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Levnadsvanor 
Folkhälsomyndigheten 

2017(2016) 
• Rökning : 9%

• Alkohol: 17%

• Fysisk aktiva:  65%

• Stillasittande fritid: 15% 

• Ohälsosamma Matvanor:  27% 
(grönsaker /dagl) 

Hälften av alla delaktigare överviktiga eller feta 51%



– vår tids stora folkhälsoproblem

 Stora skillnader mellan olika socioekonomiska 
grupper. Ej facklärda arbetare dubbelt så hög risk 
som tjänstemän

 Stockholm innerstad ca 2% rökare och 12% svår 
övervikt, i söderort ca 18% rökare och 24% svår 
övervikt

 Funktionsnedsättning .. 

Socialstryrelsen. Hälsa och sjukdomar 2008:1. Hjärtinfarktrapport 2013.

Hjärtkärlsjukdomar –Ohälsosamma Levnadsvanor olika 



Danderyd 83,7 år 
Vårbygård 79,5 år

Var du bor spelar roll –socioekonomiska aspekter  !!

Högutbildad / Lågutbildad  kan skilja upp till 18 år i 
livslängd -Livsstilens roll viktig !



Riktlinjer  Levnadsvanor 

Tobaksbruk
Riskbruk av Alkohol 
Otillräcklig Fysisk aktivitet 
Ohälsosamma Matvanor 

Daglig rökning antal cigaretter 
dagligen  

Riskbruk av alkohol kvantitet, frekvens / 
vecka, mönster 

Ohälsosamma matvanor regelbundenhet, frekvens 

Otillräcklig fysisk aktivitet 1.träning  2. 
vardagsmotion 

Daglig snusning dosor i veckan  



Socialstyrelsen 
rekommenderar!



Funktionsnedsättning /hinder 

• Delaktighet och inflytande
• Trygghet –social och ekonomiskt
• Uppväxt – trygg och god 
• Ökad hälsa i arbetslivet 
• Sunda och säkra miljöer
• Hälsofrämjande sjukvård 
• Skydd –smitta och spridning 
• Trygghet – sexualitet och re produktivitet  
• Ökad fysisk aktivitet
• Goda Matvanor 
• Minskat bruk av tobak alkohol 

Folkhälsomålen



1.Träning

4. Stillasittande2.Vardagsmotion   

3. Otillräcklig /låg  
Fysisk Aktivitet

Hälsa Risk för Ohälsa Fysisk Aktivitet



Riktlinjer  säger : Vuxna 18 -> 
• rör dig varje dag 30 minuter, måttligt ansträngande ( 3-6 METs) 
•Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka (> 6 
METs) 
• går att dela upp
• kombinera med styrketräning
• undvik att sitta stilla länge



Fysisk inaktivitet – lika stark riskfaktor
som rökning, höga blodfetter eller högt blodtryck
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• typ 2 diabetes
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• prostatacancer

• bröstcancer
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Schematisk bild Hellénius

Den fysiskt aktiva lever 6-9 år längre!



Definition av stillasittande?

Vad menas med stillasittandetid ? =  orörlig = muskulär inaktivitet, beteende 
Stillasittande definieras som varje beteende med en mycket låg 
energiförbrukning på ungefär 1 kcal /kg i timmen (<1.5 METs) 
Sittande: rumpa, rygg involverad 
Passiv: stol, soffa
Aktiv: boll, cykel   
OBS av den vakna tiden.
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Könskillnader i Fysisk aktivitet och Stillasittande

Man: 
- Mer träning / motion 
- högre intensitet  
- Stillasittande 8-9 timmar
- Sitter längre perioder 
- Unga män 
- Akademiker 

Kvinna:
- Mer vardagsmotion
- Stillasittande 8-9 timmar
- Kortare perioder
- Pauser I stillasittandet
- Högre utbildning

Scapis studien + Eurobarometern 



Intensitet : hur hårt ?   

Duration: hur länge ?  

Frekvens: hur ofta ?  

Typ: vad, aktivitet  ? 

