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Här kan du anteckna numret till din vårdcentral.

................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hemsjukvårdsteam

Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska i hemmet
(direktnummer) ................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biståndshandläggare

Information och ansökan om hemtjänst

T

(direktnummer) ................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ät allsidigt och tillräckligt ofta. Ett riktmärke är tre huvudmål och
ett par mellanmål. Bladgrönsaker som spenat, broccoli och vitkål är
rika på kalcium liksom mjölkprodukter av olika slag. D-vitamin hittar du i fisk, smör och ägg. Glöm inte att dricka. För lite vätska kan
ge upphov till yrsel. För dig som är normalviktig, men som ändå
tycker att du är för rund kan det vara bra att veta att några kilo extra
är bättre än undervikt.
Det är bra om du har regelbunden kontakt med din läkare. Läkemedel, och kombinationer av läkemedel, kan påverka risken att falla.
Det är även viktigt att kontrollera synen regelbundet hos optikern.
Om du röker? Tänk på att det finns stora hälsovinster att göra om
du kan avstå från rökning. Rökning liksom hög alkoholkonsumtion
ökar risken för benskörhet.

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt, telefonnummer 1177

Har du frågor som rör hinder på gator och
trottoarer? Ring Region Gotlands växel
0498-26 90 00
Referenser:
Nestor Forskning och utveckling med äldre i fokus
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
Denna folder har utarbetats i samarbete mellan socialtjänst,
hälso- och sjukvård samt ett antal frivilligorganisationer.
www.gotland.se/fallskador

Skulle du av något skäl bli sängliggande några dagar så är det bra om
du rör på benen och tårna. Försök att snabbt komma igång igen.
Men ta det försiktigt de första dagarna.
Socialförvaltningen
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/socialtjanst

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/hsf
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Primärvård distriktssköterska/distriktsläkare
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Du kan nå nedanstående verksamheter
genom Region Gotlands växel 0498-26 90 00
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Var rädd om dig
Så förebygger du fallskador

Fall och fallskador kan förebyggas

Checklista för ett säkrare hem/hemmiljö

Den här broschyren innehåller råd och tips hur du kan förebygga
fallolyckor.

Minska risken för fallskador genom att gå en säkerhetsrond i hemmet. Det är
trots allt där de flesta olyckor sker. Tag checklistan till hjälp och gå igenom alla
rum. Notera eventuella risker och åtgärda det du anser vara nödvändigt.
Ju fler rutor du kryssar, desto säkrare miljö skapar du för dig själv.

Risken att ramla och drabbas av skador ökar med stigande ålder.
Det finns en hel del du kan göra själv eller tillsammans med någon
för att minska eller avlägsna riskerna för fallolyckor i hemmet och i
omgivningen. Erfarenheten visar att små förändringar många gånger
leder till stora förbättringar.

Bevara det friska friskt
Att undvika fallolyckor helt och hållet är omöjligt. Människor både
vill och bör röra på sig. Det är viktigt att stimulera sådant som håller
oss friska, att bevara det friska friskt.
Gå en promenad i dagsljus så ofta du kan. Förutom motion får du
även ett tillskott av D-vitamin. Vitaminet har en central roll för att
kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium så att skelettet förblir
starkt och friskt. Motion är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa. Promenad eller gymnastik dagligen ger bra kondition, stärker muskler
och påverkar rörlighet och balans. Tänk på att hushålls-, och trädgårdsarbete också är motion. Det är aldrig för sent att börja.

Hela bostaden
Jag polerar inte mina golv.
Jag har halkskydd under eller
tar bort lösa mattor.
Jag har satt fast alla lösa eloch telefonsladdar som jag kan
snava över.
Jag har tagit bort höga trösklar
som utgör hinder.
Jag har de föremål jag använder
mest nåbara och lättillgängliga.
Jag har en telefon lättillgänglig.

Hall
Jag har lättåtkomliga hängare
för ytterkläder.
Jag har en stadig stol att sitta
på när jag klär av och på mig.
Jag har en dörrmatta som är hel
och stadig i kanterna.
Jag ställer undan skor och lösa saker.

Badrum
Jag har antihalkmatta i badkaret/
duschen.

Jag har god framkomlighet
överallt.

Jag har en stadig matta på golvet
att sätta fötterna på, när jag har
badat/duschat.

Jag har bra belysning och bytt
ut svaga lampor.

Jag har handtag på väggen intill
badkaret/duschen.

Kök
Jag har möjlighet att sitta och
arbeta.
Jag har de köksföremål jag
använder mest lättillgängliga.

Jag har pall i duschen eller
badbräda i badkaret.
Jag har dörren öppen till toaletten
på natten och toalettlampan tänd.

Sovrum
Jag har ett stadigt nattduksbord.
Jag når belysningen från sängen.
Jag har en telefon vid sängen.
Jag placerar ett glas vatten vid
sängen då jag går och lägger mig.

Trappor ute och inne

Du som berörs

Jag har halkskydd på varje trappsteg.

Jag har isdubb på käppen.

Jag har stadiga ledstänger i alla
trappor.

Jag använder urinflaska eller
fristående toalettstol vid sängen.

Jag har bra belysning och ser alla
trappsteg tydligt.

Jag har en toalettstolsförhöjning.

Utemiljö
Jag har jämn beläggning på
gångvägar.
Jag har bra snöröjning och sandat/
saltat.

Jag själv
Jag använder skor och tofflor som har
bakkappa eller antihalksockor som
sitter ordentligt på fötterna.

Jag använder dosett till mina
läkemedel för att undvika
feldosering.
Jag har alltid trygghetslarmet på mig,
även i duschen.
Jag har en stol att sitta på vid entrén
i min affär.
Jag använder stavar när jag går
i skog och mark.

Övrigt

Jag undviker att gå i strumplästen.

Jag har en fungerande brandvarnare.

Jag undviker att klättra på stolar och
pallar.

Jag har raka ben på stolar och
sängar, då går de lättare att höja med
förhöjningsklotsar.

Jag använder broddar på skor och
stövlar under vintern.
Jag använder cykelhjälm och cykel
med djupt insteg = damram.
Jag tänker på att hålla i mig, då jag
böjer huvudet bakåt.
Jag symaskinstrampar med fötterna
och sitter en stund på säng/
stolskanten innan jag reser mig.
Jag står en kort stund när jag rest mig
från stol eller säng och trampar på
stället.
Jag har en uppladdningsbar
ficklampa vid strömavbrott.

