
Følg rådene i denne pjece og fortsæt med et aktivt liv

Til dig der vil undgå at falde



Hvad kan du selv gøre for at undgå at falde ?

Forbliv aktiv
Vær så aktiv som mulig hver dag. Gå en tur alene eller med en
ven. Varier tempo og mærk at du får pulsen op. Hold dig også
aktiv med havearbejde og huslige aktiviteter.

Bliv stærkere
Gør også træning til en god vane. Det er aldrig for sent at starte
med fysisk aktivitet og træning.
Træn i dit lokale træningscenter eller tilmeld dig et
seniortræningshold. Der findes også træningstilbud til dig med
knogleskørhed eller med ledproblemer. Du må gerne få ondt i
musklerne dagene efter træningen.

Øvelse 1: Styrk dine muskler ved gentagne gange at rejse dig op fra
en stol og sætte dig ned igen. Prøv om du kan uden at støtte til
stolens armlæn.
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Hold balancen
Mister du ind imellem din balance? Det er en god ide aktivt at
udfordre balancen eksempelvis ved dans og gymnastik.  Gang
på forskelligt underlag kan også forbedre balancen.

Du kan også prøve med to balanceøvelser.

Øvelse 2: Stå på et ben med støtte til en bordplade. Hvis du kan så
giv slip fra bordpladen. Bliv stående og forsøg om du fortsat kan
holde balancen med dine øjne lukkede. Prøv så at stå på det andet
ben. Brug også øvelsen til at teste om din balance bliver bedre.
Måske er der forskel på hviket ben du står mest sikkert på.
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Øvelse 3: Gå på line med fødderne tæt sammen eller den ene fod
lige foran ved hvert skridt. Brug en samling i gulvet som linje. Gå
både forlæns og baglæns. Imens du går kan du også dreje hovedet
fra side til side samt kigge op i loftet og ned på gulvet. Har du brug
for det så støt dig til noget imens du går, eksempelvis dit
køkkenbord.
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Hvad bør du i øvrigt være opmærksom på?

Helbredet
Bed din læge om et helbredstkej og gennemgang af din
medicin.
Ved vedvarende svimmelhed - kontakt altid din læge.

Vægten
Det er vigtigt, at du spiser varieret og er opmærksom på at
holde vægten.
Mange ældre oplever, at appetitten aftager, men kroppen har
stadig brug for næring.

Væske
Drik 1½ liter væske daglig fordelt over hele dagen. Det gælder
både vand, kaffe, te, saft m.m. Hvis du får for lidt at drikke, kan
du blive svimmel.
Begræns dit alkoholforbrug, da det øger din risiko for at falde.

Øjne og ører
Få jævnligt dit syn kontrolleret, da synet ændres med alderen.
Kontakt ørelægen, hvis du oplever at din hørelse er nedsat.

Fodtøj
Brug gode fastsiddende sko med hælkappe, så du kan bevæge
dig sikkert.

Hjælpemidler
Overvej om du har brug for hjælpemidler.
Anvender du allerede hjælpemidler som for eksempel en
rollator, skal du sørge for, at den er korrekt indstillet og bruges
rigtigt.
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Bolig og omgivelser
Indret din bolig, så du har let
ved at komme rundt. Løse
tæpper og ledninger kan føre
til fald.
Gode lysforhold, samt
skridsikkert underlag i
badeværelset er med til at
forebygge fald. Se eksempler
på hvilke faldfarer, der kan
være i dit hjem.

Vær opmærksom på glatte
trappetrin og lysforhold.

Vær opmærksom på fodtøj, løse
ledninger og tæpper.
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Vær opmærksom på glatte gulve
på badeværelset. Brug evt. en
bademåtte eller sid ned i
forbindelse med bad.

Vær opmærksom på skæve fliser
og ujævnt terræn.
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