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Indledning 
 

Universitet College Lillebælt og Fredericia Kommune har i et samarbejdsprojekt udvalgt, udviklet 

og afprøvet en række fysiske funktionstests målrettet opsporing og forebyggelse af fysiske 

funktionsnedsættelser (især) blandt hjemmeboende ældre borgere i Fredericia Kommune. 

Testene er blevet udført i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg og i forbindelse med 

Seniorkurser, der er blevet afholdt som en del af projekt ”Længst Muligt I Eget Liv”.  

 

Testene blev udført indenfor den tid, der normalt var fastsat til det forebyggende hjemmebesøg. 

De fysiske funktionstests har til formål at opspore/identificere tidlig funktionssvækkelse og danne 

grundlag for en tidlig forebyggende indsats hos hjemmeboende ældre borgere. Testen indeholdt 

også en samtale med den ældre borger om, hvordan denne kunne styrke eller bibeholde sin 

fysiske funktionsevne.  

 

Resultatet af testene var, at 37 % af de besøgte ældre borgere i Fredericia Kommune blev testet til 

at være i risiko for at udvikle funktionssvækkelse.  

 

Selvom det er vanskeligt svært at udtale sig om sundhedseffekten af projektet, viser en 

efterfølgende undersøgelse, at nogle grupper af opsporede ældre borgere formår at øge den 

fysiske funktionsevne alene ved denne indsats med test og samtale.  

 

Rapporten er tilegnet interessenter indenfor ældreområdet, der har interesse for testning og 

forebyggelse af fysisk funktionssvækkelse. Rapporten er i særlig grad målrettet kommunalt 

personale, sundhedspersonale, studerende og undervisere.  

 

Anbefalinger 

Det anbefales, at kommuner systematisk tilbyder screening af borgere ved alle forebyggende 

hjemmebesøg med den udvalgte testpakke.  

 

Hvis der er pladsproblemer i den ældres hjem anbefales det, at opsporingen kun foretages med 

rejse-sætte-sig-test og Avlunds træthedstest.  
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Resume  
 

Projektet Sundhedstjek af ældre 

Projektet ”Sundheds tjek af ældre” er et samarbejdsprojekt mellem University College Lillebælt og 

Fredericia Kommune. Projektets formål er, at fremme sundhed og livskvalitet for ældre borgere i 

Fredericia Kommune. 
  

Projektets mål er bl.a. at udvælge, udvikle og afprøve fysiske funktionstest, der kan 

opspore/identificere funktionssvækkede ældre borgere. Testene bliver udført i forbindelse med de 

forebyggende hjemmebesøg til ældre, 75+, og i forbindelse med Fredericia Kommunes 

seniorkurser. 
 

Projektets testredskaber 

 Der blev i samarbejde med ældreforsker Sonja Vestergaard1 valgt følgende tests:  

  Avlunds træthedstest  

2,45 m up-and-go-test  

  Rejse-sætte-sig-test  

  6 min-walk-test 

 For hver af testene blev der udarbejdet en testmanual, som blev tilpasset den kontekst, de 

skulle anvendes i. 

 Der blev fastsat grænseværdier for, hvornår en borger, på baggrund af et testresultat, ville 

blive betragtet som værende i en ”risikogruppe”.  

 Testene opsporede øget risiko for udvikling af funktionssvækkelse hos 37 % af de ældre 

borgere, der blev testet ved de forebyggende hjemmebesøg.  

 De forebyggende medarbejdere oplevede, at testene var relativt nemme at lære, hurtige at 

anvende og kontekstuafhængige. De forebyggende medarbejdere kunne, efter nogen 

tilvænning, udføre ”testpakken” og efterfølgende samtale på omkring 10 minutter. 

 De forebyggende medarbejdere oplevede, at ”testpakken” var et relevant redskab til at 

vurdere fysisk funktionsevne, og at testene gav umiddelbar mening for dem selv og for de 

testede ældre borgere.  

 De forebyggende medarbejdere oplevede, at ”testpakken” udgjorde et relevant udgangspunkt 

for den efterfølgende samtale om forebyggelse og sundhedsfremme, set ift. fysisk aktivitet, 

med den ældre borger. 

 En efterfølgende undersøgelse peger på, at nogle grupper af opsporede ældre borgere formår 

at øge deres fysiske funktionsevne alene ved testning og samtale.  

 Den efterfølgende undersøgelse peger på, at testede borgere med et vurderet højt 

funktionsniveau ved en re-testning stadig har et højt funktionsniveau. Undersøgelsen vurderer 

                                                           
1
 Sonja Vestergaard er ph.d. var ved projektets start ansat hos Laboratory of Epidemiology, Demography, and Biometry, National 

Institute on Aging, Bethesda, USA. Sonja Vestergaard er i øjeblikket ansat på Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk 
Universitet, Odense. 
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også, at de i projektet anvendte tests er egnede til at undersøge målgruppens funktionsniveau 

samt at forudsige et højt funktionsniveau hos ældre. 

Præsentation af projektet 
 

Indledning 

Rapporten beskriver et udviklings- og samarbejdsprojekt gennemført i samarbejde mellem 

University College Lillebælt og Fredericia Kommune. Projektet har udviklet kompetencer i en 

vekselvirkning mellem uddannelse, forskning og praksis.  

Rapporten henvender sig til projektets interessenter og til alle privatpersoner og organisationer 

med interesse for at anvende kropslige funktionstest til at opspore ældre i risiko for 

funktionsnedsættelser. Det kan være i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg eller i 

andre kontekster, hvor der er fokus på screening af ældre borgere set ift. udvikling af fysisk 

funktionssvækkelse. 

 

Baggrund 

Ældregruppen er langt fra en homogen gruppe, da det er forskelligt, hvor meget den enkelte ældre 

borger præges af biologiske aldringsprocesser og sygdom. Derudover har de forskellig livsstil og 

livshistorie. Der er stor spredning i funktionsevnen i denne gruppe og stor forskel på, hvordan og 

hvornår den enkeltes funktionsevne ændres. Fysisk aktivitet er formentlig den enkeltstående 

faktor, der har størst betydning for ældres funktionsevne2.  

En del ældre funktionssvækkes gradvist uden, at de reflekterer synderligt over det. Funktionstabet 

kan foregå ”tavst” forstået på den måde, at den ældre måske vænner sig gradvis til svækkelsen og 

tilpasser sig ændringerne uden at gøre noget særligt ved disse.  

Projektet forsøger at skærpe indsatsen i forhold til tab af fysisk funktionsevne ved bl.a. i de 

forebyggende hjemmebesøg at sætte fokus på tidlige kropslige markører for nedsat 

funktionsevne. Projektet benytter validerede tests, som både kan afgøre, om den ældre her og nu 

er funktionssvækket og opspore, om ældre har en særlig høj risiko for senere at udvikle 

funktionssvækkelse. Projektet har i særlig grad fokus på testenes prædiktive validitet evnen til at 

forudsige kommende funktionssvækkelse. Projektet ønsker at igangsætte en tidlig forebyggende 

indsats, da funktionssvækkelser ofte er genoprettelig i sin begyndelsesfase. Når en 

funktionssvækkelse har eksisteret i en længere periode, bliver den sværere at ændre på og 

behandle. I projektet bliver resultaterne af testene diskuteret med den ældre borger, så den ældre 

– om nødvendigt – oplever motivation til at ændre på sine vaner ift. fysisk aktivitet, motion og 

idræt. 

 

Formål og projekts faser 

                                                           
2
 Albret 2010 
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Formålet med projektet er, at fremme Fredericia Kommunes ældre borgeres sundhed og 

livskvalitet ved at give et fremrykket forebyggende perspektiv på deres kropslige funktionsevne. 

Projektet mål er at udvikle en model for brugen af en testpakke, der formår at opspore den del af 

de ældre borgere, der er i særlig risiko for at udvikle funktionssvækkelse. Modellen anvendes på 

ældre borgere i Fredericia Kommune i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg og ved 

Fredericia Kommunes seniorkurser. 

 

Målet er, at de opsporede ældre borgere – på baggrund af testningen og af den efterfølgende 

samtale med den forebyggende medarbejder om testresultatet - oplever motivation til at øge 

deres fysiske aktivitetsniveau. Projektet afvikles gennem 4 faser: 

 

Figur 1: Projektets fire faser 

 
 

 

 

 

 

Fase 1 

•Opstart 

•Udvælgelse af funktionstests 

•Udvikling af testmanual 

•Pilottest 

Fase 2 

•Kompetenceuddannelse af de forebyggende medarbejdere i anvendelse af testpakken 

•Udvikling af dokumentationsredskab i omsorgssystemet CARE 

•Udvikling af folder og resultatark omkring funktionsscreening til ældre og til de forebyggende medarbejdere 

•Anvendelse af testpakken i det forebyggende hjemmebesøg efterfulgt af justeringer 

•Tilbud om opsporing af fysiske funktionsnedsættelser integreret i Seniorkurset 

•Folder omkring motionstilbud i Fredericia Kommune inddelt i forhold til fysiske funktionskategorier, der 
anvendes i rejse-sætte-sig testen og 2.45 m up and go testen 

Fase 3 

•Kompetenceundervisning i anvendelse af den justerede testpakke 

•Anvendelse af testpakken i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg 

•Tilbud omkring opsporing af fysiske funktionsnedsættelser på seniorkurser 

Fase 4 

•Projektevaluering 

•Udarbejdelse af rapport 

•Implementering af testpakken i de forebyggende hjemmebesøg i Fredericia Kommune og i 
fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt 
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Målgruppe 

Målgruppen for projektet er ældre borgere, der ikke umiddelbart er funktionssvækket, og som 

mødes enten på det forebyggende hjemmebesøg eller ved de halvårlige kommunale seniorkurser. 

Det drejer sig derfor om to grupper af borgere:  

 målgruppen er ældre +75 år (kommunens forebyggende hjemmebesøg)  

 målgruppen er ældre +60 år (kommunes seniorkurser) 

 

Inklusionskriterier for målgruppen 

 Ældre som har en selvstændig gangfunktion uden gangredskab indendørs 

 Ældre som er hjemmeboende og over 60 år/75 år 

 Ældre som mundtligt accepterer projekts formål og vilkår   

 

Eksklusionskriterier for gruppen 

 Ældre som af deres praktiserende læge er frarådet at motionere af helbredsmæssige årsager 

 Ældre som går til træning på kommunale genoptrænings- eller vedligeholdelseshold 

 Ældre som i øjeblikket modtager kommunal hjælp til pleje (rengøring accepteres) 

 

Alle inklusionskriterierne skal være opfyldt. Hvis blot ét eksklusionskriterier er opfyldt, kan den 

ældre borger ikke medtages i projektet3. 

 

Succeskriterier 

Fokus på Fredericia Kommune 

 At der udvikles tests, der er valide og brugbare til at vurdere ældre borgers funktionsevne 

samt til at opspore kommende funktionssvækkelse hos ældre borgere 

 At de forebyggende medarbejdere ved de forebyggende hjemmebesøg bruger testpakken 

og foretager en efterfølgende samtale om testresultatet ved 90 % af de ældre, der udgør 

målgruppen  

 At forebyggende medarbejdere, fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende tester 50 
ældre borgere pr. seniorkursus 
 

Fokus på University College Lillebælt  

 At der er indgået samarbejdsaftale med to forskere fra National Institute of Ageing 

 At projektets forskningsresultater og praksiserfaringer er implementeret i 

fysioterapeutuddannelsen 

 At 12 studerende fra fysioterapiuddannelsens modul 4/talentprogram bidrager til 

gennemførelse af projektets fase 2 og 3 

                                                           
3
 Kriterierne ændres en smule på baggrund af pilottestning. Se side 20 
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 At to bachelorgrupper fra fysioterapiuddannelsens modul 14 deltager i projekt ud fra 

problemstillinger udarbejdet af projektgruppen eller ud fra selvvalgte problemstillinger 

 At projektet og dets resultater er beskrevet i en kort rapport, som er gjort tilgængelig på 

University College Lillebælt fællesdrev/hjemmeside, og som formidles til professionsfeltet 

og til andre interessenter 

 At tre ideer til kommende bachelorprojekter udsprunget af projektet er lagt på University 

College Lillebælt´s fællesdrev/hjemmeside 

 

Finansiering 

Projektet finansieres af de deltagende parter, der financierer egne aktiviteter. På University 

College Lillebælt er der anvendt globaliseringsmidler tildelt uddannelsen samt i mindre grad midler 

fra uddannelsens driftsbudget.  
 

