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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)

En i någon mån normal termin
går nu mot sitt slut, och vi har
kunnat hålla både Alla Kangympa och FysioYoga på stol
som det var planerat—härligt!
*
Gympan fortsätter nästa termin, varje fredag på SAGA vid
Mariatorget, start 21 januari.
OBS vi återgår till den ursprungliga tiden, 13.00-14.00.
Det kommer fortfarande att
vara minst en halvtimme till
grupperna före och efter, för
att undvika trängsel i omklädningsrum och allmänna utrymmen.
*
Även FysioYoga på stol rullar
vidare nästa termin, 10 ggr
med start 18/1.
Det blir samma dag och tid,
tisdagar 13.00-14.00, och
samma lokal, Tellus Fritidscenter vid Hornstull.
*
Andra planer för vårterminen,
om allt går åt rätt håll med
pandemi och restriktioner, är

att återuppta fot– och balansträningen Friska Fötter, att
hålla en kursomgång i Tai Chi
för Hälsan, och ge kurser i fallprevention och i Hjärtlungräddning. Hör gärna av dig
med intresseanmälan!
*
Det vore också bra att veta om
det finns intresse för att återuppta Parkinsonträning, som
tyvärr inte kunde bli av den
gångna terminen pga för få
anmälda.
Hör gärna av dig ifall det vore
något för dig!

Fallpreventionskurs med
praktiska övningar

Sedan sist har jag hållit en föreläsning/workshop i Fallprevention på seniorcentret Vasaträffen vid Odenplan, på uppdrag av kommunen.
Jag har även återigen hoppat in
som gympainstruktör för seniorgrupperna på Vädurens och
Väderkvarnens seniorboenden
på Norrmalm, eftersom ordinarie instruktör blev sjukskriven.
Kontakten med Norrmalms
Stadsdelsförvaltning fortsätter,
och förhoppningsvis kan det bli
aktuellt med mer samarbete
framöver.

evidensbaserade rekommendationer och råd om fysisk aktivitet vid 35 olika diagnoser.

Den kan beställas i bokform på
www.fyss.se, och där kan man
även läsa de flesta kapitlen direkt på sidan (dock ännu
sålänge från förra utgåvan).

*
Nu återstår bara att önska ett
gott slut på detta år, och en
*
Kunskapssamlingen FYSS, som ju ännu bättre början på nästa - så
ingår i vårt namn och är ledstjär- att vi alla kan känna oss trygga
med att återuppta de aktivitenan för vår verksamhet (Fysisk
ter vi längtar efter!
aktivitet i Sjukdomsprevention
/Eva
och Sjukdomsbehandling) har
uppdaterats och kommit ut i ny
utgåva under 2021.
FYSS innehåller dels en del med
allmänt om fysisk aktivitet, och
rekommendationer för olika
livsavsnitt, dels en del med

Önskar er alla en
fridfull och trivsam
adventstid och jul!

Aktivitetsmöjligheter under vintern
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)

Vid kurser i HLR står vi för allt
material, alla har en egen övningsdocka, ”lungorna” byts efter
varje användning och dockorna
desinficeras.
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 under vintern:
- Hembesök (fysioterapi) 950 kr
I eget boende eller för dig som bor
på äldreboende.
Restidsersättning med 500 kr/tim
tillkommer utanför Södermalm
- 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

