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MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera 
olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och 
att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar 
ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

”Låt de sista ljuva åren bli de bästa i vårt liv» lyder 
refrängen i en känd dansbandslåt. Så önskar man att 
det ska vara för oss alla när vi blir äldre. Vikten av att 
känna livslust, glädje och gemenskap är bra ingredi-
enser för ett bra liv. Alla vill vi ha någon form av social 
samvaro. Visst går det att leva det goda livet även när 
man blir äldre. Det är väl egentligen efter fyllda 65 år 
som förutsättningarna borde vara de allra bästa. Ett 
långt arbetsliv har vi bakom oss, och äntligen har 
vi möjligheten att själva bestämma över vardagen. 
Självklart finns där begränsningar och varierande 
förutsättningar, men mycket går också att påverka 

själv. Hålla kroppen i trim, äta närings-
riktig mat och njuta av måltiderna, 
umgås med nära och kära, göra roliga 
saker – allt detta ger ett stimulerande 
och rikt liv!
 
Många olyckor skulle aldrig 

behöva inträffa
Dessvärre är äldre personer 

  överrepresenterade i 
 nästan alla slags olyckor, 

och fallolyckor hör till 
de allra vanligaste. 

En sladd, en matta 
eller en våt fläck 
på badrumsgolvet, 
oftast i den egna 
bostaden, ökar 
faktiskt risken för 
ett långt lidande 

om olyckan är framme. Jag har arbetat många år med 
äldres säkerhet och ser de komplikationer och föränd-
rade livssituationer som drabbar dem som råkar ut för 
en olycka. För många äldre tar det lång tid att komma 
tillbaka efter exempelvis en höftledsoperation och 
åtskilliga får kanske aldrig tillbaka det liv de levde 
innan olyckan. Men väldigt många olyckor skulle 
aldrig behöva inträffa. Det går att med ganska enkla 
metoder förebygga risken för olyckor både utomhus 
och i den egna bostaden.

Inom 5–6 år kommer jag själv att vara pensionär och 
då vill jag kunna njuta av det goda livet. Jag håller 
kroppen och knoppen i trim genom att träna balansen 
– promenader, stavgång, cykelturer – och så gillar jag 
att spela bridge. Jag umgås också gärna och ofta med 
min familj och mina vänner. 
 
Försök att hitta de saker i livet som passar just dig. 
Saker som ger dig energi och livslust och får dig att 
känna dig som en del av det levande livet. 
 
Vital är en tidning full av inspiration och nyttiga tips 
för ett gott liv. Vi önskar dig en stunds trevlig och 
givande läsning.

Låt de sista ljuva åren 
bli de bästa i ditt liv

Inger Mörk, MSB
ansvarig för äldresäkerhetsfrågor
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”Det ska va gott å leva”. 
Men hur lever man ett gott liv? Den 

frågan ställde sig antikens greker redan 
för 2 000 år sedan. De hade också den 

goda smaken att ge oss ett svar, 
som håller än idag.

Det goda livet –
i medgång och motgång



N
ågra som har funderat mycket över den här frågan 
på senare tid är psykologen Hans Ljungqvist och 
överläkaren Karin Bengtsson som är ansvariga för 
hälsosatsningen Det goda livet inom Kronobergs 

läns landsting.

Började på smärtsektionen
Kollegorna Karin och Hans träffades på den enhet som senare 
kom att bli smärtsektionen inom landstinget i Kronoberg.

– I arbetet med patienterna där funderade vi mycket på 
om man skulle kunna göra på något annat sätt, arbeta mer 
förebyggande, berättar Hans.

Dessa tankar lade grunden för projektet Det goda livet.

Det handlar om ”wellbeing”
Sedan 2005 är Det goda livet en permanent del av arbetet i 
Kronobergs läns landsting.

– Vårt arbete handlar om ”wellbeing”, att må bra, vi har 
föreläst mycket om detta, säger Karin.

En av grundförutsättningarna för arbetet med Det goda 
livet var att det skulle riktas utåt, mot medborgarna. I början 
höll Karin och Hans föreläsningar upp till två gånger i 
veckan. Idag arbetar man i större utsträckning via webben, 
medborgartidningen och de skrifter som har tagits fram.

Vad är då nyckeln till ett gott liv?
– Svaret de gamla grekerna gav oss var att man under ett 
dygn, eller ett liv, ska ha balans mellan tre saker: fysisk 
aktivitet, kontemplation (begrundande vila) och sömn, 
säger Hans.

Karin berättar att hon och Hans nu håller på att arbeta 
fram en checklista i fem punkter för ett gott liv. Men hon 
trycker extra mycket på betydelsen av motion.

– Vardagsmotionen är viktig; den gör att vi sover bättre, 
den stärker skelettet, minskar stress och får oss att må 
bättre rent allmänt. Det är den enskilt viktigaste insatsen 
vi kan göra för att få en så god livskvalitet som möjligt, 
men givetvis måste det ske efter den enskilde individens 
förutsättningar.

Man ska inte sträva efter att vara ung, 
utan efter att ta tillvara de kvaliteter 

den här tiden i livet kan erbjuda.

Läs mer om livstilens betydelse på www.dinsakerhet.se/aldre     5

Epikuros trädgård, målad av Björn Wessman. Det var här 
den grekiska filosofen Epikuros funderade över begreppet 
”Det goda livet” tillsammans med sina lärljungar. 

Vardagsmotionen 
är viktig

Stavgång stärker
både muskler och skelett, ger 
bättre kondition och hållning.



Den viktiga inåtblickande vilan

Med högre ålder kan man nå ett tillstånd kallat gerotrans-
cendens. Det handlar om att förflytta sig bortom tid och 
rum och försonas med livet. I den här processen omvär-
deras ofta de stora existentiella frågorna, och det som 
hände för länge sedan kan plötsligt komma väldigt nära. 
En utomstående kan lätt få för sig att den äldre behöver 
aktiveras, men att bekanta sig med sin inre värld kan vara 
lika viktigt för en äldre person som aktivitet för en ung.