Organisering 

Organiseringen af projektet er sket i et fællesskab mellem Fredericia Kommune og 

Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt, med Finn Ravnkilde Marlet som 

projektleder. Styre- og projektgruppe ser således ud: 

Tabel 1: Styre- og projektgruppe 

 

Styregruppe 

Ulla Mulbjerg  Studierektor University College Lillebælt (projektejer) 

 

Louise Thule Christensen Rehabiliteringschef ved Fredericia Kommune (udtrådte i begyndelsen af 

2011) 

Anne Mette Dalgaard Souschef i Rehabiliteringsafdelingen (indtrådte i begyndelsen af 2010) 

Morten Hoff Udviklingskonsulent ved University College Lillebælt (udtrådte i begyndelsen 

af 2011) 

Finn Ravnkilde Marlet Lektor ved fysioterapeutuddannelsen University College Lillebælt 

(projektleder) 

Signe Pedersen Forebyggende konsulent i den Forebyggende Afdeling i Fredericia Kommune 

Margit Vestergaard Idrætskonsulent ved Dansk Arbejder Idræt (udtrådte i begyndelsen af 2010) 

Projektleder 

Finn Ravnkilde Marlet Lektor ved fysioterapeutuddannelsen University College Lillebælt  

 

Projektgruppe 

Signe Pedersen Forebyggende konsulent i den Forebyggende Afdeling i Fredericia Kommune 

Hanne Vemmelund Fysioterapeut på GenoptræningsCentret i Fredericia Kommune  

Anne-Grete Maimburg Forebyggende medarbejder i Fredericia Kommune 

Tina Reher  Teamleder i den Forebyggende Afdeling (indtrådte midt i 2011) 

Desuden har forsker Sonja Vestergaard været inddraget i projektet (se note side 5).  
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Tidsramme 

Tidsrammen for projektet er to år med start august 2009 og afslutning i juni 2011.  
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Begrebsafklaringer og teorigrundlag 

Projektet bygger på nogle im- og eksplicitte værdier, antagelser og teorier omkring fysisk 

funktionsevne og adfærdsændringer. I det følgende tydeliggøres nogle af projektet væsentlige 

teorier, ligesom det kort diskuteres, hvordan teorierne i projektet er forsøgt operationaliseret.  

 

Funktionsevne  

Projektet har fokus på ældre borgeres funktionsevne og -svækkelse. Funktionsevne defineres som 

evnen til at udføre almindelige daglige aktiviteter. Det handler om en persons evne til at klare 

dagligdagens gøremål fysisk, psykisk og socialt. En fysisk funktionsevne defineres både som 

specifikke fysiske bevægelser (som at løfte en genstand), eller at gå samt mere komplekse 

aktiviteter, som fx. evnen til at opretholde fysisk uafhængighed og leve et liv med høj livskvalitet4. 

Projektet har fokus på fysisk funktionsevne, men har i høj grad også opmærksomhed på 

funktionsevnens psykiske og sociale dimensioner. De fysiske tests benyttes også til at få de andre 

dimensioner i spil. Dette sker i den efterfølgende samtale med borgeren om testresultatet.  

Fysisk funktion kan beskrives som et hierarki bestående af fire niveauer5 (se figur 2). Det laveste 

niveau repræsenterer basale funktioner, dvs. muskelstyrke, balance, koordination, bevægelighed 

og kondition. De basale funktioner er en forudsætning for de højere niveauer i hierarkiet, hvor 

næste niveau er simple dagligdags bevægelser som fx at rulle, stå og sidde. På tredje niveau er 

bevægelserne koordinerede og mere komplekse, fx at tage tøj af og på, spise, skrive eller gå på 

trapper. På højeste niveau integreres kognitive og følelsesmæssige ressourcer, så fysisk 

uafhængighed og sociale roller kan opretholdes.  

Figur 2: Niveauer i fysisk funktion 

 

                                                           
4
 Fried, L. P. 2004 

5
 Halter, J. m.fl. 2001 
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Niveau I benævnes også som den fysiske kapacitet (eller fitness). Dette refererer til den maksimale 

kapacitet ift. den ældres muskelstyrke, balance etc. Ofte er der en reservekapacitet – et overskud - 

i den fysiske kapacitet ift. de funktioner, en person udfører i sin dagligdag. En reservekapacitet er 

forskellen mellem en persons maksimale fysiske kapacitet og de krav, som de daglige funktioner 

stiller til denne. Hvis en reservekapacitet er stor, betyder det, at personen har relativ lav 

belastning i de daglige funktioner. De fleste organer rummer en betydelig reservekapacitet. Derfor 

vil den ældre i første omgang kun mærke lidt til de forandringer, der måtte ske i disse. Men hvis 

reservekapaciteten falder drastisk og under en kritisk grænse, kan det betyde, at 

hverdagsaktiviteter (niveau II-IV i ovenstående model) bliver uoverkommelige. Den ældre skal 

derfor konstant udføre aktiviteter, som ligger tæt på den maksimale fysiske kapacitet. 

For at opretholde en høj funktionsevne, kræver det, at den ældre har en høj fysisk kapacitet. 

Sædvanligvis er der en god sammenhæng mellem evnen til at udføre funktionerne på niveau II-IV 

og den maksimale fysiske kapacitet i niveau I. Projektet vil derfor benytte sig af fysiske 

funktionstests med fokus på niveau I og II i ovennævnte model.  

Undersøgelser viser, at der – i forhold til tidligere – nu er flere og flere ældre, der selv vurderer, at 

de klarer sig godt, og at de er tilfredse med tilværelsen6. Der er dog meget stor spredning i ældres 

funktionsevne, og der er sammenhæng mellem stigende alder og faldende funktionsevne. 

Undersøgelserne viser også, at ældre kvinders funktionsevne og maksimale fysiske kapacitet er 

lavere end jævnaldrende mænds. F.eks. vil en 60-årig mand i gennemsnit opleve 

funktionsproblemer i de sidste 4,3 år af sit liv, mens det for en 60-årig kvinde drejer sig om 7,4 år7. 

Nedenstående tabel 2 fra Den Danske Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 20058 viser 

andelen af kvinder og mænd i forskellige aldre, som kan udføre forskellige aktiviteter ”uden 

besvær”. 

Tabel 2: Andelen af kvinder og mænd der uden besvær kan gå 400 meter uden at hvile sig, gå på 

trapper en etage op og ned igen og løfte 5 kg 

 Alder 400 m gang Gå på trapper Løfte 5 kg 

Kvinder 60-64 år 
65-79 år 
80+ år 

89,4 % 
77,9 % 
49,7 % 

86,8 % 
74,1 % 
45,4 % 

82,9 % 
70,0 % 
37,9 % 

Mænd 60-64 år 
65-79 år 
80+ år 

90,9 % 
83,2 % 
56,5 % 

91,2 % 
84,4 % 
56,5 % 

93,7 % 
89,2 % 
66,= % 

 

 

                                                           
6
 Kjøller, M. m.fl. 2007 

7
 Ekholm O. m.fl. 2007 

8
 Ekholm O. m.fl. 2007 
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En undersøgelse fra USA viser, at 20-30 % af de hjemmeboende ældre (+70 år) angiver, at have 

funktionssvækkelse9. Dette var især ift. at gå længere afstande, vaske sig og klæde sig på. Et 

tværsnitsstudie viser, at antallet af gange, man kan rejse sig fra en stol på 30 sek., og distancen, 

man kan tilbagelægge på seks min., i gennemsnit reduceres hos hjemmeboende selvhjulpne ældre 

med 15-20 % i perioden fra 60 til 80 år10. Hos 60-årige falder den normale ganghastighed med 7-12 

% pr. ti år, og den maksimale ganghastighed med ca. 20 %, og faldet er muligvis større hos dem, 

der er endnu ældre11. 

 

Der er undersøgelser, som viser, at 40 % af raske, uafhængige ældre borgere er i særlig risiko for at 

udvikle funktionssvækkelse indenfor nogle år12.  Kirsten Avlunds undersøgelse13 viser, at halvdelen 

af de 75-årige ældre oplever træthed ved daglige funktioner. Endvidere viser dette studie, at 75-

årige, der er trætte ved ADL14, har tre gange så stor risiko for at blive afhængig af hjælp til 

mobilitet fem år senere (sammenlignet med 75-årige, der ikke var trætte).  Træthed hos 75-årige 

er relateret til forbrug af social- og sundhedsydelser. 75-årige, der føler sig trætte ved daglig 

færden (målt med træthedstest se side 13) er i større risiko for at blive indlagt på hospital indenfor 

de næste fem år og få hjemmehjælp gennem de næste fem år. Træthed har også betydning for 

den målte eller oplevede funktionsbegrænsning. Fx er det sådan hos 75-årige, at de, der føler sig 

trætte ved ADL, har næsten tre gange så stor risiko for at få nedsat gangtempo fem år senere15 

(sammenlignet med dem, der ikke er trætte). Avlunds undersøgelser indikerer, at subjektiv 

oplevet træthed ved daglige aktiviteter er prædiktiv for både udvikling af funktionssvækkelse, 

gangbesvær, øget dødelighed og forbrug af social- og sundhedsydelser. 

 

Funktionssvækkelse 

Funktionssvækkelse (eng. disability) defineres som, besvær med (eller afhængighed ved) at udføre 

aktiviteter, som er vigtige for at føre et selvstændigt liv og vigtige for at opleve høj livskvalitet. 

Altså handler begrebet svækkelse om en manglende balance mellem færdigheder, sociale rammer 

og egne forventninger. Hvis fokus igen rettes imod modellen præsenteret på side 8, kan en 

funktionssvækkelse ikke alene forstås som et fysisk begreb. Både konteksten og situationen vil 

være afgørende for, om personen oplever en svækkelse i en given funktion, ligesom svækkelse har 

en kognitiv dimension. Derfor kan det forestilles, at en ældre borger har nedsat fysisk kapacitet 

uden, at borgeren oplever at være svækket.  

Funktionssvækkelse i ældrelivet er ofte et resultat af sygdoms- og aldringsprocesser suppleret 

med/forstærket af (negative) sociale, psykologiske og økonomiske forhold. Funktionssvækkelse 

opdages ikke altid af den ældre selv. Det skyldes måske, at forventningerne til funktionsevnen 
                                                           
9
 Fried L. P. 2004 

10
 Rikli RE m.fl. 1999 

11
 Gibbs J, m.fl. 1996 

12
 Ferrucci L, m.fl. 2000 

13
 Avlund, K. m.fl. 2002  

14
 Activity of Daily Living 

15
 Avlund, K. m.fl. 2002 
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mindskes, at svækkelsen sker gradvist, og/eller at den ældre kompenserer og adapterer ift. 

funktionssvækkelsen. En svækkelse derfor være ”tavs” for den ældre selv, men alligevel kunne 

identificeres ud fra objektive tests. 

Projektet har som nævnt fokus på fysisk funktionsevne og -svækkelse. Den fysiske funktionsevne 

vil blive målt med tests, der har fokus på niveau 1+2 i figur 1.  

 

Screening, testning og tolkning  
Projektet har til hensigt at udvikle, afprøve og justere fysiske funktionstests, der formår at opspore 

ældre, som er i særlig risiko for at udvikle fysisk funktionssvækkelse.  

Den tidlige opsporing kan også kaldes screening16. Screening defineres som en del af den 

sekundære forebyggelse, hvor formålet er at finde risikofaktorer og diagnosticere sygdom tidligst 

muligt. Formålet med tidlig opsporing i dette projekt er at skabe mulighed for tidlig intervention 

og dermed bremse evt. udvikling af funktionssvækkelse. Projektet gør her brug af en systematisk 

selektiv screening. Den er systematisk, fordi den uføres ved alle de planlagte forebyggende 

hjemmebesøg. Den er selektiv, fordi den udføres ved ældre borger i alderen +75 år, der ikke er 

svækkede, ikke modtager kommunal hjælp til pleje og ikke anvender et gangredskab indendørs.  

I screeningsprocessen anvendes tests. En test kan defineres17 som en procedure, der benyttes til 

at skaffe et måleresultat om ”noget komplekst”. I dette tilfælde den ældre borgeres risiko for at 

udvikle funktionssvækkelse og den aktuelle fysiske funktionsevne. Det er sjældent, at en 

screeningstest er i stand til præcist at identificere grupperne. Der vil være risiko for, at der 

opspores (tilsyneladende) ”svækkede borgere”, som i virkeligheden ikke er svækkede (falsk 

positive) og omvendt (negative).   

