


FOLKHÄLSORÅDET...
arbetar för visionen Friska och trygga kommun-
invånare med den bästa livskvalitén. I vårt arbete 
prioriteras barn, ungdomar och utsatta grupper.
För mer information, kontakta Folkhälsoplaneraren 
tel 0501-75 50 24.

www.mariestad.se · www.folkhalsa.nu

for it!for it!
GOGO

30 minuters vardagsmotion per dag
reducerar kraftigt risken för hjärt-kärlsjukdomar, 
sänker blodtrycket och är en viktig del av ett
viktminskningsprogram.

GO for it! inspirerar dig att öka din
vardagsmotion. Sätt personliga mål för
dina dagliga steg. Följ upp dina framsteg
vecka för vecka på din personliga hemsida.

Vårt startpaket inkluderar Walking Style II från

Går du mycket? 
Hur mycket går du? 

Beställ ditt startpaket på go.forit.se
Ange kod “halsansstig” för 50kr startrabatt. 

Rekommenderas av

Blodtrycksmätaren som
används på sjukhusen finns

på Apoteket!

Omron M6.
Lätthanterlig helautomatisk
blodtrycksmätare för hemmabruk.

020-56 20 20    www.blodtryck.info
Sund M e d
- F ö r  d i n  t r y g g h e t s  s k u l l !

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är en patientorganisation 
med nära 45 000 medlemmar i ca 160 lokalföreningar över hela 

landet.

Vi arbetar aktivt för en god eftervård och för att öka 
medvetenheten om levnadsförhållanden, behov och möj- 
ligheter för personer som har en hjärtsjukdom eller 
lungsjukdom.

När sjukvårdens rehabilitering slutar är det den enskilde 
individen som på egen hand måste ta ansvar för fortsätt-

ningen. Det är där vi kommer in i bilden. I våra lokalföreningar 
bedrivs livsstilsförändrande aktiviteter under ledning av personer 

som ofta har egen erfarenhet av hjärt- eller lungsjukdom.  

Vår Hjärt & Lungskola innehåller sju olika aktiviteter: anpassad motion, samtalsgrupper, 
kostcirklar, rökavvänjning, stresshantering, hjärt-lungräddning samt föreläsningar. Antalet 

aktiviteter varierar. Kontakta Hjärt- och Lungsjukas förening på din ort för information om vilka 
aktiviteter som är aktuella just nu.
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