Fem saker du kan göra för att
höja din livskvalitet:

1. Rör på dig.

2. Bygg kontaktnät och vårda dina relationer. 
Genom att exempelvis aktivera dig i en förening 
undviker du avskildhet.

3. Var närvarande i nuet – tillåt dig att förundras 
över livets skeenden, se skönheten i årstidernas 
växlingar etcetera.

4. Fortsätta vara nyfiken på att lära – språk, 
laga cykel, vad som helst. Barnen har detta natur-
ligt medan vi vuxna ofta har tappat det lite, men 
börjar man nysta ger det ena det andra.

5. Försöka se dig själv i ett större sammanhang: 
Var kan jag hjälpa till och göra nytta? Det gör ofta 
att livet känns mer meningsfullt.

Checklistan är ursprungligen framtagen i Storbritannien 
och presenterades på en internationell wellbeing-
konferens 2010.

12345
Checklista
för ett gott liv

Sin egen navigatör på livets resa
Hur ser då förutsättningarna ut för den nya generationens 
pensionärer jämfört med tidigare?

– Många äldre är ”yngre” och piggare idag, visserligen 
kan det skilja sig mycket mellan olika grupper, men all-
mänt är nog dagens pensionärer lite mer unga och nyfikna 
till sinnet. Man håller sig mer uppdaterad, det finns ju helt 
andra förutsättningar för det nuförtiden. Men man ska 
inte sträva efter att vara ung, utan efter att ta tillvara de 
kvaliteter den här tiden i livet kan erbjuda, menar Karin.

– Vi lever i ett samhälle där den tekniska utvecklingen 
går fort framåt och där man gärna vänder sig till en yngre 
person för hjälp, men de äldre har i gengäld en visdom och 
en erfarenhet som man måste leva ett liv för att tillskansa 
sig, flikar Hans in, och fortsätter:

– Det finns heller inget självändamål i att lära sig ny 
teknik, man ska utgå från vilket behov man har. Var och en 
är sin egen navigatör på livets resa.

Det goda livet breder ut sig
I takt med att andra kommunikationskanaler har tagits 
fram för Det goda livet har Karin och Hans trappat ner på 
föreläsandet. Men fortfarande ger de sig ut för att sprida 
sina goda idéer, inte bara i Kronobergs län, förfrågning-
arna kommer från hela landet. Det goda livet breder ut sig, 
som ringarna på vattnet.
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Bästa vänner genom 

hundarna
De bor i samma hus och hade stött på varandra 
någon gång, men det var hundarna – Nicko och 
Kinken – som sammanförde Anna-Greta och 
Ingrid på allvar för tio år sedan. Idag träffas de 
goda vännerna flera gånger i veckan.
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O
mrådet heter Stjärnhusen och består av ett  
antal trevliga fastigheter från 50-talet, på be-
kvämt gångavstånd från Norrköpings centrum. 
I var sin ände i ett av husen bor Ingrid och 

Anna-Greta. Mellan de båda vännernas lägenheter ligger 
en lummig, vacker och mycket välskött gård – utgångs-
punkten för de många hundpromenaderna.

Jag ringer dig imorgon!
Till en början handlade det om spontana möten när de 
hade råkat välja samma tid och samma väg för hundpro-
menaden. Hundarna nosade nyfiket på varandra och tycke 

uppstod. Snart hade de blivit bästisar. Och deras mattar 
var på god väg att bli det de också.

– Vi bytte telefonnummer och började ringa till varandra 
när det var dags att gå ut med hunden, berättar Ingrid.

Sorg och mera vänskap
Julen 2006 gick Anna-Gretas man bort, helt utan förvarning.
Han hade åkt för att handla, och kom aldrig hem igen. 
Några månader därefter var det Kinkens tur att gå vidare.

– Det var en tung period, säger Anna-Greta.
Men Ingrid fanns där. Hennes make gick bort 1999, så 

nu var de båda ensamma och började umgås allt mer.

Fikastunder och TV-kvällar
Numera fikar de hos varandra flera 
gånger i veckan.

– Sen har vi TV-kvällar tillsam-
mans. Det är alltid något program vi 
följer, som Let’s Dance eller Mästar-
nas mästare, tillägger Ingrid.

Promenerar gör de fortfarande.
– Jag har blivit som en extramatte 

åt Nicko nu, säger Anna-Greta. 
Det går inte att ta miste på hennes 

glädje över att det fortfarande finns 
en liten hund i hennes liv. Och 
Nicko verkar lika förtjust.

Bokklubben – ett av många 
intressen
Ingrid och Anna-Greta har många 
intressen. Ett av dem är bostads-
rättsföreningens bokklubb. Den 
leds idag av Ingrid, som varit med-
lem sedan 1988. För cirka åtta år 
sedan gick även Anna-Greta med i 
klubben. En gång i veckan träffas 
medlemmarna och turas om att läsa 
högt för varandra. På sidan 27 kan du 
se Ingrid och Anna-Gretas boktips.

Fikastund. Från vänster: Anna-Greta 87, 
Ingrid 78 och Nicko 11 år.
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Väggarna i Ingrids lägenhet är täcka av tavlor, många av 
dem är hennes egna verk. Målat har hon gjort sedan hon 
var 14 år. Blommor och landskap hör till favoritmotiven.

Sedan drygt 60 år tillbaka har hon en amerikansk brev-
vän, Marion Rode, som hon har träffat vid flera tillfällen.

– Men det tog 25 år innan vi sågs första gången, säger hon 
och skrattar.

Anna-Greta spelade minigolf i 15 år, ute på sommaren 
och inomhus vintertid. Nu är hon med i två kortspelslag 
som spelar Canasta och Gin rummy.

– Vi träffas en gång i månaden, spelar kort och äter räkor 
och rostat bröd.