Ved brug af en test kan komplicerede forhold (som fysisk funktionsevne) gøres enkle, idet de 

reduceres til en talværdi. Det er der store fordele ved, men også potentielle ulemper. En af de helt 

store ulemper er netop, at det kan være svært for et testredskab at ”rumme” alle aspekter af 

kompleksiteten ved den fysiske funktionsevne. Ligeledes kan det være svært at vurdere et givent 

testresultat. Hvad er normen? Hvornår skal der på baggrund af testresultatet sætte ind med en 

særlig forebyggende indsats? I princippet er alle ældre mennesker i ”øget risiko” for at udvikle 

funktionssvækkelse, og ikke alle tests er udviklet med klare grænseværdier (cutoff værdier). 

Selvom projektet har søgt efter tests, der både havde en prædiktiv validitet set ift. kommende 

funktionssvækkelse og havde faste cutoff værdier, har det været nødvendigt, at projektet selv 

fastsatte nogle grænser. 

 

                                                           
16

 Tønnesen, H. m.fl. 2005 
17

 Beyer, N. m.fl. 2007 
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Figur 3: Diagrammer, cutoff-værdier og risiko-zoner for 2,45m up-and-go test for kvinder og 

mænd 

 

Figur 3 er hentet direkte fra Senior Fitness 

Testen18. Figuren viser inddelingen af mænd og 

kvinder fordelt på 5 års intervaller 25 % 

percentiler. De forskellige felter repræsenterer 

forskellige præstationsværdier og risikozoner. 

Det mørkegrå felt repræsenterer værdier ”over 

gennemsnittet”, det hvide felt værdier i 

”normalområdet”, det lysegrå felt ”under 

gennemsnittet”. og det skraverede felt 

repræsenterer værdier forbundet med ”risiko for 

tab af funktionel mobilitet”. På denne baggrund 

har projektet inddelt præstationsværdierne i 

følgende 4 kategorier:  

 

 

Tabel 3: Funktionskategorier i Senior Fitness Testen 

Kategori 1 (mørkegrå felt)  Testresultatet blandt de bedste 25 % fordelt på aldersgruppe 

og køn. 

Kategori 2 (ufarvede felt) Testresultatet blandt de midterste 50 % fordelt på 

aldersgruppe og køn. 

 

Kategori 3 (lysegrå felt) Testresultatet blandt de dårligste 25 % fordelt på aldersgruppe 

og køn. 

Kategori 4 (skraverede felt) Her er testresultatet sådan, at den ældre er i særlig risiko for 

at udvikle funktionssvækkelse 

 

Projektet tolker et givent testresultat sådan, at alle resultater, der ligger under den nederste 25 %-

percentil (kategori 3+4) betyder, at den testede ældre borger dels har en nedsat fysisk 

funktionsevne og dels har en øget risiko for at udvikle fysisk funktionssvækkelse. Den ældre borger, 

der får et testresultat under 25 % percentilen, er således i projektet ”opsporet”. Projektets 

fortolkninger af testresultaterne uddybes side 22. 

                                                           
18
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Gennem den efterfølgende samtale om testresultatet er det hensigten, at den opsporede ældre 

borger oplever en øget motivation for at ændre sit niveau for fysisk aktivitet. Projektet rubricerer 

sådan både kategori 3+4 som værende ”opsporet”. Dette er ikke helt i overensstemmelse med 

litteraturen, der udelukkende vurderer, at kategori 4 er i ”Risiko for tab af funktionel mobilitet”19. 

Dette gab mellem litteraturens angivelser og projektets praksis kan indebære, at projektet 

formentlig vil identificere en del falsk positive testresultater med de etiske problemer, dette kan 

medføre20. Årsagen til, at projektet har sat denne grænse, er på baggrund af følgende 

overvejelser:   

 Projektet ønsker en ”fremrykket” forebyggende indsats ift. funktionssvækkelse 

 Projektet vurderer ikke, at en opsporing vil skabe alvorlige bekymringer, social 
stempling, økonomiske udgifter eller andet for den opsporede ældre.  

 Projektet har erfaret (evaluering af fase 2), at de fastsatte grænseværdier opsporer 
omkring 25 % af de testede ældre. Dette vurderer projektet som et realistisk resultat 
sammenlignet med andre undersøgelser21 om dette emne. 

 

 

Avlunds Træthedstest har ikke nogle klar grænseværdier for, hvornår den ældre borger er i en 

særlig risiko for at udvikle funktionssvækkelse. Aulunds test har en mere ”pragmatisk” tilgang til 

grænseværdierne. Projektet har dog opstillet nogle klare grænseværdier og valgt at opdele 

testresultaterne i 2 kategorier: kategori A og B (se testskema på side 22).  

 

Ændre vaner og adfærd 

Projektet har til formål at foretage en ”tidlig opsporing” og igangsætte en tidlig forebyggende 

indsats. Dette sker gennem dialog med den opsporede ældre borger. Målet er, at borgeren 

oplever motivation til at ændre på sin adfærd set ift. fysisk aktivitet, motion og idræt.  

I det følgende udfoldes kort det valgte sundhedspsykologiske og – pædagogiske grundlag for 

dialogen mellem den ældre borger og de forebyggende medarbejdere. Disse grundlag er 

diskuteret og tydeliggjort i de retningslinjer, som projektet har udarbejdet for ”Samtale om 

testresultat” (se bilag 1). 

 

Projektet har fokus på den ældre borger og dennes tænkning, lyst og motivation til at ændre en 

given sundhedsadfærd. Sundhedsadfærd defineres22, som den adfærd en borger bevidst eller 

ubevidst udviser, og som påvirker borgerens (eller andres) sundhed (på kort eller lang sigt). 

Sundhedsadfærd er både noget borgeren gør til dagligt og noget, som borgeren gør i forhold til 
                                                           
19

 Rikli, R.E. m.fl. 2004. 
20

 Statens Institut for Folkesundhed 2007  
21

 Ferrucci L, m.fl. 2000 
22

 Kamper-Jørgensen 1999  
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repræsentanter for sundhedsvæsenet. Sundhedsadfærd er bestemt af både personlige (lyst, evne, 

motivation), organisatoriske og sociale (lovgivning, fysiske rammer, kultur) forhold. Dette betyder, 

at teorierne for sundhedsadfærd vil befinde sig i det såkaldte psykosociale felt. I dette felt har 

projektet især afsæt i Albert Banduras sociale læringsteori23:  

 

Figur 4: Banduras model om selfefficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En person med en given adfærd indlærer en ny adfærd gennem en interaktion mellem indre og 

ydre faktorer. De indre faktorer handler om self efficacy – altså om personens forventninger til 

egen evne ift. at ændre adfærd, og forventning om personens forventning om, at resultatet af 

adfærdsændringen har den ønskede effekt. De ydre faktorer handler om omgivelserne – herunder 

rollemodeller og normer.  

 

Self efficacy er formentlig den faktor, der har størst betydning for en adfærdsændring24. For at øge 

self efficacy kan de forebyggende medarbejdere i projektet, fx gennem samtale, fremme 

borgerens tro på at kunne udføre de forskellige adfærdsændringer ved at mindske de forskellige 

barrierer, der måtte findes.  

 

I projektet indgår de forebyggende medarbejdere i en dialog med afsæt i den motiverende 

samtale25. Den motiverende samtale har til formål at stimulere til adfærdsændringer ved, at 

borgeren analyserer sine følelser i dilemmaet mellem faktisk adfærd og helbredsmæssige ønsker 

sådan, at borgeren selv træffer beslutningen og gennemfører adfærdsændringer på grundlag af 

egne overvejelser.  

 

Projektet vil overordnet tage afsæt i disse teoretiske tilgange i samtalen med den ældre 

(opsporede) borgere. Dette danner baggrunden for de retningslinjer, projektet opstiller for 

samtalen om testresultatet, som det er præsenteret i bilag 1.  

 

                                                           
23

 Kamper-Jørgensen 1999  
24

 Conn VS m.fl. 2003 
25

 Mabeck CE 2001 

En person med en 

given indlært 

adfærd 

Ændret adfærd Resultat af den 

ændrede adfærd 

”Self efficacy”: 

forventninger til egen 

evne til at ændre adfærd 

”Outcome expectations”: 

forventninger til 

adfærdsændringers 

indflydelse på resultatet 
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De forebyggende hjemmebesøg og seniorkurser  

De forebyggende hjemmebesøg i Fredericia Kommune 

I Fredericia Kommune er der ansat fire forebyggende medarbejdere og en teamleder, der 

varetager de forebyggende hjemmebesøg hos borgere, som er 75 år eller ældre.  

I Fredericia Kommune er der 3.661 borgere, der er 75 år eller ældre.  

3.151 borgere fik i 2010 et tilbud omkring et forebyggende hjemmebesøg, hvoraf 1482 (47 %) 

borgere tog imod tilbuddet. I alt blev der foretaget 1807 forebyggende hjemmebesøg. Dvs., at der 

er en andel borgere, der fik mere end et årligt forebyggende hjemmebesøg. 

 

Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg 

Alle borgere skal ifølge serviceloven § 79a tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg fra 

det år, hvor de fylder 75 år. I Fredericia Kommune har byrådet valgt ikke at tilbyde borgere, der 

modtager både personlig og praktisk hjælp jf. Serviceloven § 83 et forebyggende hjemmebesøg.  

 

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at styrke de ældre borgeres handlekompetencer 

og ressourcer med det sigte, at de bevarer deres funktionsniveau længst muligt.  

 

Tabel 4: Formål med de forebyggende hjemmebesøg  

”Et forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i eget hjem. 
Formålet er at drøfte den pågældende borgers aktuelle livssituation, så borgeren bedre 
udnytter egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt”26 

 

 

At screene ældre borgerne, i forhold til risiko for funktionstab, er en metode, der med fordel kan 

anvendes i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg. Det forudsætter, at redskabet 

tilpasses formålet med de forebyggende hjemmebesøg. Den efterfølgende sundhedssamtale 

omkring testresultatet kan anvendes som redskab til, at den forebyggende medarbejder kan 

fokusere på borgerens ressourcer, kompetencer og handlemuligheder med det mål at bevare 

dennes funktionsevne længst muligt. 

 

Effekten af forebyggende hjemmebesøg set ift. ældres fysiske funktionsevne 

Fysisk aktivitet er formentligt den væsentligste faktor i forhold til helbred, livskvalitet og 

funktionsevne blandt ældre. Undersøgelser viser, at selv en relativ lille fysisk indsats har effekt i 
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 Socialministeriet, 2011 
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forhold til funktionsevnen, at fysisk aktivitet kan mindske risikoen for tilbagefald blandt ældre, og 

at funktionsevnen kan forbedres uanset alder27. En metaanalyse af Stuck et al. (2002)28 viser, at de 

forebyggende hjemmebesøg er effektive, hvis de er designet som brede interventioner med 

mange opfølgende besøg og målrettet den yngre, raske og hjemmeboende del af den ældre 

befolkning. 

Undersøgelser viser også, at borgernes funktionsevne er bedre i kommuner, hvor de forebyggende 

medarbejdere løbende uddannes29, samt at der er større sandsynlighed for, at mænd og kvinder, 

der oplever funktionstab, kan genvinde deres funktionsevne, hvis de modtager et forebyggende 

hjemmebesøg30.  Kvinder, der modtager et forebyggende hjemmebesøg, har bedre funktionsevne 

efter tre år end kvinder, der ikke modtager et forebyggende hjemmebesøg31. 80-årige kvinder, der 

modtager et forebyggende hjemmebesøg, har mindre risiko for at reducere deres aktivitetsniveau, 

sammenlignet med 80-årige kvinder, der siger nej til et forebyggende hjemmebesøg32. Derudover 

viser en undersøgelse foretaget i Struer Kommune, at borgere, der modtager et forebyggende 

hjemmebesøg, har et markant dårligere helbred og lavere funktionsevne end borgere, der ikke 

tager imod et tilbud.33 Det er netop disse borgere, projektet er målrettet. 

Baggrundslitteraturen indikerer, at der kan være en del positive sundhedsmæssige gevinster 

forbundet med at have et tidligt fokus på at opspore tegn på fysiske funktionsnedsættelser i 

forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg samt at igangsætte en indsats for at bibeholde 

borgernes fysiske funktionsevne. I projektet modtager de forebyggende medarbejdere 

kompetenceuddannelse i at anvende funktionsscreening samt i at italesætte og fremme fysisk 

aktivitet blandt ældre. 

