
Efter en fantastisk sommar med mycket sol och värme är nu hösten här. Färgen på trädens blad har skiftat färg och med mörkret och kylan  
som kommer spenderar vi mer tid inomhus igen. Det är hög tid att se över vårt främsta transportmedel – nämligen kroppen! Skulle vi unna oss  
lite bättre vanor och en bättre hemmiljö skulle många fallolyckor kunna undvikas. Idag är det så att varje dag dör tre seniorer till följd av ett fall.  
Detta nummer av Balansen ägnar vi åt Säkerhet i vardagen – tips och råd på äldre dar.

Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ September 2013

Fallskador, ett hot mot en god ålderdom
Fallskador är ett stort folkhälsoproblem  
och ett hot mot en god ålderdom.
Äldre har en ökad risk eftersom åldrandet gör att balans,  
muskelstyrka, nervsystem och skyddsreflexer försämras.  
En vanlig fallskada är höftfrakturer. En sådan fraktur innebär 
mycket lidande och många människor återfår aldrig samma 
funktionsförmåga som innan fallet.

Därför är det nödvändigt att man gör vad man kan för att 
minska risken för fall. Med bättre styrka och balans minskar 
du risken för fall och skador. Fysisk aktivitet stärker skelettet 
och chansen är därmed större att klara ett eventuellt fall utan 
en allvarlig skada. Benskörhet

Benskörhet är en vanlig sjukdom som medför 
lägre bentäthet och ökad risk för benbrott. 
Människans skelett börjar sakta urkalkas redan i 30-årsåldern.  
Det här sker olika snabbt hos olika människor. Kvinnor i  
övergångsåldern och däröver är särskilt utsatta, vilket beror 
på den minskade östrogenproduktionen. 

Detta kan du göra för att minska risken för benskörhet:
• Motionera regelbundet
• Sluta röka
• Minska alkoholkonsumtionen
•  Ät mat som innehåller kalcium och D-vitamin  

och vistas i dagsljus för att få än mer D-vitamin

Hur förhindrar jag fallskador?  

Se över din hemmiljö!

✓  Hur ser det ut med mattor på golvet som man  

lätt kan snubbla på, kanske behöver mattorna tas  

bort eller kanske behövs bara ett halkskydd under? 

✓  Det är bra att ha en halkmatta  

och kanske en pall att sitta på i duschen.

✓   Ett extra handtag är bra att ha vid badet,  

duschen och vid toaletten.

✓ Fäst lösa sladdar vid väggen.

✓  Läsglasögon försämrar avståndsbedömningen  

och ska inte användas när man är uppe och går.

✓  Extra belysning i hemmet, kanske en nattlampa  

som lyser på natten om man måste upp på toaletten.

✓  Ha halksockar på inomhus  

istället för vanliga strumpor.

Träff för seniorer – FN:s internationella äldredag
1 oktober 10.00-13.00, Bohus servicehus.

En dag om äldres säkerhet. Kom och lyssna på brandman 
Mikael Söder, sjukgymnast Christina Olofsson samt
dietist Jenny Sallander med flera.

Vi bjuder på fika samt en kasse med  
broschyrer att ta med hem.



Balansen september 2013. Balansen kommer ut ett par gånger om året till alla hushåll i Ale kommun. Utgiven av Ale kommun. 
Vill du att vi skriver om något speciellt eller har du frågor? Kontakta Kristine Arhage på tel: 0303-37 11 97 eller på mail: kristine.arhage@ale.se

Att resa sig upp – bra att tänka på!
Många äldre ramlar när de ska resa sig upp. 
Därför är det bra att tänka på att:
- Först sätta sig upp
- Vänta lite
- Sedan resa sig
Om man har yrselbesvär bör man ha någon  
form av stöd när man reser sig.

Vi som jobbar med Balansen:

Jenny Sallander
Kommundietist
jenny.sallander@ale.se

Birgitta Fréden 
Folkhälsoplanerare
birgitta.freden@ale.se

Charlott Klug 
Brott-& säkerhetshandläggare
charlott.klug@ale.se

Thomas Berggren 
Drogförebyggare
thomas.berggren@ale.se

Kristine Arhage 
Vikarierande 
kommundietist
kristine.arhage@ale.se

Den viktiga vikten! 
Det är viktigt att veta att det är bra att  
väga lite mer när man blir äldre. 
Idag fokuseras det annars mycket på att man inte ska  
väga för mycket. Om man som äldre inte väger så mycket 
saknas ”stötdämpning” i form av fett runt höfterna, därför 
kan det vara bra att tänka på att det efter 70 års ålder är bra 
att väga lite mer. Om man ofrivilligt börjat gå ner i vikt är det 
bra att kontakta sin vårdcentral.

BMI efter 70 år
Mellan 18-69 år går gränsen för övervikt vid BMI 25 och 
gränsen för undervikt vid BMI 20. När man fyllt 70 år har 
gränsen för övervikt flyttats till BMI 29 och undervikt vid 
BMI 22. Vilket BMI har du?

Räkna ut ditt BMI
BMI räknas ut genom: vikt (kg) dividerat med längd² (m). 
Exempelvis: Om en person väger 55 kilo och är 1,60 meter 
lång ska 55 divideras med 1,60 x 1,60. Då blir BMI 21,5.

Tips!
Gå in på www.dinsäkerhet.se.  
Där kan du få tips på hur du  

förebygger olyckor.

Tips!
Stå på ett ben när du borstar 

tänderna, det stärker både ditt 
balanssinne och dina muskler.

Banta inte i onödan!
För dig som är äldre normalviktig men som 
ändå tycker att du är för rund kan det vara 

bra att veta att några kilo extra är bättre än 
undervikt för att undvika benskörhet.

Bra mat för benhälsan
Ät allsidigt och varierat, då innehåller måltiden 
flera sorters livsmedel och energi- och närings-
behovet blir lättare att tillgodose.
–  Mjölkprodukter är bra kalciumkällor, ca 5 dl per dag  

behöver vi få i oss
–  Annan kalciumrik mat är gröna bladgrönsaker  

som broccoli och spenat
– Lätt- och mellanmjölk är berikad med D-vitamin

– Margarin och fisk är andra bra källor för vitamin D

Får du inte i dig tillräckligt med kalcium och D-vitamin  
genom kosten – ta kosttillskott!

Sundare barn 
Till föräldrar och andra intresserade!

Missa inte seminariet ”Sundare Barn”  
16 oktober, kl 19.00  
i Ale Gymnasium.  
Mer information kommer. 

Missa inte detta!