– Det är viktigt med sociala kontakter…
…särskilt när man blir ensam, menar Anna-Greta.

– Och man ska inte glömma sina grannar, inflikar Ingrid.
– Här i området har vi en bra grannsämja, tillägger 

Anna-Greta.
Vad betyder då vänskapen mellan de båda damerna?
– Jättemycket, säger Anna-Greta, jag ser fram emot att 

Ingrid ska komma. Vi kan vara precis som vi är och skoja 
och säga dumma saker till varandra.

Ingrid instämmer. Det som började med hundpromenader 
har utvecklat till en vänskap som håller i vått och torrt.

Tips på bra 
mötesplatser
Den sociala kontakten är viktig för att man ska 
må bra. Här är några tips på bra mötesplatser:

Kurser och studiecirklar. Det finns flera 
organisationer med ett brett utbud av verksam-
heter – de har något för alla.

Hunden är ett gott sällskap i sig, och dess-
utom en bra dörröppnare till nya kontakter.

Prata med dina grannar.

Bowling, minigolf och boule är aktiviteter 
som finns nästan överallt.

Skaffa dig en brevvän. Med datorn går det 
snabbt och enkelt att skicka mejl till varandra, 
och meddelandena behöver inte vara långa.

Oljemålning av Ingrid Karlsson. Motivet är 
från Dalmyrasjön på Vikbolandet utanför 
Norrköping. Där har Ingrid sitt sommarställe 
och är även aktiv i byalaget.

Läs mer om psykisk hälsa på www.dinsakerhet.se/aldre    9

nedstämd... 
och ingen att prata med?

Det är mycket som förändras när man blir äldre 
och går i pension: fysiken, sociala sammanhang 
och vardagliga rutiner. Närstående går bort. I 
vissa fall kan man behöva professionell vägled-
ning för att ta sig vidare. Tveka inte att ringa 
Sjukvårdsupplysningen tel: 1177 för rådgivning.



I hemmets trygga vrå?
De flesta av oss betraktar nog hemmet som en trygg och 
säker plats. I själva verket är det just där en stor del av alla 
olyckor inträffar. Kanske har du redan tänkt på det här och 
har full koll på säkerheten. Eller så är du som folk är mest, 
och inser inte riskerna förrän olyckan är framme. Men med 
enkla medel går det att förebygga många olyckor.

 Gör diG av med ”fallGroparna”

Var rädd om barnbarnen 
och andra småttingar

Småbarnsbesök kan kräva en del förberedelser,
som att ställa läkemedel och rengöringsmedel 

utom räckhåll för små fingrar. Handväskan 
innehåller ofta en hel massa saker som kan vara 

farliga för barn, häng upp den!

Dörrar och fönster som inte är stängda orsakar 
ofta barnolycksfall. Köket är ett annat riskområde 

som med fördel kan ses över. Att ta sig en stund 
för att se sitt hem ur ett barns perspektiv 
innan besöket kan förhindra en olycka.

I värsta fall är ditt hem en 
hinderbana av hala mattor, 
lösa sladdar och höga 
trösklar där du galopperar 
fram i hala strumpor.
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Risk föR föRgiftning
Förutom läkemedel är frätande kemikalier som 
ammoniak, propplösare, avkalkningsmedel, ugns-
rengöringsmedel och vissa maskindiskmedel en 
risk. Följ föreskrifterna på förpackningarna noga 
och häll aldrig över kemikalier i läskflaskor eller 
dricksglas, eftersom de då lätt kan förväxlas med 
något drickbart. 

Halkskydd – en mycket bra uppfinning som med fördel 
används både under mattor och i våtutrymmen. Sladdar – 
sätt fast och bind upp så blir det säkrare, och mer lättstädat 
på köpet. Stoppa fötterna i skor med halkfria sulor – 

helst mjuka, då blir lederna glada också.

Planera förvaringen. Ofta använt – långt ner. 
Sällan använt – långt upp. En stadig stegpall 
är att rekommendera när ”sällan”-sakerna
ska fram.

Dålig belysning – en annan fallgrop 
som är lätt att åtgärda. Och visste du 
att läsglasögonen påverkar avstånds-
bedömningen, använd dem inte när 
du går omkring i hemmet.



  

STOPPA TJUVEN!

Om olyckan
ändå är framme

sos alarm
112

          bRanDsäkRa Ditt Hem

ö Har du värmeljus, se till att de inte står    
 tätt tillsammans

ö Rengör köksfläkten årligen

ö Du ska ha minst en brandvarnare och den ska   
 vara placerad i taket nära sovrummet. Testa   
 regelbundet att brandvarnaren fungerar.

ö Se till att glödlampor och spotlights inte   
 kommer för nära något brännbart eller kan   
 trilla ner

ö Använd helst en kaffebryggare med    
 inbyggd timer

Mer bra tips på DinSäkerhet.se 
Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet 
för dig som privatperson. Här hittar du information om 
Barns och ungas säkerhet, Äldres säkerhet, Brand och 
eld, Fritid och resor, Farliga ämnen, Naturens påverkan, 
Din krisberedskap, Om risker och Informationssäkerhet. 

Webbplatsen ger tips på hur du kan förebygga olyckor 
och skador i din hem- och fritidsmiljö, stäm gärna av din 
säkerhet med hjälp av våra checklistor. Webbplatsen ger 
dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när 
olyckan eller krisen är framme.

Dinsäkerhet.se drivs av MSB, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, som samarbetar med 
andra aktörer inom säkerhetsområdet för att ta 
fram filmer och annat innehåll till webbplatsen.
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Inbrott är ofta impulshandlingar och det kan löna 
sig att göra det så svårt som möjligt för tjuven. 
Se till att ha ordentliga lås, fönster och altandörrar 
är vanliga inbrottsvägar om låsen är bristfälliga. 
Sprintar eller bakkantbeslag på dörrar och 
fönster gör det svårare att bryta upp gångjärnen. 