  

Hjemmet som forebyggelsesarena 

Det forebyggende hjemmebesøg finder sted i borgernes eget hjem. At møde borgerne i hjemmet 

har den betydning, at borgerne føler sig mere trygge ved samtalen. At se og møde de ældre 

borgere i den kontekst, hvor deres hverdagsliv udspiller sig, er et redskab til at få indblik i 

borgernes sundhedstilstand herunder at vurdere deres trivsel, funktionsevne, opspore tegn på tab 

af funktionsevne, inddrage praktiske problemer i hverdagen og finde og understøtte borgernes 

løsninger på evt. problemstillinger34. At screene borgere i deres vante og trygge rammer kan være 

med til at nuancere billedet af de ældre borgeres fysiske funktionsevne. 
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Rollen som forebyggende medarbejder i Fredericia Kommune 

I Fredericia Kommune fungerer de forebyggende medarbejdere som facilitatorer og ikke som 

sundhedseksperter. De forebyggende medarbejdere tager i det forebyggende hjemmebesøg 

udgangspunkt i, hvad borgerne definerer som vigtigt. Deres opgave er at få ”ting til at køre” hos 

borgeren ved at vurdere og spørge ind til borgernes oplevede behov35, skabe tillid, få borgeren til 

at tro på egne evner (se begrebet self efficacy side 15) samt hjælpe med at mobilisere ressourcer 

med det sigte, at borgeren får kontrol i forhold til deres livssituation og helbred.  

Generelt gøres dette ved at stille spørgsmål, komme med faglig viden, strukturere 

problemstillinger og løsninger og i samarbejde med borgerne at træffe fælles beslutninger. Det er 

den interaktive proces, der er i centrum og essentiel i det forebyggende hjemmebesøg og 

projektet. Samtalen med borgerne omkring deres testresultater finder sted på samme måde og 

efter samme overordnede principper, som andre aktuelle problemstillinger, der fremkommer i det 

forebyggende hjemmebesøg (se bilag 1). 

 

Teoretisk afsæt i det forebyggende hjemmebesøg 

Ifølge Sundhedsstyrelsen (2006) er der sparsomme teoretiske overvejelser omkring indsatser, som 

har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i hjemmet36.  I Fredericia Kommune tages der 

teoretisk og sundhedspædagogisk afsæt i fem sundhedsbegreber se tabel 5. 

Tabel 5: Teoretiske begreber i det forebyggende hjemmebesøg 

 

 Dialog omkring borgerens aktuelle livssituation 

 Den motiverende samtale - forandringshjulet 

 Det positive og brede sundhedsbegreb 

 Empowerment og handlekompetence 

 Aktiv deltagelse 
 

 

En del af begreber i tabel 5 er blevet uddybet i rapportens teoriafsnit. Samtalen om testresultatet 

mellem de forebyggende medarbejdere og den ældre borger tager i projektet afsæt i de her 

nævnte begreber (der er defineret af Fredericia Kommune) og de i teoriafsnittet nævnte begreber 

(der er defineret af projektet).  
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Seniorkurser i Fredericia Kommune  

I Fredericia Kommune afholdes der to gange årligt seniorkurser, som består af en række 

temadage. Der deltager årlig mellem 1.000 -1.100 borgere i seniorkurserne. Seniorkurserne indgår 

som delprojekt fem i Fredericia Kommunes ”Længst Muligt I Eget Liv”.  

Målgruppen for deltagerne på seniorkurserne er borgere, der er 60 år eller ældre. Formålet er, at 

forebygge og italesætte nogle af de problemstillinger, udfordringer samt muligheder, der kan være 

forbundet med at blive ældre. Målet er, at borgerne får redskaber, viden og handlekompetencer, 

så de kan mestre, planlægge og reflektere og forblive længst muligt i eget liv og dermed oplever 

livskvalitet og uafhængighed i alderdommen.  
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Projektets handlinger 
I det følgende vil det kort blive beskrevet, hvilke primære aktiviteter og handlinger der har været 

udført gennem projektet. Det efterfølgende afsnit vil evaluere disse aktiviteter og handlinger.  

 

Udvikling af tests 

Formålet med at anvende tests i projektet er at foretage en tidlig opsporing af ældre, som er i 

særlig risiko for at udvikle funktionssvækkelse og vurdere deres funktionsniveau her og nu. 

Testene skal ikke sige noget specifikt om en borgerens psykiske og sociale funktionsevne - fokus er 

på kroppens (fysiske) funktionsevne. Projektgruppen opstillede i begyndelsen af projektet 

følgende krav til de test, der blev udviklet:  

 De skal være enkle, hurtige og kræve minimalt udstyr 

 De skal være valide, reliable og sensitive for målgruppen i begge kontekster 

 De skal kunne udføres af forebyggende medarbejdere i borgerens hjem og uden specielle 

forudsætninger 

 De har et fysisk funktionelt fokus, som gør det muligt at planlægge en kropsligt 

forebyggende aktivitet (fysisk aktivitet/idræt/motion) 

 De skal have præcise referenceværdier, så testene kan vise om den ældre er i "farezone" 

eller ikke 

 De skal være kendt i det forebyggende regi i kommunen 

I samarbejde med forsker Sonja Vestergaard udvalgte projektet de fire tests i nedenstående tabel: 

 

Tabel 6: Tests der anvendes i projektet 

 Avlunds træthedstest 

 2,45 m up-and-go test (fra Senior Fittness Testen) 

 Rejse-sætte-sig test (fra Senior Fitness Testen) 

 6 min-walk test (fra Senior Fitness Testen) 

 

Der blev i samarbejde mellem forsker, praksis og projektgruppen udarbejdet en manual for hver af 

testene. Denne manual beskriver i detaljer, hvordan testen skal udføres, hvordan 

grænseværdierne er fastsat, og hvilken betydning et testresultat som hovedregel vil få for de 

informationer, de forebyggende medarbejdere giver den testede ældre borger gennem den 

efterfølgende samtale. Det forebyggende personale bliver undervist i brugen af testene og i 

retningslinjerne for de efterfølgende samtaler. Det samme sker på fysioterapeutuddannelsen i 

University College Lillebælt og studerende herfra udfører i projektperioden testningen ved af de 

ældre borgere ved seniorkurserne. Manual og retningslinjer for samtaler er desuden blevet 

pilottestet. Gennem denne proces er interessenternes (herunder især det forebyggende 

personales) erfaringer med at bruge testene blevet opgjort, og der er derefter foretaget de 
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nødvendige justeringer i både projektets protokoller og i praksis. Det betød bl.a., at projektets 

eksklusionskriterier midt i projektet blev udvidet, så de nu også ekskluderede:   

 

Tabel 7: Eksklusionskriterier  

 

 Ældre der i øjeblikket er i lægelig udredning for kræft eller anden alvorlig sygdom 

 Ældre der er i en akut psykisk eller social krise 
 

 

Opsporingen 

Det er ønsket, at foretage en systematisk screening af målgruppen. Det betyder, at de tre tests i 

princippet udføres ved alle forebyggende hjemmebesøg. Dog skal de testede borgere opfylde in- 

og eksklusionskriterier, ligesom de testede ældre skal acceptere at blive testet. Det, at blive testet, 

er i projektet et tilbud til de ældreborgere, som de kan sige ja eller nej til. Resultatark (med 

borgerens data og udfyldte in- og eksklusionskriterier) udfyldes dog for alle besøgte ældre, uanset 

om de senere testes eller ej.  

 

Der udfyldes to resultatark: det ene afleveres til den ældre, og det andet bliver gemt til senere 

dokumentation og forskning samt følger borgeren fra situation til situation eller fra det ene 

forebyggende hjemmebesøg til det næste. I projektet er der udviklet et dokumentationsværktøj i 

Fredericia Kommunes registreringssystem CARE, hvor resultaterne af testene bliver indskrevet. 

Der bliver testet ved de forebyggende hjemmebesøg gennem hele perioden.  

 

Testfrekvensen er samlet set lige under 50 %.  

 

Den motiverende og forebyggende samtale 

Den forebyggende samtale følger testningen og opsporingen, og tager afsæt i Den Motiverende 

Samtale (se side 14). Projektet har på denne baggrund udarbejdet et sæt retningslinjer (se bilag 1) 

for afviklingen af den forebyggende samtale. Overordnet har samtalen fire fokuspunkter, som 

fremgår af tabel 8:   
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Tabel 8: Fokuspunkter i samtalen om funktionstests 

1. Den forebyggende medarbejder beskriver testresultaterne  

2. Den ældre borger tolker testresultatet  

3. Den forebyggende medarbejder tolker testresultatet 

4. Den forebyggende medarbejder og den ældre borger har en dialog om forebyggelse og 
sundhedsfremme. Her rådgiver den forebyggende medarbejder den ældre borger under 
hensyn til den ældres motivation, ressourcer og svagheder. I forbindelse med projektet er 
der blevet udarbejdet en folder, der beskriver kommunale, frivillige og private motions- og 
idrætstilbud – inddelt efter deltagernes funktionsniveau. Den ældre borger præsenteres 
for denne folder 

 

Samtalen afvikles efter, at den sidste test er foretaget eller i løbet af resten af det forebyggende 

hjemmebesøg. Den ældre borger fået påtegnet testresultater på sit resultatark efterhånden, som 

testene er blevet udført. 

Retningslinjer for projektets tolkning af de anvendte tests 

Rådgivning foregår efter opstillede retningslinjer for de anvendte fysiske tests.  

For tests udsprunget af Senior Fitness Testen, opdeler projektet testresultaterne i 4 kategorier (se 

yderligere side 13). Disse kategorier vil i projektet blive anvendt efter følgende retningslinjer:  

Kategori 1 + 2: Hvis den ældre borger i begge de to ((tre)test i forbindelse med seniorkurset) 

funktionstests ligger i én af disse kategorier, er resultatet enten i eller over normalområdet. Den 

ældre borger vil blive motiveret til at forsætte den gode linje – set ift. fysisk aktivitet og motion.  

 

Kategori 3: Hvis den ældre borger i én af de to funktionstests ligger i denne kategori, er den ældre 

borger i en risikogruppe for udvikling af funktionssvækkelse. Vedkommende motiveres til at dyrke 

mere hverdags- eller organiseret motion. I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet en 

folder, der beskriver kommunale, frivillige og private motions- og idrætstilbud – inddelt efter 

deltagernes funktionsniveau. Borgerne får denne folder.  

 

Kategori 4: Hvis den ældre borger i én af de to funktionstests tilhører kategorien, er den ældre 

borger i en højrisikogruppe for udvikling funktionssvækkelse. Vedkommende henvises til 

kommunens Genoptræningscenter foruden råd om at dyrke mere motion mv. 

 
For Avlunds træthedstest opdeler projektet testresultaterne i to kategorier: kategori A og B. Der 
kan opnås seks point. Dette opnås, hvis den ældre kan udføre alle seks funktioner uden træthed 
(Se tabel 9).  
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Tabel 9: Avlunds træthedstest 

Træthed under mobilitet  Ja  
 
1 point 

Ja - men 
bliver træt 
0 point 

Nej 
 
0 point 

1. Kan du komme omkring inde i boligen?    

2. Kan du komme udendørs?    

3. Kan du rejse dig fra stol/seng?    

4. Kan du gå udendørs i godt vejr i 1/2 - 1 time?    

5. Kan du gå udendørs i dårligt vejr i 1/2 - 1 time?    

6. Kan du gå på trapper til 2. sal.?    

 
I projektets anvendte skema bliver der tildelt 1 point, hvis der til et spørgsmål bliver svaret ”ja” 
(svarer til at funktionen kan udføres uden træthed) og 0 point, hvis funktionen kan udføres med 
træthed eller der svares ”nej”. Ud fra den samlede score vurderes resultatet af testen til én af 
følgende to kategorier: 
 
Tabel 10: Funktionskategorier i relation til Avlunds træthedstest 

Kategori A: 6 point: ingen risiko for at udvikle funktionssvækkelse.  
Kategori B: 0-5 point: risiko for at udvikle funktionssvækkelse 
 

 

I projektet tolkes resultatet på den måde, at for ethvert resultat der ligger i kategori B, er den 

ældre borger opsporet, og vedkommende rådes til at henvende sig til egen læge mhp. en 

nærmere udredning for træthed. Rådgivningen nuanceres dog på den måde, at de forebyggende 

medarbejdere skeler til, om den ældres subjektive træthed har naturlige og umiddelbare 

forklaringer. Ligeledes nuanceres rådgivningen sådan, at en given træthed vægtes alvorligere, hvis 

den opstår ved at ”komme omkring i boligen” end, hvis den opstår ved at ”gå udendørs i dårligt 

vejr i ½-1 time”. Som udgangspunkt bliver pkt. 1-4 i testen vægtet mere alvorligt end pkt. 5 og 6.  

