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Regionala vårdprogram i region 
Stockholm 
I region Stockholm arbetar vi samlat kring medicinska områden inom sakkunnig-
strukturen med syfte att patienter, vårdgivare och beställare ska mötas för att 
forma en god och jämlik vård för länets invånare. Kunskapen om den goda vården 
ska vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar samt bilda grund för bättre beslut 
i vården. 

De regionala vårdprogrammen ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i 
det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa 
upp vårdens innehåll och kvalitet. 

Arbetet bedrivs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med 
sakkunnigorganisation, vårdgivare och beställare. Patientorganisationer 
medverkar också i arbetet. Detta arbete sker inom ramen för det som kallas 
Kunskapsstyrning i region Stockholm – Gotland. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/
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Förord 
Detta vårdprogram är en andra upplaga, den första gavs ut 2015. Vårdprogrammet har 
bytt namn från Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor till 
Ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.  

Uppdateringen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor [1]. De nationella riktlinjerna tydliggör att stöd till att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor innebär såväl prevention som behandling. Liksom 
tidigare finns allmänna rekommendationer för friska som har ohälsosamma levnadsvanor 
men fokus ligger på att stödja riskgrupper. Centralt i denna upplaga är därför 
rekommendationer för följande riskgrupper; vuxna med särskild risk (t.ex. på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskfaktorer), vuxna som 
ska opereras, barn och unga under 18 år samt gravida. Det är viktigt att uppmärksamma 
vårdpersonal på att hos dessa riskgrupper är det särskilt angeläget att beakta levnads-
vanorna. Stödet behöver ofta individanpassas. Levnadsvanorna som beskrivs är 
tobaksbruk, alkoholkonsumtion, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. 
Uppdateringen baseras även på aktuell kunskap om lågriskkonsumtion [2].   

Enligt WHO och projektet om global sjukdomsbörda, Global Burden of Disease, orsakar 
ohälsosamma levnadsvanor majoriteten av våra stora folksjukdomar och bidrar till de 
allra flesta fallen av förtida död [3]. Ohälsosamma levnadsvanor är vanligt och enligt 
Folkhälsomyndigheten har två tredjedelar av alla män och hälften av alla kvinnor minst en 
ohälsosam levnadsvana [4]. Det regionala vårdprogrammet vänder sig till alla som arbetar 
inom Region Stockholm-Gotland, såväl i öppenvård som i slutenvård och alla personal-
kategorier som möter personer som behöver stöd till förändring av levnadsvanor.  

Vårdprogrammet vänder sig även till verksamhetschefer som ett stöd för styrning och 
ledning av arbetet. Representanter från Region Gotland har deltagit i framtagandet av 
vårdprogrammet. Informationen behöver dock anpassas till Region Gotlands lokala 
struktur. 

Vårdprogrammet innehåller hänvisningar där man kan inhämta kunskap om levnads-
vanor och hälsa samt metoder för att förändra levnadsvanor. Det ger en god grund för hur 
det hälsofrämjande arbetet kan organiseras och bör ligga till grund för lokala rutiner. 

Målet med vårdprogrammet är att det skall stödja personalen att bedriva ett evidens-
baserat, strukturerat och personcentrerat arbete som kan leda till att fler personer får stöd 
att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Ett av målen i ”Policy folkhälsa 2017–2021, 
Stockholms läns landsting” är att det ska finnas verktyg för hälsosamma levnadsvanor och 
att de med sämst hälsa ska prioriteras [5]. Vårdprogrammet är ett viktigt bidrag till detta. 

Revidering av vårdprogrammet godkändes av Stockholms medicinska råd (SMR) 
den 16 maj 2019.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören i samråd med Direktörsgruppen KUST beslutade att 
godkänna vårdprogrammet den 14 juni 2019. 

Åsa Thurfjell 

Ordförande och spesak i specialitetsrådet 
Hälsofrämjande arbete 
Region Stockholm  

Johannes Blom 

Ordförande i Stockholms medicinska råd 
Region Stockholm  
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Inledning 
Folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer och demens orsakar huvuddelen 
av den samlade sjukdomsbördan i Sverige [3]. Ischemisk hjärtsjukdom och stroke är 
fortfarande de vanligaste orsakerna till död globalt sett. De viktigaste riskfaktorerna för detta 
är tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, fetma, fysisk inaktivitet och alkohol [6]. Den näst 
vanligaste dödsorsaken är cancer. WHO beräknar att ca 1/3 av all cancer, beror på dessa 
riskfaktorer [7]. I Cancerplan 2016–2019 för region Stockholm Gotland betonas vikten av 
hälsosamma levnadsvanor för att förebygga cancer eftersom antalet cancerfall beräknas 
dubbleras inom mindre än 20 år [8]. Regionalt Cancercentrums (RCC) arbete med primär- och 
sekundär-prevention av cancer grundar sig på Europeiska Kodexen Mot Cancer [9].  

Enligt WHO kan hälsosamma levnadsvanor förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och 
stroke [6]. Globalt är diabetes en av de tio största dödsorsakerna och diabetes typ 2 kan 
förebyggas eller fördröjas genom hälsosamma levnadsvanor [10, 11]. Medellivslängden är i 
genomsnitt 14 år längre hos människor som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt 
aktiva och har en måttlig konsumtion av alkohol [12]. Risken att drabbas av komplikationer i 
samband med en operation minskar om man är rök- och alkoholfri minst fyra veckor före och 
efter operation [13]. 

En ny sammanställning visar att det inte finns någon säker nedre gräns där det är riskfritt att 
dricka alkohol. De effekter som ansetts vara skyddande överväger inte de skadliga effekterna. 
Det finns inte underlag för att betrakta alkohol i måttlig mängd som ”nyttigt” för hälsan. 
Generella rekommendationer skall ges med försiktighet. Råd skall istället ges anpassat till 
personens sjukdomar, ålder och kön [2]. 

Tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet är vanligare hos personer 
med lägre socioekonomisk ställning, däremot finns inget tydligt samband mellan socio-
ekonomi och konsumtion av alkohol [4]. Hälso- och sjukvården är en av flera viktiga aktörer 
för att förändra den ojämlika hälsan [14]. Insatserna för att förebygga ohälsa behöver utformas 
för att nå grupper med störst behov [15]. 

De nationella riktlinjerna Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, ersätter 
de tidigare nationella riktlinjerna ”Sjukdomsförebyggande metoder” från 2011. I riktlinjerna från 
2018 ges rekommendationer om åtgärder för att förebygga och även behandla sjukdom som är 
kopplad till ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna är ett stöd för styrning och ledning inom 
hälso- och sjukvården och har som mål att bidra till att resurserna används effektivt, fördelas efter 
behov samt styrs av systematiska prioriteringar. I riktlinjerna beskrivs evidensbaserade åtgärder 
som hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med ohälsosamma levnadsvanor [1].  
I Patientlagen framgår att patienter ska erbjudas information om de metoder som finns för att 
förebygga och behandla sjukdom och skada [16]. Att förebygga ohälsa är en av hälso-och 
sjukvårdens huvuduppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen [17]. 

Det finns idag mycket kunskap om vikten av att förändra fyra ohälsosamma levnadsvanor: 

• Tobaksbruk
• Alkoholkonsumtion
• Otillräcklig fysisk aktivitet
• Ohälsosamma matvanor

Kunskapen har även ökat om vilka åtgärder som hälso- och sjukvården bör och kan erbjuda 
patienterna och om vikten av att all rådgivning för förändring av ohälsosamma levnadsvanor 
skall anpassas utifrån individens hela situation [1]. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att 
stödja individen till att själv fatta ett välgrundat beslut.  

Uppdatering 
Vårdprogrammet uppdaterat 2020 avseende Socialstyrelsens nationella riktlinjer för levnadsvanor 
i samband med operation. 
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Regionalt vårdprogram om 
ohälsosamma levnadsvanor 
bygger på nationella riktlinjer 
Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor-prevention och behandling (2019) 
grundar sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor [1]. Region Stockholms första version av vårdprogrammet 
publicerades 2015.  
 
Rekommendationer i detta vårdprogram gäller: 
 

• Tobaksbruk 
• Riskbruk av alkohol 
• Otillräcklig fysisk aktivitet  
• Ohälsosamma matvanor.  

 
Avsnittet om alkohol bygger framförallt på ny rapport om lågriskkonsumtion och endast 
delvis på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor. 
 
De rekommenderade åtgärderna innebär olika nivåer av rådgivning och baseras på 
tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt eller patientnytta samt kostnadseffektivitet 
[1].  
 
I vårdprogrammet presenteras de rekommendationer som bedöms vara särskilt viktiga för 
hälso- och sjukvården. De flesta av rekommendationerna har hög prioritet, 1–3, vilket 
innebär att det är något som bör göras. Vissa rekommendationer har prioritet 4–7 vilket 
innebär något som kan göras. 

Uppdraget beskrivs i avtalen 
Verksamhetsansvarig ska säkerställa att all hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens 
för att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och att de kan ge enkla 
hälsorelaterade råd till patienten på ett personcentrerat sätt. Hälso- och sjukvårds-
personalen ska också känna till lokala rutiner för hänvisning till rådgivande eller 
kvalificerat rådgivande samtal, i de fall patienten har behov av mer än det enkla rådet för 
att förändra sina levnadsvanor. Hänvisning kan ske inom den egna verksamheten, till en 
annan hälso- och sjukvårdsinstans eller till en aktör utanför hälso- och sjukvården. Vilken 
nivå av rådgivning som olika verksamheter är ansvariga för att ge specificeras i avtal 
mellan vårdgivare och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  
 
Alla opererande verksamheter ska arbeta systematiskt utifrån lokal rutin för att integrera 
rökfri och alkoholfri i samband med operation enligt rekommendation i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.  
Även primärvården har en viktig roll i vårdkedjan att lyfta frågan om rök- och alkoholfri 
operation. 
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Enligt rekommendationerna gäller: 
 

• Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol kan påverka organen 
och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att 
komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.  

•  Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas 
alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter. 

• Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd 
gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra 
veckor före operation. 

• Rökstopp rekommenderas 4–6 v före och efter operation. 
 
Se Rök- och alkoholuppehåll i samband med operation, Vårdgivarguiden: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--
och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/ 

Fokus på riskgrupper   
Hälso- och sjukvården ska generellt erbjuda stöd till vuxna som har ohälsosamma 
levnadsvanor men de uppdaterade riktlinjerna betonar vikten av att stödja riskgrupper 
eftersom ohälsosamma levnadsvanor då innebär en högre risk för sjukdom [1]. För 
personer i behov av socialt stöd för att kunna förändra en vana bör stödperson till exempel 
boendestödjare involveras. Ofta, men inte alltid, behöver även annan individanpassning 
göras t.ex. vid val av material. Under avsnittet Individanpassat stöd finns en lista på några 
exempel på material och arbetssätt. 
 
Äldre definieras inte som en prioriterad riskgrupp i riktlinjerna men eftersom många äldre 
har en eller flera kroniska sjukdomar och/ eller biologiska riskfaktorer lyfts denna grupp i 
det regionala vårdprogrammet. Äldre är inte ett väldefinierat begrepp eftersom det finns 
stora individuella skillnader och behov. Äldre räknas ofta som över 65 år men viktigare är 
att gruppen äldre betraktas utifrån olika behov beroende på medicinsk situation. När man 
individanpassar rekommendationer och åtgärder är ålder en viktig aspekt där särskild 
hänsyn måste tas till den sköra äldre individen. Äldre är generellt mer känsliga för 
läkemedel. Möjligheten att förebygga och behandla sjukdom genom levnadsvanor blir 
därför särskilt tilltalande. Målsättningen är att öka livskvaliteten och lägga fler friskare år 
till slutet av livet. 
 

 

De riskgrupper som rekommendationerna i det här vård-
programmet fokuserar på är: 

1. Vuxna med särskild risk 
a) Sjukdom (t.ex. diabetes, astma, KOL, cancer, hjärtkärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni, 

depression) 
b) Fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning 
c) Social sårbarhet (t.ex. låg socioekonomisk ställning) 
d) Biologiska riskmarkörer (t.ex. högt blodtryck, blodfettsrubbningar,  

övervikt, fetma) 
e) Andra riskfaktorer (t.ex. flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt, en olycksfallsskada) 

 

2. Vuxna som ska genomgå en operation 
3. Barn och unga 
4. Gravida 
5. Äldre 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
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Gränsdragning mot sjukdomsspecifika 
vårdprogram  
Huvudinriktningen i detta vårdprogram är att belysa vilken åtgärd som rekommenderas 
vid tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysiska aktivitet och ohälsosamma 
matvanor. I flera sjukdomsspecifika regionala vårdprogram lyfts vikten av hälsosamma 
levnadsvanor. Vårdprogrammen finns tillgängliga på Vårdgivarguiden. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/vardriktlinjer/regionala-vardprogram/  
 
Det här vårdprogrammet omfattar inte behandling av fastställt alkoholberoende, då 
hänvisas till Regionalt vårdprogram Alkoholberoende, se Psykiatristöd, 
http://www1.psykiatristod.se/psykiatristod/   
 
Personer som har ett alkoholberoende som inte kompliceras av psykiatrisk samsjuklighet 
eller sociala hjälpbehov kan med fördel behandlas i t.ex. primärvården. 
 
Hälsosamma levnadsvanor är av stor vikt för personer med diagnosen fetma. För 
behandling av fetma hänvisas till Vårdprogram Övervikt och fetma. Se Vårdgivarguiden, 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-
fetma/kontakt/¨ 

Rekommenderade åtgärder vid 
ohälsosamma levnadsvanor 
De flesta åtgärder som rekommenderas innebär olika former av samtal som Rådgivande 
samtal och Kvalificerat rådgivande samtal. Andra exempel på åtgärder är Familjestöds-
program och Webbaserad intervention. Socialstyrelsen lyfter enkla råd som en självklar 
del i bedömningssamtal och bör kunna ges av all hälso- och sjukvårdspersonal [1]. Under 
avsnittet Personcentrerat samtal i dialog ges tips på hur ett samtal kan föras. Läkemedel 
och/eller verktyg som till exempel mat- och dryckesdagbok, alkoholdagbok (alkonacka), 
FaR och stegräknare kan vara tillägg. Dessa presenteras under respektive avsnitt för varje 
levnadsvana.  

Enkla råd  
Enkla råd innebär information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om 
levnadsvanor. Tidsåtgång cirka 5 minuter. Enkla råd kan kompletteras med skriftlig 
information och kan användas som ett första steg som kan leda till fortsatt behandling i 
alla sammanhang där det är relevant att prata om levnadsvanan utifrån personens 
situation [1]. Enkla råd bör kunna ges av all hälso- och sjukvårdspersonal.  

Genomförande  
Utforska personens levnadsvanor och ge generella råd med utgångspunkt i den kliniska 
situationen:  
 

• Fråga om personens levnadsvanor, se Samtal om hälsa 

• Fråga om personens tankar kring levnadsvanan se Samtal om hälsa 

• Ge generella råd. Informationen bör ges utifrån allmänna, standardiserade råd om 

https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/vardriktlinjer/regionala-vardprogram/
http://www1.psykiatristod.se/psykiatristod/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/kontakt/%C2%A8
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/kontakt/%C2%A8
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fördelar med förändring av ohälsosam levnadsvana kopplat till hälsotillståndet 

• Remittera eller hänvisa vidare vid behov av ytterligare stöd 

• Enkla råd kan kombineras med skriftlig information, till exempel med broschyren 
”Goda levnadsvanor gör skillnad” och information på http://www.1177.se/ 
 

Rådgivande samtal   
Rådgivande samtal innebär samtal i dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 
patient. Råd och åtgärder bör vara personcentrerade och anpassas till personens ålder, 
hälsa, medicinering, risknivåer med mera. Kan inkludera motiverande strategier och kan 
kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel t.ex. stegräknare, alkonacka, FaR eller 
läkemedel. Kan även kompletteras med återkommande kontakter som återbesök, 
telefonsamtal eller brev vid ett eller fler tillfällen. Tidsåtgång vanligen 5–15 minuter [1].  

Genomförande 
Utforska personens levnadsvanor och egna skäl för förändring av ohälsosam vana. Utgå 
från den kliniska situationen och personens hela hälsosituation. Ge information i dialog 
med ett personcentrerat förhållningssätt. Ofta ingår strategier för att öka motivationen till 
att genomföra förändringen. 
 

• Fråga om personens levnadsvanor genom utforskande frågor, se Samtal om hälsa. 

• Kartlägg med standardiserade frågor om levnadsvanor, till exempel genom digitalt 
formulär i journalsystemet eller genom broschyr ”Goda levnadsvanor gör skillnad”. 
Läs mer om formulärtjänst på Vårdgivarguiden för att få mer information om hur 
digitala formulär kan skapas och användas. ”Goda levnadsvanor gör skillnad” 
presenteras under Kunskapssidor och patientinformation.  

• Fråga om personens tankar kring levnadsvanan och behov av förändring. Utforska 
patientens motivation för att genomföra förändring. 

• Ge den information som patienten efterfrågar och erbjud i dialog den information 
som du som vårdgivare bedömer att patienten behöver.  Informationen som ges skall 
vara individanpassad, evidensbaserad och ges i lagom stora portioner. Se avsnitt 
Informera i dialog. 

• Om personen är beredd att genomföra förändring av sina levnadsvanor inom de 
närmaste veckorna bör ett återbesök med uppföljning planeras. Vilken typ av 
uppföljning som väljs och frekvensen av densamma bör anpassas efter individuella 
behov. Uppföljningen kan ske både via besök, telefon, digitala verktyg och 
videosamtal [1]. 

  

  Kompetenskrav enkla råd 
• All hälso- och sjukvårdspersonal bör kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor,  

ge enkla råd och vid behov kunna hänvisa vidare för fortsatt stöd 

• All hälso- och sjukvårdspersonal bör ha kännedom om lokala rutiner för hänvisning till annan 
profession och/ eller mottagning 

• Webbutbildning Hälsosamma levnadsvanor på Lärtorget är en bra grund. 

http://www.1177.se/
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Tillägg till rådgivande samtal  
Rådgivande samtal kan förstärkas med tillägg av olika verktyg. Dessa presenteras utförligt 
under respektive avsnitt för varje levnadsvana.  
Tilläggen omfattar  
 

• Läkemedel  
• Alkoholdagbok  
• Stegräknare  
• Fysisk aktivitet på recept (FaR)  
• Aktivitetsdagbok 
• Mat- och dryckesdagbok. 

