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Använd de sökord som 
är kopplade till den 
levnadsvana du tagit upp 
med patienten och som är 
relevanta för patientens 
hälsotillstånd.

Tobaksbruk rökning ◊

Tobaksbruk snusning ◊

Alkoholkonsumtion ◊

Fysisk aktivitet ◊

Fysisk träning 

Vardagsmotion

Matvanor  
(mall i mall med 4 olika 
sökord)

Resultat [bedömning] 
matvanor

◊ Inskrivning 
slutenvårdstillfälle

Om patienten har en 
ohälsosam levnadsvana som 
påverkar det medicinska 
tillståndet ska stöd 
erbjudas.

Erbjudet stöd, tobak ◊

Erbjudet stöd, alkohol

Erbjudet stöd, fys 
aktivitet

Erbjudet stöd, matvanor

KVÅ/Åtgärdskod

Åtgärder enligt Region 
Skånes vårdprogram 
levnadsvanor dokumenteras 
i mallar avsedda för 
respektive åtgärd – 
ligger under anteckning 
levnadsvanor.

Tobak
Mall för tobaksavvänjare 
ska användas.

Alkohol
Ingen specifik 
mall framtagen. 
Dokumentationen kan 
innehålla patientens 
inställning/motivation 
om behov finns och/eller 
möjligheter och hinder för 
att förändra samt mätbart 
mål för interventionen.

Fysisk aktivitet
Mall för FaR-funktion ska 
användas.

Matvanor
Mall beräknas klar under 
2015.

KVÅ/Åtgärdskod

När rekommenderade 
åtgärder enligt Region 
Skånes vårdprogram 
levnadsvanor avslutats, 
ska sökord för identifierat/
bedöma fyllas i på nytt.

Tobaksbruk rökning

Tobaksbruk snusning 

Alkoholkonsumtion

Fysisk träning 

Vardagsmotion

Matvanor (mall i mall med 
4 olika sökord)

Resultat [bedömning] 
matvanor

KVÅ/Åtgärdskod

REMISS/HÄNVISNING TILL ANNAN VÅRDNIVÅ/ENHET

Region Skånes vårdprogram levnadsvanor
www.skane.se/halsoinriktad 

Socialstyrelsen (2011) 
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
Broschyr Goda levnadsvanor http://www.hfsnatverket.se  

Tre typer 
av rådgiv-
ning

Tobaks-
bruk

Riskbruk 
av alkohol 

Otillräcklig
Fysisk
aktivitet

Ohälso-
samma 
matvanor

Enkla råd DV111 DV121 DV131 DV141

Rådgivan-
de samtal 

DV112 DV122 DV132 DV142

DV200 FaR
Fysisk 
aktivitet på 
Recept

Kvali-
ficerat 
rådgivande 
samtal

DV113 DV123 DV133 DV143

IDENTIFIERA/BEDÖM ERBJUD STÖD ÅTGÄRD UPPFÖLJNING

KONTAKT
www.skane.se/halsoinriktad, se RELATERAT,  
Nätverket för hälsoinriktad hälso- och sjukvård

KVÅ/ÅTGÄRDSKOD



ÖVERSIKTEN

För att  få överblick över tidigare uppgifter om levnadsvanor – 
Använd Översikt, knappen hittas överst på journalmappen.
Välj ”Gemensamma” och ”Levnadsvanor”, så visas det som senast 
dokumenterats på sökorden.

INSKRIVNA PATIENTER VID SLUTENVÅRDSTILLFÄLLE (MELIOR)

LEVNADSVANOR 
STATUS  
(mall i mall)

Mallen används när 
det utifrån patientens 
hälsotillstånd är av vikt att ta 
upp frågor om levnadsvanor

0 Inskrivnings-
mallar för respek-
tive yrkesgrupp

Mallen öppnas när du väljer ”Bedömt” eller ”Bedömt inför 
operation” (om patienten ska opereras). Använd de sökord som är 
kopplade till den levnadsvana du tagit upp med patienten och som 
överensstämmer med riktlinjer och rutiner för patientens aktuella 
hälsotillstånd. Möjligt att skriva fritext under samtliga sökord.

TOBAKSBRUK RÖKNING

Alternativen är: Aldrig varit rökare, Före detta rökare, Röker då och 
då samt Röker dagligen. Om patienten röker kan antal cigaretter/
dag anges.

TOBAKSBRUK SNUSNING

Sökordet har samma upplägg som Tobaksbruk rökning. Om patienten 
snusar kan dosor/vecka anges.

ALKOHOLKONSUMTION

Sökordet utgår från i vilken frekvens patienten använder alkohol 
utan att gå in på mängder. Detta för att skapa en initial bild av hur 
patientens alkoholvanor ser ut. Samtalet kan behöva kompletteras 
med mer information som inte nödvändigtvis behövs dokumenteras. 
Vid användandet av frågeformuläret AUDIT om alkoholvanor kan 
poängen av detta formulär skrivas in i ”Mätvärde” under AUDIT-C 
(tre första frågorna) och AUDIT (hela formuläret).

FYSISK AKTIVITET

Sökordet syftar till i vilken utstäckning patienten är fysiskt aktiv 
i sitt dagliga liv utifrån antal uppskattade minuter per vecka. 
Inkluderar både träning och vardagsmotion såsom aktiva transporter 
i form av promenader, cykling och liknande. Obs! Här dokumenteras 
inte fysisk aktivitet i form av gångsträcka, mobilisering, 
gånghjälpmedel med mera.

