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Någon klok männis-
ka (jag vet inte vem) 
har sagt detta, och 

visst är det så: Vår kropp är 
ett alldeles fantastiskt maski-
neri. Visste du att ditt hjärta 
pumpar ungefär en miljon 
tunnor blod under en livs-
tid. Det är tillräckligt för att 
fylla tre stora tankbåtar – en 
hisnande tanke. Vi har bara 
en kropp och den behöver 
omsorg för att orka och för 
att hålla. 

Jag är helt övertygad om 
att vore vi lika noggranna med 
underhåll, service och besikt-
ning av våra kroppar som vi är 
med våra bilar skulle många 
av oss må så mycket bättre.

Inte skulle vi komma på 
tanken att fylla bilen med 
93 oktan om den skall ha 95 
oktan. När det gäller oss själva 
stoppar vi utan att blinka i oss 
sådant som vi egentligen vet 
inte är särskilt nyttigt. Varför 
är det så? Tyvärr har jag inget 
bra svar.

Att vara rädd om sin kropp 
betyder inte att vi behöver 
äta konstiga dieter, som är 
både krångliga och inte håller 
oss mätta. Det betyder heller 
inte att vi behöver ge oss ut i 
elljusspåret och springa tills 
blodsmaken infinner sig eller 
att vi behöver lösa dyra trä-
ningskort på våra gym.

På måndag börjar mitt 
nya liv. Har ni hört den kom-
mentaren eller kanske till och 
med uttalat den själv. Tyvärr 
håller det oftast inte så länge. 

Löprundan (som kanske var 
den första på flera år) gav 
träningsvärk som satt i flera 
dagar. Maten var krånglig, 
planeringen som är A och O 
gick i stöpet. Förmodligen är 
ni några som känner igen er 
i detta. Man har helt enkelt 
satt upp för stora mål utan 
att ha en bra och genomtänkt 
strategi. Oftast har man heller 
inte rannsakat sin motivation 
för livsstilsförändringar. Vad 
vinner jag, och vad får jag för-
saka? Är det värt det? 

Det finns så många små 
saker vi kan göra som gör stor 
skillnad både för hälsa och 
vikt. Det är en god början att 
lägga till nya vanor steg för 
steg. Till slut finns det inte 
plats för de dåliga vanorna.

Jag vill ge några tips och 
råd. Det krävs inga stora 
förändringar men har ändå 
stor betydelse för dig och ditt 
välmående. 

Rör dig cirka 30 minuter/
dag. Promenad i rask takt 
är fullt tillräckligt. Har du 
möjlighet att komma ut under 
dagens ljusa timmar nu på 
vinterhalvåret så är det extra 
värdefullt. Hinner du inte 
promenera en halvtimme, 
misströsta inte. Gå en kvart 
istället. Allt är bättre än inget.

 Utnyttja tillfällena i var-
dagen att röra dig. Ta trappan 
istället för hissen. Åk inte flera 
varv runt parkeringen för att 
få den närmaste platsen när 
du skall handla, ställ dig hellre 
lite längre bort och ta tillfället 

till några extra steg. Fundera 
över om du kan gå eller cykla 
till jobbet eller gå av bussen 
någon hållplats tidigare.  Ja 
det finns många exempel på 
situationer i vardagen som ger 
extra fysisk aktivitet.

Ät regelbundet för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå. 
Frukost, lunch och middag 
samt ett par mellanmål är en 
bra måltidsordning. Det finns 
ett talesätt som säger ”Ät fru-
kost som en kung, lunch som 
en prins och kvällsmat som en 
fattiglapp” Detta håller bra. 

Tänk tallriksmodellen. 
En knytnäve kolhydrater (till 
exempel potatis, pasta, bröd 
eller ris). En knytnäve protei-
ner (till exempel kött, fisk och 
ägg) och resten grönsaker i 
många olika färger.

Använd främst råvaror, 
undvik hel och halvfabrikat.

Var försiktig med socker i 
form av sötsaker, läsk och kaf-
febröd.

Jag lovar, detta gör skill-
nad. Lycka till! Nu närmar sig 
julen med stora steg. Den är 
en av våra största mathelger. 
Jag vill bara säga: Det är inte 
det du äter mellan jul och nyår 
som är det farligaste för vikten, 
nej det är det du äter mellan 
nyår och jul.

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

Var rädd om din kropp
– Var skall du annars bo?
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Läser Alekuriren nr 43 
och fastnar vid arti-
keln 2LOV:en hänger 

i luften”.
Läser och blir heligt för-

bannad när jag ser Ingmarie 
Torstenssons uttalande 
om att äldre inte har något 
behov av att välja.

Jag har nu några frågor 
till Ingmarie som jag gärna 
vill ha svar på!

1. Vilka är de undersök-
ningar som säger att äldre 
inte har något behov av att 
välja? Källa tack! Intres-
sant att få veta också vilket 
åldersspann man menar med 
äldre.

2. Hur vill Du själv ha det 
när du eller dina närstående 
blir gamla?

3. Vet Du något om hur 
det ser ut idag på våra boen-
den för äldre i kommunen? 
(Om inte, gör gärna några 
studiebesök!)