Fysisk aktivitet avgörs av:  



3

Samtal



Ta paus i sittandet

• 30 minuter sittande, 1 minut 
stå

• Använd reklampauserna till 
bensträckare

• Ställ alarm för pausgympa

• Ha skrivaren i ett annat rum på 
jobbet

• Stå upp vid telefonsamtal

• Gå i rulltrappan

• Stå upp på tunnelbanan



Jag 

• Sjuksköterska i 23år 

• Specialistsjuksköterska i kardiologi 

• Skrivit regionalt vårdprogram för 
hälsofrämjande levnadsvanor 

• Jobbat i 10 år på en livsstilmottagning 

• Många poäng i omvårdnad och 
personcentrerad vård

• Fördomsfri 



Mötet

• Remiss husläkaren –läste och avisade  

• Telefon samtal – Carina 

• Bestämd, målmetveten, övertygande

• Möts på livsstilmottagningen

• Misstänksam

• Undrande

• Förändring ? 





Mötet

• Remiss husläkaren –läste och avisade  

• Telefon samtal – Carina 

• Bestämd, målmetveten, övertygande

• Möts på livsstilmottagningen

• Misstänksam

• Undrande
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Personcentrerad Vård 

Personen i fokus 
Mötas på samma nivå 
Förutsättningar 
Vetenskapligt 
Kulturellt och andligt 
Resurser / kontrakt 
Smarta Val
Kordinera Vården – rätt specialitet
Ref:  Ekman .I.et al 

Samtals innehåll
• Erbjuda 
• Möjligheter 
• Överenskommelse 
• Visa – bilder 
• Förklara 
• Förstå 



Personcentrerat Individanpassat

55 årig kvinna 

Funktionshandikappad 

Rullstolsbunden

Personlig assistans 

Hjälp med hälsosammare livsstil !

Carina 

Glad 

Målmedveten 

Bestämd 

Fysisk aktivitet 

Mat 

Blodsocker kurvor 



• Individuellt besök x flera



Det individuella sjuksköterskebesöket

• Status:  BT, puls, midjemått, vikt, längd ,BMI och.

• Lab: Total kolesterol, triglycerider, LDL, HDL, APOB och APOA1, p-glukos, HbA1C, 
TSH, S-Krea, g-GT och  hsCRP

• Dokumentation / Datorjournal Take Care 

• Alla får FaR (fysisk aktivitet på recept)

• Sundkurs 



www.sundkurs.se

- Internet 

- Vetenskapligt

- Fysisk aktivitet, matvanor, 

stress, nikotin, alkohol och   

beteende förändring 

- Verktyg, Råd, Inspiration  



Carina: Anamnes :

• Rörde sig för lite 

• Fel matvanor 

• Diabetes – blodsockret ostabilt  

Undervisning:

• Pratade Matvanor 

• Fysisk aktivitet 

• Blodsocker 

• Nytt besök 6 månader 

Fortsättning Carina .

http://2.bp.blogspot.com/-6CY_XjwLTig/TdFWoFRdheI/AAAAAAAAAFk/d5jGep3zMLc/s1600/handcykel.JPG


Mellan besöken

• Mailade – frågade

• Blodsocker värden

• Listor –feedback 

• Telefon

• Sundkurs



Fortsättning Carina 6 mån senare. 

Nu: 

Cyklade 4-5 gånger i veckan 

Mål: Att cykla till New York framme i 

oktober 

• Mat påläst info alla sina personliga 

assistenter

• Föreläst om Mat och Fysisk aktivitet 

Vikt : gått ner 10 kg 

Midjemått : -15 cm 

Blodsocker : Stabilt 

Målet: Att åka till New york !!

Delmål: att kunna åka bil och äta glass



Förändring



Träning



Karta 



Mat –förändring



Möten och pep  



Bilen 



Carina I New York 





Konklusion

Matthias råd
• Personcentrerat förhållningssätt
• Samtalet viktigt (första mötet)
• Lyssna
• Inget är omöjligt
• Mål /delmål
• Team work 

Carinas råd
….. 