ERBJUDET STÖD, TOBAK

Om patienten röker ska stöd för att sluta och/eller att vara rökfri 
under vårdtiden erbjudas.

MOTTAGNINGSMALLAR VID ÖPPENVÅRDSTILLFÄLLE (MELIOR)

LEVNADSVANOR 
STATUS

Mallen används när det 
utifrån patientens hälsotill-
stånd är av vikt att ta upp 
frågor om levnadsvanor

0 Mottagnings-
anteckning för alla 
yrkeskategorier

Mallen öppnas när du väljer ”Bedömt” eller ”Bedömt inför 
operation” (om patienten ska opereras). Använd de sökord som är 
kopplade till den levnadsvana du tagit upp med patienten och som 
överensstämmer med riktlinjer och rutiner för patientens aktuella 
hälsotillstånd. Möjligt att skriva fritext under samtliga sökord.

TOBAKSBRUK RÖKNING

Alternativen är: Aldrig varit rökare, Före detta rökare, Röker då och 
då samt Röker dagligen. Om patienten röker kan antal cigaretter/
dag anges.

TOBAKSBRUK SNUSNING

Sökordet har samma upplägg som Tobaksbruk rökning. Om patienten 
snusar kan dosor/vecka anges.

ALKOHOLKONSUMTION

Sökordet utgår från i vilken frekvens patienten använder alkohol 
utan att gå in på mängder. Detta för att skapa en initial bild av hur 
patientens alkoholvanor ser ut. Samtalet kan behöva kompletteras 
med mer information som inte nödvändigtvis behövs dokumenteras. 
Vid användandet av frågeformuläret AUDIT om alkoholvanor kan 
värdet av detta formulär skrivas in i ”Mätvärde” under AUDIT-C (tre 
första frågorna) och AUDIT (hela formuläret).

FYSISK TRÄNING

Ange i vilken utsträckning patienten utövar planerad fysisk träning 
på en hög intensitet vilket innebär en betydande värmeökning i 
kroppen samt kraftig andfåddhet och pulsökning. Tid om minst 
10 sammanhängande minuter räknas. Dokumentera antal minuter  
avseende hur många minuter i veckan fysisk träning utövas. För 
tillräcklig fysisk aktivitet krävs totalt 150 minuter i veckan inklusive 
minuter för vardagsmotion. Minuter av träning som utförs med en 
hög intensitet räknas dubbelt, det vill säga 10 minuter blir 20.

VARDAGSMOTION

Ange i vilken utstäckning patienten är fysiskt aktiv i sitt dagliga 
liv såsom promenader, cykling och liknande. Tid om minst 10 
sammanhängande minuter räknas. För tillräcklig fysisk aktivitet 
krävs totalt 150 minuter i veckan inklusive minuter för fysisk 
träning.

MATVANOR (MALL I MALL)

Valet ”Identifierade” öppnar upp nya sökord och används  då 
patienten har ohälsosamma matvanor som har stor inverkan 
på patientens hälsotillstånd. Anteckningen bör i de flesta fall 
kompletteras med fritext i form av mängd, livsmedelsval, 
tillagningsmetod och måltidsmönster. Hänsyn ska tas till om 
patienten ligger i risk för undernäring, vilket är ett akut tillstånd 
som ska åtgärdas i första hand. 

ÄTER GRÖNSAKER/ROTFRUKTER

Dokumentera med vilken frekvens som patienten äter det aktuella 
livsmedlet enlig de val som är knutna till poängen.

ÄTER FRUKT/BÄR

Dokumentera med vilken frekvens som patienten äter det aktuella 
livsmedlet enlig de val som är knutna till poängen.

ÄTER FISK/SKALDJUR

Dokumentera med vilken frekvens som patienten äter det aktuella 
livsmedlet enlig de val som är knutna till poängen.

ÄTER SÖTSAK/BAKVERK/SÖT DRYCK

Dokumentera med vilken frekvens som patienten äter det aktuella 
livsmedlet enlig de val som är knutna till poängen.

BEDÖMNING AV MATVANOR

Summera svaren på de fyra ovanstående sökorden. Summan ger 
vägledning om stöd bör erbjudas patienten för att förändra sina 
matvanor.

ERBJUDET STÖD, TOBAK

Om patienten röker ska stöd för att sluta erbjudas. Välj ett eller 
flera alternativ.

ERBJUDET STÖD, ALKOHOL

Om patienten har en hög alkoholkonsumtion eller om 
alkoholkonsumtion har inverkan på patientens hälsotillstånd ska 
stöd för att minska/sluta med alkohol erbjudas. Välj ett eller flera 
alternativ.

ERBJUDET STÖD, FYS AKTIVITET

Om patienten har en låg eller för hög grad av fysisk aktivitet som 
har inverkan på patientens hälsotillstånd ska stöd för att förändra 
den fysiska aktiviteten erbjudas. Välj ett eller flera alternativ.

ERBJUDET STÖD, MATVANOR

Om patienten har ett lågt värde på bedömningen av frågorna eller 
om matvanorna har inverkan på patientens hälsotillstånd, ska stöd 
erbjudas. Välj ett eller flera alternativ. 

Med reservation för eventuella ändringar


