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Nyhetsbrev från
Fysioterapi, friskvård och träning i små grupper med personligt bemötande
FYSS = Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (se www.fyss.se)

Så blev det höst igen, med
många möjligheter till fina
höstpromenader!
För den som vill röra på sig
inomhus, har vi Alla Kangympa och FysioYoga på
stol igång.
Gympan rullar på varje
fredag kl 13.00-14.00 på
SAGA vid Mariatorget, hela
terminen ut (t o m 9/12),
och det går bra att börja
närsomhelst.
Stolyogan pågår till 29 november, med uppehåll
25/10 och 15/11.
På båda grupperna går det
fint att komma enstaka
tillfällen på dropin.

Nu närmar sig vintern med
halka och ökade risker för
fall, särskilt om man har litet
nedsatt balans.
Passa på att öka din säkerhet
kring fallprevention med vår
kurs
Håll dig på benen!
9-30/11 kl 14.30-16.00
Tellus Fritidscenter,
Lignagatan 8 (Hornstull)
Pris: 850 kr/4 ggr x 90 min
Det blir blandat teori och
praktik, men med huvudfokus på övande och praktiska tips. Välkommen med
din anmälan!

Handgreppen som räddar liv!
Visste du att det sker ca 6000
hjärtstopp om året (utanför
sjukvården)? De flesta, ca
70%, äger rum i hemmet,
men det kan förstås hända
varsomhelst, och det kan
också drabba vemsomhelst
oväntat och utan förvarning.
Vet DU vad du ska göra om
du träffar på en person med
misstänkt hjärtstopp?
Kurs i Hjärt-lungräddning
(HLR) lär ut handgreppen
som kan rädda liv: Vad gör
man om någon segnar ner
med hjärtstopp eller sätter i
halsen? Och hur använder
man en hjärtstartare?
Viktiga kunskaper om man är
först på plats, eller kanske
den enda som finns i närheten!

Man kan boka en kurs till
sitt företag, mottagning eller
förening, och även individuellt, eller som personlig träning i liten grupp.
Utbildningen tar ca 1,5-2
timmar, beroende på gruppstorlek.
Vid kurser i HLR står vi för
allt material som behövs vid
övningstillfället, och alla har
en egen övningsdocka.
Gruppen får behålla en instruktions-DVD, och varje
deltagare får ett kursintyg/kompetensbevis efter
genomgången kurs.

Till alla en
vacker och aktiv höst!
önskar Eva

Aktivitetsmöjligheter under hösten!
På beställning:
Föreläsningar och kurser
enligt önskemål, kan bokas
av företag, vårdenheter, föreningar på valfri plats.
Exempel:

Ergonomi– och förflyttningsutbildning
för vårdpersonal

Viktminskning, ändring av levnadsvanor

Stresshantering

Fysisk aktivitet vid
olika diagnoser

Förskriva FaR, Fysisk
aktivitet på Recept



HLR-utbildning (hjärtlungräddning)

Träningsgrupper som kan hållas
hos er på plats, t ex

Gympa/träning

Pausgympa/rörelseträning
nacke/axlar

Lugn yoga/avslappning

Tai Chi
Vänligen kontakta oss för offert!
Kan bokas av dig som privatperson individuellt:
- Fysioterapi på mottagning
(SAGA träningscenter) 850 kr

- Hembesök (fysioterapi) 950 kr
I eget boende eller för dig som bor
på äldreboende. Restidsersättning
med 500 kr/tim tillkommer.
Kontakt med anhöriga och andra
vårdgivare ingår i priset (dock debiteras vårdplaneringsmöten och
annat som är mer tidskrävande)
- Personlig träning (friskvård)
med fysioterapeutisk kompetens
Kan ske i gymmet på SAGA,
hemma hos dig eller i valfri miljö,
inne eller ute. Pris som ovan.
Använd gärna ditt friskvårdsbidrag! Vi är anslutna till Wellnet,
ActiWay och Epassi/Min friskvård.

Kontaktuppgifter:
FYSSforum Stockholm AB
Tel 08-641 82 00
info@fyssforum.se
www.fyssforum.se
Våra lokaler:
SAGA, Mariatorget 5
Tellus, Lignagatan 8
Följ oss gärna på
www.facebook.com/fyssforum