 
 

  Kompetenskrav rådgivande samtal 
    Vårdpersonalen ska:  

• ha grundläggande ämneskompetens  

• kunna bedöma och samtala om levnadsvanan kopplat till det medicinska  
tillståndet 

• ha kunskap om motiverande strategier och förändringsprocess 

• ha kännedom om lokala rutiner och kunna hänvisa vidare till annan  
profession eller mottagning vid behov 

• ha kännedom om lokal rutin kring Rök- och alkoholfri operation om operation  
är aktuellt 

 

Kvalificerat rådgivande samtal 
Genomförande 
Åtgärder på denna nivå är mer omfattande än det rådgivande samtalet, både när det gäller 
tidsåtgång och antal uppföljningar. Samtalet är teoribaserat och strukturerat. Principer 
som används är hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT syftar till att förändra 
beteenden och hitta nya sätt att förhålla sig till tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser 
och yttre situationer. Motiverande strategier, till exempel genom användning av tekniker 
från Motiverande samtal (MI), är en viktig del i behandlingen och används för att hjälpa 
personen vidare i sin beteendeförändring. Metodiken kan tillämpas individuellt eller i 
grupp. 
 
Precis som det rådgivande samtalet är det ett samtal i dialog och åtgärderna anpassas till 
personens ålder, hälsa, medicinering, risknivåer med mera. Kvalificerat rådgivande samtal 
kan även genomföras per telefon till exempel via Sluta-röka-linjen och Alkohollinjen.  
 
Kvalificerat rådgivande samtal innehåller en mer omfattande uppföljning med 
återkommande kontakter. Uppföljningen bör ske löpande utifrån personens behov, 
beroende på hur det går med förändringen av vanan och om ytterligare stöd behövs. 
Uppföljningen kan ske både via besök, telefon, digitala verktyg och videosamtal [1].  
 
Samtalet kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel. 
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Tillägg till kvalificerat rådgivande samtal  
Kvalificerat rådgivande samtal kan förstärkas med tillägg av olika verktyg. Dessa 
presenteras utförligt under respektive avsnitt för varje levnadsvana.  
 
Tilläggen omfattar 

• Stegräknare  
• Fysisk aktivitet på recept (FaR)  
• Aktivitetsdagbok 
• Läkemedel  
• Mat och dryckesdagbok 
• Alkoholdagbok.  
 

 

  Kompetenskrav kvalificerat rådgivande samtal  
   Vårdpersonalen ska: 

• ha fördjupad ämneskompetens  

• kunna bedöma och samtala om levnadsvanan kopplat till det medicinska  
tillståndet 

• ha kunskap om motiverande strategier, förändringsprocessen och  
beteendetekniker samt kunna tillämpa det i arbetet 

• vara utbildad i manualbaserad samtalsmetod som bygger på till exempel  
KBT-strategier (ex ”Manual för gruppbehandling av fetma hos vuxna” från Överviktscentrum,  
”15-metoden” från Riddargatan 1, ”Kvalificerad 
rökavvänjning” på Karolinska Institutet) 

• ha kännedom om lokal rutin kring Rök- och alkoholfri operation om  
operation är aktuellt 

 
 
För att kunna ge kvalificerat rådgivande samtal kan det krävas speciell utbildning t.ex. till 
diplomerad tobaksavvänjare. Kvalificerat rådgivande samtal om mat bedöms vara mer 
omfattande jämfört med de övriga levnadsvanorna, varför det krävs en mer omfattande 
utbildning. I praktiken är det dietister eller annan specialutbildad legitimerad personal 
som ger denna åtgärd.  

Webbaserad intervention 
Rådgivande och kvalificerat rådgivande åtgärd kan också ges via internet som webbaserad 
intervention. På webbsidan www.1177.se finns självhjälpsprogram för tobaksavväjning 
som Rökfri. Fimpaaa finns på www.umo.se och är ett till viss del individanpassat verktyg 
som innehåller konkreta tips och råd, främst inriktat mot ungdomar.  

Familjestödsprogram 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation kan hälso- och sjukvården erbjuda familjestöds-
program till barn 2–5 år och 6–12 år med ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk 
aktivitet. Åtgärden ges prioritet 5 vilket innebär något som hälso- och sjukvården kan 
erbjuda. Det finns inte ett enskilt familjestödsprogram som rekommenderas.  

http://www.1177.se/
http://www.umo.se/
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De flesta familjer har redan en etablerad kontakt med barnhälsovården (BHV). Därför 
kan barnavårdscentralen (BVC) vara en naturlig arena för samtal om hälsosamma 
levnadsvanor.  BHV uppdrag är att främja hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, 
samt tidigt upptäcka och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling 
och uppväxtmiljö. BHV kan rekommendera familjen olika familjestödsprogram 
utifrån de behov som finns. Inom mödrahälsovården (MHV) arbetar man strukturerat 
med levnadsvanor och övervikt enligt basprogram. Verktyg och information finns på 1177 
vårdguiden. 
 
Nedan följer exempel på familjestödsprogram som finns i regionen och bedrivs i 
samarbete med några kommuner. De olika programmen bedrivs inom olika verksamheter, 
inte bara inom hälso- och sjukvården. Syftet med att även lista de program som bedrivs av 
elevhälsan samt stiftelsen En Frisk Generation, är att kännedom om dessa program kan 
öka samverkan mellan olika aktörer inom området. 

Familjestödsprogram inom hälso- och 
sjukvården 
Hembesöksprogrammet (Rinkebymodellen)  
Programmet är ett utökat hembesöksprogram för alla förstagångsföräldrar. 
Barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet gör tillsammans  
6 hembesök under barnets första 15 månader. Varje hembesök har olika teman och är 
anpassat till Barnhälsovårdens basprogram. Syftet med programmet är att ”med 
barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egen kultur och kompetens 
förebygga ohälsa hos barn genom att stärka familjens tillit och förtroende för sin egen 
förmåga; stärka familjens delaktighet i samhället; tidigt upptäcka familjer med behov 
av extra stöd och erbjuda det.” I Region Stockholm kan BVC söka ett tilläggsuppdrag 
för det utökade hembesöks-programmet om särskilda kriterier uppfylls. Våren 2019 
har nio BVC-mottagningar beviljats detta och fler är på gång [18].  

Mer och mindre 
Programmet vänder sig till föräldrar till förskolebarn med övervikt och fetma. 
Programmet omfattar 10 träffar och fokuserar på att stärka föräldrar i sitt föräldra-
skap för att underlätta en hälsosam livsstil. Under träffarna diskuteras föräldra-
tekniker som uppmuntran, tillsyn, känsloreglering och effektiva gränssättnings-
strategier och deras betydelse för att hjälpa barnet och familjen till nya vanor kring 
mat och rörelse. Gruppledare utbildas för att programmet ska kunna användas inom 
Barnhälsovården (BHV) och Barn- och ungdomsmottagningar (BUMM) [19]. 

Viktskolor för barn och ungdomar med obesitas  
Vissa rehab-mottagningar har ett tilläggsuppdrag och erbjuder i samverkan med 
BUMM viktskolor för barn och ungdomar. Viktskolorna riktar sig både för barn och 
föräldrar. 

Hälsokommunikation 
Hälsokommunikation vid Transkulturellt centrum omfattar bland annat riktad 
prevention av övervikt hos gravida, barn och föräldrar men kan även vara verksamt 
om övervikt eller fetma är konstaterat. Stödet ges lokalt på aktuell BVC eller 
barnmorskemottagning (BMM) och når familjer med störst behov. En bred variation 
av anpassade insatser erbjuds familjerna och en viktig del är språk- och kultur-
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anpassning. Familjerna träffar en hälsokommunikatör som har samma språkliga och 
kulturella bakgrund. Stödet består av fyra delar [20, 21]. 

Hälsokommunikation i fyra delar 
Individuellt stöd: En Hälsokommunikatör kartlägger familjens vardag och vanor och utifrån detta ges 
olika typer av stöd på modersmålet. 

Handledning/konsultation: För att personalen ska kunna samtala om hälsa på ett individanpassat 
och kulturflexibelt sätt. 

Områdesstöttande aktiviteter: Lokal förankring och samarbete med övriga aktörer t.ex. Öppna 
förskolan, stadsdelen/kommunen, sim- och idrottshallar, lokala föreningar med flera. 

Anpassat material: Utveckling, implementering och användning av anpassat material för att stötta 
hälsosamma vanor sker kontinuerligt. Materialet strävar efter att i möjligaste mån vara bildbaserat. 
Detta dels för att minska behovet av olika översättningar men framför allt för att bli mer lättill-
gängligt och kraftfullare nå fram med budskapen. Bilderna och illustrationerna i materialet har hög 
igenkänningsfaktor. Exempel på material som tagits fram är Sockeraffischen [22] och Bildtabeller: 
Bra mat och rörelse [23]. 

Familjestödsprogram inom elevhälsan 
En Frisk Skolstart Plus  
Programmet En Frisk Skolstart Plus bedrivs som en studie i några kommuner i region 
Stockholm. Programmet genomförs av elevhälsans medicinska insats och av lärare. 
Det riktar sig till alla barn i förskoleklass och deras föräldrar och innehåller 
komponenter som kan anpassas till familjers specifika behov. Programmet har 
utvecklats i resurssvaga områden. Det integreras i skolans verksamhet och bygger på 
den senaste forskningen inom området. Åtgärden syftar till att främja hälsosamma 
matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland yngre barn. 
Programmet fokuserar på hela familjen och på föräldrars beteenden gentemot barnet. 
Programmet har effekt på matvanor [24]. Implementeringsstöd kan erhållas av 
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.  
 
Fyra komponenter ingår i En frisk Skolstart  

 

Evidensbaserad hälsoinformation (broschyr) till föräldrar 

Motiverande samtal (MI) till föräldrar utförs av skolsköterskor i samband med ordinarie hälsobesök i 
förskoleklass. Föräldrar stöttas till att fokusera på de vanor gällande mat- och/eller fysisk aktivitet de vill 
förändra i hemmiljön.   

Webbaserat test (FINDRISK) till föräldrar gällande riskfaktorer för typ 2 diabetes.  
Uppföljning inom primärvården vid behov. 

Nio lärarledda klassrumslektioner riktade till barnen med hemuppgifter som involverar föräldrarna.   
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Familjestödsprogram som drivs av stiftelse 
 

En Frisk Generation 
Syftet är att motivera och främja en fysiskt aktiv och hälsosam livsstil hos barnfamiljer 
i områden med socioekonomiska utmaningar. Under ett år genomförs programmet i 
samarbete med skolor, kommuner, föreningar och näringsliv i flera kommuner i 
Sverige. Familjer med barn i årskurs två, inklusive syskon, erbjuds att delta 
kostnadsfritt.  
 
Preliminära resultat visar på positiva effekter på fysisk aktivitet, hälsorelaterad 
livskvalitet och social delaktighet [25]. Programmet drivs av en icke vinstdrivande 
stiftelse som kan kontaktas vid önskemål om genomförande. Programmet består av 
fyra komponenter: 
 
En Frisk Generation i fyra delar 

 

Aktivitetspass två gånger i veckan för hela familjen, för att öka den fysiska aktiviteten, leds av  
EFG:s hälsokoordinatorer i samarbete med lokala föreningar. 

Pedagogiska måltider för hela familjen i samband med aktiviteterna. 

Hälsoinformation genom samtal vid måltiderna för hela familjen, för att främja hälsosamma 
levnadsvanor. 

Föräldrastödsutbildning cirka fyra gånger per år för att stärka föräldrarollen. 

Implementering  
Framgångsfaktorer 
För att kunna arbeta framgångsrikt med levnadsvanor i en organisation, är tydliga och 
förankrade lokala rutiner viktiga. Det behöver vara tydligt vilka verktyg, vilken kompetens 
samt vilka uppföljnings- och utvärderingsmetoder som ska användas i det patientnära 
arbetet.  
 
Arbetet med levnadsvanor behöver vara väl integrerat i den dagliga kliniska verksamheten 
och bedrivas långsiktigt. En avgörande framgångsfaktor är att verksamhetsledningen 
prioriterar arbetet och på så vis säkerställer resurser och kompetensstöd för det kliniska 
arbetet. Flödet för levnadsvanearbetet innebär att man uppmärksammar patientens 
ohälsosamma vanor, stödjer till förändring och följer upp insatserna. Interprofessionellt 
arbetssätt är avgörande för att alla professioners kompetens skall kunna tas till vara, allt 
för att på bästa sätt kunna stödja patienten. Tid behöver avsättas för kontinuerligt 
förbättringsarbete. En nyckelperson med mandat att ansvara för implementerings-
processen är en framgångsfaktor för ett strukturerat arbetssätt. 

Individanpassat stöd  
Material och arbetssätt kan behöva anpassas vad gäller innehåll, språk och bild beroende 
på individens kultur, behov och resurser.  
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Goda exempel är: 
• För personer i behov av socialt stöd för att kunna förändra en vana bör stödperson 

till exempel boendestödjare involveras.  

• Broschyren Bra mat och rörelse som finns tillgängligt på fem språk. Bra mat och 
rörelse finns också åskådliggjord i bilder, användbart för personer som har 
lässvårigheter. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/ 

• Sockeraffischen är kulturellt anpassad i språk och i val av livsmedel. 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/sockeraffisch-a4.pdf 

• Tallriksmodellen är ett pedagogiskt verktyg som kan användas i samtal med 
personer från olika matkulturer. Genom att välja tallriksmodellen där de olika 
livsmedlen beskrivs med ord istället för med fotografier på mat blir den mer 
inkluderande. Tallriksmodellen kan anpassas utifrån de individuella preferenserna 
avseende livsmedelsval och tillagningsmetod. Tallriksmodellen är ett hjälpmedel för 
att se proportioner mellan olika livsmedelstyper. Livsmedelsverket har flera 
varianter av tallriksmodeller med ord, som kan användas vid olika energibehov.  
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-
matvanor/tallriksmodellen/illustrationer-tallriksmodellen  

• Patientmaterial Hälsosamma matvanor från HFS-nätverket.  Material anpassat för 
personer med kognitiva svårigheter. 
http://www.hfsnatverket.se/sv/hfs-material-att-ladda-ner/ 

• MatGlad. Digitalt verktyg med recept på hälsosam mat anpassad för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar 
http://www.matglad.nu/ 

• Rikshandboken barnhälsovård; ”Grunda sunda vanor”-pedagogiska bilder att 
samtala omkring.  
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-
levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial 

• På FaR-ledare.se kan man i sökfunktionen hitta aktiviteter/ miljöer anpassade för 
personer med olika funktionsnedsättningar. Sök under ”Anpassad miljö/aktivitet för 
personer med” och välj från rullist  

• Kapitel om fysiska aktivitet vid intellektuell funktionsnedsättning i FYSS 2017. 

• Övervikt och fetma: Material för prioriterade grupper (Barn och ungdomar, gravida, 
personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättning) 
https://vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-
fetma/Prioriterade-grupper/  

• Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa är en beroendemottagning som 
anpassat sin verksamhet för att nå en målgrupp av personer som uppfyller kriterier 
för beroende eller endast vill minska sin alkoholkonsumtion men som inte känner 
sig bekväma med att söka på traditionell beroendemottagning. Lindrigt- måttligt 
beroende kan även hanteras inom primärvården.  

• Sluta-röka-linjen har informationsbroschyrer på olika språk, behandlare som talar 
olika språk samt tolktjänst. https://www.slutarokalinjen.se/  

• På www.alkoholhjälpen.se finns det stöd på olika språk.  

• Hälsoinformatörer: Regionala cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland har 
utarbetat ett arbetssätt där de samarbetar med kommuner, vården och andra 
aktörer för att sprida information om levnadsvanor. Hälsoinformatörerna är själva 

https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/sockeraffisch-a4.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/sockeraffisch-a4.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/illustrationer-tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen/illustrationer-tallriksmodellen
http://www.hfsnatverket.se/sv/hfs-material-att-ladda-ner
http://www.matglad.nu/
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterialP%C3%A5%20FaR-ledare.se
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterialP%C3%A5%20FaR-ledare.se
http://www.farledare.se/
https://vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/Prioriterade-grupper/
https://vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/Prioriterade-grupper/
https://www.slutarokalinjen.se/
http://www.alkoholhj%C3%A4lpen.se/
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kärnan i arbetssättet. Deras uppgift är att berätta om vad man som individ kan göra 
för att minska risken att drabbas av cancer, på olika språk och i aktiviteter hos t.ex. 
vårdgivare, kommuner och civilsamhälle. De når invånare där de lever och verkar 
tack vare sin lokala anknytning. https://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/vara-uppdrag/jamlik-vard/halsoinformatorer/  

• Den Europeiska Kodexen Mot Cancer som beskriver vad individen kan göra för 
att minska risk för cancer finns på flera språk och på lätt svenska. https://cancer-
code-europe.iarc.fr/index.php/sv/ 

Dokumentation  
Ett strukturerat sätt att dokumentera arbetet med levnadsvanor underlättar både i det 
patientnära mötet och i kvalitetsuppföljningen. För varje levnadsvana finns 
standardiserade frågor med fasta svarsalternativ i digitalt formulär tillgängligt i 
journalsystem, och i broschyren ”Goda levnadsvanor gör skillnad”. Frågorna är ett stöd 
som utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och används nationellt. Använd alltid 
befintliga sökord för dokumentation av bedömning, åtgärd och uppföljning av 
levnadsvanor.  
 
För att möjliggöra uppföljning av genomförd åtgärd bör dokumentation ske standardiserat 
med specifika KVÅ-koder för definierade åtgärder. 
 
 
Följande koder skall användas i journalföring av åtgärderna 
 

 

Fortbildning för personal 
Hälsosamma levnadsvanor – en webbutbildning 
Region Stockholm lanserade hösten 2018 en webbaserad utbildning som kan genomföras 
av all hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildningen ger en grundläggande kompetens om 
levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 
ohälsosamma matvanor samt om samtalsmetodik. Målet är att alla som har genomfört 

KVÅ-koder Tobaksbruk Riskbruk 
alkohol 

Otillräcklig 
fysisk aktivitet 

Ohälsosamma 
matvanor 

Enkla råd  DV111  DV121  DV131  DV141 

Rådgivande samtal  DV112  DV122  DV132  DV142 

Utfärdande av recept på 
fysisk aktivitet (FaR)  

    DV200   

Uppföljning av recept på 
fysisk aktivitet (FaR) 

  DV132  

Kvalificerat rådgivande 
samtal  

DV113  DV123  DV133  DV143 

Webbaserad intervention 
Tilläggskod  

+ ZV044 + ZV044 + ZV044 + ZV044 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/jamlik-vard/halsoinformatorer/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/jamlik-vard/halsoinformatorer/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/
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utbildningen ska kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge enkla råd och vid 
behov hänvisa vidare. https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/utbildningar/webbutbildning-halsosamma-levnadsvanor/  

Aktörer för fortbildning  
Flera kunskapscentrum anordnar kontinuerligt olika utbildningar, föreläsningar och 
seminarier inom området hälsosamma levnadsvanor för vårdgivare i Region Stockholm. 
Ett urval presenteras på Vårdgivarguiden. Fullständiga program för respektive kunskaps-
centrum finns på webb-platserna.  
 

• Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin  
http://ces.sll.se/utbildningar-och-seminarier/  

• Akademiskt primärvårdscentrum 
http://akademisktprimarvardscentrum.se/fortbildning  

• Riddargatan 1 http://riddargatan1.se/utbildning  
• Överviktscentrum http://overviktscentrum.se/  
• Transkulturellt centrum http://transkulturelltcentrum.se  
• Stockholm förebygger alkohol och drogproblem http://stad.org/ 

Verktyg och stöd  
På Vårdgivarguiden finns information och material för personal och för patienter. Detta 
kan beställas kostnadsfritt. 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/  
 
Det finns också information och rådgivning på Tema Hälsa på 1177 Vårdguiden. 
https://www.1177.se 
 
Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal finns på Sveriges 
kommuner och landstings hemsida. https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rad-for-battre-
kommunikation-mellan-patient-och-vardpersonal.html 
 
Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård är en skrift utgiven av 
Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund. 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-
publikationer/personcentrerad_vard/personcentrerad-vard-2019_digital.pdf  
 
Specifikt material finns under respektive levnadsvana i vårdprogrammet. 

  

https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/utbildningar/webbutbildning-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/utbildningar/webbutbildning-halsosamma-levnadsvanor/
http://ces.sll.se/utbildningar-och-seminarier/
http://akademisktprimarvardscentrum.se/
http://riddargatan1.se/utbildning
http://overviktscentrum.se/
http://transkulturelltcentrum.se/
http://stad.org/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/
https://www.1177.se/
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rad-for-battre-kommunikation-mellan-patient-och-vardpersonal.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rad-for-battre-kommunikation-mellan-patient-och-vardpersonal.html
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-publikationer/personcentrerad_vard/personcentrerad-vard-2019_digital.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-publikationer/personcentrerad_vard/personcentrerad-vard-2019_digital.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-publikationer/personcentrerad_vard/personcentrerad-vard-2019_digital.pdf
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Personcentrerat samtal i dialog - 
en förutsättning för förändring 
Grunden i Socialstyrelsens riktlinjer är att i första hand erbjuda samtal och rådgivning 
till personer som behöver stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Alla 
övriga åtgärder, som till exempel medicinering, är tillägg till denna åtgärd. För att de 
rådgivande insatserna ska ge effekt krävs att behandlande personal har kunskap om 
hur samtalet kan genomföras för att öka motivation till förändring.  
 
Ett av det mest centrala handlar om partnerskap mellan personen som är i behov av 
insatser och hälso- och sjukvårdspersonalens professioner. Detta skapas genom att 
lyssna på personens berättelse och ge den lika mycket värde som det medicinska. Då 
sätts personen som har behov av stöd i centrum, vilket underlättar fortsatta 
samarbete. För att lyckas med detta behöver personalen arbeta personcentrerat [26]. 
Samtal om levnadsvanor skall alltid ske på ett respektfullt sätt och personens 
autonomi skall alltid betonas.  

Förändring – en process som går genom flera 
stadier   
Beteendeforskning visar att de flesta av oss går igenom 5 stadier innan vi når bestående 
förändringar i levnadsvanor [27]. Stadierna beskrivs ur individens perspektiv.  
 

 
Figur. Anpassad från Prochaska & DiClementes Transteoretiska modellen 
  

Omedveten 
Uppgiven

Begrundande
Ambivalent

Förberedelse

Handling

Vidmakthåller
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1. Omedvetandestadiet/Uppgiven: Jag har inte noterat eller förstått att jag har 
ett riskbeteende (äter fel, sitter för mycket, stressar, etc). Alternativt – jag har 
försökt så många gånger och det känns som om det inte går. 

2. Begrundandestadiet/Ambivalens: Jag funderar över min situation och mitt 
tillstånd – kan det vara skadligt att leva så här? Jag ser både fördelar med att 
fortsätta som jag gör och nackdelar med det. Jag både vill förändra och inte.  
Jag är ambivalent.  

3. Förberedelsestadiet: Jag bestämmer mig för att börja göra någonting åt min 
situation. Jag tar reda på fakta, beställer tid för hälsokontroll eller köper ett 
gymkort. 

4. Handlingsstadiet: Jag börjar cykla, jag styrketränar eller äter mer grönsaker. 
5. Vidmakthållandestadiet: Cyklar till jobbet varje dag, äter fisk 3 gånger i 

veckan och dricker alkohol sällan. 

 
Det finns också ett sjätte stadium: Bakslaget. Det dyker upp då och då men det är viktigt 
att inte låta sig nedslås av det utan använda erfarenheten till nästa försök. Väldigt få har 
lyckats ändra beteende utan att någon gång falla tillbaka till gamla vanor [27]. Bakslaget 
är precis som ambivalensen en naturlig del i förändringsprocesser. 
 
Vår uppgift som vårdpersonal är att möta personen där hen befinner sig i förändrings-
processen. Samtalet behöver anpassas efter personens motivation och tilltro till sin egen 
förmåga. Nedan beskrivs olika motiverande strategier som stöd till förändring.  

Personcentrat förhållningssätt  
Med personcentrerad vård menas att det finns ett partnerskap mellan hälso- och 
sjukvården samt den person som är i behov av insatser. Personens berättelse, dvs. den 
egna upplevelsen av sin vardag och sin situation är i fokus och skapas i dialog med 
vårdpersonalen.  Detta förutsätter att vårdteamet har en öppenhet och vilja att lyssna på 
personens berättelse, som ges lika stor betydelse i planeringen och genomförande av 
insatsen som de professionellas bedömning. Vårdpersonalen behöver därför se personen 
som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig partner i planering, utförande och 
uppföljningar av vård och omsorg. Dokumentationen bör innehålla en helhetsbild av 
personens hälsotillstånd, hur personen är delaktig i de planerade och genomförda 
insatserna [26]. 

Motiverande strategier 
Motiverande strategier innebär fokusering på individens egna skäl, egen motivation och 
förmåga att förändra sina levnadsvanor. Detta för att starta eller påskynda en förändrings-
process som sedan kan fortsätta av egen kraft eller med hjälp av andra metoder, t.ex. 
tobaksavvänjning eller fysisk aktivitet på recept (FaR). Samtalet sker i dialogform där 
individen ges möjlighet att med egna ord beskriva sina skäl, önskningar, tilltro och vinster 
med en förändring av levnadsvanan. Andra faktorer som t.ex. kroppsspråk och tonfall hos 
vårdpersonal, ögonkontakt med mera är viktigt för att skapa ett tillitsfullt samtal [28]. 

Motiverande samtal 
Motiverande samtal (MI) innefattar ett flertal motiverande strategier och har kommit att 
bli en mycket användbar metod för att motivera till förändring. Motiverande strategier 
förekommer även inom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller lösningsfokuserad metodik 
[1]. MI definieras som en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka personens 
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egen motivation och åtagande till förändring. MI är personcentrerad och målinriktad och 
som mest verksamt för att väcka intresse när personen ännu inte är motiverad till 
förändring eller när patienten är ambivalent. Målet är att locka fram uttalanden om skäl, 
behov, önskningar, tilltro och vinster med en förändring av en levnadsvana, så kallat 
förändringsprat. Detta har visats öka chansen till att en förändring blir av.  

Förhållningssättet, MI-andan, i motiverande samtal innebär:  
Samarbete, medkänsla, framlockande och acceptans. Acceptans innebär att bekräfta 
patientens styrkor, betona individens autonomi och individens absoluta värde samt 
förmedla empati. Målet är att inge hopp och optimism och att stärka tilltron till den egna 
förmågan att göra en förändring. Att lära sig mer om motiverande samtal kan underlätta 
arbetet med att hjälpa en patient att genomföra en förändring [28]. 

Några samtalsfärdigheter inom MI 
• Öppna frågor 

 

Inled gärna samtalet med en öppen fråga. En öppen fråga kan inte besvaras med 
endast ja eller nej. Det ger förutsättningar för en fortsatt god dialog och personen får 
möjlighet att själv resonera kring vad som är viktigt inför en eventuell förändring. 

 

• Vad är det som gör att du kommer hit idag? 
• Berätta, vad är det som oroar dig med din hälsa? 
• Hur ser du på att förändra t.ex. dina rökvanor? 
 

• Korta och långa sammanfattningar 

Att efter en öppen fråga lyssna på vad personen har att säga ger förutsättningar för att 
personens egna tankar och ord kommer i fokus. Genom att upprepa det personen 
sagt, med exakt ordalydelse eller med synonymer, visar du att du lyssnar. Här har du 
som vårdpersonal möjlighet att försöka tolka och spegla underliggande budskap, vad 
personen menar, tänker eller känner. I MI kallar man detta för att göra reflektioner 
och sammanfattningar. 

Utforska motivation 
Personens motivation är avgörande för bestående förändring av levnadsvanor. Motivation 
kan förenklat sägas bestå av tre delar:  
 

• Hur viktig förändringen är för personen 
• Hur stor tilltro man har till att kunna klara av att göra förändringen  
• Hur beredd man är att göra förändringen.  

 
Genom att utforska och locka fram motivation, uppnås väsentligt bättre resultat än genom 
ensidiga råd och ”tjat” om förändring.  
 
Förändringsprat är uttalanden som rör sig i riktning mot en aktuell förändring. Det kan 
vara uttalanden om nackdelar med nuläget eller om fördelar med förändring. Det kan 
även vara uttalanden om personens tilltro till sin egen förmåga att genomföra en 
förändring; om vilja, behov eller önskan att förändra samt uttalanden om avsikt eller 
beslut om förändring.   
 
För att undersöka personens motivation till förändring och för att locka fram förändrings-
prat kan motivationsskalor 0–10 användas. Förenklat kan svaren tolkas enligt följande: 
 

 
 



Regionalt vårdprogram – Ohälsosamma levnadsvanor, prevention och behandling 

 

Region Stockholm - Gotland 
- 22 - 

 

0–3 Omedveten eller uppgiven  Visa acceptans, väck intresse, tillför hopp, ge information och val 

4–6 Begrundande/ ambivalent Respektera tvekan, möt ambivalensen och normalisera den 

7–10 Beredd Befästa beslut, hjälp till med planering, Vad? Hur? När? Stöd i 
genomförande och vidmakthållande 

 

Användbara motivationsskalor 
 

Motivationsskala: Vikten av förändring 

• Hur viktigt är det för dig att förändra din levnadsvana (sluta röka, 
minska alkoholkonsumtionen, öka fysisk aktivitet, förändra dina 
matvanor)? 

0 Inte så viktigt  10 Mycket viktigt 
 

Motivationsskala: Tilltro till den egna förmågan 

• Om du bestämmer dig för att förändra detta. Hur säker är du på att kunna klara 
av att ….? 

0 Inte alls  10 Helt säker 
 

Motivationsskala: Beredskap till förändring 

• Hur beredd är du att genomföra förändringen? 

0 Inte alls  10 Helt säker 
 
 

Utifrån personens svar på motivationsskalorna kan du fortsätta samtalet med följdfrågor 
för att locka fram förändringsprat: 
 

• Hur kommer det sig att du säger 5 och inte 2? 
 
Personen kommer att berätta om sina egna skäl för förändring. Det kan du sammanfatta 
och fråga mer. Du kan därefter ställa denna fråga:  
 

• Vad skulle krävas för att du skulle säga en högre siffra? 
 
Denna följdfråga kan ge information om eventuella hinder för att genomföra en 
förändring, något som vi kan arbeta vidare med. 
 

• Vad skulle vara till hjälp för dig för att du skulle kunna säga en högre siffra? 
Denna följdfråga kan ge information om personen vill ha stöd från dig eller någon annan 
för att kunna göra förändringen. 
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Informera i dialog – ett effektivt sätt att förmedla information 
och kunskap  
Genom att informera i dialogform behöver du inte ödsla tid på att berätta sådant som 
personen redan vet, du anpassar informationen till det som är relevant för just den här 
personen. På så vis respekteras personens vilja, kunskap och behov, vilket gör personen 
delaktig. 

Börja med att: 
1. Be om lov  
 

• Jag skulle vilja att vi pratade om ... t.ex. hur kosten kan påverka ditt blodsocker.  
Är det ok? 

• Går det bra att vi talar om … hur alkohol kan påverka blodtrycket? 
 
Vänta på svar från personen innan du går vidare. Om personen inte vill tala om detta 
respektera personens nej. Om personen säger ja fortsätt:  
 

2. Utforska 
 

Ta reda på personens kunskap, uppfattningar och föreställningar om ämnet du önskar 
ge information om. 
 

• Vad känner du till om ..?  
• Vad har du hört...?  
 
Bekräfta kunskap som stämmer. 
Därefter: 

 
3. Tillför information 
 

Utgå ifrån personens kunskap och tillför den information som du behöver förmedla. 
Ge neutral information i lagom hanterbara doser, med ett språk anpassat till den du 
pratar med.  
 

• Folk brukar vilja veta mer om… t.ex. hur alkohol kan påverka hudbesvär 
• Många kan uppleva att ... det känns tryggt att börja träna på hjärtrehab efter en 

hjärtinfarkt 
• Forskning visar att… t.ex. fysisk aktivitet kan förbättra immunförsvaret 
 

4. Utforska igen 

Ta reda på vad personen tänker eller känner kring det du just berättat. 
 

• Hur ser du på det här? 
• Vad skulle du vilja veta mer om? 
• Vad innebär det här för dig? 

 
Upprepa detta; att ge mer information och efterfråga hur det tas emot tills du 
förmedlat den information personen behöver få. 

Dissonans i dialogen med patienten 
I samtal om förändring kan det ibland uppstå dissonans (motstånd). Detta är en signal till 
dig som behandlare att göra annorlunda. Dissonans kan vara ett tecken på ovilja att följa 
de råd som ges men det kan också vara ett tecken på att samarbetet mellan er inte 
fungerar. Det kan i sin tur bero på att du går för fort fram, att du kommer med råd för 
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tidigt i processen, eller med varningar och hot om konsekvenser. Det kan också bero på att 
personen i tidigare möten blivit bemött på ett inadekvat sätt. Försök att förstå och bemöta 
det hen säger med empati och välvilja. Något som också kan skapa motstånd är en alltför 
tidig fokusering på lösningar. Låt personen själv komma med lösningar när han eller hon 
är mogen för det. Problematisera inte personen, utan se på problemet tillsammans [28]. 

Kognitiv beteendeterapi-baserade metoder 
Personer motiverade till förändring kan stödjas med metoder baserade på kognitiv 
beteendeterapi (KBT), vilket kännetecknas av ett strukturerat, målinriktat arbetssätt med 
formulering av korta och långsiktiga mål. För att kunna genomföra KBT-baserade metoder 
krävs kunskap om till exempel kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk.  
 
Viktigt är att det finns ett gott samarbete mellan behandlare och individ där individen är 
aktiv under och mellan mötena. Behandlaren är mer av en expert och är delaktig i att lära 
ut nya beteenden. Förändringen sker genom ny inlärning och nya beteenden prövas för att 
få nya erfarenheter. Hemuppgifter är centralt. Det handlar i stora delar om att förändra 
tankemönster. Det finns ett starkt forskningsstöd till att dessa metoder fungerar.  
 
Motiverande samtal (MI) kan vara lämpligt som komplement till KBT vid förberedelser, 
om ambivalens uppstår inför förändringen, eller om personen har lågt engagemang och 
svackor under behandlingen. Det är viktigt att normalisera och bekräfta att ambivalensen 
är en naturlig del i en förändringsprocess.  
 
Processen startar med en beteendeanalys. En metod är 5A som översatts till 5F på svenska 
[29]. 
 
Fråga - om beteendet och motivation 
 

Varje förändring är individuell och behandlarens roll är att stödja personen att hitta sitt  
sätt att förändra. Genom att lyssna och förmedla förståelse underlättar behandlaren för 
patienten att i ord formulera sina tankar, känslor och beteenden. Fråga och dokumentera 
tidigare och nuvarande beteende. 

 

- Varför önskar patienten förändra beteendet?  
- Vilka motiv är särskilt starka?  
- När ska förändringen ske? 

Förstå 
Föreslå att personen dokumenterar sitt beteende. När, var och varför är lämpliga frågor  
som ger förklaringar och förståelse. Med kunskap från kartläggningen kan vägen ut ur 
beteendet bli synlig och möjlig.  

Förbered  
Granska mönstret av registreringen. Låt patienten besluta på vilket sätt beteende-
förändringen kan ske. Som t.ex. att förbereda genom att bryta vanor. Små förändringar  
ger ökad tilltro till den egna förmågan och motiverar till nya framsteg. Sätt ett datum då 
förändringen ska ske. 

Fokusera – Se möjligheter  
Informera om verktyg och ge råd som kan underlätta förändringen. Be patienten fundera 
över strategier inför förändringen.  
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- Vad kan underlätta?  
- Hur kan motivationen hållas stark?  

Följ upp – Resultatet (3, 6, 12 månader)  
Uppföljning med flera återbesök eller telefonsamtal ger ett bra skydd mot återfall som kan 
uppstå både kort och lång tid efter förändringen. Diskutera lämpliga hjälpmedel och 
strategier inför risksituationer.  

 

- Vad fungerar bra för dig?  
- Vad behöver du stöd med för att fortsätta med ditt nya beteende?  
- Hur känns det nu, efter en tid?  
- Varför är det viktigt för dig att fortsätta välja det nya beteendet? 
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Tobaksbruk 
Hälsovinster vid tobaksstopp 
Det går snabbt att nå en positiv förändring med rökstopp. Redan inom två veckor till tre 
månader förbättras cirkulation, lungfunktion och sårläkning. Mellan en månad och ett år 
förbättras lungornas slemhinnor och flimmerhåren repareras och risken för hjärtinfarkt 
halveras. Risken för stroke är halverad inom fem år och inom tio år är risken för flera 
cancerformer halverad. Risken för att få en hjärtinfarkt är detsamma som för en icke-
rökare efter femton år. 

Fler fördelar:  
• Rökhostan försvinner 
• Blodtryck och puls sjunker 
• Risken för tandlossning minskar 
• Sömnen blir bättre på sikt 
• Skelettet blir starkare. 

Allmän rekommendation  
Den allmänna rekommendationen är att avstå allt tobaksbruk. 