 

Etik og jura 

Nærværende projekt er, som de forebyggende hjemmebesøg, baseret på etiske principper om 

lighed, frivillighed og autonomi. Alle borgere, der i perioden april - december 2010 modtager et 

forebyggende hjemmebesøg i Fredericia Kommune, får tilbudt en funktionstest jf. princippet om 

lighed. Borgerne modtager information om indholdet af de forskellige tests og formålet med at 

tilbyde dem. Borgerne har på den baggrund mulighed for at træffe et informeret valg om 

deltagelse. Det er den enkelte borger, der afgør, om de finder testen relevant jf. principperne om 

frivillighed og autonomi. Borgerens ret til ikke at ville have kendskab til deres funktionsevne skal 

altid respekteres. Hvis borgerne indvilliger i at deltage, er det op til den enkelte borger selv at 

definere i hvilken udstrækning, de ønsker at efterleve de råd, vejledninger og henvisninger, der 

gives i forbindelse med testen. Når borgerne tilbydes en screeningstests for opsporing af 
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funktionsnedsættelse, kan der opstå sygeliggørelse og stigmatisering. Hensigten, med at tilbyde 

borgerne en funktionsvurdering, er ikke at stigmatisere de ældre, der har en dårlig fysisk 

funktionsevne. Udgangspunktet, for at tilbyde borgerne i Fredericia Kommune en screeningstest, 

er, at alle mennesker uanset alder, køn og etnicitet rummer muligheder og ressourcer, der kan 

styrkes, så de kan forblive selvhjulpne og bevare deres integritet og funktionsevne længst muligt jf. 

formålet med det forebyggende hjemmebesøg. 

I projektet indsamles datamateriale om borgernes funktionsevne. Materialet opbevares i 

Fredericia Kommunes database, der anvendes ved de forebyggende hjemmebesøg. Projektet er 

godkendt af Datatilsynet. Personligt datamateriale, der er indsamlet i forbindelse med projektet, 

kan kun udleveres, hvis dette accepteres af Datatilsynet, og/eller hvis dette accepteres af 

borgeren gennem et positivt tilsagn. Når borgeren testes tilkendegiver denne, hvorvidt denne er 

interesseret i, at der på et senere tidspunkt rettes henvendelse til borgeren fx under 

udarbejdelsen af bachelorprojekter. Hvis borgeren ikke er interesserede i en sådan henvendelse, 

angives det i resultatarket/CARE.  

 

Undervisning af fysioterapeuter på grunduddannelsen i fysioterapi 

Fra University College Lillebælts side har fysioterapeutstuderende fra dels modul 4 og modul 10 

været involveret i projektet. En kopi af undervisningsplanerne for disse moduler kan rekvireres ved 

henvendelse til projektleder Finn Marlet 

 

Bachelorprojekter 

Fem grupper af bachelorstuderende har fordybet sig i emner, der var relevante for projektet. 

Resultaterne af projekterne har været formidlet internt i projektet via projektgruppemøder, og de 

kan søges www.ucviden.dk og www.fredericia.dk og på University College Lillebælts bibliotek.  

Projekternes titler er præsenteret i bilag 2.  

 

http://www.fredericia.dk/
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Projektets effekter og resultater 
I projektbeskrivelsen angives nogle effektmål, som projektet forventes at få. Med udgangspunkt i 

disse beskrives i det følgende de effekter, som projektet har medført. Projektets effekter skal i 

denne forbindelse forstås ret bredt, som effekter både ift. erfaringer, kompetencer, viden og 

sundhed. Det betyder, at en given effekt kan være knyttet til forskellige systemer og perspektiver.  

 

Projektperspektiv 

De to organisationer har fået erfaringer med at samarbejde med forskere samt erfaringer med at 

omsætte og implementere forskningsbaseret viden. Ligeledes har organisationerne udviklet 

kompetencer til at planlægge og styre et projekt i fællesskab samt udvidet deres netværk til brug 

for kommende projekter og partnerskaber. 

Fredericia Kommunes perspektiv 

På baggrund af projektet har Fredericia Kommune kendskab til, at ca. 37 % af de borgere, der 

modtager et forebyggende hjemmebesøg, er i risiko eller høj risiko for at få funktionsnedsættelser. 

20 % af borgerne er i høj risiko. Disse borgere formodes at blive plejekrævende, hvis der ikke 

iværksættes en forebyggende indsats.   

 

Forebyggende hjemmebesøg 
Resultaterne fra de forebyggende hjemmebesøg i perioden 6. apr. – 13. dec. 2010 viser, at 757 

borgere fik et forebyggende hjemmebesøg. 357 (ca. 50 % af de besøgte) borgere blev testet.  Graf 

1 viser fordelingen af testresultater i forhold til testkategorier i forbindelse med de to fysiske tests. 

Graf 1: Fordeling af borgere i relation til testkategorier  

 
Graf 1 viser, at 69 borgere tilhører kategori 3 i en eller begge af de fysiske tests. 106 borgere 

tilhører kategori 4 i en eller begge de fysiske tests.  
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En borger kan godt tilhøre kategori 3 i den ene fysiske funktionstest og samtidig kategori 4 i den 

anden fysiske funktionstest. Dvs. at denne borger reelt opspores i begge tests, men tæller i 

projektet kun som en opsporet person. Derfor er der forskel på testresultatet og antal opsporede 

personer.  

I projektet opspores 78 borgere i en af de fysiske tests, som værende i høj risiko for udvikling af 

funktionssvækkelse, dvs. at de tilhører kategori 4.  

28 borgere tilhører kategori 4 i begge tests. 

69 borgere tilhører kategori 3 i begge tests. 14 af borgerne, der tilhører kategori 3 tilhører kategori 

4 i den anden test.  

Derfor opspores 55 borgere som værende i risiko (kategori3) for udvikling af funktionssvækkelse i 

én af de fysiske tests. 

133 (37 % af de testede) borgere, blev således opsporet som tilhørende enten kategori 3 eller 4 i en 

eller flere af de fysiske tests/seniorfitnesstestene.  

Der er overlap mellem den gruppe af borgere, der opspores gennem henholdsvis rejse-sætte-sig 

test og 2,45m up-and-go test, hvor sidstnævnte opsporer lidt flere borgere end førstnævnte. 

I Avlunds træthedstest svarede 81 (22,8 %) borgere ”ja – men bliver træt” til et eller flere 

spørgsmål.  

21 af de opsporede borgere angiver ved samtalen, at de vil kontakte et motions- eller idrætstilbud, 

55 borgere henvises til GenoptræningsCentret, og 35 borgere henvises til den praktiserende læge i 

forhold til udredning. 

 

Samtalen om testresultat 

I projektet har den forebyggende medarbejder og borgeren ud fra resultaterne af de tre tests og 

gennem samtale ved de forebyggende hjemmebesøg indgået aftaler i forhold til, hvordan 

borgeren kan handle for at styrke eller bibeholde funktionsevnen. I projektet er der indgået aftaler 

med 245 borgere. 
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Graf 2: Antal af borgere ved forskellige forebyggende tiltag  

 
 

Graf 2 viser de aftaler, der er indgået under samtalen med borgeren. Der kan være indgået flere 

aftaler med den samme borger. Det ses, at 245 af de testede ældre skal fortsætte den gode linje. 

21 borgere (5 %) skal selv kontakter et motions- eller idrætstilbud og 55 borgere (13 %) henvises til 

kommunens genoptræningscenter.  

 

Seniorkurser 

Resultaterne fra de tre afholdte temadage i forbindelse med seniorkurserne viser, at der blev 

testet 143 borgere. Den første testdag fandt sted på et plejecenter. Den anden testdag blev 

afholdt på et aktivitetscenter, og den tredje testdag blev afholdt på et aktivitetssted, hvor 

lokalerne anvendes til foredrag og koncerter. Ved de to sidste seniorkurser var det studerende fra 

University College Lillebælt, der funktionsscreenede deltagerne.   

Tabel 11: Funktionsscreening af ældre ved seniorkurserne i Fredericia Kommune 

 Hybyhus Plejecenter IP. Schmidt Aktivitetscenter Tøjhuset 

Antal deltagere 24 80 39 

Antal opsporede i risiko 
i en/flere tests (kat. 3) 0 16 2 

Antal opsporede i høj 
risiko i en/flere tests 
(kat. 4) 7 35 1 

 

Tabel 11 viser, resultaterne fra de fysiske tests. Det ses af skemaet, at der blev opsporet 43 

borgere (30,6 % af de fremmødte), der var i høj risiko (kategori 4) ved en eller flere af de fysiske 

tests, der belv udført i forbindelse med seniorkurserne. 18 borgere (12,6 %) blev opsporet som 

værende i risiko for funktionssvækkelse (kategori 3).  
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Tabel 12: Træthedstest i forbindelse med seniorkurserne i Fredericia Kommune 

 Hybyhus Plejecenter IP. Schmidt Aktivitetscenter Tøjhuset 

Antal deltagere 24 80 39 

Antal borgere, der 
oplyser at være træt 
ved en eller flere 
aktiviteter 

 21 2 

 

Tabel 23 viser, resultatet af Avlunds træthedstest. Det ses, at 23 borgere (16,1 %) gennem denne 

test blev opsporet i forbindelse med seniorkurserne.  

 

Medarbejder perspektiv 

Det forebyggende personale oplever, at testpakken og dokumentationsredskabet giver mulighed 

for at dokumentere effekten af de forebyggende hjemmebesøg. Testpakken kan anvendes til at 

dokumentere, hvor mange borgere der opspores, og hvor mange handlinger de forebyggende 

medarbejdere og borgeren sammen iværksætter. Personalet har på den måde opnået ny viden og 

udviklet kompetencer til at bruge en testpakke samt fået et troværdigt fundament for en 

efterfølgende samtale om borgerens funktionsevne og forebyggelse af funktionssvækkelse.  

Ligeledes oplever personalet, at de har fået større viden og indsigt i de sundhedsmæssige 

gevinster, der er forbundet med fysisk aktivitet i forhold til borgernes fysiske funktionsevne. 

Projektet har tillige tilført ressourcer (i form af fysioterapeutstuderende) i forbindelse med 

afvikling af seniorkurserne, ligesom projektet har skabt et frugtbart samarbejde med 

motionstilbud i frivilligt, kommunalt og privat regi.   

Borgerperspektiv  

Forskellige bachelorgrupper fra fysioterapeutuddannelsen har undersøgt projektets effekt ud fra 

et borgerperspektiv.  

Én af disse undersøgelser37 har gennem re-testning undersøgt om gruppen af testede borgere, der 

af projektet er vurderet til at have et højt funktionsniveau (kategori 1 og 2), efter 6-13 måneder 

stadig har et højt funktionsniveau. Resultatet af undersøgelsen er, at dette er tilfældet for 24 ud af 

de i alt 34 undersøgte borgere. Undersøgelsen viser at:  

 Borgernes funktionsniveau efter 6-13 måneder kan blive både betydeligt bedre og 

dårligere 

 Mændene klarer sig bedst, og ser ud til at bibeholde et højere funktionsniveau end kvinder 

                                                           
37

 Bosenbeck, M. m.fl. 2011. Se bilag 2 
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 De i projektet anvendte tests er egnede til at undersøge målgruppens funktionsniveau, 

samt at forudsige et højt funktionsniveau hos ældre 

 Projektets kategorisering kunne med fordel ændres så både kategori 2+3+4 medfører en 

intervention. Det ville betyde, at flere borgere ville blive anbefalet en intervention under 

den efterfølgende samtale om testresultatet.  

 

En anden undersøgelse38 har gennem re-testning undersøgt om gruppen af testede borgere, der i 

projektet er vurderet til at have et lavt funktionsniveau (kategori 3 og 4), efter 4-8 måneder har 

ændret (øget) dette funktionsniveau. Undersøgelsen viser et tilbagefald på 0,5 % for den samlede 

gruppe i 2,45 m up-and-go-testen, en fremgang på henholdsvis 12 % og 8% for rejse-sætte-sig-

testen og Avlunds træthedstest. Undersøgelsen konkluderer, at der kræves flere undersøgelser for 

at sige noget endeligt om projektets effekt på funktionsevnen set ift. de i projektet opsporede 

ældre borgere.  

Et tredje undersøgelse39 har kvalitativt undersøgt effekten af det efterfølgende kommunale 

træningsforløb for de ældre borgere, der er testet og vurderet til kategori 4. Undersøgelsen viser, 

at træningstilbuddet i mere eller mindre grad var tilrettelagt så borgerens ønsker og behov blev 

imødekommet, og at tilbuddet på flere områder støttede den enkeltes håndtering af sin situation. 

