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Hälsopeppens verksamhet 
Hälsopeppens mission är att genom inspiration, kunskap och coaching skapa intresse och egenansvar för 
hälsa. Koncept innebär friskvård i närings- och föreningslivet för seniorer som träffas 2 ggr per vecka. En 
träff är en samtalsgruppsträff där man får information om hälsoämnen, diskuterar hälsovanor och jobbar 
enligt motiverande samtalskoncept. Den andra veckoträffen innebär studiebesök på olika 
träningsanläggningar eller prova på koncept ute i naturen. 
 
Hälsopeppens målgrupp 
Seniorer, 65+ som vill ha hälsoinspiration, friska och lever i eget boende självständigt. 

Aktuellt läge 
Andelen bekräftade fall med covid19 har legat på en stabil nivå i Västerbotten men har under senare delen 
av september ökat något men kurvan ser ut att flacka av, dock inga fall som sjukhusvårdas. På det hela 
taget har vi ett relativt stabilt läge i länet och det är bra för både befolkningen och sjukvården och ett 
tecken på att åtgärder för att förhindra smittspridning fortsätter att fungera.  
Det förekommer fortfarande en allmän smittspridning i hela länet och nu är det många som återgår till 
arbete och vanliga rutiner. Det är viktigt att vi alla tillsammans gör rekommendationerna mot 
smittspridning till en naturlig del av våra vardagsrutiner. 
  
Hälsopeppen följer rekommendationerna som gäller från folkhälsomyndigheten samt sett över 
interaktionen för att minska risk för smittspridning.  

 
Figur 1 Folkhälsomyndighetens rekommendationer (riskgrupp samt frisk vuxen) 

 
Våra överväganden 
Hålla avstånd på plats, 1,5 m mellan deltagare 
Tillgång till handsprit 



Information kring Covid rutiner för våra träffar som läggs ut vid informationsspridning, vid anmälan samt 
tas upp vid start av varje träff. 
Rekommenderar eget transportmedel till och från aktivitet och att undvika kollektivtransport. 
Begränsa antalet deltagare i grupperna 
Överväga i största mån att få till uteaktiviteter som alternativ 
Torka av ytor före och efter träff i lokalen med ytdesinfektion 
 
Våra rekommendationer 
Stanna hemma om du har symtom  
Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om 
symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. 
  
Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som till 
exempel covid-19: 
  
Vad kan jag göra själv? 
Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Det är bättre att avstå från ett besök än att 
riskera att sprida smitta på boendet.  
Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Smittämnen kan 
fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du 
inte har möjlighet till handtvätt.  
Håll avstånd vid besöket, både till andra personer på kursen samt till personal. 
 
Du kan själv minska risken för att bli sjuk. Gör så här: 

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.  
• Undvik platser med många människor. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller 

apotek. Försök att välja egen transport av något slag när du ska ta dig till vår informationsträff. 