Vad innebär tobaksbruk? 
Tobaksbruk innefattar konsumtion av röktobak (cigarretter, pipa, cigarr, cigarill, 
vattenpipa samt rökfri tobak, snus och tuggtobak). Elektronisk cigarett innehåller inte 
tobak men ofta nikotin som inhaleras. Rökare definieras här som dagligrökare. Gravida, 
personer som ska opereras samt ungdomar under 18 år som röker sporadiskt definieras 
som rökare. Med en före detta rökare avses en person som slutat röka för mer än  
6 månader sedan beroende på att det finns en stor risk att återfalla.  

Hur uppmärksammas tobaksbruk? 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska i mötet med patienten kunna uppmärksamma 
tobaksbruk och risk för negativ hälsopåverkan. Detta ska ske på ett personcentrerat sätt, 
så att det blir relevant för patienten. 
 
Man ska kunna ge enkla råd och vid behov hänvisa vidare för utökat stöd. Stöd till 
förändring av tobaksvanor ska erbjudas i vårdkedjans alla delar när det är kliniskt 
relevant. Patienten ska kunna göra ett välinformerat val angående förändringar av sina 
levnadsvanor. 
  

 

KVÅ-koder 
DV111  Enkla råd om tobak 
DV112 Rådgivande samtal om tobak 
DV113  Kvalificerat rådgivande samtal om  
 tobak 
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a) Utforska personens tobaksvanor genom samtal och frågor som exempelvis: 
 

- Är det okej att vi pratar en stund om rökning/snusning? 
- Har du någon gång använt tobak? 
- Hur tänker du kring rökning/snusning? 
 

b) Det finns även standardiserade frågor för att uppmärksamma tobaksbruk. 
Frågorna finns i en levnadsvanemall i flera journalsystem och som webbformulär i 
journal-systemet TakeCare. Frågorna finns också i broschyren Goda levnadsvanor 
gör skillnad. 

 
 
 

Tobak 

Jag har aldrig varit rökare 

Jag har slutat röka för mer än 6 månader sedan 

Jag har slutat röka för mindre än 6 månader sedan 

Jag röker men inte dagligen 

Jag röker dagligen 

 Jag röker 1–9 cigaretter per dag 

 Jag röker 10–19 cigaretter per dag 

 Jag röker 20 eller fler cigaretter per dag 

Snus 

Jag har aldrig varit snusare 

Jag har slutat snusa för mer än 6 månader sedan 

Jag har slutat snusa för mindre än 6 månader sedan 

Jag snusar men inte dagligen 

Jag snusar dagligen 

 1–3 dosor per vecka 

 4–6 dosor per vecka 

 7 eller fler dosor per vecka 
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Socialstyrelsens rekommenderade åtgärder vid 
tobaksbruk 
De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 
beskriver rekommenderade åtgärder vid tobaksbruk, dels en allmän rekommendation och 
dels rekommendationer för specifika riskgrupper.  
 

Allmän rekommendation om åtgärd* vid tobaksbruk 

Kvalificerat rådgivande samtal (Prioritet 2) 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
 
För vissa grupper är tobaksbruk mer riskfyllt än för andra, dessa benämns i riktlinjerna 
som riskgrupper. Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper. 
 

Rekommendation om åtgärd* vid tobaksbruk för olika 
riskgrupper** 
Vuxna med särskild risk och 
tobaksbruk  

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal.  
(Prioritet 1) 

Vuxna som ska genomgå en 
operation och som röker 

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg 
med nikotinläkemedel. (Prioritet 1)  
Erbjud rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg 
av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin).  
(Prioritet 2) 

Unga under 18 år med tobaksbruk  Erbjud kvalificerat rådgivande. (Prioritet 3) 
Erbjud webbaserad intervention. (Prioritet 3) 

Gravida med tobaksbruk Erbjud rådgivande samtal till gravida som röker. (Prioritet 1) 
Erbjud rådgivande samtal till gravida som snusar. (Prioritet 3) 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
**Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper 
 

  Underlätta rökstopp 
• Rekommendera att inte ha någon tobak kvar på stoppdagen 
• Samtala om hur man kan hantera svåra situationer 
• Informera om läkemedel för rökavvänjning 
• Hur har det gått med förberedelser, vad har gått bra och vad har varit svårt? 
• Hur har det fungerat med eventuella läkemedel? 
• Identifiera eventuella risksituationer 
• Motivera och lyft fram vinsterna med stoppet 
• Följ upp med återbesök, telefonsamtal, brev eller mejlkontakt vid ett eller  

några tillfällen 
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Rökfri i samband med operation 
Ett rökuppehåll fyra veckor före och fyra veckor efter operation kan minska risken för 
komplikationer med hälften. Patienter som ska opereras bör därför erbjudas kvalificerat 
rådgivande samtal och informeras om följande: 
 
• Komplikationsrisken är större för rökare än icke rökare i samband med operationer. 

Det är framför allt problem med sårläkning och infektioner. Den ökade 
komplikationsrisken beror bland annat på syrebrist i kroppens vävnader.  
Kolmonoxid blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. 
Nikotin är kärlsammandragande och hindrar syretransporten.  

• Rökning kan medföra försämrad läkning av operationssåret och risken för  
infektioner ökar. 

• Rökare kan få problem med hjärta, lungor och kärl i samband med operationen. 

• Preoperativ intensiv intervention under 4–8 veckor med eller utan efterföljande 
postoperativ intervention har bäst effektivt för riskreduktion. 

• Patientinformationen Rökfri och alkoholfri operation finns för utskrift på 
Vårdgivarguiden och på 1177 Vårdguiden.  

 
Mer information finns på Vårdgivarguiden https://www.vardgivarguiden.se/ 
och på Svenska Läkarsällskapet Stark inför operation.  
https://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/operation/stark-for-kirurgi--stark-for-
livet/ 
 

  

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
https://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/operation/stark-for-kirurgi--stark-for-livet/
https://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/operation/stark-for-kirurgi--stark-for-livet/
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Tillägg och verktyg som stöd i arbetet 
Läkemedel vid tobaksavvänjning 
Som komplement till rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal 
rekommenderas läkemedel vid behov, se tabell från Tobaksstopp.nu  

Receptfria läkemedel för tobaksavvänjning 

Källa: Tobaksstopp.nu 

Produkt Dosering Allmänt 
NIKOTINPLÅSTER HJÄLPER UNDER 16/24 TIMMAR. ANVÄNDS VANLIGEN I 2–3 MÅNADER MED 
NEDTRAPPNING. KAN IRRITERA HUDEN 

Nikotinplåster 
16 timmarsplåster:  
10 mg, 15 mg, 25 mg 
24 timmarsplåster:  
7 mg, 14 mg, 21 mg 

Mindre än 20 cigaretter per dag: starta 
med 15 mg eller 14 mg 
20 cigaretter eller fler per dag: starta 
med 25 mg eller 21 mg 

Byt plåstret varje dag och placera 
det på ett nytt ställe på kroppen 
för att undvika hudirritation. 
Använd samma nikotinstyrka i en 
månad och trappa sedan ner till ett 
plåster med lägre styrka.  
Plåster kan användas samtidigt 
med orala nikotinpreparat, se 
nedan. 

DE ORALA NIKOTINPREPARATEN GER SNABB LINDRING. ANVÄNDS VANLIGEN I 3 MÅNADER. KAN GE 
IRRITATION I MUN OCH HALS 

Nikotintuggummi 
1,5 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg 

Mindre än 20 cigaretter per dag: 
1,5 mg eller 2 mg 
20 cigaretter eller fler per dag: 
3 mg eller 4 mg 
Dosering: 8–12 tuggummin per dygn 

Viktigt med rätt tuggteknik. Skall 
tuggas långsamt med pauser i 
tuggandet för att undvika hicka 
och magbesvär. 

Nikotinsublingualtablett 2 mg Mindre än 20 cigaretter per dag: 
ta 1 tablett per gång 
20 cigaretter eller fler per dag: 
ta 2 tabletter per gång 
Dosering: 8–12 tabletter per dygn 

Ska smälta långsamt under tungan, 
inte sväljas eller tuggas. 

Nikotinsugtablett 
1 mg, 2 mg, 4 mg 

Mindre än 20 cigaretter per dag: 
1 mg eller 2 mg 
20 cigaretter eller fler per dag: 
2 mg eller 4 mg 
Dosering: 8–12 tabletter per dygn 

Viktigt med rätt sugteknik. 
Tabletten ska vila i munnen mellan 
varven. 

Nikotininhalator 10 mg Dosering: 4–12 pluggar per dygn Inhalatorn laddas med 
nikotinpluggar. Varje plugg kan 
användas flera gånger. Minskar 
saknaden av att hålla något i 
handen och lindrar sugbehovet. 

Nikotinmunhålespray 1 mg Dosering: 8–12 sprayningar per dag Sprayas 1–2 gånger mellan kinden 
och tänderna. 

Munhålepulver 2 mg, 4 mg Mindre än 20 cigaretter per dag: 2 mg 
20 cigaretter eller fler per dag: 4 mg 
Dosering: 8–12 påsar per dag 

Påsen läggs under överläppen 
i 30 minuter. 
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Receptbelagda läkemedel för tobaksavvänjning 

Varken nikotinläkemedel eller preparat för rökavvänjning (vareniklin och bupropion) är 
studerade på barn och ungdomar. För råd om läkemedelsbehandling vid abstinens 
hänvisas till Kloka Listan på www.janusinfo.se. 

Verktyg och stöd för patient och personal 

 1177 Vårdguiden Hjälp och stöd för den som vill sluta röka eller snusa  
Information till invånare som vill sluta röka och snusa.  
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/ 

1177 Vårdguiden Liv och hälsa 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar hälsan. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/ 

1177 Vårdguiden Livsstil och hälsa under graviditeten 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar under graviditet. 
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/ 

Vårdgivarguiden Tobaksbruk   
Information till vårdgivare om arbetet med stöd till att förändra tobaksvanor hos patienter.  
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Tobaksbruk/ 

Vårdgivarguiden Hälsosamma levnadsvanor  
Här kan vårdgivare läsa mer om alla fyra levnadsvanor, hitta aktuella utbildningar och ladda ner material. 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/ 

Vårdgivarguiden Rök- och alkoholfri operation 
Information till vårdgivare om arbetet med rökfri och alkoholfri inför och efter operation liksom den nedladdningsbara 
patientinformationen. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-
alkoholuppehall-i-samband-med-operation/ 

Viss.nu 
Viss är ett behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm. Under avsnitt Hälsofrämjande arbete beskrivs 
handläggning av ohälsosamma levnadsvanor. http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/ 
Sluta-röka-linjen 
Webb-sida och telefonlinje för kostnadsfritt interaktivt stöd till den som vill förändra sina tobaksvanor. Samtalet är ett 
kvalificerat rådgivande samtal. Möjlighet till tolktjänst finns. Det är möjligt att skriva en digital remiss i journalsystemet 
TakeCare till Sluta röka-linjen. Patienten blir då uppringd. På webb-sida finns även information till vårdgivare. 
http://slutarokalinjen.se/  
Rökfri.nu 
Rökfri är en tjänst som stödjer en rökare att sluta röka via datorn eller mobilen. Den innehåller kunskap och fakta från 
rökavvänjare. Rökfri är en kostnadsfri tjänst. http://rokfri.1177.se/ 

Produkt Dosering Allmänt 
Bupropion 

Vareniklin 

Man börjar ta medicinen medan man röker 
och sätter ett rökstopp under vecka 2. Då 
har medicinen uppnått verksam 
koncentration och lusten att röka har 
minskat.  

Behandlingstid  Bupropion 7–9 veckor. 

Behandlingstid  Vareniklin 12 veckor. 

Läkemedlen motverkar den tillfälliga 
obalansen i hjärnans belönings-system 
som kan uppstå när man slutar röka. 

Bupropion kan ge muntorrhet och 
sömnsvårigheter.  

Vareniklin kan orsaka illamående och 
livliga drömmar. 

TOBAK 

http://www.janusinfo.se/
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Tobaksbruk/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/
http://slutarokalinjen.se/
http://rokfri.1177.se/
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Fimpaaa 
En app från UMO som vänder sig till unga som vill sluta röka. Appen peppar, ger konkreta tips och stödjer individen till 
rökstopp. Den är gratis att ladda ner. https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/fimpa-med-appen-fimpaaa/ 

Viss.nu 
Viss är ett behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm. Under avsnitt Hälsofrämjande arbete beskrivs 
handläggning av ohälsosamma levnadsvanor. http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/ 
Broschyrställ med patientinformation 
Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med foldrarna 
Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontakt kort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/ 

Goda levnadsvanor gör skillnad 
Folder med egentest av levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta 
röka och minska intag av alkohol. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-
halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/ 

Samtal om hälsa 
Häfte med enkla tips om hur du som vårdpersonal kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder 
motiverande strategier. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-
halsosamma-levnadsvanor/ 
Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer 
Patientinformation om hur levnadsvanor kan påverka under och efter cancerbehandling samt råd kring hur ohälsosamma 
levnadsvanor kan förändras. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-
levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/ 

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskaps-underlag för teamet 
Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer. 
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/ 
Uppdrag Tobaksprevention Stockholm 
Syftet är att utforma en tobakspreventiv samlingspunkt i regionen där kunskap och expertis samordnas. 
http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden1/levnadsvanor/uppdrag-tobaksprevention-stockholm/ 

Läs mer 
• Webbsida med fokus på tobaksavvänjning. www.psychologistsagainsttobacco.org
• Socialstyrelsen Stöd för samtal om tobak https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-

riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-tobak/
• Webbsida med information och nyheter om rökning, snus, hälsa, tobaksprevention och tobakspolitik.

www.tobaksfakta.se
• Information och nyheter om rökning, snus, hälsa, tobaksprevention och tobakspolitik.  www.tobaksfakta.se 
• Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll, som Sverige anslöt sig till 2005.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2008/01/so-200853 /
• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård http://www.hfsnatverket.se/

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljningen bör ske löpande utifrån personens behov, beroende på hur det går med 
rökstoppet och om ytterligare stöd behövs. Uppföljningen ingår som en naturlig del av 
både rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.  

Uppföljningen kan innefatta flera besök, telefonuppföljning eller annan typ av uppföljning 
ex via chatt eller Skype/videosamtal. 

• Utvärdering av åtgärden görs efter 3, 6 och/eller 12 månader från påbörjad
behandling och kan ske per telefon, via brev eller vid ett besök

• Ny bedömning ska göras av personens tobaksbruk avseende om han/hon är rökfri
och hur länge rökfriheten vidmakthållits

• Dokumentera uppföljning av tobaksvanor enligt standardiserade frågor, se avsnitt
Hur uppmärksamma tobaksbruk?

https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/fimpa-med-appen-fimpaaa/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden1/levnadsvanor/uppdrag-tobaksprevention-stockholm/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-tobak/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-tobak/
http://www.tobaksfakta.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2008/01/so-200853%20/
http://www.hfsnatverket.se/
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 Tips 
   Använder du journalsystemet TakeCare går det att skicka remiss elektroniskt till Sluta-Röka-linjen, 

annars går det bra att använda Hänvisningsblankett som finns på slutarökalinjen.se. 

 Fakta om tobak 
Tobaksröken innehåller förutom nikotin mer än 8 000 olika kemiska ämnen, bland annat en del 
giftiga tungmetaller och kolmonoxid. Alla som röker skadas av sin rökning och rökningen har effekt 
på i stort sett alla kroppens organsystem [1, 30]. Ett 60-tal sjuk-domar, varav många är dödliga, har 
direkt samband med rökning. I Sverige dör uppskattningsvis 12 000 personer per år till följd av 
rökning och 100 000 per år uppskattas insjukna i rökrelaterade sjukdomar [31]. Varannan rökare dör 
i förtid av sin rökning och rökare förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd [32]. 

Tobaksrökning är den enskilt främsta riskfaktorn för sjukdom och för tidig död i Sverige, trots fortsatt 
minskande förekomst av daglig rökning [3]. Dagligrökningen har minskat från 13% till 7% mellan 
2008 och 2018. Lika många kvinnor som män är rökare. Det är däremot fler män än kvinnor som 
snusar och andelen snusare är nästan oförändrad sedan mer än 10 år tillbaka, 18% för män och 4% 
för kvinnor [33].  

Tobaksbruket i Stockholms län minskar också succesivt och låg 2018 på 8%. Rökningen har minskat i 
alla grupper över tid, men minskningen går långsammare bland individer som har lägre 
socioekonomisk position, som kort utbildning, arbetslöshet, avsaknad av kontantmarginal [33]. 

Passiv rökning 
Upprepad passiv rökning under en längre period utsätter de drabbade för samma typ av hälsorisker 
som rökaren, även om riskerna är lägre [34]. Vattenpiprökning är en flera hundra år gammal 
tradition från mellanöstern och Afrika. Vid vattenpiprökning skapas stora mängder rök vilket ger 
höga nivåer av skadliga partiklar i luften, så kallad sidorök. Alla som befinner sig i rummet kan skadas 
av röken, men det finns ännu ingen studie som jämför vattenpiprökningens sidorök med cigarettens 
[35]. 

Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom [36]. Foster som 
exponeras för rökning under graviditet har en ökad risk för bland annat för tidig födsel, låg 
födelsevikt och spontanabort [37].  

Barn är särskilt känsliga för passiv rökning och har en ökad risk för exempelvis besvär och sjukdomar 
i luftvägar och öron, dessutom är risken för plötslig spädbarnsdöd förhöjd [1]. Barn har i enlighet 
med barnrättskonventionen och tobakskonventionen rätt till en tobaksfri uppväxt. 

Snusning leder på kort sikt till ökad puls, förhöjt blodtryck och stresspåslag. På längre sikt har  
snusning i olika studier kopplats till permanenta skador på tandköttet, ökad risk för metabola  
syndrom, typ 2-diabetes och vissa typer av cancer även om det senare inte är så tydligt belagt [38].  
Snusare som får hjärtinfarkt eller stroke riskerar att få en allvarligare händelse med ökad risk för 
dödlighet än personer som inte snusar [34, 38]. Snusanvändning vid graviditet ökar risken för t.ex. för 
tidig födsel och intrauterin fosterdöd [1, 37, 39].  

E-cigaretter
E-cigaretter förbränner inte tobak utan förångar en vätska som kan innehålla nikotin och där
tusentals olika smaksättningar finns. I en nyligen publicerad systematisk sammanställning från
Göteborg konstaterar forskarna bland annat att det inte bara är nikotinet utan även smakämnena i
E-cigaretter som kan vara farliga. Även i helt nikotinfria e-cigaretter finns för närvarande omkring 7
000 smak-sättningar. Vad som händer när dessa komplexa ämnen hettas upp, vilka nya föreningar
som då bildas och vilka effekter de har på lungorna och kroppen är ännu till stor del okänt E-
cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen.
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Socialstyrelsen ger inga rekommendationer om e-cigaretter som rökavvänjning då de inte är 
godkända som rökavvänjningsprodukter. E-cigaretten ökar i popularitet bland unga och kan vara 
en inkörsport till tobaksbruk. 

