Fallforebygging
Hvilke tiltak kan du selv gjøre for å unngå fall og
opprettholde en god helse så lenge som mulig?
Denne brosjyren gir deg tips om:

Trening 		

Tilrettelegging 		

Informasjon

Tilrettelegging
Sikre et trygt hjemmemiljø
og unngå fall
•
•
•
•
•

Fjern løse matter. Sørg for god fremkommelighet
Fest løse ledninger
Plassér bruksting i en høyde hvor du enkelt kan nå de
Ha telefonen lett tilgjengelig, unngå å løpe om den ringer
Sørg for å ha et stabilt rekkverk i trappen. Få montert
støttehåndtak ved behov
• Ha antisklimatte i dusjen og en krakk eller stol å sitte på ved
behov

Belysning
• Sørg for god belysning i hele boligen. Dette er spesielt viktig i
trapper
• Skru på lyset ved toalettbesøk om natten. Ha en lampe ved
sengen

Skotøy og ganghjelpemiddel
•
•
•
•

Bruk gode, stødige sko, også innendørs
Det er viktig at skoene har en stabil hælkappe
Bruk brodder på skoene når det er glatt ute
Bruk rullator, stokk eller staver ved behov

Informasjon
Ernæring og medisiner

• Ernæring med jevnlige måltider og variert kost er viktig i alle
livsfaser
• Få i deg tilstrekkelig med D-vitamin og kalsium, det er viktig
for benbygningen
• Vann er en god tørstedrikk
• Bruk av flere medikamenter samtidig kan påvirke balansen
• Kontrollér medisinbruken din jevnlig, snakk med fastlegen

Fysisk aktivitet
• Du blir aldri for gammel til å være i fysisk aktivitet
• Forskning viser at styrke-, koordinasjons- og balansetrening
har god effekt med tanke på å holde seg på bena og forebygge fall
• Styrketrening har, i de fleste studier, like god effekt på eldre
som på yngre
• Unngå lange perioder med sitting, for eksempel ved at du
reiser deg minst én gang i halvtimen

Ønsker du mer informasjon om tilrettelegging i
hjemmet og ulike treningstilbud i kommunen?
Ta kontakt med Enhet for rehabilitering og
friskliv via Servicetorget.
Kontakt oss på tlf. 64 99 20 00

Styrke- og balanseøvelser

Forslag til øvelser du kan gjøre hjemme for å bedre styrken og balansen din.
Øvelsene anbefales å gjøres minimum 3 ganger i uken.

Reise og sette seg fra stol
Sitt oppreist ytterst på stolen.
Om du føler deg utrygg kan du
plassere spise- eller kjøkkenbordet
foran deg.
• Bøy overkroppen fram og reis deg
raskt og kontrollert opp (bruk
armlenene om nødvendig)
• Sett deg langsomt og kontrollert
ned igjen
Øvelsen bør gjentas 3 ganger med 10 repetisjoner

Tåhev

Stå oppreist med hoftebreddes avstand mellom
føttene. Støtt deg til en stol eller kjøkkenbenken
ved behov.
• Løft deg raskt og kontrollert opp på tå
• Hold i 1-2 sekunder
• Senk hælene langsomt og kontrollert ned
Øvelsen bør gjentas 3 ganger med 10 repetisjoner

Gå på stedet med rolig tempo
Stå oppreist ved siden av kjøkkenbenken eller en
stol.
• Gå på stedet med rolig tempo og høye knær
• Når du føler deg trygg, kan du etter hvert svinge
med armene mens du går
Gå i 2-3 minutter

Enhet for rehabilitering
og friskliv