Ytterbelysning skrämmer tjuven.

Försök få det att se ut som om du är hemma när 
du åker bort, be exempelvis grannen att tömma 
postlådan. Tjuvar vet var de ska leta, om du har 
saker som du är väldigt rädd om och som du inte 
behöver ha hemma – lägg dem i bankfack.



Gör vårt snabbsäkerhetstest så får du en vink om det. Kryssa 
det svar som passar bäst och läs av ställningen i barometern. 

1. Vet du att du har en fungerande brand-
varnare?

JAVISST FAKTISKT INTE

2. Cykelhjälmen sitter väl på huvudet när du 
tar en cykeltur?

SJÄLVKLART ÄRLIGT TALAT, NEJ

3. Du har väl inte krukväxter eller levande 
ljus på TV:n?

NEJ Då JO, DET SER FINT UT

8. Finns det stadigt handtag på väggen 
vid duschen och/eller badkaret?

JA NEJ

5. Smyger du som ett osynligt spöke i
mörkret eller använder du reflexer/reflexväst?

ANVÄNDER 
REFLEXER/
REFLEXVÄST

SMYGER SOM ETT SPÖKE

6. Är din ytterdörr försedd med titthål och 
dörrspärr?

JA NEJ

7. Finns det lösa sladdar som du kan snubbla 
på därhemma?

JA, LITE hÄR 
OCh VAR 

DE ÄR FASTSATTA 
ELLER GÖMDA4. Du har kanske glasögon, men hur ser du 

med dem?

TOPPEN BEhÖVER NOG BYTAS

9. Rör du på dig minst 30 minuter om dagen?

JA, Då MåR JAG BRA hELST INTE

10. Använder du lampor och apparater med 
gammal och sliten el?

DET KAN hÄNDAABSOLUT INTE

Hur SÄKER är du?
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11. har du halkskydd i dusch och/eller bad?

JAA Då NEJ

12. Brukar du lägga plånboken/väskan i 
varukorgen eller kundvagnen?

JA, JAG LITAR På FOLK

NEJ, JAG ÄR LITE FÖRSIKTIG

13. har du alla viktiga telefon-
nummer nära till hands?

JAJAMENSAN

hM, VAR KAN JAG hA DEM?

14. Du har väl lagt in en 
ICE*-kontakt i din mobil?

JA, DET KÄNNS TRYGGT

NEJ, VAD ÄR DET?

*ICE – nödkontakten i din mobil. Utförlig information 
om ICE finns på tidningens baksida.

SÄKERHETSBAROMETERN

Nyttiga säkerhetstips
hur gick det i testet? Bra hoppas vi, 

men det finns många fler aspekter på 
säkerhet än de som tas upp här i säker-

hetsbarometern. Gå gärna in och titta på 
www.dinsakerhet.se

där hittar du massor av användbara tips 
och råd. Lycka till med säkerheten!

Jag hade          gröna svar. 

Utrymme förförbättring
Okej,

nästan där!
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Så, HuR SÄKER ÄR du?
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Prylarna som räddar liv
och andra praktiska saker 

1. reflexväst
Allt fler lyser gula-gröna i mörkret – cyklister, 
joggare och stavgångare, hussar, mattar och 
deras hundar. Reflexvästen håller på att bli var 
mans egendom. En billig livförsäkring.

2. brandvarnare 
Brandvarnare ger dig och din familj en chans 
att vakna i tid och hinna ut innan det är för 
sent. Det bör finnas minst en brandvarnare på 
varje våningsplan. Brandvarnare ska placeras 
i taket nära sovrum. Då känner man av röken 
från andra rum och varningssignalen väcker 
dem som sover.

3. halkbroddar
En klok produkt som varje vinter förhindrar en 
massa onödigt lidande. Finns i olika modeller.

4. trådlös sakletare 
Nu behöver du inte längre slösa bort tid på att 
leta efter nycklar och plånbok. När du trycker 
på fjärrkontrollen börjar sensorn att pipa.

4.

3.
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Foto: St George Säkerhetsbutiken



5. Dosett med larm
Med en dosett som larmar minskar risken att 
glömma medicinen. Det finns små och smidiga 
modeller för veckodosering, vissa med upp till 
fyra larmtider per dygn.

6. ergonomisk mus
Låter hand och arm arbeta i en naturlig ställning.
Finns för både höger- och vänsterhänta.

7. brandfilt
Släcker småbränder i ljusstakar och på spisen. 
Ett komplement till brandsläckaren. Se filmen 
om rätt användning på www.dinsakerhet.se/
brand/Om-det-brinner-hemma/Sa-slacker-
du-branden/

8. mobilt vägghandtag
Vägghandtag med sugproppar. Kan snabbt 
fästas på släta underlag, och flyttas efter be-
hov. Men bäst skydd ger de handtag som är 
fast monterade.

9. halkskydd för dusch och bad
Kliv säkrare på röda hjärtan, diskreta stenar, 
färgglada prickar eller en vanlig halkmatta - 
halkskydd för dusch och bad finns i många 
olika färger och former.
 

6. 7.

8.

9.

Läs mer om hur du skyddar dig mot olyckor på www.dinsakerhet.se/aldre     15
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H                              ur blir man en pigg man på 94 år?   
        Ja, i Göstas fall handlar det troligtvis   
   inte om överdriven försiktighet. Det var    
 faktiskt hans ”raska” bilkörning som blev 

upprinnelsen till en karriär som flygplanstekniker mitt 
under brinnande världskrig. Men vi tar det från början…

”Smedhalvan” från Finspång
Gösta växte upp i Finspång och utbildade sig till smedhalva, 
det vill säga hantlangare till smed. Så småningom fick han 
ett bättre betalt jobb som rörprovare för kylrör. Som nitton-
årig grabb 1936 hade han både körkort och bil, och i egen-
skap av bilist blev han uttagen för värnpliktstjänstgöring på 
F3 i Malmslätt, utanför Linköping.