Tobaksberoende 
Tobaksberoendet innefattar ett fysiologiskt beroende (nikotin), psykologiskt beroende 
(rökaridentitet), vana (överinlärda beteenden) och ett socialt beroende (omgivningsfaktorer). 

Det fysiska beroendet av tobak orsakas av nikotin. Nikotinets belönande effekt uppstår när 
kroppen vant sig vid substansen och beroendet tar sig uttryck i att minst tre av följande fem 
kriterier uppfylls [40]. 

1. Toleransutveckling
2. Abstinensbesvär
3. Svårigheter att kontrollera konsumtionen
4. Avstår andra belönande aktiviteter till förmån för tobaksbruket
5. Fortsätter bruka substansen trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som

sannolikt orsakats av eller förvärrats av substansen

Utöver de rent farmakologiska effekterna tycks beroendet utvecklas som en effekt av olika 
samverkande faktorer, som ärftlig disposition, sociala faktorer och inlärt beteende [41]. Med tiden 
blir beteendet i det närmaste automatiserat då tobaksbruket efter en tid kommer att associeras 
med en mängd olika situationer, tankar och känslor. Beteendet vidmakthålls av att användaren 
upplever belönande effekter av sitt tobaksbruk eller att negativa upplevelser och känslor upphör 
eller uteblir helt. Kombinationen av dessa effekter kan ge ett starkt psykologiskt beroende. 
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Alkoholkonsumtion 
Hälsovinster vid minskad konsumtion 
Forskningen visar att det finns stora hälsovinster att uppnå för personer med hög 
alkoholkonsumtion som minskar sin konsumtion. Färska studier visar att ju lägre 
konsumtion desto lägre risk att drabbas av sjukdomar som t.ex. cancer och hjärt-
kärlsjukdomar [42–44]. 

Några exempel på vinster vid minskning av hög 
alkoholkonsumtion: 

• Bättre effekt av medicinsk behandling, t.ex. av högt blodtryck, smärtstillande, 
diabetes  

• Bättre sömn och större psykisk välmående 
• Minskat kaloriintag (1 gram alkohol innehåller 7 kcal)   
• Minskat stresspåslag för kroppen 
• Bättre immunförsvar med minskad risk för infektioner 
• Minskad risk för störningar i hjärtrytmen t.ex. förmaksflimmer. 

Bra att veta: 
• de flesta alkoholskador är delvis eller helt reversibla 
• de flesta med ett alkoholberoende har ett milt – måttligt beroende med god prognos 
• många personer klarar av att ändra sina alkoholvanor helt själv eller genom korta 

interventioner av hälso- och sjukvården bara man får informationen om alkoholens 
påverkan på det egna hälsotillståndet [45]. 

Allmän rekommendation 
Det finns inte någon säker gräns där det är riskfritt att dricka alkohol. Alkohol kan 
inte rekommenderas av hälsoskäl utan risken för hälsoskador överskuggar eventuella 
positiva effekter.  

Vad innebär konsumtion med låg respektive  
hög risk?  
Lågriskkonsumtion 

• Även om den allmänna rekommendationen för att minska risken med skador är  

 

KVÅ-koder 
DV121  Enkla råd om alkohol  
DV122  Rådgivande samtal om alkohol  
DV123  Kvalificerat rådgivande samtal om  
 alkohol 
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”ju mindre desto bättre” så bedöms friska män och kvinnor generellt ha en låg risk 
för skador vid en konsumtion mindre än 10 standardglas (á 12 gram etanol) per 
vecka (samma för män och kvinnor).  

• Berusningsdrickande är alltid en risk och den allmänna rekommendationen är 
därför att dricka mindre än 4 standardglas per dryckestillfälle (samma för män och 
kvinnor). Utförligare beskrivning av lågriskkonsumtion finns i faktarutan [2]. 

Högriskkonsumtion– begreppet riskbruk 
Eftersom senare års forskning visar att all alkoholkonsumtion, även under riskbruks-
gränser, är förenad med risk för hälsopåverkan bör begreppet lågriskkonsumtion föredras 
men i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor används fortfarande termen riskbruk som har följande 
definition:  
 
Ett riskbruk föreligger vid en hög genomsnittlig konsumtion och det innebär för en man 
att dricka mer än 14 standardglas per vecka och för en kvinna att dricka mer än  
9 standardglas per vecka. Det motsvarar under en vecka drygt 2 flaskor vin för en man  
och ca 1,5 flaskor vin för en kvinna.  
 
Riskbruk föreligger också vid frekvent intensivkonsumtion. Med det menas att en man 
dricker 5 standardglas eller mer och en kvinna 4 standardglas eller mer vid ett och samma 
tillfälle minst en gång i månaden. 
 
 

 

Hur uppmärksammas alkohol? 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska i mötet med patienten kunna uppmärksamma 
alkoholvanor och risk för negativ hälsopåverkan. Detta ska ske på ett personcentrerat sätt, 
så att det blir relevant för patienten. 
 
Man ska kunna ge enkla råd och vid behov hänvisa vidare för utökat stöd. Stöd till 
förändring av alkoholvanor ska erbjudas i vårdkedjans alla delar när det är kliniskt 
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relevant. Patienten ska kunna göra ett välinformerat val angående förändringar av sina 
levnadsvanor. 
 

a) Utforska personens alkoholvanor genom samtal och frågor som exempelvis:  
 
- Hur ser dina alkoholvanor ut? Vill du berätta?  
- Vad känner du till om hur alkohol kan påverka din hälsa? Vill du veta mer? 

Får jag berätta? 
- Har du själv märkt att dina besvär blir bättre eller sämre av alkohol? 
- Har du funderat på att förändra dina alkoholvanor?  

 

b) Det finns även standardiserade frågor för att uppmärksamma alkoholvanor. Dessa 
frågor används för att uppmärksamma riskbruk enligt Socialstyrelsens definition 
ovan. Frågorna finns i en levnadsvanemall i flera journalsystem och som 
webbformulär i journalsystemet TakeCare. Frågorna finns också i broschyren  
Goda levnadsvanor gör skillnad. AUDIT eller AUDIT-C kan också användas.  

 

 

Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka? 

Jag dricker under en vanlig vecka: 

Jag dricker inte alkohol  

Mindre än ett standardglas  

1–4 standardglas 

5–9 standardglas 

10–14 standardglas 

15 eller fler standardglas   

  

Hur ofta dricker du som är kvinna 4 standardglas eller mer och du  
som är man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle? 

Aldrig 

Mer sällan än en gång per månad  

Varje månad 

Varje vecka 

Dagligen eller nästan dagligen 
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Socialstyrelsens rekommenderade åtgärder vid 
riskbruk av alkohol 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor beskriver rekommenderade åtgärder vid riskbruk av alkohol, dels en allmän 
rekommendation och dels rekommendationer för specifika riskgrupper [1]. 
 

Allmän rekommendation om åtgärd* vid riskbruk alkohol 

Rådgivande samtal (Prioritet 4)  

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
 
 
För vissa grupper är riskbruk av alkohol mer riskfyllt än för andra, dessa benämns i 
riktlinjerna som riskgrupper. Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper. 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
**Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper 
 

Alkohol i samband med operation 
Högkonsumenter av alkohol har en klart förhöjd risk att drabbas av komplikationer i 
samband med och efter operation. Vid en konsumtion över två standardglas per dag ökar 
komplikationerna med drygt 50% [46, 47]. De ökade komplikationerna tycks gälla alla 
patienter och vid alla typer av operationer [48, 49]. Några studier har visat att intensivt 
stöd inför planerade operationer, med nykterhet som mål, till patienter med 
högkonsumtion reducerar riskerna [48].  
 
Även en alkoholkonsumtion under riskbruksnivå kan ge organeffekter som kan vara 
negativa i samband med operation. Det gäller exempelvis blödningsrisk, infektions-
försvaret, sårläkning och stressystemen [50–52]. Det har dock inte gjorts kliniska studier 
som visat att detta resulterar i fler komplikationer vid operation. 
  

Rekommendation om åtgärd* vid riskbruk av alkohol för 
olika riskgrupper** 
Vuxna med särskild risk* och riskbruk av 
alkohol  

Erbjud rådgivande samtal (Prioritet 3) 

Vuxna som ska genomgå en operation och som 
har riskbruk av alkohol 

Erbjud rådgivande samtal (Prioritet 3) 

Barn och unga under 18 år med alkoholbruk  Erbjud rådgivande samtal (Prioritet 5) 

Gravida som brukar alkohol Erbjud rådgivande samtal* (Prioritet 2) 

Äldre Erbjud rådgivande samtal  
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Vilka råd kan vi ge? 
Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol kan påverka organen och 
viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är 
förhöjd vid riskbruk av alkohol. 
 

• Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas 
alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.  

• Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon 
känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll 
fyra veckor före operation och en tid efter [1,2].  

 
De vanligaste komplikationerna vid hög alkoholkonsumtion är: 
 

• Infektioner (inkl. sår, lungor, urinvägar) 
• Sårkomplikationer  
• Lungkomplikationerna 
• Förlängd sjukhusvård 
• Intensivvård 
• Postoperativ dödlighet. 

 
Orsaker till den ökade frekvensen komplikationer inkluderar främst: 
 

• Försvagat infektionsförsvar  
• Försämrad hjärtfunktion (ejektionsfraktion)  
• Störning i blodkoagulationen  
• Låg proteinhalt i sår vilket ger sämre läkning 
• Ökad operationsstress [46].  

 
Många negativa hälsoeffekter orsakade av alkohol förbättras vid alkoholfrihet på mellan 
en vecka (blödningsrisker) och 4–8 veckor (sårläkning, hjärta) [48, 53].  
 
Patientinformationen Rökfri och alkoholfri operation finns för utskrift på 
Vårdgivarguiden och på 1177 Vårdguiden.  
 
Läs mer på Vårdgivarguiden och på Svenska Läkarsällskapet, Stark inför operation [13].   

Tillägg och verktyg som stödjer arbetet 
Alkoholdagbok  
En alkoholdagbok, kallas även Alkonacka eller Dryckeskalender, kan användas av 
patienten för att kartlägga och följa sin alkoholkonsumtion och är ett bra redskap för den 
som önskar ta kontroll över sitt drickande. Patienten fyller i all sin alkoholkonsumtion  
och översätter de olika dryckerna till standardglas och summerar veckokonsumtionen. 
Patienten kan sedan själv reflektera över sin konsumtion, eller ta med till ett återbesök. 
Man kan anteckna på vanligt papper, i en almanacka eller i ett Excel-dokument. En färdig 
mall (och en hel del övrigt stödmaterial) finns att hämta från: www.riddargatan1.se/PV  

http://www.riddargatan1.se/PV
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Läkemedel 
Naltrexon och akamprosat är två läkemedel som hjälper patienten att dricka mindre och  
få mindre sug efter alkohol. De har relativt likartad effekt, men naltrexon är framför allt 
användbart för den som kanske inte dricker så ofta, men när personen dricker blir det för 
stora mängder (kontrollförlust). Akamprosat används framför allt vid besvärande sug och 
tankar på alkohol. Bägge preparaten kan alltså användas både av den som inte vill dricka 
alls och den som vill fortsätta dricka, fast mindre. Preparaten är lättanvända och saknar 
allvarliga biverkningar även om initialt illamående är vanligt vid naltrexon. Preparaten 
anses underanvända, de hjälper ofta mycket bra, men inte för alla, varför man ska 
utvärdera effekt med återbesök. Disulfiram kan vara en stor hjälp för den som vill 
bibehålla nykterhet [54].  

Verktyg och stöd för patient och personal 
ALKOHOL 
1177 Vårdguiden Så kan du ändra dina alkoholvanor 
Förutom information finns här till exempel validerade, digitala verktyg där man kan testa och få råd kring sina 
alkoholvanor, t ex Alkoholtest.  https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Drick-sundare/ 
1177 Vårdguiden Liv och hälsa 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar hälsan. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/ 
1177 Vårdguiden Livsstil och hälsa under graviditeten 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar under graviditet.  
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/ 
Vårdgivarguiden Riskbruk av alkohol    
Information till vårdgivare om arbetet med stöd till att förändra alkoholvanor hos patienter.   
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Riskbruk-av-alkohol/ 
Vårdgivarguiden Hälsosamma levnadsvanor   
Här kan vårdgivare läsa mer om alla fyra levnadsvanor, hitta aktuella utbildningar och ladda ner material. 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/ 
Vårdgivarguiden Rök- och alkoholfri operation  
Information till vårdgivare om arbetet med rökfri och alkoholfri inför och efter operation liksom den nedladdningsbara 
patientinformationen.  
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-
samband-med-operation/ 
Viss.nu 
Viss är ett behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm. Under avsnitt Hälsofrämjande arbete beskrivs 
handläggning av ohälsosamma levnadsvanor. http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/ 
Alkohollinjen 020 – 84 44 48,  
En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring sina alkoholvanor. Samtalet är ett kvalificerat rådgivande 
samtal. Möjlighet till tolktjänst finns. På deras webb-sida finns information för såväl personal som patient och invånare. 
www.alkoholinjen.se 
Alkoholhjälpen 
Webbsida med webbaserad rådgivning och självhjälpsmaterial för personer som funderar på sina egna alkoholvanor eller 
som är orolig för någon annans drickande. Här finns fakta, tips och ett populärt diskussionsforum.  
www.alkoholhjalpen.se 
Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa 
Behandlingsverksamhet inriktad på dem som har alkoholproblem, men som beroendevården hittills har haft svårt att 
nå. Utbildning och stödmaterial till personal.  
http://riddargatan1.se/ 
Broschyrställ med patientinformation 
Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med 
foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontakt kort till Sluta-Röka-linjen och Alkohollinjen. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/ 
Goda levnadsvanor gör skillnad 
Folder med egentest av levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, 
sluta röka och minska intag av alkohol. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/ 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Drick-sundare/
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Riskbruk-av-alkohol/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/rok--och-alkoholuppehall-i-samband-med-operation/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/
http://www.alkoholinjen.se/
http://www.alkoholhjalpen.se/
http://riddargatan1.se/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
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Värt att veta om alkohol och din hälsa  
Broschyr med patientinformation framtagen av Region Stockholm 
Ladda ner på Janusinfo https://janusinfo.se/informationsmaterial.4.72866553160e98a7ddf1de3.html 
Samtal om hälsa  
Häfte med enkla tips om hur du som vårdpersonal kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder 
motiverande strategier. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-
halsosamma-levnadsvanor/ 
Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer 
Patientinformation om hur levnadsvanor kan påverka under och efter cancerbehandling samt råd kring hur 
ohälsosamma levnadsvanor kan förändras. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-
omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/ 
Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskapsunderlag för teamet 
Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med 
cancer. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-
cancer/  
Läs mer 
• Socialstyrelsen Stöd för samtal om alkohol. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-

riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/
• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård http://www.hfsnatverket.se/

 Stöd patienten att göra ett välinformerat val 
• Utforska patientens alkoholvanor, både veckokonsumtion och intensivkonsumtion för att kunna ge

adekvat information om risken för hälsopåverkan.

• Fråga efter negativa konsekvenser av alkohol, som patienten själv erfar, till exempel hur påverkas
psykiskt mående, energi, företagsamhet, familj, vänner, studier.

• Ditt omedelbara mål bör inte vara att personen ska övertalas att minska sin konsumtion, utan
snarare att patienten ska vara välinformerad för att själv kunna
göra ett bra val. Kanske har du då sått ett frö för en framtida förändring.

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljningen ingår som en naturlig del av både rådgivande samtal och kvalificerat 
rådgivande samtal. Uppföljning sker individuellt och kopplas till aktuellt hälsotillstånd 
t.ex. blodtryck, blodsocker, blodfetter och midjemått. Alkoholkonsumtionen kan
utvärderas med alkoholkalender, anamnes och leverprov (vilka förändras inom normal-
intervall beroende på konsumtionens storlek). I alkoholanamnesen kan konsumtionens
storlek efterfrågas, men framför allt patientens egna tankar, nöjdhet och önskemål.
Uppföljningen kan innefatta flera besök, telefonuppföljning eller annan typ av uppföljning
t.ex. via chatt eller videosamtal.

https://janusinfo.se/informationsmaterial.4.72866553160e98a7ddf1de3.html
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/
http://www.hfsnatverket.se/
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 Fakta om alkoholkonsumtion 
Det har succesivt svängt angående alkoholens positiva hälsoeffekter. De flesta forskare menar 
numera att det bästa för hälsan är att inte dricka alls [42]. Alkohol och dess nedbrytningsprodukter 
(acetaldehyd m.fl.) är cytotoxiska och en helt riskfri nedre gräns kan därför inte fastställas. 
Begreppet lågriskkonsumtion har därför introducerats internationellt. Ny kunskap (bl.a. om 
alkoholens cancereffekter) har också visat på större risker med alkoholkonsumtion än vad som 
tidigare framgått. Man vet mer om individuella skillnader och att hänsyn måste tas till personens 
medicinska situation och andra omständigheter.  

Det äldre begreppet riskbruk används i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, med detta avses en 
alkoholkonsumtion som innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig 
död. Gränsen mellan liten risk och förhöjd risk är flytande och påverkas av individuella faktorer. 

Begreppet lågriskkonsumtion innehåller följande huvudpunkter [2]: 
• Risken för skador av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion. Någon tydlig gräns under

vilken alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte.
• Risken för skador varierar mellan individer, över ålder och beroende på situation och

dryckesmönster. Generella budskap om hur mycket alkohol en individ kan dricka med låg risk
bör därför ges med försiktighet

• Även om den allmänna rekommendationen för att minska risken med skador är
”ju mindre desto bättre” så bedöms friska män och kvinnor generellt ha en låg risk för skador
vid en konsumtion mindre än 10 standardglas (á 12 gram etanol) per vecka (samma för män
och kvinnor)

• Berusningsdrickande är alltid en risk och den allmänna rekommendationen är därför att dricka
mindre än 4 standardglas per dryckestillfälle (samma för män och kvinnor)

• Daglig alkoholkonsumtion, även måttliga mängder, kan öka risken för beroendeutveckling.