Med udgangspunkt i de ældres oplevelser fremlægger studiet fem forslag til kvalitetsudvikling af 

træningen: 

 Borgeren nedskriver sine træningsmål ved træningsstart 

 Borgeren inddrages i øvelsesvalget 

 Der indføres fælles midtvejsevaluering 

 Der undervises i træningens fordele og eftervirkninger  

 Der trænes parvist med øget fokus på socialisering og øget motivationen for træning 

                                                           
38

 Kaczarek, F. m.fl. 2011. Se bilag 2 
39

 Jepsen, K. m.fl. 2011. Se bilag 2 
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En case fra det virkelige liv 

Hanne er en 75-årige kvinde, der bor sammen med sin mand i en ældrevenlig lejlighed i stueplan. I 
foråret 2010 får Hanne og hendes mand et forebyggende hjemmebesøg. Hanne har tidligere 
(2007) haft en blodprop, der bevirkede, at hun efterfølgende har haft svært ved at holde balancen. 
I den forbindelse har Hanne fået bevilliget en rollator. Rollatoren anvender Hanne kun udendørs, 
da hun indendørs kommer omkring i egen bolig ved at støtte sig til møblerne. Hanne oplyser, at 
hun inden for det seneste år er faldet fem gange. Hanne fortæller, at hun gerne vil træne mere og 
bruger udtrykket,” at hun trænger til et spark”. Hun har investeret i en motionscykel, som hun 
aldrig er kommet i gang med at anvende.  

I forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg gennemfører Hanne funktionstests, som viser, 
at hun både i rejse-sætte-sig testen og 2,45 m up-and-go, tilhører kategori 4. Testresultatet 
indikerer, at Hanne i begge de kropslige tests er i høj risiko gruppe for at blive funktionssvækket. I 
Avlunds træthedstest scorer Hanne 5 point, da hun til spørgsmål seks svarer, ’ja – men bliver træt’ 
af at gå på trapper til 2. sal. 

 

 

Tabel 13: Testresultater for Hanne i det forebyggende hjemmebesøg 

Tests Forebyg. hj. besøg Opstart på MTT Afslutning på MTT 

Rejse-sætte-sig (antal) 4 (kategori 4) 6 (kategori 4) 10 (kategori 2/3) 

2,45 m up-and-go (sek.) 24,2 (kategori 4) 15,9 (kategori 4) 9,2 (kategori 3) 

Avlunds træthedstest (point) 5 - - 

 

Resultatet af sundhedssamtalen bliver, at Hanne henvises til et genoptræningsforløb. Hendes 

planer er, at hun efterfølgende vil tilknyttes til et stolemotionshold. I forbindelse med ventetiden 

til påbegyndelse af genoptræningsforløbet øver Hanne de to kropslige tests. 

Hanne kommer på et MTT- hold40 to gange ugentligt, hvor hendes mål er, at hun gerne vil kunne 

gå på trapper til 2. sal alene og kunne gennemføre daglige gøremål i 15 min. uden at holde pause. 

Da Hanne afslutter genoptræningsforløbet, har hun opnået sine mål og lidt mere. Hun kan efter 

endt genoptræningsforløb gå på trapper til femte sal uden at holde pause. Familien har fortalt 

Hanne, at de synes, at hun går mere sikkert. Da Hannes genoptræningsforløb afsluttes primo juli 

2010, er hendes planer, at hun vil forsætte med selvtræning på Plejecenter Othello til september. 

Hun vil ikke tilknyttes et stolemotionshold, da hun vurderer, at hun fysisk ikke vil få noget ud af at 

deltage på stolemotionsholdet.    

 

                                                           
40

 Medicinsk Træningsterapi 
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University College Lillebælts perspektiv 

Undervisningen har været forsknings- og udviklingsbaseret, og fysioterapeutuddannelsens faglige 

strategi er blevet implementeret. Desuden er der udviklet et samarbejde med kommunale 

aftagere, som i forløbet er blevet understøttet af partnerskabsaftalen mellem Fredericia kommune 

og UC Lillebælt. 

 

Studenterperspektiv 

De studerende har fået viden og professionsrettede kompetencer til at funktionsteste og opspore 

funktionssvækkede ældre borgere. De har desuden fået erfaringer med at udføre bachelorprojekt i 

en konkret professionspraksis i en kommune og har udviklet praksis- og projektkompetencer ved 

at være blevet inddraget aktivt i et konkret praksisbaseret udviklingsprojekt.  
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Projektevaluering 

I sidste afsnit blev projektets effekter beskrevet. I rapporten på side 7 er projektets succeskriterier 

angivet. Med udgangspunkt i disse evalueres væsentlige punkter for projektet. 

 

Testfrekvensen 

Personalet har i opstarten af projektet problematiseret, at en gennemførelse af testene tog for 

meget tid, og at en for stor del af indholdet af det forebyggende hjemmebesøg kom til at have 

fokus på testning.  

Men efter at de forebyggende medarbejdere har opnået en vis rutine med at gennemføre tests, 

tolke resultater og gennemføre sundhedssamtalen samt at testningen er blevet integreret i 

besøget, er tilbagemeldingen, at det giver god mening at anvende testene.  

Testfrekvensen ved de forebyggende hjemmebesøg har været små 50 % for de borgere, der er 

besøgt i projektperioden. Det er færre end forventet, idet det fra projektets side var planlagt, at 

testpakken anvendes ved 90 % af de ældre borgere, der udgør målgruppen. Målgruppen ved de 

forebyggende hjemmebesøg udgøres af alle dem, der modtager et besøg, - og som derfor er over 

75 år. Dette besøg kan enten være et 1. gangbesøg og et efterfølgende målrettet besøg. Dette 

succeskriterium er derfor ikke nået, og årsagerne til dette er: 

 Der var flere borgere end forventet, der takkede ”nej” til at deltage i projektet (hvilket 

betød, at de fleste af disse borgere ikke blev registreret på resultatarket) 

 Der var flere borgere end forventet, der ”aktuelt var i en social eller psykisk krise” (hvilket 

betød at de blev ekskluderet)  

 Der var flere borgere end forventet, der aldrig blev forsøgt testet. Det skyldtes fx: 

o De forebyggende medarbejdere havde fx glemt at anvende testene eller glemt 

rekvisitter til at udføre testene 

o De forebyggende medarbejdere vurderede, at en testning i situationen ikke gav 

mening. Dette var fx i de tilfælde, hvor en besøgt borger havde et åbenlyst højt eller 

lavt funktionsniveau.  

I lyset af de valgte in- og eksklusionskriterier vurderer projektgruppen, at en testfrekvens på 

omkring de 50 % er realistisk, og at de valgte in- og eksklusionskriterier (med ændringerne nævnt 

side 7) er relevante. Dog bør begrebet ”social eller psykisk krise” klarlægges og defineres af de 

involverede parter.  

 

Projektet har en formodning om, at gruppen af ”nejsigere” rummer borgere, der både har et højt 

og et lavt funktionsniveau. Det vil sige, at det er relevant også at foretage den systematiske 

opsporing i denne gruppe. Et netop afslutte bachelorprojekt41 har gennem et kvalitativt studie 
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forsøgt at komme bagved fire ”nejsigere” og få en forståelse for, hvorfor de har valgt ikke at 

deltage i projektet og lade sig teste. De fandt ud af, at borgerne ikke kan skelne mellem de 

forebyggende hjemmebesøg og nærværende projekt ”Sundhedstjek af ældre”. Dette kan skyldes 

mangelfuld information omkring, hvad sundhedstjekket er, og hvilken nytteværdi det kan have for 

borgerne. Nogle af borgerne føler sig sunde og raske og kan derfor ikke se meningen med 

forebyggelse. Projektet viser en tendens til, at ”nejsigerne” mangler viden om, hvad forebyggelse 

er, og studiet konkluderer, at der er brug for større fokus på, hvordan sundhedstjekket 

præsenteres for borgerne. Grundig information om forebyggelse og hvad sundhedstjekket kan 

bruges til, er vigtigt for, at gruppen af ”nejsigere” kan blive reduceret.  

 

Registreringen af testresultater 

I Fredericia Kommune anvendes omsorgssystemet CARE til registrering og dokumentation i 

forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg. Testresultaterne fra de tre tests; Avlunds 

træthedstest, 2,45 m up-and-go-test samt rejse-sætte-sig-test er blevet noteret i CARE 

omsorgssystem. Her er også noteret de aftaler, som de forebyggende medarbejdere og borgerne 

har indgået. Fordelen ved at anvende CARE omsorgssystemet er, at oplysninger om den enkelte 

borger er samlet. Dette giver mulighed for at følge borgerens udvikling over tid. 

 

I forbindelse med det statistiske arbejde med datamaterialet er der store begrænsninger ved at 

anvende CARE omsorgssystem. Registreringer i CARE kan overføres til Excel, men prosatekst kan 

ikke overføres. Dvs. evt. kommentarer i forbindelse med testresultatet går tabt. En anden 

begrænsning er, at det ikke er muligt at foretage dataudtræk inden for en given periode. En 

yderligere begrænsning ved systemet er, at der kun kan udtrækkes datamateriale ud fra fire 

variabler, hvor de tre variabler cpr. nummer, tyngde (kategorierne) og ydelse (testen) altid skal 

indgå. 

Den sidste begrænsning er, at det ikke er muligt at sammenligne flere kategorier med hinanden. 

F.eks. er det ikke muligt at se, hvordan de borgere, der tilhører kategori 4 i rejse-sætte-sig-testen, 

fordeler sig i 2,45 m-up-and-go.  

 

Det er dog muligt at gennemføre ændringer i omsorgssystemet CARE, så ovenstående 

problemstillinger kan løses. Hvis dette ikke er en mulighed, anbefales det fra projektgruppen, at 

datamaterialet indtastes i Excel. Dette giver mulighed for fremadrettet at foretage mere 

nuancerede analyser.  

 

Styrker og svagheder for de udviklede og anvendte tests  

Træthedstesten har en god prædiktiv værdi, dvs. – evnen til at forudsige kommende 

funktionssvækkelse, som er undersøgt netop i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. Til 

gengæld har den en svaghed i, at testprotokollen er uklar og findes i flere versioner. Der mangler 
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kort sagt en standardisering af testen. Nogle ældre borgere oplever desuden usikkerhed på selve 

begrebet ”træthed” og usikkerhed ift. at koble dette begreb med de i testen nævnte daglige 

funktioner. Der er ved testen også uklarhed omkring fastsættelse af cutoffs ift. risiko for at udvikle 

funktionssvækkelse. Projektet har forsøgt at minimere denne uklarhed, ved at udarbejde en 

detaljeret protokol og ved at fastlægge klare grænseværdier for, hvornår en borger er opsporet.  

Deltestene fra Senior Fitness Testen har flere fordele.  Dels er de ret velbeskrevne og nemme at 

lære. Derudover er der til testen knyttet præstationsdiagrammer giver god mening, når den 

forebyggende medarbejder og den ældre borger skal diskutere et testresultat. Deltestene har dog 

også ulemper.  

En af disse er, at den prædikative validitet i disse tests ikke har været undersøgt videnskabeligt i 

longitudinelle studier. Så de forskellige risikozoner i præstationsdiagrammerne er baseret på 

normative undersøgelser. Dette betyder, at diagrammerne – set ift. den prædiktive validitet - skal 

betragtes som vejledende. En bachelorgruppe42 har netop undersøgt, om testene fungerer 

prædiktivt. Dette har de gjort ved at vurdere testenes evne til at vurdere ældre borgeres 

funktionsevne 6-13 måneder efter opsporingen. Undersøgelsen viser, at testene (inkl. Avlunds 

træthedstest) egner sig både til at undersøge funktionsniveauet her og nu og til at forudsige et 

højt funktionsniveau hos ældre. Den finder dog, at 2,45m up-and-go er den mest ustabile af de tre 

tests.  

En ulempe er også, at 2,45m up-and-go testen i mange hjem er svær at udføre gr. pladsmangel. 6 

min-walk-testen har ikke været anvendt ved de forebyggende hjemmebesøg. Det skyldes, at 

testen er meget pladskrævende og tager forholdsvis lang tid at udføre. Desuden er det en 

maksimal aerob test, hvilket kan udgøre en risiko hos ældre borgere med dårligt kredsløb/hjerte. 

De øvrige tests belaster også den ældres kredsløb og hjerte, og i projektet er denne risiko forsøgt 

minimeret ved, at ekskludere borgere, der af en læge er frarådet at motionere af helbredsmæssige 

årsager. 

 

Sundhedspædagogik og samtalerne 

Samtalerne om testresultatet er en væsentlig del af projektets intervention, der netop har til 

formål at ”så et frø” og få talt om muligheder samt øge motivationen for mere fysisk aktivitet i 

hverdagen.  