Jag har arbetat i Ale 
kommun själv i ganska 
många år som underskö-
terska. Då jag under ett par 
år ingick i Flexpoolen som 

ersätter tillfälligt bortava-
rande personal har jag varit 
på många av de äldreboen-
den och hemtjänstgrupper 
som finns i kommunen. 

Jag kan tala om att det 
inte finns många boenden 
som når upp till den stan-
dard att jag skulle låta mina 
närstående bo där! Valfrihet 
finns det inte mycket att tala 
om. Mina erfarenheter är 
dessa.

För det första har du 
ingen möjlighet att välja 
själv var du vill bo. Om du 
har tur finns det en plats på 
ett boende överhuvudtaget 
när du behöver den. Att 
den kan ligga i andra änden 
av kommunen från var du 
själv bott förut tas ingen 
hänsyn till. Inte heller tas 
det hänsyn till om ett gift 
par vill bo ihop. De äldre på 
boendena väcks och görs i 
ordning den tiden som det 
passar schemat, det vill säga 
när chefen bestämt att det 
ska finnas mest personal. 
Likaså får de gå till sängs 
när det passar schemat. När 
nattpersonalen kommer är 
det önskvärt att alla ska ligga 
i sina sängar. Nattpasset 
börjar ca kl 21-22. Att välja 
att få komma ut och få frisk 
luft varje dag är inget som 
hör till vanligheterna. Finns 
det personal kan det hända 
att det är genomförbart, 
annars inte. Att utöva sina 
hobbies och intressen är lika 
svårt och beroende på perso-

nalens resurser med tid och 
engagemang. 

Hela tiden dras det ner på 
äldrevården. Maten får inte 
längre lagas på hemmen. De 
boende på hemmen får sin 
mat från centralköket och 
de som bor i eget hem får 
vakuumförpackad mat för 
en vecka.  Har du smakat på 
den maten?

Äldre, när är man det? 
Och när slutar man vilja 
bestämma över sitt eget 
liv och mående anser du 
Ingmarie? Antar att du själv 
(precis som de flesta av oss) 
hoppas på att få bli gammal 
och njuta av din ålderdom på 
det sätt DU önskar. 

Jag har tusen idéer om 
hur man kan förbättra äldre-
vården här i kommunen med 
medel som inte kräver mer 
pengar, bara lite öppet sinne 
och engagemang.

Men jag har insett att 
om man ska kunna påverka 
sådana saker ska man inte 
jobba kommunalt, för där 
mal kvarnarna långsamt.

Jag hoppas och ser fram 
emot att LOV får träda i 
kraft även i denna kommun, 
så att engagerade människor 
kan få starta upp boenden 
som verkligen bejakar män-
niskorna som ska bo där. 
Äldreboendena är till för 
de boende, glöm aldrig det. 
Man slutar inte vilja njuta 
av livet bara för att man blir 
över 65 år.

Johanna Häussler Sand

Tack för dina frågor 
och ditt engage-
mang. Vill du ha 

mer fakta kring olika under-
sökningar och vad de säger 
kan du klicka in på www.da-
gensarena.se.

Själv har jag närstående 
som är i behov av samhälls-
tjänster och jag känner mig 
mycket trygg med den ser-
vice som finns och har inget 
behov av att välja. Då jag 
satt i Vård- och omsorgs-
nämnden redan under förra 
mandatperioden har jag 

haft möjlighet att besöka de 
flesta av kommunens äldre-
boenden.

Det du beskriver om 
boendena kommer att finnas 
oavsett utförare och med de 
senaste avslöjandena om hur 
de riskkapitalsägda bolagen 
som driver boenden är jag 
övertygad om att vi har en 
säkerställd vård på våra i Ale 
kommun. Det skulle ha varit 
värre med privatägda bolag.

Just därför bör vi driva 
dem i kommunal regi. 
Känner mig mycket trygg 

och övertygad i denna fråga. 
Det som händer om LOV 
införs inom hemtjänsten 
är att de äldre som ofta 
redan är utsatta skall välja 
utförare och visst finns det 
”unga” äldre som har detta 
behov, men i de statistiska 
undersökningar som finns 
i de kommuner som detta 
införts väljer inte de äldre i 
den utsträckningen som man 
önskat för att det skall vara 
försvarbart att införa det.

Ingmarie Torstensson (V)

Hur vill du ha vården?

Sökes: 
Ung administratör 
med stort  
engagemang

Gillar du att ta ansvar? 
Kan du arbeta själv-
ständigt och i ett högt 
tempo? Perfekt. Då kan 
vi erbjuda ett utmanade 
jobb på vår marknads-
avdelning med varie-
rande uppgifter som t ex 
löpande säljadminis-
tration, kampanjstöd, 
avtalsregistrering och 
back-up till vår kund-
service.

Projektanställning i 
minst 1 år med möjlig-
het till tillsvidare-
anställning. Ansök  
senast 31/12 2011.

Maila john.gustafsson 
@gotaenergi.se eller gå 
in på gotaenergi.se.
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www.gotaenergi.se

Ingmarie Torstensson (V) svarar:Frågor till Ingmarie Torstensson (V):

”Jag känner mig mycket 
trygg med vården i Ale”

Behandlingar: thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr
Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 

onsd-lör: 10.00-20.00
Vi finns i Älvängen Centrum 

på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se
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PHUKET ORCHID THAIMASSAGE
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TILL RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213