Vissa situationer i livet innebär ökad risk för skada, och alkoholkonsumtion bör undvikas:
• Ungdomar under 20 års ålder, då hjärna och kroppsliga funktioner är under utveckling
• Graviditet, då risken för fosterskada ökar med ökande konsumtionsmängd, och någon säker

nedre gräns inte finns
• Vid sjukdomar som kan orsakas eller förvärras av alkohol. Gäller ett flertal kroppsliga och

psykiska sjukdomstillstånd vilka kan orsakas, utlösas eller förvärras av alkohol, och påverkan på
medicinering. Viktigt att diskutera med läkare

• I samband med vård av barn och andra personer
• I trafik: bil- och båtkörning, men även t.ex. cykel eller andra fordon
• I situationer som kräver särskild försiktighet eller uppmärksamhet, t.ex. hantering av maskiner

eller vapen
• Inför operation och andra medicinska åtgärder.

Alkohol var i Sverige år 2017 den sjunde största riskfaktorn för ökad ohälsa och för tidig död. 
Alkoholen påverkar alla vävnader i kroppen. Exempel på tillstånd som ofta påverkas är [55]:
• Cancer, t.ex. i mun, svalg, struphuvud, matstrupe, tjocktarm, ändtarm, bröst

(hos kvinnor) och lever
• Neurologiska och psykiatriska sjukdomar, t.ex. alkoholberoende, depression, ångest,

sömnsvårigheter, epilepsi
• Hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. hjärtrytmrubbningar, högt blodtryck, stroke
• Leversjukdomar och bukspottkörtelinflammation
• Skador genom olycksfall, t.ex. trafikolyckor, fallskador
• Självtillfogade skador, t.ex. självmordsförsök, självmord
• Nedsatt infektionsförsvar med dålig sårläkning, frekventa infektioner
• Nedsatt fertilitet (både män och kvinnor) och fosterskador
• Metabola tillstånd som diabetes, övervikt och fetma
• Hudbesvär, t.ex. psoriasis och rosacea.
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Äldre
Äldre personer är generellt känsligare för alkoholens ruseffekter och skadliga hälso-effekter [56]. 
Detta beror bland annat på att de uppnår högre alkoholhalt i blod, vid samma mängd alkohol. 
Därtill har såväl hjärna som andra organ en nedsatt funktion vilket ger att alkoholens skadliga 
effekt inte kan pareras adekvat. Ett exempel är svagare muskler och skörare skelett, vilket medför 
större risk för fall och frakturer. Därtill har äldre fler läkemedel än yngre och risken för 
interaktioner blir därför större. 

Alkoholberoende 

För personer med alkoholberoende gäller Regionalt vårdprogram om alkohol-beroende. Personer 
som har ett alkoholberoende som inte kompliceras av psykiatrisk samsjuklighet eller sociala 
hjälpbehov kan med fördel behandlas i t.ex. primärvården. Ungefär en tredjedel av 
högkonsumenterna av alkohol har utvecklat ett beroende. Merparten bland dessa, ungefär 75%, 
har ett måttligt utvecklat beroende. När ett rådgivande samtal om alkohol inte lett till önskad 
minskning av konsumtionen, kan två åtgärder övervägas: en lite mer ambitiös kartläggning av 
alkoholproblemet – ”hälsokoll alkohol”, vilket innefattar labprover och ett frågeformulär, och 
behandling. Behandling erbjuds i personcentrerad anda, antingen med alkoholläkemedel 
(Disulfiram, Akamprosat eller Naltrexon) och/eller tre korta KBT-inspirerade samtal. Dessa 
alternativ sammanfattas i 15-metoden, ett metodpaket framtaget för behandling utanför den 
specialiserade beroendevården. Manual för 15-metoden kan laddas ner från 
www.riddargatan1.se/PV. En kontrollerad studie genomförd på 12 vårdcentraler i Stockholm fann 
att behandlingsresultaten för alkoholberoende patienter efter ett år var lika goda i primärvården 
som i specialistvården. 

För beroende enligt ICD-10 gäller att minst tre av sex kriterier ska vara uppfyllda: 
• Stark längtan efter drogen
• Svårighet att kontrollera intaget
• Fortsatt användning trots skadliga effekter
• Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser
• Ökad tolerans
• Fysiska abstinenssymtom

ICD-10 har även diagnosen skadligt bruk som innebär ett bruk av psyko-aktiva substanser på ett 
sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. 

I Sverige uppskattas att: 
• 20% av männen och 13% av kvinnorna har högriskkonsumtion av alkohol
• 5,5% av männen och 3% av kvinnor har ett alkoholberoende

file://gainas0002.gaia.sll.se/gaiusr2$/1mmg/Dokument/Rapport_ALLT/Rapport_V%C3%A5rdprogram_RVP/H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande/www.riddargatan1.se/PV.
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KVÅ-koder 

DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet 

Otillräcklig fysisk aktivitet 
Hälsovinster med att öka den fysiska aktiviteten 

• Fysisk aktivitet ger omedelbara effekter [57]. Ett enda pass med fysisk aktivitet med
måttlig intensitet kan ge förbättringar avseende bl.a. stämningsläge, kognition och
blodsocker.

• Personer med otillräcklig fysisk aktivitet som ökar sin aktivitetsnivå har visat sig
vara de som har störst hälsofördelar av fysisk aktivitet.

• Större dos fysisk aktivitet ger generellt större hälsoeffekt.
• Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra konditionen, ge en ökad gångförmåga och

göra att personen lättare kan utföra tunga vardagsaktiviteter [57].
• Den fysiska aktivitet som utförs under barn- och ungdomsåren bygger upp skelettet

och påverkar skeletthälsan senare i livet [57].
• Fysisk aktivitet har visats ge positiva effekter på mental hälsa även för barn [57].
• Regelbundna avbrott med 2–3 minuters fysisk aktivitet med ungefär 20 till

30 minuters-intervaller ger förbättringar av hälsoparametrar [58, 59].

• Fysisk aktivitet i vardagen gör en stor skillnad för hälsan.

Bryt stillasittandet 

Fysisk aktivitet i vardagen 

  Fysisk träning 

DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet 
DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet 

AW005  Uppföljning av tidigare utfärdat recept på fysisk 
aktivitet (FaR)
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Allmänna rekommendationer fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är ett paraplybegrepp som innefattar all rörelse som resulterar i ökad 
energiomsättning. Att bryta stillasittande, fysisk aktivitet i vardagen och fysisk träning  
är alla fysisk aktivitet. 

Vuxna  
• Pulshöjande (aerob) fysisk aktivitet – Konditionshöjande aktiviteter 

 

- Minst 150 min fysiska aktivitet i veckan på måttlig intensitetsnivå eller  
- Minst 75 minuter fysisk träning per vecka på en hög intensitetsnivå   
- Fysiska aktivitet med olika ansträngningsgrad om minst 10 minuter kan 

kombineras för att komma upp i den rekommenderade nivån  
 

• Muskelstärkande fysisk aktivitet eller styrketräning vid minst 2 tillfällen  
per vecka   

• Långvarigt stillasittande bör undvikas 
• Personer äldre än 65 år rekommenderas även balansträning 
• Gravida, personer med funktionsnedsättning och personer med sjukdomar eller 

skador behöver individanpassade rekommendationer 

Barn och ungdomar under 18 år 
Barn och ungdomar mellan 6–17 år rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk 
aktivitet av främst pulshöjande (aerob) karaktär. Muskelstärkande och skelettstärkande 
aktiviteter bör ingå tre gånger i veckan. För barn 0–5 år ska fysisk aktivitet uppmuntras 
och underlättas [57]. 

Vad innebär otillräcklig fysisk aktivitet? 
Med otillräckligt fysisk aktivitet menas att personen inte uppfyller rekommendationen om 
150 minuters fysisk aktivitet av pulshöjande karaktär av minst måttlig intensitet som 
utförts i intervaller om minst 10 minuter åt gången under en vecka. 

Hur uppmärksammas otillräcklig fysisk 
aktivitet? 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska i mötet med patienten kunna uppmärksamma 
otillräcklig fysisk aktivitet och risk för negativ hälsopåverkan. Detta ska ske på ett 
personcentrerat sätt, så att det blir relevant för patienten. 
 
Man ska kunna ge enkla råd och vid behov hänvisa vidare för utökat stöd. Stöd till 
förändring av fysisk aktivitet ska erbjudas i vårdkedjans alla delar när det är kliniskt 
relevant. Patienten ska kunna göra ett välinformerat val angående förändringar av sina 
levnadsvanor. 
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Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att  
bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport? 

 
0 minuter/ingen tid  
Mindre än 30 minuter 

30–60 minuter (0,5–1 timme) 
60–90 minuter (1–1,5 timme) 
90–120 minuter (1,5–2 timmar) 

Mer än 120 minuter (2 timmar) 
 
 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion t ex promenader, 
cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

 
0 minuter/ingen tid  

Mindre än 30 minuter 
30–60 minuter (0,5–1 timmar) 
60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

90–150 minuter (1,5–2,5 timmar) 
150–300 minuter (2,5–5 timmar) 
Mer än 300 minuter (5 timmar) 

 
 
 
 

a) Utforska personens vanor gällande fysisk aktivitet genom samtal och frågor som 
exempelvis:   

 
- Är det okej att vi pratar en stund om din fysiska aktivitet? 
- Hur fysiskt aktiv är du en vanlig vecka? 
- Hur många timmar per dag sitter du stilla? 
- Hur ser dina motionsvanor ut? 
- Vad känner du till om hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa? 
- Hur skulle du kunna bli mer fysiskt aktiv? 

 
b) Det finns även standardiserade frågor för att uppmärksamma otillräcklig fysisk 

aktivitet. De finns i en levnadsvanemall i flera journalsystem och som webbformulär 
i journalsystemet TakeCare. Frågorna finns också i broschyren Goda levnadsvanor 
gör skillnad.  

Bedömning av fysisk aktivitet hos vuxna 
• Till ovanstående frågor behöver följdfrågor ställas för att bedöma på vilken 

intensitetsnivå den fysiska aktiviteten är utförd. 
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• Måttlig intensitet upplevs som något ansträngande och ger en ökad puls och 
andning vilket motsvarar 60–74% av maxpuls [57]. 

• Hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning motsvarande 75–94% 
av maxpuls [57]. Personen är vanligen ombytt för att utföra aktiviteten.  

• Om patienten själv skattat sin fysiska aktivitet är det viktigt att självskattningen följs 
upp och diskuteras innan den journalförs för att få en så korrekt beräkning  
av aktivitetsminuter som möjligt.  

• Den uppskattade fysiska aktiviteten sammanräknas sedan till aktivitetsminuter. 
 

  Sammanräkning av aktivitetsminuter 
I sammanräkningen räknar man fysisk aktivitet med måttlig intensitet som utförts i intervaller om 
minst 10 minuter. Minuter i fysisk träning räknas dubbelt.  
 
Ett räkneexempel: 100 minuters fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet och  
30 minuters fysisk träning per vecka med hög intensitet räknas ihop som  
100 + 30 + 30 = 160 aktivitetsminuter.  
 
150 aktivitetsminuter eller mer motsvarar rekommendationen om fysisk aktivitet av pulshöjande 
(aerob) karaktär. 

 

Bedömning av fysisk aktivitet hos barn och unga 
Information om barns fysiska aktivitet inhämtas ofta genom en utökad anamnes där 
barnet själv kan svara utifrån mognadsgrad och medföljande vuxen hjälper till att beskriva 
livssituationen.  
 
Det är viktigt att beakta barnets hela vardag och inte endast fokusera på skolidrott eller 
tränings-tillfällen, då dessa utgör endast en liten del av veckan. Många yngre barn har 
möjlighet att nå rekommenderad dos genom aktiva transporter och lek utomhus på raster 
samt efter skolan om de ges möjligheter och förutsättningar. Undersök om vanor för fysisk 
aktivitet skiljer sig åt mellan vardagar, skoldagar, och helgdagar. Nivån kan skilja 
markant. Många gånger kan ett bildstöd vara behjälpligt vid samtalet.  

Socialstyrelsens rekommenderade åtgärder vid 
otillräcklig fysisk aktivitet 
De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 
beskriver rekommenderade åtgärder vid otillräcklig fysisk aktivitet, dels en allmän 
rekommendation och dels rekommendationer för specifika riskgrupper. 
 

Allmän rekommendation om åtgärd* vid otillräcklig fysisk 
aktivitet 

Rådgivande samtal med eller utan tillägg (Prioritet 3) 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
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För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra, dessa benämns i 
riktlinjerna som riskgrupper. Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper. 

 
*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
**Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper 
 

Tillägg och verktyg som stödjer arbetet 
Broschyren Bra mat och rörelse  
Nordiska näringsrekommendationerna presenteras i broschyren Bra mat och rörelse och 
innehåller även följande enkla rekommendationer om fysisk aktivitet [23]. 
 

Öka Byt Begränsa 
 
Vardagsmotionen  
 
 
Konditionen 

 
Rulltrappa 
Hiss 
 
Bil 

  
Trappa 
 
 
Allmänna kommunikationsmedel 

 
Långvarig 
stillasittande 

 
 
Muskelstyrkan 

 
 
Sittande 

 Cykel 
 
Gå 

 

   Stå (t.ex. ståskrivbord)  
 

Stegräknare  
Stegräknare kan användas både för att mäta och följa fysisk aktivitet och som motivation-
sstöd för att öka den fysiska aktiviteten. Det finns olika hjälpmedel på marknaden för att 
mäta antal steg, exempelvis appar, aktivitetsklockor och specifika stegräknare.  

Rekommendation om åtgärd* vid otillräcklig fysisk aktivitet 
för olika riskgrupper** 
Vuxna med särskild risk som är otillräckligt 
fysiskt aktiva 

Erbjud rådgivande samtal. (Prioritet 2) 
 
Erbjud rådgivande samtal med tillägg av skriftlig 
ordination av fysiska aktivitet. (Prioritet 2) 
 
Erbjud rådgivande samtal med tillägg av aktivitetsmätare. 
(Prioritet 2) 
 

Barn och unga under 18 år som är 
otillräckligt fysiskt aktiva 
 

Erbjud rådgivande samtal. (Prioritet 3) 

Barn och unga 2–5 år och 6–12 år som är 
otillräcklig fysiskt aktiva och har 
ohälsosamma matvanor* 
 

Erbjud familjestödsprogram. (Prioritet 5) 

Gravida som är otillräcklig fysiskt aktiva och 
har ohälsosamma matvanor* 
 

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal*. (Prioritet 2) 
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Att patienten ges möjlighet att sätta mål för antalet steg kan öka motivationen till att bli 
mer fysiskt aktiv. Generellt är cirka 10% ökning på två veckor en rimlig målsättning. 
Stegräknare bärs under all vaken tid under minst 3 och helst 7 dagar i sträck. Vuxna 
personer som uppnår rekommendationerna om fysisk aktivitet brukar ta mer än 7 000 
steg/dag [58]. För barn finns referensvärden beroende på ålder. Stegräknare kan dock inte 
bedöma intensitet av fysisk aktivitet och ger därmed inte information om den utförda 
aktiviteten varit på en tillräckligt ansträngande nivå, vilket är en osäkerhetsfaktor [57]. 

Aktivitetsdagbok 
Aktivitetsdagbok är en bra hjälp för att få en överblick över hur mycket fysisk aktivitet som 
en person utför. Aktivitetsdagbok kan föras i personens egen kalender eller på ett vanligt 
papper. Det finns även särskilda dagböcker framtagna som material till FaR, dessa kan 
användas med eller utan ett FaR. De går att beställa eller skriva ut från Vårdgivarguiden.  
Idag finns dessutom en mängd digitala stöd, exempelvis appar, som ger informativa 
presentationer av utförda fysiska aktiviteter. Allt fler patienter har även en aktivitets-
mätare eller klocka som registrerar fysisk aktivitet. Dessa ger ytterligare information om 
t.ex. pulsvariabilitet och minuter av träning eller fysisk aktivitet i olika intensitetsnivåer. 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) och dosering av fysisk 
aktivitet  
FaR är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och 
kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR får förskrivas av 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och 
sjukdomstillstånd. FaR kan förskrivas under förutsättning att fysisk aktivitet har effekt 
enligt tillgänglig evidens och att patienten kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- 
och sjukvården. För personer i behov av socialt stöd för genomförande av ordinationen 
bör stödperson involveras. Aktiviteter för att bryta stillasittande, fysisk aktivitet i vardagen 
eller träningsaktivitet kan förskrivas och ska utgå från personens tidigare erfarenheter, 
hälsotillstånd, mål, möjligheter, motivation och evidens. Riktlinjer för förskrivning av FaR 
till vuxna finns på Vårdgivarguiden. Där finns även rekommendationer för användning av 
FaR till barn. Metoden FaR består av fem komponenter där Individuellt rådgivande 
samtal, Individanpassad skriftlig ordination (FaR-blankett) och Uppföljning utgör kärnan 
i behandlingen. Komponenterna Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdoms-
behandling, FYSS, och Samverkan med föreningar och aktivitetsarrangörer kan användas 
som metodstöd. 
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 FaR-metoden består av fem delar 
 

1. Individuellt rådgivande samtal: ett personcentrerat samtal med kartläggning av personens 
förmåga, aktuell fysisk aktivitet och träning samt bedömning av motivationsgrad.  

2. Metodstödet Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS: innehåller 
en allmän del för ordination som prevention vid otillräcklig fysisk aktivitet och en systematisk, 
detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. 
Metodstödet finns i bokform, digitalt och som eFYSS på www.fyss.se  

3. Individanpassad skriftlig ordination, FaR-blankett: en skriftlig ordination med typ av aktivitet 
och dos, dvs. intensitet, hur ofta och dessutom antal minuter för dos av aerob aktivitet. 
Ordinationen ska göras utifrån personens förmåga och egna målsättning.  
När, var och hur ordinationen ska genomföras bör identifieras, exempelvis på egen hand eller 
med stöd av någon aktivitetsarrangör, då detta förbättrar följsamhet.  

4. Samverkan med föreningar och friskvårdsaktörer: webbplatsen FaRledare.se med Stockholms 
FaR-ledarnätverk, är aktivitetsarrangörer som är kvalitetssäkrade av Region Stockholm. 
Förskrivaren ska ha kännedom om de aktiviteter de själva ordinerar. 

5. Uppföljning: FaR ska på samma sätt som annan behandling följas upp, både avseende 
följsamhet, fysisk aktivitetsnivå och hälsoutfall. För att förstärka beteendeförändring 
rekommenderas en första uppföljning inom några veckor. Nytt ställningstagande kan tas till 
förnyad ordination med målsättning att på sikt uppnå optimal dos. 

