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Hej!

Det här är det sjätte digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vill du se tidigare månadsbrev hittar du dem på Örebro kommuns hemsida - Länk till tidigare månadsbrev
Vi skickar det till dig som har lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips,
inspiration och information som du kan ta del av digitalt.
Känner du någon som också vill få månadsbrevet? På Örebro kommuns hemsida, via länken ovan, kan man
fylla i sin e-post för att läggas till i sändlistan. Vill du inte ha månadsbrevet - meddela oss så tas din
e-postadress bort från sändlistan.
Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta! Behöver du digital hjälp så hör av dig till oss, kontaktuppgifter hittar du här nedanför.
Tips om en digital studiecirkel för hälsosamt åldrande, som Sensus håller i höst! Läs mer och anmäl dig här:
Hälsocirkeln – en studiecirkel för ett hälsosamt åldrande | Sensus

OM OSS

Frivillig och hälsofrämjande enheten

riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt

Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.
På grund av rådande pandemi kan verksamheter som nämns i detta brev ha begränsat utbud.
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TEMADAGAR

Denna månad: Fluortantens dag, TV-spelsdagen och Trappans dag

Fluortantens dag 1 september

Fluortantens dag uppmärksammas sedan 2009 med syfte att
främja tandhälsan. Benämningen fluortant kommer av den
uppsökande verksamhet med obligatorisk fluorsköljning som
förekom bland annat i skolorna på 60-, 70- och 80-talen och
blev att kallas så i vardagligt tal.
God munhälsa har betydelse för resten av kroppens välmående.
Forskningen visar samband mellan tandlossning och flera
sjukdomstillstånd. Det är viktigt att hålla munnen ren, inte bara
för att förhindra hål i tänderna utan även för att inte bakterier
och inflammationer ska sprida sig till resten av kroppen och
skapa sjukdomar.
Parodontal betyder bokstavligen ”runt tänderna”. Parodontal sjukdom uppstår när dessa delar av munnen är
infekterade med bakterier, vilket leder till svullet och blödande tandkött. Obehandlad infektion kan spridas
och kan även leda till tandlossning. Det tidigaste stadiet av parodontal sjukdom kallas gingivit och är mycket
vanligt. Gingivit orsakas oftast av dålig munhygien: om tänderna inte rengörs ordentligt kan bakterier byggas
upp på tandytan och skapa plack. Om plack inte tas bort bildas tandsten, vilket kan leda till inflammation i
tandköttet.

Oftast samlas plack på svåråtkomliga ställen såsom mellan tänderna och vid tandköttskanten, där tandborsten
inte alltid kommer åt. Plackbakterier som finns kvar vid tandköttskanten attackerar tandköttet, som då skadas,
och detta kan leda till tandköttssjukdomar. När tandköttet skadas på grund av plackbakterier och
tandköttssjukdomar uppstår, tillåts plackbakterier att sprida sig till resten av kroppen via blodet.
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Förekomsten av bakterier i kroppen utlöser en respons från immunförsvaret som oftast ökar
insulinresistensen och gör att blodsockernivån kan bli svårare att kontrollera. Det kan ha en negativ påverkan
på diabetesrelaterade sjukdomar och förvärra befintliga diabeteskomplikationer.
(källa: sunstargum.com)
På Äldrecentrums hemsida hittar du en
digital föreläsning med Pia Skott,
forskningschef och övertandläkare vid
Folktandvården. Föreläsningen finns även på
Äldrecentrums sida på YouTube.
Föreläsning med Pia Skott - Munhälsans
betydelse för ett gott åldrande
Samhället & äldre: Munhälsans betydelse för
ett gott åldrande | Äldrecentrum

Här finns ytterligare en digital föreläsning, denna är från Tandhygienistföreningen –
Du och din munhälsa - YouTube
Här hittar du information från 1177 om munvård och munhälsa specifikt för äldre
samt beskrivning av hur du håller tänderna rena.
Äldres munvård och munhälsa - 1177 Vårdguiden
Så håller du tänderna rena - 1177 Vårdguiden
Här är några filmer som finns på Youtube om tandborstning och hur man undviker tandlossning.
2-2-2 - tandrutinen som fungerar - YouTube
Hur man borstar tänderna med vanlig tandborste - Folktandvården - YouTube
Hur man undviker tandlossning - Folktandvården - YouTube
Här hittar du Folktandvården i Örebros hemsida –
Folktandvården i Region Örebro
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TV-spelsdagen 12 september

Att spela spel kan hjälpa dig att upprätthålla eller träna flera förmågor, exempelvis bättre minne, koncentration och
snabbare reaktionsförmåga, eller så kan det också bara vara ett sätt att roa sig en stund.
Det finns olika sätt att spela digitala spel.
Antingen kan du spela genom att använda TV-spelskonsoler som exempelvis Nintendo, Playstation eller Xbox.
Något som är viktigt att tänka på, när man väljer vilken konsol man vill köpa, är att spel är exklusiva till ett
visst konsolmärke och kan enbart spelas på konsoler som hör till just det märket.
Här kan du läsa mer; tre olika spelkonsoler (senior.se)
Om du inte har tillgång till en TV-spelskonsol är det enklaste sättet att ladda ner appar på din surfplatta eller
mobiltelefon (gäller smartphones). Du kan även spela på en dator. Vilket sätt du väljer kan avgöra vilka spel du
kan spela. Vissa spelappar är gratis, andra kostar. Det finns också de som bygger på att visa korta reklamfilmer.

