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IDRETTSFORENINGEN VISER SAMFUNSANSVAR  

 

Bakgrunn forslaget: 

Norges befolkning blir eldre og eldre, og allerede de neste ti årene er den såkalte eldrebølgen over 
oss. Da runder nemlig den store etterkrigsgenerasjonen over oss. Det vil bli kaos hvis ingenting blir 
gjort. Antall skrøpelige eldre vil øke dramatisk i forhold til antall ansatte i eldreomsorgen. Det mest 
krevende å få til er å skaffe den offentlige finansiering som må til for å møte eldrebølgen. 

Førsteamanuensis i fysioterapi, Therese Brovolds viktigste råd er forebygging. 

- Vi har i dag mye kunnskap om hvordan vi kan forebygge funksjonstap hos eldre og i større 
grad sikre at de klarer seg selv i hjemmet så lenge som mulig. Hun påpeker at vi mister hele 
40 prosent av vår totale muskelmasse fra vi er 50 til 90 år gamle. Dette bidrar blant annet til 
at vi går langsommere, vi får problemer med å gå i trapper, og vi klarer ikke reise oss fra stol 
uten å bruke armene. 

- – Dette kan bremses dersom vi satser mer på fysisk aktivitet hos hele den eldre befolkningen 
over 65 år, men også hos de aller eldste, sier Brovold. 

- Hun mener vi bør ansette flere sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunene, 
samtidig som politikerne må satse mer på tidlig innsats. 

Kilde forskning no. Publisert 9/7-2018. 

 

Forslaget: 

Frem til Asker kommune ved politikerne har tatt sats, ved å ansette flere sykepleiere, fysioterapeuter 
og ergoterapeuter, er forslaget at SIFG raskest mulig går i dialog med kommunen for å se på 
muligheter for å utnytte idrettslagets ressurser være seg trenere - anlegg som fotballbane, lysløype, 
trimmen (helsestudio), og idrettshall.  

Før man går dialog er det viktig at samfunnsansvar helse, er forankret i idrettslaget ved at man på 
årsmøte vedtar å opprette en egen gruppe folkehelse i idrettslaget (se org. Kart under), som skal 
jobbe frem fysiske aktivitet aldersgruppen 40+, 50+, og 60+. Gruppen skal ha som mål, ikke å 
konkurrere med eksisterende tilbud lag og foreninger, men heller søke samarbeid så langt det er 
mulig. Eksempler samarbeidspartnere lag og foreninger i Asker Kommune kan være, helsesportlag, 
Den Norske Turistforening, pensjonistforeninger. Videre er det særdeles viktig at gruppen 
samarbeider med kommuneadministrasjon, være seg avdeling for helse og omsorg, kultur, idrett og 
fritid for å nevne noen naturlige samarbeidspartnere. 

 

Organisering: 

Det velges et interimsstyre som består av minst tre medlemmer, der sportslig leder som sitter i 
hovedstyre er medlem. Interimsstyre velges på årsmøte. Interimsstyre foreslår kandidater til til 
valgkomiteen.  



 

 

 

 

Mandat: 

Interimsstyre skal jobbe frem forslag kortsiktig - langsiktig planer samfunnsansvar helse, som 
senere fremlegges - forankres i hovedstyret.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen «eldrebølgen» 

Viktor Evensen, Alfred Strøm og Glenn Løvlie  