 

Projektets erfaring er, at netop denne del af interventionen har været anvendt ret forskelligt 

blandt de forebyggende medarbejdere. Nogle medarbejdere har fx. haft en regulær opsamling på 

testningen, mens andre har integreret samtalen i resten af det forebyggende hjemmebesøg. Det 

er derfor projektets vurdering, at resultatarket med fordel kunne nuanceres en smule, så det i 

højere grad end nu tager højde for, at mennesker og samtaler er forskellige.  
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Samtalerne har fra projektets side hvilet på nogle værdier og grundlæggende antagelser (se side 

14 og 18). Projektet er reelt set uvidende om, hvorvidt disse teorier konkret har været inddraget i 

samtalerne mellem det forebyggende personale og den ældre borger. 

Langtidseffekten af projektets interventioner 

Effekten af interventionerne har været undersøgt på forskellig måde af bachelorstuderende. En af 

disse undersøgelser43 har foretaget en re-testning af borgere efter 4 – 8 mdr. Resultatet af dette 

studie var, at der var størst forbedring hos kvinderne og hos den yngre del af de ældre. 

Undersøgelsen viste desuden, at langtidseffekten af projektet ville kunne øges, hvis fx.:  

 sundhedspersonale følger op på interventionen (fx mhp. re-testning og eller justering af 

fysisk aktivitet) 

 der oprettes netværksgrupper for de opsporede  

 forebyggerne i deres forebyggende samtale fokuser målrettet på borgerens self efficacy og 

handlekraft ift. adfærdsændring  

En anden af disse undersøgelser44 har foretaget interviews med ældre borgere, der i projektet er 

blevet opsporet og efterfølgende henvist til kommunens genoptræningscenter.  Undersøgelsen 

ville afdække de oplevelser, de ældre borgere har haft med at deltage i et træningsforløb på 

centret.  Undersøgelsen viste, at borgernes ønsker og behov blev imødekommet, selvom det var 

individuelt, hvad den enkelte fandt vigtigt for sin oplevelse af træning. Med udgangspunkt i de 

ældres oplevelser fremlagde undersøgelsen fem forslag til kvalitetsudvikling af træningen:  

 Borgeren nedskriver sine mål for træningen ved begyndelsen 

 Borgeren inddrages i øvelsesvalget 

 Der etableres en fælles midtvejsevaluering  

 Der undervises i træningens fordele og eftervirkninger 

 Der skabes et øget fokus på det sociale aspekt og på motivation for træningen  

 

Den økonomiske effekt  

Den økonomiske effekt af interventionerne ved de forebyggende hjemmebesøg har ikke været 

undersøgt. Dette indgik ikke i formålet med projektet. Men det kunne have været interessant at 

have kendskab til projektets økonomiske effekter.  

 

Resultatarkene 

Resultatarkene (se bilag 3) er de papirer, der angiver de opnåede resultater af testene samt de 

indgåede ”aftaler”, der er indgået mellem det forebyggende personale og den ældre borger ved 

den forebyggende samtale. Det er projektets erfaring, at disse ark har været udfyldt ret forskelligt 

og til tider noget mangelfuldt. Dette har flere årsager. En af disse er, at instruktionen i at udfylde 
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arkene givetvis ikke har været fyldestgørende. En anden årsag er, at arkene ikke har været 

udformet på en måde, så det gav mening ved alle de testede borgere. Fx. er der på arket ikke en 

rubrik, der angiver, hvor meget fysisk aktivitet den ældre borger allerede på test-tidspunktet 

udfører. Dette ville være relevant at indføre. Endnu en årsag er, at CARE systemet ikke fungerer 

optimalt ift. indtastningen af testresultaterne.  

 

Ved gennemgang af de udfyldte resultatark er der desuden en tendens til, at der med kategori 3 

angives færre forebyggende tiltag end med kategori 4. Altså er der en tendens til, at kategori 4 

prioriteres højere end kategori 3.  Dette kan skyldes flere årsager. Fx. at kategori 3 borgerne 

udfører en del fysisk aktivitet i forvejen og/eller, at den forebyggende medarbejder har glemt at 

påføre tiltaget på resultatarket. I samarbejde med den forebyggende medarbejder bør årsagen til 

dette problem afdækkes, og problemet løses i samarbejde. For netop at igangsætte tidlig 

forebyggelse finder projektet det vigtigt, at også kategori 3 borgere modtager den fremrykkede 

rådgivning om forebyggende aktiviteter set ift. fysisk aktivitet.     

 

Den frivillige sektor 

Den frivillige sektor er et stort aktiv for kommunen og rummer en masse muligheder for, at ældre 

borgere kan implementere fysisk aktivitet i deres hverdag. Den frivillige sektor har dog været 

involveret for lidt i projektet. Fx. viste resultatopgørelsen fra 13. december 2010, at kun 21 

borgere, på baggrund af testningen, vil kontakte et motions- eller idrætstilbud. Der har imidlertid 

været gjort forskellige tiltag for at knytte projektet tættere til denne sektor. Et af tiltagende har 

været, at involvere en repræsentant fra den frivillige sektor i styregruppen. Hun var dog af 

jobmæssige årsager nødt til at melde sig ud allerede efter fase 1. Et andet tiltag har været at 

kortlægge alle kommunens idrætsklubber i en folder, som den forebyggende medarbejder har 

taget med (og anvendt) ved det forebyggende hjemmebesøg. Et tredje tiltag har været, at den 

frivillige sektor har været italesat på resultatarket som et muligt initiativ.  

 

Der kan være flere årsager til, at så få borgere har været ”henvist” til den frivillige sektor. Nogle af 

dem kan være, at der generelt mangler frivillige tilbud, der er enten for få tilbud eller tilbuddene 

er fyldt op. En helt anden årsag kan være, at tilbuddene ikke er mangfoldige nok. Fx. har 

undersøgelser vist45, at ældre mænd motiveres af andre tilbud end ældre kvinder. En sidste årsag 

kan være, at de ældre oplever, at der er for lang transport til de pågældende steder.  

 

Brug af fysioterapeutstuderende ved testning 

Der er fordele og ulemper ved at integrere projektet i fysioterapeutuddannelsens modul 4 og 10. 

Fordelen ved modul 4 er, at undervisningen her netop har fokus på forebyggelse og 

sundhedsfremme set ift. forskellige aldersgrupper.  
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Ulempen ved placeringen i modul 4 er, at der i dette modul er mange andre konkurrerende 

emner, der optager de studerendes tid. 

 

Fordelen ved modul 10 er, at de stud. her har flere kompetencer til fx. at deltage i den 

forebyggende samtale om testresultatet, og at projektet og modulet kræver nogle af de samme 

kompetencer/læringsudbytter.  

 

Ulempen ved placeringen i modul 10 er, at de studerende til en vis grad oplever, at projektet ikke 

indeholder nye udfordringer. 
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Projektets overgang til daglig drift i de to organisationer 
I afsnittet opridser projektgruppen sine overvejelser over, hvordan de opnåede effekter kan 

videreudvikles og implementeres i de to organisationer efter projektets ophør. Det er 

betydningsfuldt, at organisationerne i denne forbindelse hele tiden skal holde en given 

målsætning for øje: Hvilke kompetencer søger Fredericia Kommune og University College Lillebælt 

at videreføre både indadtil i organisationerne, i et organisatorisk partnerskab og udadtil til andre 

interessanter?  

Ligeså skal organisationerne skæve til det foregående afsnit, hvor de store linjer ved projektet, 

blev evalueret. Ud fra dette afsnit kan organisationerne foretage nogle justeringer, når og hvis 

projektets effekter og kompetencer ønskes videreført til drift.  

Implementering af tests ved de forebyggende hjemmebesøg 

Testningen ved de forebyggende hjemmebesøg er her i projektets slutfase blevet reduceret 

markant, hvilket der er flere årsager til.   

I begyndelsen af implementeringsfasen (i starten af 2011) blev testpakken ikke anvendt 

rutinemæssigt i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg. Testpakken blev anvendt som ét 

redskab blandt mange til at afdække borgernes funktionsevne. Dette kunne fx. være, hvis 

medarbejderen var usikker på den ældre borgers funktionsevne, eller hvis den ældre borger var 

særligt motiveret for at blive testet. Den måde at anvende testene på betød bl.a., at den 

forebyggende medarbejder kom til at mangle et præcist redskab til at forudsige kommende 

funktionssvækkelse, som netop er testparkens styrke. 

Derfor er testpakken senere i implementeringsfasen (igen) blevet et integreret redskab i 

forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg i Fredericia Kommune. Reglen er, at alle borgere, 

der modtager et tilbud om forebyggende hjemmebesøg, som udgangspunkt, skal have et tilbud 

om funktionsscreening. Det er borgeren, der træffer et valg og bestemmer, om de ønsker at tage 

imod tilbuddet. Hvis borgeren ikke ønsker at deltage eller af anden årsag ekskluderes, noteres 

årsagen på den første side i resultatarket (se bilag 3). Hvis borgeren ekskluderes af andre årsager 

end de nævnte eksklusionskriterier, angives den konkrete årsag ligeledes på arket. 

Forebyggende tiltag formidlet ved de forebyggende hjemmebesøg 

For at de forebyggende samtaler giver mening for forebygger og borger, er det vigtigt, at 

kommunen hele tiden justerer og reviderer den folder, der indeholder idrætstilbud fra den 

frivillige sektor. Ligeså er det betydningsfuldt hele tiden at holde fokus på begreberne 

empowerment og handlekraft, så den opsporede ældre, gennem samtalen, i højest mulig grad 

hjælpes til at kunne handle selvstændigt. En kommende udfordring er også, at borgerne 

bibeholder deres funktionsniveau, når de afslutter forløbet på GenoptræningsCentret.  
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Terapeuterne gør i den forbindelse meget for at finde steder og motionsformer, de ældre borgere 

kan fortsætte med.  

Testpakken 

Testpakken og den efterfølgende samtale er gennem projektet blevet beskrevet ret 

fyldestgørende. Projektgruppen anbefaler alligevel, at forebyggerne jævnligt diskuterer og justerer 

de forskellige manualer, så alle er enige om, hvordan de skal forstås. Endelig kan det komme på 

tale at justere testpakken. Man kan her forestille sig, at testpakken suppleres med en mere psyko-

socialt orienteret funktionstest, så også denne del af funktionsevnen belyses. Projektet anbefaler, 

at kommuner systematisk tilbyder screening af borgere ved alle forebyggende hjemmebesøg med 

den udvalgte testpakke. Hvis der er pladsproblemer i den ældres hjem, anbefaler projektet, at 

opsporingen kun foretages med rejse-sætte-sig-testen og Avlunds træthedstest.  

 

Undervisning i grunduddannelsen i gerontologisk fysioterapi, prædiktive funktionstest og i 

samtaler om testresultater 

For at kompetencerne for projektet til stadighed vil udvikle sig i grunduddannelsen på UCL, er det 

vigtigt, at personer fra projektet fortsætter med at undervise kommende studerende. Disse 

undervisere kan være projektmedarbejdere, tidligere studerende, der har arbejdet i projektet, 

eller andre med de nødvendige kompetencer.  

 

Fysioterapeutstuderendes praktik i Fredericia Kommune 

Fredericia Kommune og University College Lillebælt skal i fællesskab arbejde på at finde områder, 

hvor det er muligt at opspore ældre borgere i kommunen, og hvor det er muligt, at 

fysioterapeutstuderende deltager ved testningen og de efterfølgende samtaler.  Hvor dette skal 

finde sted, og de nærmere omstændigheder for dette, aftales mellem repræsentanter for de 2 

organisationer. Fx. kan testningen foregå som en del af et ”åbent tilbud” om testning på 

GenoptræningsCentret, eller testningen kan foregå i den frivillige sektor. Der skal være åbenhed 

for, at testpakken justeres og tilpasses den aktuelle målgruppe.  

 

Kommende bachelorprojekter 

Det er ønsket fra begge organisationer, at der efter projektets ophør stadig gives mulighed for, at 

studerende kan udarbejde bachelorprojekter i Fredericia Kommune. Projektgruppen foreslår her, 

at repræsentanter fra de to organisationer mødes en gang halvårligt for at udveksle ideer til 

emner, som kunne danne udgangspunkt på fysioterapeutstuderendes bachelorprojekter. 

Projektgruppen anbefaler desuden, at der fortsat laves PR internt for disse mulige projekter i 

University College Lillebælt, og at der fortsat afsættes ressourcer i Fredericia Kommune til, at en 

person kan fungere som kontaktperson for de studerende. Projektgruppen anbefaler også, at 

resultater og viden fra de studerende bachelorprojekter fortsat formidles til interesserede i 

Fredericia Kommune og University College Lillebælt. 
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Formidle kompetencer til andre interessenter 

Begge organisationer har til stadighed formidlet erfaringer fra projektet videre til tredje part. For 

netop at styrke fællesskabet organisationerne imellem anbefaler projektgruppen, at 

organisationerne fremover samarbejder omkring denne videreformidling og PR af projektet. 

