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Till Dig som har Matdistribution

NÄVER
Nordöstra Skåne

Här kommer brev nummer 4, som vill uppmuntra alla till regelbunden aktivitet i
form av: ”Det är aldrig för sent att träna”. Brevet sammanställs av dietister
och distriktssköterskor i nordöstra Skåne.
Detta brev består av generella råd och kan behöva anpassas efter Din egen
förmåga. Det är viktigt att Du lyssnar på Din kropps signaler. Om Du är osäker
eller upplever obehag rådgör med Din sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare.
Aktiv som äldre
Forskning visar att aktivitet främjar hälsa och förebygger sjukdom, oavsett ålder.
Det förbättrar kroppens funktioner, ger känsla av glädje, psykisk stimulans och
ökad livskvalitet. Aktivitet stimulerar även Din aptit.
Du kan dessutom förebygga förlust av muskelmassa som ger Dig bättre
funktionsförmåga och balans, vilket leder till minskad risk att falla.
Vad kan jag göra själv hemma?
- Promenader (bra för kondition och skelettet)
- Resa sig från stolen utan att ta hjälp av armarna (bra för muskelstyrka)
- Stå, helst utan stöd, och pendla benet framåt och bakåt (bra för höftleden)
- Stå, helst utan stöd, och lyft benet utåt (bra för balans)
- Gå i trappor (bra för muskelstyrka)
- Trampa med fötterna framför tv:n (bra för cirkulation o muskulatur)
- Sträck dig så långt du kan med händerna ovanför huvudet (antingen
liggande eller stående)
På baksidan finner Du förslag på rörelser.
Att hitta aktiviteter Du trivs med gör det lättare att fortsätta med träningen. Det
blir roligt och inte bara nyttigt!
Du kan också vända Dig till ditt Fysiotek på Ditt sjukhus eller på Mötesplatserna
i Din kommun.
Nästa brev kommer ut innan sommaren!
Vi vill gärna veta vad Du tycker om detta brev,
och kom gärna med förslag till nästkommande brev:
RING: 0451-29 80 38
Therese Skog
Leg. Dietist och samordnare för NÄVER
NÄVER = Nätverket för Ätande och Näring, Nordöstra Skåne
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