 

Dosering av fysiska aktivitet görs utifrån patientens fysiska förmåga, motivation, aktuella 
nivå av fysisk aktivitet, förmåga och möjlighet. Läs mer om dosering av fysisk aktivitet i 
FYSS [57]. Att ordinationen sker i samråd med patienten är en central del i processen. 
Patienten måste vilja och ha möjlighet att utföra den ordinerade dosen.  
 

 

  Dosering av fysisk aktivitet enligt FYSS 
Dosen för aerob fysisk aktivitet  
är beroende av:  

• Duration: hur lång tid den fysiska 
aktiviteten utförs 

• Frekvens: hur ofta den fysiska  
aktiviteten utförs 

• Intensitet: hur ansträngande  
aktiviteten som utförs är 
 

Dosen för muskelstärkande fysisk aktivitet  
är beroende av: 

• Antal set 
• Antal repetitioner  
• Intensitet 
• Frekvens 

 

Aktivitetsarrangörer  
Samverkan mellan FaR-förskrivare och friskvården ska utvecklas utifrån lokala 
förutsättningar. Den som hänvisar en patient till en specifik aktivitetsarrangör ska ha 
kännedom om verksamheten.  
 
Stockholms FaR-ledarnätverk är ett nätverk med, av Region Stockholm, certifierade 
aktivitetsarrangörer. De certifierade aktivitetsarrangörerna presenterar sitt utbud på 
webbplatsen FaRledare.se där hälso- och sjukvårdspersonal såväl som patienter och 
invånare kan söka efter aktiviteter utifrån ett brett utbud. Att vara en certifierad 
aktivitetsarrangör innebär bland annat att ha FaR-utbildade aktivitetsledare som tar  

http://www.fyss.se/
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hand om personer som fått FaR. Nätverket består av idrottsföreningar och andra ideella 
föreningar, träningsanläggningar, privata aktörer och kommuner.  
 
Alla aktivitetsarrangörer på webbplatsen FaRledare.se har något speciellt erbjudande till 
dem som uppvisar ett FaR. Det kan till exempel vara ett extra introduktionstillfälle, 
ekonomisk subvention eller hälsosamtal. Den fysiska aktiviteten hos en aktivitetsarrangör 
bekostas eller subventioneras inte av Region Stockholm för en person med FaR.  

Verktyg och stöd för patient och personal 

1177 Vårdguiden Rörelse är livsviktigt  
Information till invånare som vill komma igång med att röra på sig mer. 
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/ 

1177 Vårdguiden Liv och hälsa 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar hälsan. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/  
1177 Vårdguiden Livsstil och hälsa under graviditeten 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar under graviditet.  
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/  
Vårdgivarguiden Fysiska aktivitet    
Information till vårdgivare om stöd till patienter vid otillräcklig fysisk aktivitet.   
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Fysisk-aktivitet/  
Vårdgivarguiden Hälsosamma levnadsvanor   
Här kan vårdgivare läsa mer om alla fyra levnadsvanor, hitta aktuella utbildningar och ladda ner material. 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/ 

Viss.nu 
Viss är ett behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm. Under avsnitt Hälsofrämjande arbete beskrivs 
handläggning av ohälsosamma levnadsvanor. http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/ 
Riktlinjer Fysisk aktivitet Vuxna  
FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en evidensbaserad metod som ska användas i sjukdomsprevention och 
behandling. https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/fysisk-
aktivitet/fyss-och-far/ 

Rekommendation för Fysisk aktivitet för barn  
Material för arbete med FaR för barn till exempel bildstöd och anpassade receptblanketter finns på vårdgivarguiden 
https://www.vardgivarguiden.se/far  
FYSS 
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling; en evidensbaserad handbok i arbetet med att främja 
fysisk aktivitet. http://www.fyss.se/   
FaRledare.se 
Här hittar du FaR-ledarnätverket i region Stockholm. På webbplatsen finns information om träning och aktiviteter för 
dig som förskriver FaR, för den som har fått FaR och för den som vill fortsätta träna utan recept. www.FaRledare.se  
FaR-dagbok 
Har kan man notera sina mål och aktiviteter. https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/levnadsvanor/fysisk-aktivitet/fyss-och-far/  
Broschyrställ med patientinformation 
Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med 
foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontakt kort till Sluta-Röka-linjen och 
Alkohollinjen. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-
levnadsvanor/  
Goda levnadsvanor gör skillnad 
Folder med egentest av levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, 
sluta röka och minska intag av alkohol. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/ 

FYSISK AKTIVITET  

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/Fysisk-aktivitet/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/fysisk-aktivitet/fyss-och-far/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/fysisk-aktivitet/fyss-och-far/
https://www.vardgivarguiden.se/far
http://www.fyss.se/
http://www.farledare.se/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/fysisk-aktivitet/fyss-och-far/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/fysisk-aktivitet/fyss-och-far/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
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Bra mat och rörelse 
Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut och 
minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildstöd. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/ 

Samtal om hälsa  
Häfte med enkla tips om hur du som vårdpersonal kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder 
motiverande strategier. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-
halsosamma-levnadsvanor/ 

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer 
Patientinformation om hur levnadsvanor kan påverka under och efter cancerbehandling samt råd kring hur 
ohälsosamma levnadsvanor kan förändras. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-
omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/ 

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskaps-underlag för teamet 
Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med 
cancer. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-
cancer/   

Sundkurs  
Sundkurs är en inspirationskälla med fakta och pedagogik om hur matvanor och fysisk aktivitet kan förbättra vår hälsa. 
http://www.sundkurs.se/livsstilskurs/  
Läs mer 
• Socialstyrelsen Stöd för samtal om fysisk aktivitet. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-

riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-fysisk-aktivitet/  
• Metoder för att främja fysisk aktivitet: en systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU). www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdf  
• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård http://www.hfsnatverket.se/  

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering är en viktig del av processen och ingår som en naturlig del av 
både rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Uppföljningen bör anpassas 
utifrån individens behov. Individer med större hinder för att vara fysiskt aktiva eller med 
riskfaktorer som kroniska sjukdomar, kan ha ökat behov av stöd. Dessa individer kan 
behöva en tidig uppföljning och sedan återkommande uppföljning under en längre tid 
framöver. I utvärderingen bör aktuell nivå av fysisk aktivitet ingå, denna ska bedömas på 
samma sätt som det gjordes initialt på patienten. D v s har stegräknare använts så ska 
stegräknare även användas för utvärdering. Om patienten har en sjukdom, eller ett besvär, 
som kan behandlas med fysisk aktivitet eller om patienten har risk att utveckla sådan 
sjukdom så bör den fysiska aktivitetens effekt utvärderas. Vanliga exempel är blodsocker-
mätning på en patient med diabetes typ 2, smärtskattning hos patient med smärt-
problematik eller mätning av gånghastighet. Effekt kan ofta ses efter ca 2 månaders fysisk 
aktivitet och kan öka motivationen. Den fysiska kapaciteten utvecklas vanligen över tid om 
den fysiska aktiviteten utförs i tillräcklig dos och intensiteten ökas. Om möjlighet finns så 
ger det gott stöd för patienten om denne kan följas med regelbundna uppföljningar genom 
återbesök, videobesök eller telefonkontakt under 6–12 månader. 
 

https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/
http://www.sundkurs.se/livsstilskurs/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-fysisk-aktivitet/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-fysisk-aktivitet/
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Fysisk_aktivitet.pdf
http://www.hfsnatverket.se/
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 Fakta fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet och hälsa 
Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för att dö i förtid. Det ökar också risken för flertalet kroniska 
sjukdomar som t.ex. diabetes typ-2, flera sorters cancer, hjärt-kärlsjukdom och depression. 
Regelbunden fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet har bevisad sjukdomsförebyggande och 
behandlande effekt [57]. För att bevara en viktnedgång vid behandling av fetma är den fysiska 
aktivitetsnivån av central betydelse. För barn har fysisk aktivitet liknande effekt som för vuxna men i 
många fall syns effekterna först senare då kroniska sjukdomar ofta debuterar senare i livet, exempelvis 
skeletthälsa. Den fysiska aktivitet som utförs under barn- och ungdomsåren bygger upp skelettet och 
påverkar skeletthälsan senare i livet. Fysisk aktivitet har visats ge positiva effekter på mental hälsa 
även för barn [57].   
 

Mer fysisk aktivitet än rekommendationen kan ge ytterligare hälsoeffekter. De personer  
som inte kan komma upp i den rekommenderade nivån, t.ex. på grund av funktions-nedsättning, 
kronisk sjukdom eller hög ålder rekommenderas att vara så aktiva som de  
har möjlighet till [57]. 
 
Förekomst i samhället 
Fysisk aktivitet är ett komplext beteende som är svårt att mäta. Stora studier mäter fysisk aktivitets-
nivå med hjälp av enkäter. Tyvärr är få personer så fysiskt aktiva i verkligenheten som de rapporterar i 
enkäter. Ett tillförlitligare sätt är att mäta med accelerometer. Flera studier har mätt fysisk aktivitet 
med accelerometer på svenska populationer. I åldersgruppen 50–64 år är andelen som är otillräckligt 
fysiskt aktiva ca 75% [60]. 
 

Många barn i Sverige uppfyller inte den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet. I en studie som 
mätt fysisk aktivitet med accelerometer fann man att pojkar var mer fysiskt aktiva än flickor och att 
den fysiska aktiviteten sjönk med ökande ålder. Den fysiska aktivitetsnivån hos gymnasieungdomar 
ligger långt under rekommenderad dos. I snitt var 56% av pojkarna och 78% av flickorna otillräckligt 
fysiskt aktiva [61].  
 
Stillasittande 
Stillasittande är en egen riskfaktor för ohälsa. Stillasittande kan definieras som ”all vaken tid i liggande 
eller sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större muskel-grupperna i kroppen och 
karaktäriseras av en låg energiomsättning <1,5 MET [62]. Vuxna sitter i snitt mer än 60% av sin vakna 
tid [60]. Barn och ungdomar sitter i genomsnitt stilla ungefär 9 timmar per dag. Stillasittande tid ökar 
med ökad ålder hos barn och ungdomar [61]. 
 

Eftersom stillasittande ännu inte är lika studerat som otillräcklig fysisk aktivitet är det inte klarlagt hur 
lång tid individer kan vara stillasittande utan negativ hälsopåverkan [57]. Regelbundna avbrott för 
fysisk aktivitet där de stora muskelgrupperna aktiveras ett par minuter ger förbättringar av 
hälsoparametrar. Dessa avbrott från stillasittande bör ske med ungefär 20–30 minuters-intervaller [58, 
59]. Resultaten visar att även små förändringar i vardagen gör en stor skillnad för hälsan. 
 
Fysisk aktivitet och äldre 
De positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning är i princip de samma för äldre personer som för 
yngre och det finns ingen övre åldersgräns för träningseffekt. Fysisk aktivitet kan förbättra fysisk 
funktion hos äldre, exempelvis gånghastighet, styrka och balans, vilket ökar möjligheten till hälsosamt 
åldrande och att bibehålla självständighet i vardagslivet. 
 
Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet kan förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar som 
hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma och cancer. Fysisk aktivitet har också positiv effekt 
som behandling vid en rad sjukdomar som är vanliga hos äldre personer, såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 
2-diabetes, fetma, benskörhet, artros, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, depression, hjärtsvikt, stroke 
och Parkinsons sjukdom. 
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Fall och fallskador bland äldre är ett stort folkhälsoproblem som kan leda till försämrad livskvalitet och 
ökad risk för funktionsnedsättning och död. Fysisk träning som inkluderar balansträning och 
funktionella övningar är en av de viktigaste insatserna för att minska risken för fall hos äldre. 
 

Fysisk aktivitet kan även bidra till att bevara eller förbättra kognitiv funktion hos äldre, samt minska 
risken för att utveckla demens. 
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Ohälsosamma matvanor 
Hälsovinster med hälsosamma matvanor 
Mat och dryck har stor betydelse för vår hälsa, välmående och prestationsförmåga på kort 
och lång sikt. Hälsosamma matvanor är viktigt hos barn för god tillväxt och kan i alla 
åldrar bidra till mer ork och bättre mående [63].  
 
Hälsosam mat kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30 till 50%, 
och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall [1, 64]. 
 
Fullkorn är den kostfaktor som idag anses förebygga ohälsa mest av all mat [65]. 
Ett högt fullkornsintag är förknippat med minskad risk för många vällevnadssjukdomar 
[65].  
 
Hälsosamma matvanor har stor betydelse för hälsan och kan minska risken för vanliga 
kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, demens och vanliga 
former av cancer. De bakomliggande skyddande verkningsmekanismerna är komplexa och 
rör till exempel energibalans och kroppsvikt, fettdistribution, kroppssammansättning, 
insulinkänslighet, blodtrycksreglering, blodfettomsättning och inflammatoriska processer.  
 
Äldre är den åldersgrupp i samhället som har störst risk att drabbas av undernäring. 
Anpassade hälsosamma matvanor och en god nutritionsstatus ökar förutsättningar för  
god hälsa och risken för undernäring minimeras [66, 67].  

Allmänna rekommendationer 
De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) grundar sig på den samlade aktuella 
forskningen om mat och hälsa för den generella befolkningen. Rekommendationerna vilar 
på god vetenskaplig grund. Oavsett vad som återkommande framhålls i media om enskilda 
superlivsmedel och enstaka ämnens hälsogörande effekt, råder en samsyn inom 
forskningen om betydelsen av ett fokus på helheten - ett matmönster - som ligger till 
grund för evidensbaserade råd om hälsosamma matvanor. 
 
Ett mer hälsosamt matmönster kännetecknas av större andel grönsaker, rotfrukter, 
baljväxter, frukter, bär, nötter, frön, fullkornsprodukter, fisk, skaldjur, vegetabiliska oljor 
och matfetter som baseras på vegetabilisk olja (till exempel från raps eller oliver) samt 
magra och osockrade mejeriprodukter. Detta åskådliggörs på ett pedagogiskt sätt i en 
Matpyramid, se nästa sida.   

 

KVÅ-koder 
DV141   Enkla råd om matvanor 
DV142  Rådgivande samtal om matvanor 
DV143   Kvalificerat rådgivande samtal om 
               matvanor 
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Ett exempel på hur det uttrycks med matval finns i broschyren Bra mat och rörelse [23]. 
 

Öka Byt ut Minska 

Grönsaker och 
baljväxter 

Spannmålsprodukter 
av vitt/siktat mjöl 

 Spannmålsprodukter Charkprodukter 

Rött kött 

Frukt och bär Smör, smörbaserade 
matfetter 

 Vegetabiliska oljor, 
oljebaserade 
matfetter 

Drycker och 
livsmedel med 
tillsatt socker 

Fisk och skaldjur Feta mejeri-
produkter 

 Magra 
mejeriprodukter 

Salt 

Nötter och frön    Alkohol 

 
 
Livsmedelsverket har sammanställt NNR 2012 till livsmedelsval, råd om matvanor, 
fördelning av energigivande näringsämnen, energibehov, om behov av tillskott i olika 
åldersgrupper:  https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa—miljo. Dessa ligger till 
grund för råd i det individuella mötet om hälsosamma matvanor och skall anpassas till 
aktuell anamnes, förutsättningar och mål. Det är viktigt att vara medveten om att vid vissa 
tillstånd är allmänna rekommendationer inte förenliga med individuella råd för 
sjukdomsanpassad kostbehandling, 

  

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa%E2%80%94miljo.
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Vad innebär ohälsosamma matvanor? 
Med ohälsosamma matvanor avses ett intag som inte motsvarar det individuella behovet, 
vilket kan innebära såväl för högt som för lågt intag.  
 
Bedömningen av matvanor är komplex och omfattar flera olika faktorer som: 
 

• energiintag  
• näringsintag 
• livsmedelsval 
• tillagningsform 
• ätförmåga 
• ätbeteende. 

Hur uppmärksammas ohälsosamma matvanor? 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska i mötet med patienten kunna uppmärksamma 
ohälsosamma matvanor och risk för negativ hälsopåverkan. Detta ska ske på ett person-
centrerat sätt, så att det blir relevant för patienten. 
 
Man ska kunna ge enkla råd och vid behov hänvisa vidare för utökat stöd. Stöd till 
förändring av ohälsosamma matvanor ska erbjudas i vårdkedjans alla delar när det är 
kliniskt relevant. Patienten ska kunna göra ett välinformerat val angående förändringar av 
sina levnadsvanor. 
 

a) Utforska personens matvanor genom samtal och frågor som exempelvis: 
 

• Är det okej att vi pratar en stund om matvanor? 
• Hur ser dina matvanor ut? Berätta! 
• Vad upplever du är bra och mindre bra med dina matvanor? 
• Vad vet du om hur dina matvanor påverkar hälsan? 
• Om du skulle ändra på något i dina matvanor, för att förbättra hälsan, vad 

skulle det i så fall vara? 
 

b)  Det finns även standardiserade frågor för att uppmärksamma ohälsosamma 
matvanor. Frågorna är Socialstyrelsens kostindex. De finns i en levnadsvanemall i 
flera journal-system och som webbformulär i journalsystemet TakeCare. Frågorna 
finns också i broschyren” Goda levnadsvanor gör skillnad”. Bedömning av matvanor 
är komplex och omfattar flera olika dimensioner. Kostindex ger inte en heltäckande 
bild av en persons matvanor, utan bör ses som ett screeninginstrument och som en 
del i en bredare bedömning av patientens matvanor.  

Risk för undernäring 
Undernäring är en annan sida av ohälsosamma matvanor och fångas inte upp av 
Kostindex. En riskbedömning vägleder om en patients näringstillstånd och bakom- 
liggande orsaker behöver utredas vidare så att förebyggande åtgärder kan sättas in för att 
undvika att en risk utvecklas till undernäring [66]. Riskbedömning för undernäring 
innefattar tre bedömningspunkter [68]: 
 

• Ofrivillig viktförlust (tecken på negativ energibalans) 
• Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet eller tugg- och sväljproblem  
• Undervikt, dvs body mass index (BMI) är mindre än 20 kg/m2 (för patienter 
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under 70 år) eller BMI är mindre än 22 kg/m2 (för patienter över 70 år) [66]. 

 

 
Socialstyrelsens kostindex 
 
Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska, frysta  
eller tillagade)? 
 

Två gånger per dag eller oftare 3 p 
En gång per dag 2 p 
Några gånger i veckan 1 p 
En gång i veckan eller mer sällan 0 p 

 
Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska, frysta)? 

 
Två gånger per dag eller oftare 3 p 
En gång per dag 2 p 
Några gånger i veckan 1 p 
En gång i veckan eller mer sällan 0 p 
 

Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt, i sallad eller  
som pålägg? 
 

Tre gånger i veckan eller oftare 3 p 
Två gånger i veckan eller oftare 2 p 
En gång i veckan 1 p 
Några gånger i månaden eller mer sällan 0 p 

 
Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft? 
 