– Men de tyckte att jag körde för fort så de placerade mig 
i ett förråd istället, berättar han.

EN RIKTIG

Ta en god portion envishet,

Så här kan receptet på en nybakad och vital 
94-åring se ut. Möt Gösta ”Löva” Löfgren.

 En flygplansmotor inspekteras. 
Gösta Löfgren i mitten.

KRUTGUBBE

Blanda och tillred i 
cirka 80–90 år. 

tillsätt ett stort intresse 

för idrott, 

krydda med en nyfikenhet 

att prova på nya saker. 
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Smedutbildningen och kunskapen att svetsa aluminium 
visade vägen ut ur förrådet till reparationsarbeten och en 
utbildning som flygplanstekniker.

Satte planen i luften på rekordtid
Flygplan gör inte mycket nytta på marken. Med en ovanligt 
väl utvecklad känsla för teknik vidareutvecklade Gösta 
metoderna för montering och reparation av flygplanen, 
för att snabbare få dem i luften. Tack vare hans förbätt-
ringar kunde ett förr tidsödande arbete nu klaras av på 
en eftermiddag.

Som bärgningsdykare fick han vid ett flertal tillfällen 
också uppdrag att dyka efter störtade flygplan och även 
deras piloter.

Milano under kriget
Under andra världskriget arbetade Gösta som civilanställd 
flygplanstekniker och blev kallad till tjänst i Milano till-
sammans med två andra killar utbildade på de Caproniplan 
som användes av det italienska flygvapnet.

– Vi sov på kvällarna för att vara vakna och beredda 
att ta skydd för bombningarna på nätterna, på morgonen 
var det full fart med matlagning och därefter arbete igen, 
berättar Gösta skrattande.

Gymnastikledare på F13
1944 kom Gösta till F13, flygflottiljen i Norrköping, där
han blev kvar till 1977. Under resans gång gifte han sig och 
fick två barn, en son och en dotter. Vid sidan av arbetet som 
flygplanstekniker tog han tag i idrottandet på flottiljen. 

– Man blir mer rörlig av idrott, vilket man hade nytta av 
i arbetet. Dessutom såg jag att humöret på de värnpliktiga 
blev bättre när de fick röra på sig, säger Gösta.

Men helt enkelt var det inte att få igenom den här för-
ändringen med arbetsgivaren, det var andra tider då.

Från allsvensk bandy till tåvift och knäböj
Själv har han sysslat med idrott sedan han var 11 år och 
tävlat i handboll, fotboll, skidåkning, tennis, simning samt 
spelat bandy med Finspång i allsvenskan. Samlingen med 
pokaler och medaljer i vardagsrummet är imponerande.

Fram till 90-årsåldern spelade han också volleyboll, men 
det slutade han med efter en svår cykelolycka som gjorde 
att han fick problem med balansen.

Numera börjar Gösta varje dag med tåvift, för att få 
igång blodcirkulationen, följt av ett gymnastikprogram. 
Dagliga promenader blir det också.

– Jag måste ut, kroppen behöver röra på sig!
Två gånger i veckan blir det ett pass på motionscykeln 

på Borgmästargården i närheten av hemmet på söder i 
Norrköping.

De gamla kamraterna en sporre
Var 14:e dag återser han det gamla gymnastikgänget från F13. 

– Det är fina killar allihop, de betyder mycket. Det är 
så fint att ha dem, de ger stadga och gör att jag mår bra. 
De ger mig motivation att hålla mig i trim, så att jag kan 
fortsätta att träffa dem.

Gösta Löfgren på tennisplanen i 
F13:s sporthall i slutet av 50-talet. 

Aldrig för sent att börja träna
Oavsett vilken ålder man är i så kan 
man förbättra sin livskvalitet genom att 
börja röra på sig. Fysisk aktivitet piggar 
upp, stärker kroppen och håller magen 
igång. I avsnittet ”Träna för livet” på 
sidorna 18–19 tipsar vi om bra träning.

Läs mer om fördelarna med att röra på sig på www.dinsakerhet.se/aldre     17  

Visste du att…
…fysisk aktivitet är en av de 
viktigaste faktorerna för att 

förhindra benskörhet. En god 
fysik minskar även risken 

för fallolyckor.

Gösta cyklar ”Glan 
Runt” 85 år gammal.



1. Cirkeln
Stå upprätt med armarna uppsträckta över 
huvudet. Ha blicken framåt. Böj benen och 
gör en stor cirkel med armarna.

2. Kuta rygg
Runda ryggen. Tryck fram 
bröstet och pressa ihop
skulderbladen.

E
va Holm och Johan Roth arbetar på Friskis&Svettis
i Norrköping. Där har man 170 seniorer som 
tränar regelbundet; gympa, styrketräning, löpband, 
stavgång.

Träna och umgås
Alla seniorpass är förlagda till samma tid så att man ska 
kunna välja olika träningsformer och ändå träffas och 
umgås efter träningen.

– Seniorerna stannar gärna och tar en fika efter passet. 
Den sociala biten är nog ofta lika viktig som träningen i 
sig, säger Johan och Eva.

Stelheten försvinner
– Det första man upptäcker när man börjar träna är att 
rörligheten ökar och att koordinationen förbättras. Det 
gör att man mår mycket bättre både fysiskt och psykiskt, 
berättar Eva.

Träning stärker också skelettet, för extra effekt har Eva 
stampövningar i sina pass. Dessutom förbättras balansen, 
något man annars lätt får problem med på äldre dagar.

Eva har lett senior- och baspass i över 20 år. Här har hon 
satt ihop ett övningsprogram  med 12 övningar som mjukar 
upp, stärker, ger balans och spänst.

TräningstipsTräningstips

3. Sidosträck
Sträck upp en arm över 

örat, tryck den andra 
mot golvet.

 

kom igång
Först ska vi värma upp. Vi börjar med tre 
övningar som mjukar upp kroppen.