De flesta analoga spel som du kan tänka dig finns också som digitala varianter. Vissa kan du spela tillsammans med
andra. Skriv in namnet på det spel du vill spela i sökrutan i appbutiken så kommer spelen upp, välj vilket du vill spela
och ladda ner det. Här är några exempel, men det finns så många fler; Alfapet (kallas för Wordfeud), Fia med knuff, Yatzy,
Backgammon, Frågesport, Korsord, Pussel, Soduko, Patiens, Sänka skepp, Mastermind, Tetris, Pokemon Go.
Spelapparna laddar du ner där du laddar ner andra appar;
App store
om du har en Iphone eller Ipad

GooglePlay

om du har en Androidplatta eller telefon (ex. Samsung, Sony eller Huawei)

Här är en enkel guide från Telia som beskriver hur man laddar ner appar.
guide-ladda-ner-appar.pdf (telia.se)
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SPF seniorena beskriver ett antal spel på sin hemsida som de rekommenderar,
Tips på digitala spel (spfseniorerna.se)
De länkar bland annat till Boardgamearena, där kan du spela digitala brädspel med dina vänner eller andra
från hela världen, i realtid eller få notiser när det är din tur. Där hittar du som exempel bland många andra
spel Zatzy, Hjärter, Backgammon, Carcassonne, Uno och Schack.
En senior som blivit uppmärksammad för sitt spelande är nu 70-årige Susanne Bergstedt. Här kan du
läsa en artikel om henne från förra året. 69-årige “Jenyfear” är stjärna på Twitch - Breakit
Här kan du se hennes konto på Twitch med videos från när hon streamar (livesänder) sitt spelande. Hon har
också morgonfikasändning 1-2 gånger per vecka, där hon fikapratar och chattar tillsammans med sina följare;
Jenyfear - Twitch
På plattformen Twitch kan du titta på när andra spelar. Där videosänder andra spelare, både
live och inspelat, när de spelar onlinespel. Webbplatsen tillåter användare att sända
videoströmmar som handlar om datorspel. Detta inräknar även spel från konsoler, mobil,
emulatorer samt brädspel. Förutom spel finns även en speciell IRL-kategori (IRL = in real life
/ i verkliga livet) där medlemmar streamar allt från musik till vardagliga videologgar. Twitch
har kommit att bli en samlingsplats för videogamers där användarna bland annat kan skapa sin egen kanal och
lägga ut filmer på när de spelar och livekommenterar. Användarna kan även chatta med tittarna. Twitch
erbjuder även sändningar från många e-sporttävlingar.
Det finns olika spelplattformar där du kan köpa de specifika spel som just den plattformen erbjuder. Steam
är den största med flest spel och som även har gratisspel. På Steam kan du också chatta med andra spelare
och se videosändningar. Klicka på länkarna för att komma till respektive plattforms hemsida:
Steam

Origin

Battle.net

I nättidningen Svensk Historia kan du läsa en artikel om onlinespelets historia –
Över 40 år av onlinespel - Nättidningen Svensk Historia
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Trappans dag 22 september
”Att gå i trappor är ett fantastiskt sätt att förbättra hälsan. Du
får både en pulsökning och du tränar kroppens absolut största
muskler – lår och rumpa. Och vi vet idag att alla våra vanliga
folkhälsoproblem kan förebyggas med fysisk aktivitet. Trappor
finns dessutom överallt, det kostar inget att gå i dem och du
behöver ingen särskild utrustning. Det handlar bara om att
glömma hissen och hålla utkik efter trappan!” Citat från
Professor Mai-Lis Hellenius
Läs mer på Karolinska institutets hemsida;
100 trappsteg - varje dag, resten av livet (ki.se)
Där finns även en film med Mai-Lis Hellenius.
Konceptet ”#100 trappsteg” är ett initiativ som leds av Mattias Sunneborn och Jenny Åkervall, som
uppmanar alla att gå 100 trappsteg varje dag, under resten av livet, för att få bättre kondition, bli starkare och
må bättre. Se filmen om hur Per-Anders Ygbergs hälsa förbättrades när han började gå i trapporna hemma
hos sig varje dag; 100 Trappsteg – …varje dag, resten av livet
100 trappsteg finns även på Instagram. Har du ett Instagramkonto så kan du
tagga en bild eller video från när du går! @100trappsteg
Har du ingen trappa hemma i huset där du bor eller utanför lägenheten men
har möjlighet att åka en bit, så finns trappan upp till Kvarntorpshögen och
trappan i Sörbybacken som många använder sig av.
Karta till Kvarntorpshögen
Karta till Sörbytrappan
Här hittar du mer information om Kvarntorpstrappan och du kan registrera
dig när du har gått – när du har besegrat trappan!
Kvarntorpstrappan – BesegratTrappan.se
Här kan du läsa mer om Sörbybacken och om Sörbybackens kamratförening
som har hand om den. Sörbybacken och Sörbybackens Kamratförening

Vi önskar er en fin höst!
Foto: Leif Johansson/Scandinav, Elliot Elliot/Scandinav, Calle Bredberg/Scandinav, Jörgen Wiklund/Scandinav, Scandinav, Tanja
Metelitsa/Scandinav, Madeleine Wejlerud/Scandinav, Ida Persson, Justem Johnsson/Scandinav
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