 

Videre samarbejde mellem Fredericia Kommune og fysioterapeutuddannelsen 

Projektet er iværksat som en del af UC Lillebælts vision 2015 og fysioterapeutuddannelsens 

uddannelsesfaglige strategi(relateret til udviklingsbasering af professionsuddannelserne). 

Projektet kunne iværksættes, fordi det understøttede Fredericia Kommunes strategiske indsats i 

forhold til forebyggelse. I projektforløbet er der indgået en overordnet partnerskabsaftale mellem 

de to organisationer som et udtryk for, at der er et gensidigt ønske om at dyrke og udvikle 

samspillet mellem kommune og uddannelsesinstitution i forhold til udvikling af velfærdsydelserne.  

Projektet omkring opsporing af funktionssvækkelse blandt uafhængige hjemmeboende ældre 

mennesker( mhp. opstart af tidlig forebyggelse gennem fysisk aktivitet), har været organisatorisk 

forankret i begge organisationer. Det har været understøttet ledelsesmæssigt, og der har været 

fokus på at opnå bedre forståelse og optimering af en konkret kerneopgave i de kommunale 

ydelser. 

Det har været vigtigt for styregruppen, at erfaringer fra projektet, særligt i forhold til de 

organisatoriske læringsaspekter, blev fulgt. Der har derfor været afholdt et halvdags seminar med 

deltagelse af ressourcepersoner i forhold til at præcisere dette.  

Der er enighed om, at projektet, ud over at have tilført kvalitet i ydelserne, gennem en systematisk 

indsats også har tilført værdi til professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi via de studerendes 

og undervisernes deltagelse i udviklingsaktiviteterne og konkret praksis. De studerende får på 

denne måde opbygget faglige professionskompetencer og får kendskab til opgaveløsning i en 

tværprofessionel ramme samtidig med, at målet om udviklingsbasering af grunduddannelsen 

tilgodeses. 

Målet for partnerskaber er bl.a., at kombinere praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden 

samt sætte dem i spil til gavn for borgerne. Projektet har, på trods af dets begrænsede størrelse, 

vist, at der er basis for dette, og der er skabt nogle nyttige samarbejdsrelationer mellem de 

deltagende parter. 
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Bilag 1: Samtale om testresultat  

Denne samtale skal altid efterfølge testningen. Samtalen har til formål, at den ældre opnår en 

forståelse for sammenhængen mellem testresultaterne, den ældres funktionsevne, evt. 

sygdomme og livsstil. Denne forståelses skulle gerne motivere den (opsporede) ældre til at blive 

mere fysisk aktiv. Samtalen kan opdeles i fem dele, som beskrevet nedenfor. 

 

Samtalen foregår mellem en forebygger/person fra projektet og den ældre, og den afvikles i en 

anerkendende og støttende form, hvor forebyggeren viser forståelse for den ældres livssituation 

og hjælper med at nedbryde barrierer og se muligheder. Forebyggeren må også acceptere, hvis 

den ældre ikke har til hensigt at ændre livsstil overhovedet. Samtalen afvikles umiddelbart efter 

den sidste test er foretaget. Den ældre har efter de forskellige test fået påtegnet et testresultat på 

resultatarket. Dette resultatark medbringer den ældre til samtalen.  Resultatet af samtalen, og den 

enighed forebyggeren opnår med den ældre, påføres resultatarket. 

1. Opsamling 

Her beskrives testresultaterne (diagrammerne og træthedsskema) for den ældre. Det udfyldte 

resultatark vises. Hvad viser testene om den ældres funktionsevne? Hvordan hænger resultaterne 

sammen?  

2. Den ældres tolkning af resultatet 

Den ældre opfordres til at sige sin mening om testresultaterne. Hvordan passer det med den 

ældres erfaringer og forventninger? 

3. Forebyggerens tolkning af resultatet 

Forebyggeren tolker testresultatet sammen med den ældre. Forebyggeren forelægger projektets 

vurdering af testresultaterne. De forebyggende medarbejdere skal her være opmærksom på, at et 

lavt resultat kan skyldes andre forhold (beskrevet til sidst i hver enkelt testark).  

4. Forebyggelse og sundhedsfremme 

Forebyggeren rådgiver den ældre om forebyggelse og sundhedsfremme. Dette punkt foregår som 

en dialog, hvor der tages hensyn til den ældres motivation, ressourcer og svagheder. Forebygger 

og den ældre taler om, hvordan den ældre kan bevare sin gode funktionsevne eller forbedre den 

svækkede funktionsevne.  

Alle de ældre, uanset testresultat, præsenteres for kommunens idræts- og motionstilbud.  
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5. De forebyggende medarbejders retningslinjer for rådgivning 

I det følgende præsenteres de retningslinjer, som de forebyggende medarbejdere skal tage følge i 

samtalen. Det skal dog understreges igen, at det endelige resultat af samtalen sker gennem dialog 

med den ældre borger. 

a. Hvis den ældre i begge de to funktionstests ligger i kategori 1 eller 2 (over 25 % percentil), og 

der ingen risiko er for funktionssvækkelse, rådes den ældre borger til at forsætte den gode linje og 

forsøge at bevare det samme niveau for fysisk aktivitet og motion. De forebyggende medarbejdere  

og den ældre kan på denne baggrund tale om, hvordan dette kan ske. 

b. Hvis den ældre i én af de to funktionstests ligger i kategori 3 (under 25 % percentil, men over 

den øgede risikozone), rådes den ældre til at dyrke mere hverdagsmotion eller organiseret 

motion.  De forebyggende medarbejdere  og den ældre kan på denne baggrund tale om, hvordan 

dette kan ske, og forebyggeren kan tilbyde at kontakte den ældre telefoniske efter 3 mdr. mhp. 

opfølgning af samtalen. 

c. Hvis den ældre i én af de to funktionstests ligger i kategori 4 (i den øgede risikozone), henvises 

den ældre til kommunens genoptræningscenter. Den ældre rådes desuden til at deltage i et 

idræts- og motionstilbud. De forebyggende medarbejdere og den ældre kan på denne baggrund 

samtale om, hvordan dette kan ske. 

d. Hvis den ældre i træthedstesten ligger i kategori B, og hvis årsagen til den ældres subjektive 

træthed ikke har nogle naturlige og umiddelbare forklaringer, rådes den ældre til at henvende sig 

til egen læge mhp. nærmere udredning. Der skelnes også mellem, om en evt. træthed opleves ved 

”at komme omkring i boligen”, eller den opleves ved at ”gå udendørs i dårligt vejr i ½-1 time”. Som 

udgangspunkt vil pkt. 1-4 i testen vægtes tungere end pkt. 5 og 6. 
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Bilag 2: Præsentation af bachelorprojekter  

- udarbejdet under projekt Sundhedstjek af ældre 

 

1. Emne: Et kvantitativt studie, der undersøger langtidseffekten af projekt ”Sundhedstjek af ældre”. 

Der måles på ændringer i funktionsevnen med 2,45m TUG, STS og Avlunds Traæthedstest hos 

ældre i aldersgruppen 75-90 år. 

Forfattere: Esben Kaczemarek og Christina Maarbjerg Tygesen 2011 

 

2. Emne: Et kvantitativt studie, der undersøger om, der er korrelation mellem 400 meter gangtest og 

2-minutters knæløfts-test til personer over 65 år.  

Forfattere: Helene Nielsen, Christina Petersen og Caroline Bødker 2010 

 

3. Emne: Et kvantitativt studie, der undersøger om, der er korrelation mellem Short Physical 

Performance Battery og selvvalgt ganghastighed. Ligesom der er anvendelsesmulighed for 3 m 

gangtest til simpel prædiktiv screening af hjemmeboende ældre.  

Forfattere: Christian Lykke Olsen og Birgitte Hansen. 2010 

 

4. Emne: Når ældre takker nej til sundhedstjek. Et kvalitativt studie, der ønsker at få indsigt i fire 

borgeres forståelse for, hvorfor de har valgt ikke at deltage i projekt Sundhedstjek af ældre. 

Forfattere: Christina Jarnit, Claus Hansen, Maike Made, Magdalena Hauvre 2011 

 

5. Emne: Vurdering af raske ældres funktionsniveau og de tre anvendte tests evne til forudsigelse af 

dette. Et kvantitativt studie, der undersøger om borgere, der er vurderet af Fredericia Kommune 

til at have et højt funktionsniveau, (og ikke have behov for intervention) stadig har et højt 

funktionsniveau efter 6-13 måneder. Ligeså ønsker projektet at vurdere de anvendte tests egner 

sig til formålet. 

Forfattere: Sinnet Agerbæk, Lære Lukasiewicz og Mia Boesenbæk 2011 
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6. Emne: Et kvalitativt studie, der omhandler ældre borgeres oplevelser af et kommunalt 

træningsforløb. Studiet ønsker at undersøge, hvilke oplevelser ældre borgere, der i projektet er 

testet og vurderet til kategori 4, har med det efterfølgende kommunale træningsforløb. Ligeså vil studiet 

identificere, hvad der er vigtigt for borgernes oplevelse af træningen - med henblik på kvalitetsudvikling af 

den fysioterapeutiske intervention. 

Forfattere: Karen Jepsen og Sofie Jensen 2011 

 

Projekterne kan søges på www.ucviden.dk og University College Lillebælt´s bibliotek 

http://www.ucviden.dk/
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Bilag 3: Resultatark for tests ved projekt Sundhedstjek af ældre 

Dato______________ 

Borgers navn__________________________________________Telefon____________ 

Alder og køn     _________ ______ 

 

 Borger har mundtligt accepteret evt. senere at blive kontaktet af studerende mhp. forskning 
 

Borgeren opfylder følgende kriterier: 

(for at gå videre i tests skal alle kriterier være opfyldt) 

 Borger har en selvstændig gangfunktion (uden gangredskab indendørs) 

 Borger er hjemmeboende og over 60 år/75 år 

 Borger har mundtligt accepteret projekts formål og vilkår   
 

 Borger er ikke af en læge er frarådet at motionere af helbredsmæssige årsager 

 Borger går ikke til træning på kommunale genoptrænings- eller vedligeholdelseshold 

 Borger modtager ikke i øjeblikket kommunal hjælp til pleje  

 

Testers navn______________________________________________________________ 

 

1. Resultat af Træthedstest                            samlede point  

(skriv også resultat ind i skema) 

Træthed under mobilitet Ja 
1 point 

Ja - men bliver træt 
0 point 

Nej 
0 point 

1. Kan du komme omkring inde i boligen?    

2. Kan du komme udendørs?    

3. Kan du rejse dig fra stol/seng?    

4. Kan du gå udendørs i godt vejr i 1/2 - 1 time?    

5. Kan du gå udendørs i dårligt vejr i 1/2 - 1 time?    

6. Kan du gå på trapper til 2. sal.?    

Testers bemærkninger 
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2. Resultat 2,45 meter up-and-go test   antal sekunder 

(skriv også resultat ind i diagram) 
 

 

Kvinder 
    
 
Kategori 1 
 
 
Kategori 2 
Kategori 3 
 
Kategori 4 
 
 
 

Mænd 
 
 
Kategori 1 
 
 
Kategori 2 
Kategori 3 
 
Kategori 4 
 
 
 
 

 

 
 

    Bemærkninger til testen:  
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3. Resultat af rejse-sætte sig                                        antal gange 

(skriv også resultat ind i diagram) 
 

 

 

 Kvinder 
 
Kategori 1 
 
 
Kategori 2 
Kategori 3 
 
Kategori 4 
 
 
 

Mænd 
 
 
Kategori 1 
 
 
Kategori 2 
Kategori 3 
 
Kategori 4 
 
 
 
 

Bemærkninger til testen: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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4. Konklusion på samtale om testresultatet 

På baggrund af de udførte tests, og den efterfølgende samtale om testresultatet, er borgeren og 

testeren kommet frem til følgende (sæt kryds udfor de givne beslutninger):   

 Borgeren forsætter den gode linje og forsøger at bevare det samme niveau for fysisk aktivitet og 
motion 
 

 Borgeren vil kontakte et idræts-/motions tilbud mhp. at blive mere fysisk aktiv og dyrke mere 
organisation motion: 
 1. forslag: 

 2. forslag: 

 

 Borgeren vil dyrke mere hverdagsmotion (skriv arten her………………………………………...) 
 

 Testeren vil kontakte borgeren telefonisk efter 3 mdr. mhp. opfølgning af samtale  
 

 Testeren henviser borgeren til GenoptræningsCenteret 
 

 Borgeren vil kontakte egen læge 
 

 Andet……………………………………….. 
 
 

 

 

 

 