En halvtimme om dagen
 

Det är aldrig för sent att börja träna. Ju äldre vi 
blir desto viktigare är det också att vi gör det 
regelbundet. hellre lite och ofta än tvärtom. 

Tänk på hållningen – sträck på ryggen och sänk axlarna! Jobba lugnt 
och avspänt. Känn in övningen först för att sedan ta ut rörelsen mer och 
mer när du känner att den sitter. Öka på antalet repetitioner efter hand.
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Att gå på gym…
…har ingen åldersgräns.

De större gymmen har ofta
särskilda gympapass och

 styrketräningstider 
för seniorer. 

styrka och rörlighet  

4. Sit-ups raka
Ligg på rygg med böjda ben. Lätta händer 
vid öronen och hakan mot bröstet. Rulla 
upp. Rulla sakta ner igen.

5. Höftlyft
Ligg på rygg med böjda ben 
och armarna utsträcka. Spänn 
skinkorna och lyft höften upp 
mot taket. Sänk långsamt.

6. Sit-ups sneda
Rulla upp, armbågen mot motsatt knä.
Stöd på den andra armbågen i golvet. 
Sänk långsamt och byt sida.

8. Rygg
Ligg på mage. Håll ut armarna. 
Lyft bröstet och för armarna 
bakåt. Håll blicken i golvet.

9. Armhävningar
Ligg på mage. Sätt händerna på 
golvet i brösthöjd. Lyft överkroppen 
uppåt. Gå sakta ner. Håll hela tiden 
blicken i golvet.

balans och spänst

11. Gungan
Låt armarna pendla bakåt. 
Sträck upp på tå.

12. Höftrotation
Lyft ena benet och för knäet utåt i 
sidan. Sänk foten till golvet. Lång-
samt tillbaka. En sida i taget.
 

   Det är aldrig för sent att börja träna och värna om sin hälsa. Läs mer på www.dinsakerhet.se/aldre     19

Visste du att…
…träning kan lindra smärta, 
ge bättre sömn, öka uthållig-

heten samt minska stress 
och risken för tjock-

tarmscancer?

7. Upp ur stolen
Sitt med böjda 
ben. Placera 
händerna bakom 
rumpan och med fingrarna mot dig. 
Tryck upp dig med hjälp av armarna. 
Sänk långsamt.

10. Tyngdförflyttning
Håll armarna över höften och lyft 
motsatt knä. Sträck ut åt andra 
hållet. En sida i taget.

10–15 ggr

10–15 ggr 10 ggr/sida

10 ggr

10 ggr

5 ggr/sida

5 ggr
5 ggr/sida

avsluta gärna med övningarna 1–3!

15 ggr



2 portioner

Ingredienser
350–400 g sejfilé
100 g savojkål
1 gul lök
6–8 cocktailtomater
0,5 dl torrt vitt vin, alt. vitt matlagningsvin
1 dl fiskbuljong
0,5 dl grädde
1 dl mjölk
1 msk crème fraiche
Olja
Strösocker
Salt och peppar
dill och citron

200 g fast potatis, gärna färskpotatis 
1 msk smör
Bladpersilja

Morot
Färsk eller fryst grön sparris

Receptet är för två personer, anpassa 
mängderna efter behov.

Tillagning  
Rimma sejfilén med en blandning av socker och salt (en del 
socker och två delar salt). Strö på båda sidor. Låt ligga i 30 
minuter. 

Finhacka under tiden den ena halvan av den gula löken och 
fräs den i 1–2 msk olja. Tillsätt vitt vin och fiskbuljong. Koka 
ihop. Tillsätt grädde och mjölk. Sjud upp. Ta av kastrullen från 
spisen och mixa såsen med stavmixer tillsammans med crème 
fraiche. Red eventuellt av med toppredning.

Torka av sejfilén och krydda med peppar. Baka i 90° ugn i 30 
minuter. Pensla cocktailtomaterna med lite olja och baka dem i 
ugnen tillsammans med fisken. Koka potatisen.

Sejfilé med savojkål och 
smörslungad persiljepotatis

Fisk är bra mat. det bör man 
äta tre gånger i veckan.

Skär morot i stavar och koka i 5–10 minuter tillsammans med 
sparrisen. (Sparris på burk behöver bara värmas.)

Skär den andra halvan av den gula löken 
i halvmånar och fräs i 1–2 msk olja i
teflonpanna. Strimla och tillsätt 
savojkålen, fräs tills savojkålen 
är mjuk. Salta och peppra.

Lägg upp allt på tallrik och 
servera med en citronklyfta
och lite dill.

20

Fantastiskt gott! 
Och laddat med 

nyttigheter. 
Låt dig väl smaka.



Efter tjugo år som kock på olika restauranger runt 
om i Sverige landade Jonas Boström på Patient-
hotellet i Karlstad och restaurang Guldkornet kök
och kafé, som han driver åt landstinget sedan 2007. 
Här delar han med sig av sina goda matvanor.

för goda matvanor
Passion

VITLÖK kommer ursprungligen från 
Centralasiens stäpper och har varit känd 
i Egypten i över 6 000 år.

   21

mål om dagen – då 
mår man som bäst.

mellanmål.

Jonas mattips för seniorer
Äldre behöver lika mycket näringsämnen som yngre, men 
mindre fett eftersom man ofta har mindre muskelmassa 
och därmed lägre förbrukning.

Lite extra D-vitamin och kalcium är bra. Fisk är en viktig 
källa till D-vitamin, särskilt fet fisk. Persilja har högt kalcium-
innehåll. Välj mellan- eller lättmjölk som är berikad med 
D-vitamin och som även innehåller kalcium.

Vitlöken är känd för sin nyttighet, och broccoli inne-
håller många vitaminer och näringsämnen. Ät frukt och 
grönt efter säsong. Något man bör undvika att äta för 
mycket av är transfetter och mättade fetter – man kan 
unna sig av allt, men med måtta.

