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Innovativt cross-border samarbejde
til fremme af flere sunde og aktive
leveår hos ældre borgere.

HVAD ER WIPP?

For din virksomhed
ǷǷ Blive del af et bæredygtigt cross-border
netværk for Sund og aktiv aldring i en
dynamisk region.

WIPP er et DE/DK grænseoverskridende projekt, som
i den primære forebyggelse fremmer nye velfærds
innovations modeller for en aktiv og sund aldring.
WIPP arbejder for blandt ældre borgere

ǷǷ U
 dvid din portfolio/muligheder gennem
kompetencer hos nye samarbejdspartnere

i)	at udvikle innovative strategier til bevarelse af
funktions evne og social deltagelse

ǷǷ F å nye impulser og inspiration fra
tværfagligt samarbejde

ii)	fremme god praksis indenfor den offentlige
og private sundhedsramme.

ǷǷ O
 plev fordelen ved at fremme løsninger
for en Sund og aktiv aldring

WIPP projektet bygger på de grænseoverskridende re
sultater og erfaringer fra et tidligere INTERREG 4a pro
jekt HANC- healthy ageing network of competence.

HVORFOR FOREBYGGELSE HOS
ÆLDRE BORGERE?
Den ældre befolkning (65+) i Schleswig-Holstein og
Syddanmark vil på kun 15 år stige med hhv. 6,7% og
7,3%. Funktionsnedsættelse er hyppigere hos ældre
borgere og resulterer i nedsat livskvalitet og høje sund
hedsydelser.
Derfor har EU udviklet en nøgleindikator for folkesundhed, Healthy Life Years (HLY: forventet levetid
uden funktionstab), og har sat et mål på en forøgelse
på to sunde leveår (HLY) pr. EU-borger i EU’s 20142020 sundhedsprogram.

HVAD ER POTENTIALET?
Tidlig opsporing af sårbare ældre borgere har et stort
potentiale for at reducere funktionsnedsættelse, funk
tionstab, sundhedsomkostninger og at øge HLY, hvis det
efterfølges af gode skræddersyede handlingsplaner til
fremme af holdbare livsstilsforandringer.

HVAD ER NYT?
Projektet, som understøttes af et Quadruple Helix
samarbejde, er baseret på et cross-border netværk
bestående af borgere, kommuner, erhverv og forskning.
Ligesom det bygger på det internationale klassifika

tionssystem for funktion (ICF), som anvendes af de
tyske og danske partnere. Dertil kommer:
ǷǷ Udvikling af innovative strategier til bevarelse af
funktionsevne og social deltagelse
ǷǷ Systematisk dataopsamling til udvikling af
målrettede evidensbaserede opsporings
og interventionsmodeller
ǷǷ Udvikling af velfærds innovationsprodukter
til støtte for holdbare implementeringer i
primærsektoren
ǷǷ Fremme af god praksis indenfor den offentlige
og private sundhedsramme
Netværket vil via et Observatorium - efter projektets
afslutning - fortsætte samarbejdet og bygge videre
på projektets erfaringer og resultater.

DINE FORDELE VED WIPP FOR REGIONEN

For forskere/universiteter
ǷǷ Brug dine videnskabelige kompetencer til at
implementere nye evidens-baserede modeller
inden for primær forebyggelses praksis.
ǷǷ B
 liv inspireret af fremtids trends og mulig
heder for promotion/synlighed
ǷǷ U
 dvid din videnskabelige og
(inter-) nationale samarbejde
ǷǷ F å adgang til kommuner og virksomheder
med muligheder for samarbejde
For offentlige institutioner/politik
ǷǷ Lær mere om god praksis for
Sund og aktiv og aldring
ǷǷ D
 rag fordel af netværks kompetencerne til at
forbedre ældre borgeres livskvalitet
ǷǷ F å fordele fra netværket til at løse nationale
og regionale udfordringer
ǷǷ Udvikle nye bæredygtige strategier

ǷǷ Projektet vil initiere bæredygtige forandringer
indenfor sund og aktiv aldring

For ældre borgere
ǷǷ Tidlig opsporing af risici for funktionstab

ǷǷ Understøtter implementeringen af den nye tyske
forebyggelseslov (2015) og seneste danske forebyggelsesstrategi fra Sundhedsstyrelsen (2015)

ǷǷ F orebyggende indsatser der reducerer
risici for funktionstab og giver sunde
og aktive leveår

ǷǷ Den ældre befolknings velfærd fremmes