Två gånger per dag eller oftare 0 p 
Dagligen 1 p 
Några gånger i veckan 2 p 
En gång i veckan eller mer sällan 3 p 

 
Hur ofta äter du frukost? 
 

Dagligen 
Nästan varje dag 
Några gånger i veckan 
En gång i veckan eller mer sällan 

 
 
Tolkning av kostindex 

• 9–12 poäng = följer i stort rekommendationerna (cirka 10% av befolkningen) 
• 0–4 poäng = betydande ohälsosamma matvanor (cirka 20% av befolkningen) 

 
Frukostfrågan ingår inte i kostindexet, men ger ett mått på måltids-ordning och planeringsförmåga 
samt indikerar behov av extra uppmärksamhet ihop med låga poäng och samtidig övervikt/fetma. 
Frågorna kan behöva kompletteras för att få en tydlig bild av personens matvanor. 
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Socialstyrelsens rekommenderade åtgärder vid 
ohälsosamma matvanor 
De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 
beskriver rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma matvanor, dels en allmän 
rekommendation och dels rekommendationer för specifika riskgrupper. Vid diabetes och 
andra diagnoser/tillstånd där det finns nationella riktlinjer för kostbehandling skall dessa 
följas. 
 

Allmän rekommendation om åtgärd* ohälsosamma 
matvanor 

Kvalificerat rådgivande samtal (Prioritet 2) 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
 
För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra, dessa benämns i 
riktlinjerna som riskgrupper. Läs mer under avsnittet Fokus på riskgrupper. 
 

Rekommendation om åtgärd* vid ohälsosamma matvanor 
för olika riskgrupper** 
Vuxna med särskild risk och ohälsosamma 
matvanor 

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal. (Prioritet 1) 

Barn och unga 2–5 år och 6–12 år som har 
ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk 
aktivitet 

Erbjud familjestödsprogram. (Prioritet 5) 

Gravida som har ohälsosamma matvanor och 
otillräcklig fysisk aktivitet  

Erbjud kvalificerat rådgivande samtal. 
(Prioritet 2) 
 

*Läs mer under avsnittet Rekommenderade åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor 
**Observera att rekommendationen avser kombinationen av de båda ohälsosamma levnadsvanorna. 
 

Tillägg och verktyg som stödjer arbetet 
I det personcentrerade mötet ges möjlighet att anpassa råd med utgångsläge där patienten 
befinner sig och var i förändringsprocessen personen är. Baserat på aktuell kostanamnes, 
bedömning av gällande behov, livssituation och annat som påverkar energi och närings-
intag behövs verktyg som enkelt anpassas till bra stöd i mötet. En mängd bilder, filmer, 
recept, ”tallriksmodell för olika energibehov”, mat-dryckesdagbok och andra användbara 
formulär av olika slag finns att tillgå på:  
 

• Socialstyrelsens webbavsnitt Samtal om bra matvanor  
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=744 

• Livsmedelsverkets hemsida 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor  
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/samtal-om-mat-i-halso--
och-sjukvarden  

https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=744
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=744
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/samtal-om-mat-i-halso--och-sjukvarden
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/samtal-om-mat-i-halso--och-sjukvarden
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• I rikshandboken barnhälsovård; ”Grunda sunda vanor”-pedagogiska bilder att 
samtala omkring 
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-
levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial 

• Måttsats för olika energinivåer, finns att köpa exempelvis på apotek  

• Sundkurs: http://www.sundkurs.se/  
 

Mat- och dryckesdagbok 
Mat-och dryckesdagbok är ett sätt att stödja patienten att bli mer uppmärksam över sina 
egna matvanor samt ett verktyg som kan användas som underlag för samtalet kring 
patientens matvanor. Det allra viktigaste är att patienten själv börjar reflektera över sina 
matvanor. Ofta kan mat -och dryckesdagboken i sig leda till att patienten börjar förändra 
sina vanor. För mat- och dryckesdagbok kan användas färdiga formulär eller olika 
applikationer som kan laddas ner till smartphone. Att fotografera sina måltider/drycker 
kan även vara ett sätt att föra mat- och dryckesdagbok.  
 
Exempel på Mat- och dryckesdagbok 
 

Klockslag/ 
Måltid/ Plats 

Beskrivning av mat och dryck. 
Så noggrant som möjligt. Ett livsmedel per rad. 

Mängd  
(dl, msk, tsk, gram, skiva) 

   

   

   

   

   
 

 
 

Nyckelhålet 
Nyckelhålsmärkning är ett hjälpmedel för att underlätta till mer hälsosamma matval i 
butik. Märkningen används på förpackade livsmedel som uppfyller regler gällande mindre 
salt och socker, mer fullkorn och kostfiber samt större andel omättat fett eller lägre 
fetthalt. Oförpackade livsmedel som frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, potatis och fisk får 
också nyckelhålsmärkas [69]. 

Tallriksmodellen 
Tallriksmodellen är ett pedagogiskt verktyg för sammansättning av en balanserad måltid 
med grönsaker/rotfrukter, stärkelserika kolhydrater samt proteinrika livsmedel.  
 
Storleken på grönsaksdelen och potatis-pasta-bröd-gryn-delen är flexibel och anpassas till 
individens totala energibehov, vilket påverkas av ålder, fysisk aktivitet och vissa sjukdoms-
tillstånd. Den moderna tallriksmodellen kommer i två olika versioner: en för den som rör 
sig enligt rekommendationerna (vänster bild) och en annan för den som rör sig lite (höger 
bild).  
 

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial
http://www.sundkurs.se/
http://www.sundkurs.se/
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Bild: Två varianter av tallriksmodellen.   

Källa: Livsmedelsverket www.slv.se 

 
Tallriksmodellen visar proportionerna mellan de tre delarna. Modellen säger ingenting om 
hur mycket som är lagom att äta - det avgör hunger och energibehov. För många innebär 
det att de två största delarna av tallriken täcks av grönsaker och rotfrukter samt stärkelse-
rika kolhydrater som potatis, pasta, ris, bulgur, bröd eller liknande. Den minsta delen fylls 
på med proteinrika livsmedel som fisk, kyckling, ägg, kött eller vegetariskt alternativ. 
 
Vid vissa tillstånd i livet och i högre åldrar kan aptiten försämras med risk för att energi- 
och proteinintaget blir för lågt. Nedan jämförs tallriksmodellen med en tallrik som gäller 
för äldre med nedsatt aptit som inte orkar äta så stora portioner. Knepet är att äta flera 
små, energi- och proteinrika måltider med anpassad sammansättning för att få i sig 
tillräckligt med energi och näring. Man behåller mängden protein, lägger till extra fett 
men minskar på de övriga två delarna. Dessutom kan dryck läggas till för att bidra med 
extra näring och energi [70].  
 
 

 
Bild: Tallriksmodellen jämfört med tallriken för äldre med nedsatt aptit  

Källa: Livsmedelsverket www.slv.se 
 

  

http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
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Verktyg och stöd för patient och personal 

1177 Vårdguiden Så äter du hälsosamt 
Information till invånare som vill äta mer hälsosamt.  
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Mat-och-naring1/Halsosamma-matrad/ 

1177 Vårdguiden Liv och hälsa 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar hälsan. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/ 

1177 Vårdguiden Livsstil och hälsa under graviditeten 
Information till invånarna om hur levnadsvanor påverkar under graviditet. 
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/ 
Vårdgivarguiden Hälsosamma matvanor 
Information till vårdgivare om stöd till patienter vid otillräcklig fysisk aktivitet.  
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/halsosamma-matvanor/ 
Vårdgivarguiden Hälsosamma levnadsvanor  
Här kan vårdgivare läsa mer om alla fyra levnadsvanor, hitta aktuella utbildningar och ladda ner material. 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/ 
Viss.nu 
Viss är ett behandlingsstöd för primärvården i Region Stockholm. Under avsnitt Hälsofrämjande arbete beskrivs 
handläggning av ohälsosamma levnadsvanor. http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/ 
Sund start 
En webb-kurs med inspiration om hälsosamma levnadsvanor för gravida och om vad den gravida behöver veta om 
vikt, mat och matvanor.  https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Graviditeten/Halsa-under-graviditeten/Bra-
mat-nar-man-ar-gravid/ 

Broschyrställ med patientinformation 
Broschyrställ med enkel information till vuxna som vill förbättra sina levnadsvanor. Det levereras komplett med 
foldrarna Goda levnadsvanor gör skillnad, Bra mat och rörelse samt kontakt kort till Sluta-Röka-linjen och 
Alkohollinjen. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/  
Goda levnadsvanor gör skillnad 
Folder med egentest av levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, 
sluta röka och minska intag av alkohol. https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-
arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/ 

Bra mat och rörelse 
Folder med råd om bra mat och fysisk aktivitet där det framgår vilka livsmedel och aktiviteter man bör öka, byta ut 
och minska. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, turkiska och finska och som bildstöd. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/ 

Hur mycket socker äter och dricker du? 
Affisch i A3 med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Information finns 
på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.(22) 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/halsosamma-
matvanor/hur-mycket-socker-ater-och-dricker-du/  
Samtal om hälsa 
Häfte med enkla tips om hur du som vårdpersonal kan inleda ett samtal om levnadsvanor och hur du använder 
motiverande strategier. 
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-
levnadsvanor/ 
Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer 
Patientinformation om hur levnadsvanor kan påverka under och efter cancerbehandling samt råd kring hur 
ohälsosamma levnadsvanor kan förändras. https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-
omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/ 

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer - ett kunskaps-underlag för teamet 
Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med 
cancer. 
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/ 

MATVANOR 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Mat-och-naring1/Halsosamma-matrad/
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/halsosamma-matvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Menyer/Halsoframjande-arbete/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/halsosamma-matvanor/hur-mycket-socker-ater-och-dricker-du/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/levnadsvanor/halsosamma-matvanor/hur-mycket-socker-ater-och-dricker-du/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsosamma-levnadsvanor-for-dig-som-har-eller-har-haft-cancer/
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Sundkurs  
Sundkurs är en inspirationskälla med fakta och pedagogik om hur matvanor och fysisk aktivitet kan förbättra vår 
hälsa. http://www.sundkurs.se/livsstilskurs/  
Läs mer 
• Livsmedelsverket Aktuella fakta och råd om mat och näring för alla åldrar. 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo 
• Livsmedelsverket Matkollen. Ett enkelt snabbtest med tips på hur man göra sina matvanor lite hälsosammare, 

handledning till personal finns.  https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-
matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=languag
e%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-
ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3
cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1  

• Socialstyrelsens Stöd för samtal om matvanor https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-
riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-matvanor/  

• Folkhälsoguiden Matguiden – en introduktion. Information om hur mat och måltider kan byggas upp för olika 
målgrupper och energinivåer. http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden1/levnadsvanor/matguiden/    

• Nordic Nutrition Recommendations. København: Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet: http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf   

• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. http://www.hfsnatverket.se/    

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning ingår som en naturlig del av både rådgivande samtal och kvalificerat 
rådgivande samtal. För bestående förändring av matvanor behövs strukturerad 
uppföljning. Uppföljningen kan innefatta flera besök och telefonuppföljning eller annan 
typ av uppföljning ex via Skype/videosamtal. Matvanornas komplexitet försvårar dock 
uppföljning och i dagsläget finns ingen användbar, evidensbaserad metod för uppföljning 
av förändring av matvanor. 

Förslag till uppföljningsparametrar 
Uppföljning sker beroende på individuella mål, ålder och hälsotillstånd. 
 

• Aktuell kostanamnes (mängd, livsmedelsval, tillagningsmetod och 
måltidsmönster)  

• Mat- och dryckesdagbok  
• Kostindex  
• Midjemått 
• Vikt 
• BMI (vikt i kg/längd i m2) 
• Blodfetter 
• Blodtryck 

 
 

Enkla råd – Hälsosamma matvanor  
 

• Ät regelbundet, gärna tre huvudmåltider och eventuellt 1–3 mellanmål 

• Drick vatten som törstsläckare och till de flesta måltider 

• Nyckelhålsmärkning ger vägledning till mer hälsosamma matval 

• Anpassa mängd och matval efter energibehov- ta hjälp av tallriksmodellen 

• Ät frukt/bär /grönsaker /rotfrukter som del av alla dina måltider 

 

http://www.sundkurs.se/livsstilskurs/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanekollen?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matvanekollen&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=192.44.242.18&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_AreaOverviewPage/_1e5f3cc5-b1f6-41c9-abd4-010e2de9b5f5_sv&_t_hit.pos=1
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-matvanor/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-matvanor/
http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden1/levnadsvanor/matguiden/
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
http://www.hfsnatverket.se/
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 Fakta matvanor 
Enligt Socialstyrelsen har uppskattningsvis 20 % av Sveriges befolkning ohälsosamma matvanor [1]. 
Ohälsosamma matvanor, oberoende av BMI, är en av de största risk-faktorerna för ohälsa och för 
tidig död i Sverige [3]. Samband mellan mat och hälsa är komplext och baserat på tillgänglig evidens 
råder det en samsyn inom forskningen om det matmönster som anses främja hälsa i befolkningen [1, 
63, 64, 71]. Hälsosamma matvanor är en del i preventionen för våra vanligaste folksjukdomar, och 
samtidigt en del av behandlingen vid många sjukdomstillstånd. 
 
Råd om hälsosamma matvanor som ges inom hälso- och sjukvården ska vara evidens-baserade och 
utgå från de nordiska näringsrekommendationerna (NNR12) och Livsmedelsverkets kostråd. Dessa 
ska ligga till grund för samtal om hälsosamma matvanor inom vården [63].  
 
Kort sammanfattning av de allmänna kostråden för vuxna att anpassa till individuella råd:  
• Ät minst 500 gram/ dag av grönsaker, baljväxter, frukt, bär eller rotfrukter. 
• Ät gärna 1–2 msk nötter och frön/dag 
• Ät gärna fisk och skaldjur minst 2–3 ggr/vecka  
• Välj gärna fullkornsprodukter, nyckelhålsmärkta matfetter och magra och osockrade 

mejeriprodukter 
• Ät mindre rött kött och charkprodukter, inte mer än 500 gram/vecka, endast en mindre del bör 

vara charkprodukter 
• Använd mindre salt och mindre socker 
• Ät lagom mycket för att hålla energibalansen 

 
En stor del av de allmänna kostråden gäller också för barn från 2 år, ungdomar under 18 år och 
gravida. För både barn och vuxna är fisk hälsosam mat och rekommenderas 2–3 gånger i veckan. 
Barn och ungdomar upp till 18 år, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande skall dock 
inte äta fisk som kan innehålla höga halter av vissa miljögifter oftare än 2–3 gånger per år. Övriga bör 
inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Rekommendationen gäller exempelvis vildfångad lax, 
öring och strömming/sill från hela Östersjön samt vissa insjöfiskar [72].  

Att tänka på för barn  
Barn under fyra år rekommenderas att äta frukt och grönsaker dagligen, gärna vid varje måltid. 
Mängden grönsaker och frukt ökas successivt så att barnen från fyra år rekommenderas att äta 400 
gram per dag. Från 10 års ålder rekommenderas samma mängd grönsaker och frukt som för vuxna 
det vill säga 500 gram per dag.  Att äta fullkorn och fiber är bra även för barn mellan 2–4 år, men 
mängden fullkorn och fiber kan behöva anpassas eftersom en del barn kan reagera med diarré eller 
förstoppning. Vissa barn kan även ha svårt att få i sig tillräckligt med energi om kosten är för fiberrik, 
vilket kan leda till svårigheter att gå upp i vikt. Om barnet utvecklas normalt och inte har symptom 
från magen är det bra med fullkornsprodukter [73]. Angående kostråd för barn under två år hänvisas 
till Livsmedelsverket och Rikshandboken Barnhälsovården [74, 75].  

Att tänka på vid graviditet och amning  
Vid graviditet och amning behövs mer näring exempelvis vitaminer (t.ex. folat) och mineraler (t.ex. 
järn) samt vissa fettsyror, men inte så mycket mer energi.  Annat som behöver beaktas vid graviditet 
är exempelvis koffeinintag, lever och vitamin A samt risk att smittas av Listeria och Toxoplasma. Vid 
graviditet och amning behöver man även vara försiktig med exempelvis kosttillskott, örtprodukter 
och naturläkemedel. För mer information hänvisas till Livsmedelsverket [76, 77].   
 

Ohälsosamma matvanor kan ge 
• kraftigt förhöjd risk för sjukdom 
• sänkt livskvalitet 
• för tidig död 
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Ohälsosamma matvanor ökar risken att drabbas av: 
 

• övervikt, fetma eller undernäring 
• hjärt- och kärlsjukdom 
• typ 2-diabetes 
• flera cancersjukdomar 
• demens 
• osteoporos 
• karies 

 
Ohälsosamma matvanor hos gravida kan innebära (utöver samma risk som för vuxna generellt) risk 
för kraftig viktuppgång. Detta ökar i sin tur risk för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och 
förlossningskomplikationer med konsekvenser för barnets hälsa både på kort och lång sikt [1].  
 
Ohälsosamma matvanor hos barn bedöms öka risk för övervikt och fetma. Barns matvanor påverkar 
även riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes, såsom insulin-resistens, LDL-kolesterol 
och blodtryck – både i barndomen och hos unga vuxna [1]. 
 

Äldre 
Gruppen äldre från 65 år och uppåt är en heterogen grupp där en del är mycket aktiva medan andra 
är inaktiva, där övervikt, fetma, undervikt och undernäring finns representerat i samma åldersgrupp. 
Med en variation av individuella behov för hälsosamma matvanor - alltifrån måltider med mycket 
näring och lite energi till behov av många små, energirika och näringstäta mål. Med stigande ålder 
ökar risk för undernäring. Undernäring kan vara sjukdomsrelaterad eller icke- sjukdomsrelaterad. Det 
finns flera orsaker till icke-sjukdomsrelaterad undernäring, exempelvis normala förändringar i 
kroppens ämnes-omsättning vid stigande ålder samt olika funktions-nedsättningar. Det är också 
vanligt bland äldre med känslor av ensamhet, oro och nedstämdhet. Flera av dessa faktorer påverkar 
aptiten och kan ge upphov till minskad lust eller intresse att äta. Vid vilken ålder övergången från en 
aktiv person med god aptit till en person med tilltagande aptitlöshet och skörhet sker, och hur lång 
tid det tar, är individuellt. Med bakgrund av detta kan det för många äldre jämfört med yngre 
personer vara förenat med risker att minska i vikt och viktstabilitet kan därför vara att föredra [68, 
78]. 
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