När man blir äldre minskar 
törsten. Det är lätt hänt att 
inte få i sig tillräckligt med 
vätska – med trötthet, yrsel 
och förstoppning som följd. 

glas vatten varje dag 
är ett bra riktmärke. 

Bra för knoppen och magen.
2

5
Förutom frukost, lunch och 
kvällsmat behöver kroppen

Mer om goda matvanor…
…hittar du på www.dinsakerhet.se och på livsmedelsverkets 
webbplats www.slv.se.

6



Höstvärme 
på uteplatsen
Förläng utesäsongen på altanen 
och balkongen. Med lite fix och trix 
har du många sköna stunder att se 
fram emot i den friska höstluften.
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I vår höstkruka samsas alunrotens röda blad 
med lysande grön taklök och ett halvhögt gräs.

N
u är hösten definitivt här. Men det finns ingen 
anledning att bomma igen balkongen eller ute-
platsen än, tvärtom, en dos riktigt ljus varje dag är 
nyttigt för både kropp och själ.

Plädar och kuddar
När värmen sviker får vi ordna den själva. Låt stolsdynorna 
få sällskap av varma plädar, fina kuddar och fårskinn. Det 
blir inte bara varmt och skönt, det ger dessutom ett om-
bonat intryck. Ta vad du har. Komplettera med något nytt 
om det behövs, en fleecepläd i någon härlig färg kanske? 
De kostar inte många kronor och värmer faktiskt lika gott 
som en riktig ullpläd. 

Trivsamt med växter
Till hösten kan man gärna tona ner arbetet med uteplan-
teringen lite, särskilt om man har tänkt sig att städa undan 
krukorna till vintern. Men någon liten blomlåda förhöjer 
ändå trivseln.

Det finns många växter som står sig bra ända till snön 
börjar falla. Ljungen är en klassiker i höstkrukorna, höst-
ljungen är tåligare och står sig bättre än klockljungen. 
Sedumväxter är pålitliga och den krusiga prydnadskålen 
skapar liv i planteringen. Den rödbladiga alunroten framhäver
färgen hos ”grannarna” i planteringen och är väldigt fin ihop 
med gulgröna och silverfärgade växter samt gräs i alla toner.

Lyktor, ljus och en kopp kaffe
Levande ljus höjer stämningen i höstmörkret, och höstens 
färger är fina även på lyktorna. Använd lyktor i brandsäkra 
material och gärna stängda lyktor. Bland kuddar och plädar 
på ett litet utrymme är det extra viktigt att tänka på brand-
säkerheten.

Har du tillgång till egen tomt fixar du enkelt en härlig brasa, 
följd av lite extra ”höstglöd”, med hjälp av en eldkorg. Bor 
du i flerfamiljshus och inte får elda på balkongen eller ute-
platsen kan den ändå fungera som en trevlig dekoration.

Höstvärmen sprider sig. Nu är det bara kaffet som saknas, 
eller teet, eller varför inte en het och mustig soppa?

Eldkorgar finns att köpa lite överallt, men glöm inte att kom-
plettera med ett brandsäkert fat – de säljs ofta separat. Tänk 
på att inte elda på balkonger och uteplatser till flerfamiljshus.

Du visste väl…
…att solens strålar får din kropp att 

producera D-vitamin, som är en förutsättning 
för att skelettet ska kunna ta upp kalk. Alla mår 
bra av att komma ut en stund varje dag, även 
i molnigt väder. Gör man inte det kan det vara 
en god idé att ta D-vitamin som kosttillskott, 

det vi får i oss genom maten är 
inte alltid tillräckligt.
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Gympa hjärnan 
med knep & knåp

8 5 7

6 3

2 1 6

7 8

7 3 4 5

3 1 5 4

5

2 9 8 7

1 9 2

5

9 4 3

3 2 5

8 5 1 7 6

1 2 9

6 2

2 6 4 7

7 4

4 7 9

Sudoku Lätt Sudoku Medium

Rebus
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Precis som resten av kroppen behöver hjärnan 
arbeta för att hållas igång. Vässa skärpan med 
avkopplande utmaningar i form av korsord, 
sudoku och rebus. 

de rätta lösningarna på rebus och sudoku publiceras den 7 november på www.msb.se/aldre 

Andra tips på bra träning för hjärnan: Träffa vänner och familj, läsa böcker, lägga pussel, spela boule och spela bridge



1:a pris: Två biobiljetter. 2:a–10:e-pris: Stegräknare. 
Priserna delas ut till de först dragna rätta lösningarna. 

Skicka din lösning till: MSB
   651 81  Karlstad    

hjärnan är precis som en muskel, den behöver också stimulans. Läs mer på www.dinsakerhet.se/aldre     25

Märk kuvertet med ”korsord” och vi vill ha det senast 
den 28 oktober. de rätta lösningarna presenteras på 
www.msb.se/aldre den 7 november.



Filmer & Böcker – för en skön stund

Svinalängorna
En gripande, vacker och mörk 
historia om en ung kvinnas kon-
frontation med sina minnen från 
en trasslig och dramatisk barndom, 
om hennes sorg över sin förlorade 
barndom och kampen om att våga 
går vidare.

Svinalängorna är baserad på 
den Augustpris-belönade romanen 
med samma namn av Susanna 
Alakoski. Noomi Rapace spelar 
huvudrollen, i sin första film efter 
succéfilmatiseringen av Stieg Larsson 
trilogin, och hon spelar mot Ola 
Rapace. Pernilla August debuterar 
som långfilmsregissör.

It’s Complicated
Jane (Meryl Streep) är mor till tre 
vuxna barn, äger en blomstrande 
restaurang i Santa Barbara och har, 
tio år efter skilsmässan, ett vänskap-
ligt förhållande till sin exmake, 
advokaten Jake. En oskyldig måltid 
tillsammans leder till något ingen av 
dem kunde förutse – en kärleksaffär.

Då Jake är omgift med den 
mycket yngre Agness har Jane helt 
plötsligt blivit den andra kvinnan. 
Fångad mitt i den pånyttfödda ro-
mansen är Janes nya bekant Adam. 
Bör Jane och Jake försöka gå vidare 
med sina liv eller kan det vara så 
att kärleken är ljuvligare vid andra 
försöket? Det är… komplicerat.

Nu eller aldrig
Du lever bara en gång, så varför 
inte lämna in med stil? Det är vad 
två cancerpatienter i samma sjuk-
husrum, den lättretade miljardären 
(Jack Nicholson) och den lärde 
bilmekanikern (Morgan Freeman) 
beslutar sig för. De sätter ihop en 
lista på ”saker och ting att göra 
innan du trillar av pinn” och reser 
jorden runt medan de upplever sitt 
livs äventyr.

Under Rob Reiners skickliga led-
ning skänker dessa två stora film-
skådespelare själ och hjärta, humor 
och fyndighet, till denna inspire-
rande hyllning till livet som visar att 
den bästa tiden att leva är just nu.

Lika viktigt som det är att röra på sig, lika viktigt är det att varva 
ner och unna sig lite vila. Här har vi plockat fram några förslag 
på enkel underhållning som förgyller stunderna i stillhet.

Filmer för härliga 
tv-kvällar i soffan
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dröm dig bort med en bok...

Efter ett långt och syn-
nerligen händelserikt liv 
hamnar Allan Karlsson på 
det äldrehem han tänker 
ska bli hans sista anhalt 
på jorden. Problemet är 
bara att hälsan vägrar ge 
vika, och en dag bär det 
sig inte bättre än att det 
är dags för honom att 
fylla tresiffrigt.

Pompa och ståt väntar, med kommunalråd och 
lokaltidning på plats. Ett spektakel så oönskat 
av Allan att han istället kliver ut genom fönstret. 
Därmed är han på rymmen från sitt eget födelse-
dagskalas. I hastigheten råkar Allan få med sig en 
väska som han bara skulle vakta ett slag, och strax 
har han både tjuvar och poliser efter sig.

Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann

Av Jonas Jonasson

En blomma i Afrikas öken
Av Waris Dirie

Ninas resa
Av Lena Einhorn

Potensgivarna
Av Karin Brunk Holmqvist

Denna roman lockar till 
skratt och igenkännande 
leenden. Karin Brunk Holm-
qvist beskriver med ömhet 
och värme vad som händer 
när stad möter landsbygd 
och gammalt möter nytt.

Systrarna Svensson har båda passerat 70-årsstrecket 
och lever stillsamt och ganska förnöjt sina liv i för-
äldrahemmet i Borrby. En dag får de se Molins han-
katt mer eller mindre kasta sig över Erlandssons hon-
katt efter att ha ätit bland grannens blommor. Då får 
de en idé om hur de ska få pengar till att installera 
bekvämligheter. De startar en firma i potensökande 
medel, därefter blir inget sig likt för Tilda och Elida.

Familjemedlemmarna 
försvann en efter en. Till 
slut var det bara Nina och 
hennes storebror Rudek 
kvar. På gettots sista dag 
smugglades de ut. Det 
som händer sedan är 
drama på högsta nivå.

Ninas egna ord och reflektioner, 
inspelade av dottern Lena, är inflikade i denna 
nästan osannolika överlevnadshistoria. Hennes 
mycket personliga berättelse ger ny trovärdighet 
åt historiska händelser. 

Waris Dirie växer upp i en 
nomadfamilj i Somalia. Tolv år 
gammal ska hon giftas bort med 
en sextioårig man. Hon flyr då 
till Mogadishu och vidare till 
London där hon får arbete 
hos en farbror, den somaliske 
ambassadören. I London ”upptäcks” hon 
som fotomodell och inleder en sagolik karriär.

Waris Diries självbiografi bjuder på omtumlande 
läsning som ger inblick i seder och bruk i en somalisk 
nomadfamilj likaväl som i det glittrande livet i den 
internationella modevärlden. Boken är också ett kraft-
fullt dokument i kampen mot kvinnlig könsstympning.

Dessa böcker 
finns även som 

ljudböcker!
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Om  du har ett 
polisärende som inte 

är akut ringer du

114 14

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 
för att få råd om vård. du får svar 

av en erfaren sjuksköterska. 

1177 är öppet dygnet runt.

Giftinformation
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Vid mindre brådskande fall ring 08-33 12 31 

– dygnet runt. Allmänna och förebyggande 
frågor besvaras på dagtid.

viktiga telefonnummer!   

www.1177.se 
På internet kan du 

få råd och kunskap om 
hälso- och sjukvård. 
Här kan du anonymt 
ställa frågor och få 
ett personligt svar 
från läkare eller 
sjuksköterskor.

SOS alarm  

På telefonnummer

 112 

når du polis, räddnings-

tjänst, ambulans, fjäll- 

och sjöräddning.

SOS på resan?

112 gäller i alla EU-länder.

På internet hittar du mer 

information om SOS på

www.sosalarm.se

ICE* 
Lägg in dina närmaste anhöriga i din mobil-

telefons adressbok under namnet ICE. då 

kan de snabbt kontaktas om du skulle hittas 

akut skadad eller sjuk och inte kan tala.
*ICE är en förkortning av engelskans In Case of Emergency.

Så här lägger du in ICE:

1. Lägg till en ny kontakt i telefonboken.

2. Skriv in ICE följt av vilken relation du har till 

personen t ex make, dennes namn och sedan 

telefonnumret.

3. Spara den nya kontakten.

För mer information gå in på internetsidan

www.sosalarm.se/sv/112/Informationsmaterial/ICE/

 

SOS-operatören ställer följande frågor:
• Vad har hänt?• Var har det hänt?

Var så lugn och tydlig som möjligt.

Egna nummer


