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Snabbguide vid hälsosamtal för 70-åringar 

 

- Goda levnadsvanor är viktiga genom hela livet. Små förändringar vad gäller 
levnadsvanorna kan göra stor skillnad både för hälsan och för livskvaliteten.  

- Det föreligger stor individuell variation vad gäller 70-åringars hälsa. Det är 
därför viktigt att göra en helhetsbedömning av varje individ och att erbjuda 
individuella hälsoråd utifrån denna. 

- Varierad och regelbunden fysisk aktivitet är viktigt även för 70 åringar. 
Förbättrad fysisk funktion ökar förmågan att klara av vardagsaktiviteter och 
bidrar till att bevara muskelmassa. Konditionsträning förbättrar kognitiv funktion 
och multikomponent träning minskar risk för fall och fallrelaterade skador. 
Fysisk aktivitet förebygger och behandlar många hälsoproblem och sjukdomar. 

- Minska stillasittande. Långvarigt stillasittande är en oberoende riskfaktor för 
ohälsa. Äldre vuxna, liksom alla andra åldersgrupper, bör bryta långvarigt 
stillasittande med korta rörelsepauser men också sträva efter att ersätta 
långvarigt stillasittande med vardagsaktiviteter och träning. Äldre individer som 
sitter mycket stilla kan behöva extra stöd i förändring mot ökad fysisk aktivitet. 

- Det är aldrig för sent att sluta röka. Vid rökstopp minskar bl.a. risken för 
hjärtkärlsjukdom och för insjuknande i KOL. Vidare så återgår lungfunktionen 
till en normal åldersförändring och risken för hjärtinfarkt halveras inom 3–12 
månader. 

- Forskning tyder på att hög alkoholkonsumtion hos äldre ökar risken för bl.a. 
hjärtkärlsjukdom och kognitiv sjukdom. Vi har i nuläget inga belägg för att 
rekommendera 70-åringar total avhållsamhet från alkohol, men ju lägre 
alkoholkonsumtion desto bättre. 

 - En aktiv livsstil och social samvaro förlänger livet (även hos de som redan 
har kroniska sjukdomar) och kan skydda mot demensutveckling. Därför är det 
viktigt att försöka förebygga och motverka social isolering. 

- Uppmärksamma att förekomst och insjuknande av depression fördubblas från 
70-85år. 

- För 70-åringar gäller samma kostråd som för vuxna generellt. För äldre med 
nedsatt aptit så finns dock specifika kostråd framtagna av Livsmedelsverket. 

- Vad gäller bedömning av blodtryck och kolesterol; använd 
bedömningsscheman för 70-åringar i metodstödet. 

- Vid osäkerhet angående hälsoråd vid komplexa, kroniska sjukdomar; ta 
kontakt med individens behandlande läkare. 

- Använd motiverande samtalsteknik i hälsosamtalet. Speciellt viktigt att för 70-
åringar betona autonomi, stärka självtillit, bygga på det friska, få fram vad som 
är värdefullt för individen att ta upp, hur vill individen fylla sina år, etc.  

- Erbjud Livsstilsverktyget till de som önskar reflektera mer över sin hälsa både 
vad gäller konkreta vardagstips och existentiella aspekter av ålder och hälsa. 
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Introduktion 

Risken att drabbas av olika hälsoproblem och sjukdomar ökar med stigande ålder. 
Hälsan bland 70 åringar kan variera mycket från individ till individ. Det är därför viktigt 
att, som alltid, göra en helhetsbedömning och därefter erbjuda individuella hälsoråd. Vid 
förekomst av kroniska sjukdomar kan man ibland behöva rådfråga individens läkare. 
Forskning (se vidare i nästa stycke) visar att man även i 70 årsåldern kan påverka sin 
hälsa positivt genom hälsosamma levnadsvanor. Goda levnadsvanor är viktiga genom 
hela livet och även små förändringar kan göra stor skillnad både för hälsan och för 
livskvaliteten. 

Studie om levnadsvanor i hög ålder och livslängd 

Att hålla en hälsosam livsstil och ett rikt socialt nätverk har visat sig i en stor svensk 
studie vara statistiskt signifikant kopplat till ett längre liv, även hos individer över 75 år1. 

Äldre som var fysiskt aktiva levde 2 år längre än inaktiva. Icke rökare som var fysiskt 
aktiva, mentalt stimulerade och hade ett bra socialt nätverk (låg riskprofil) levde cirka 5 
år längre än de som var rökare, fysiskt inaktiva och hade dåligt socialt nätverk (högrisk 
profil). Dessa samband kunde man även se hos individer över 85 års ålder och hos de 
med kroniska sjukdomar. Om vi kan uppmuntra individer med låg risk att fortsätta leva 
ett fysiskt och socialt aktivt liv och erbjuda stöd till individer med hög risk genom att visa 
vilka fördelar de kan få genom flera små förändringar i levnadsvanor så kan vi markant 
förbättra folkhälsan hos våra äldre. 

 

1. Fysisk aktivitet - Minst lika viktigt för seniorer som för yngre 

Äldre personer har god effekt av fysisk aktivitet och det är aldrig för sent att börja 
träna. Det ses samma procentuella ökning av kondition och styrka vid träning som 
hos yngre, men det verkar som om de positiva effekterna av träningen avtar fortare. 
Både muskelstärkande fysisk aktivitet/styrketräning och konditionsträning är mycket 

viktigt genom hela livet och således även i hög ålder för att förebygga sjukdom, 
förbättra prognos och symtom på etablerad sjukdom, minska risk för framtida sjukdom 
och framför allt på kort och lång sikt förbättra livskvaliteten. Mängden och intensiteten 
av träningen måste anpassas individuellt och får styras av patienten, som grundregel 
rekommenderas dock både styrketräning och konditionsträning, förslagsvis växelvis. 
Nedanstående träningsregimer kan ses som inspiration och är de som visat sig ha 
effekt hos äldre i studier. När man kombinerar både styrketräning och 
konditionsträning kan man behöva anpassa totala antalet pass efter vad personen 
klarar av utan att skada sig eller överanstränga sig. För träning vars mål är att 

upprätthålla funktion i vardagen är det extra viktigt att träna regelbundet. Tänk även 
på att träning kan ge möjlighet till social samvaro och därigenom minska ofrivillig 
ensamhet hos äldre. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation för vuxna 65 år och äldre 

 

● Regelbunden fysisk aktivitet 
Alla vuxna 65 år och äldre bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och 
helger. 

● Balansträning tre dagar i veckan 
För att bevara fysisk funktion och förebygga fall bör äldre vuxna komplettera 
vardagliga rörelser med fysisk aktivitet som kombinerar balans, styrka och rörlighet 
tre eller flera dagar i veckan. 
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● Minskat stillasittande  
Äldre vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder 
av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet. 

● Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka 
Äldre vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 
minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en 
likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan. Fysisk aktivitet på 
måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant 
ökning av puls och andning. 

● Mer fysisk aktivitet 
○ Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per 

vecka betyder det mer än 300 minuter fysisk aktivitet på måttlig intensitet, eller 
mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig 
kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan. 

○ Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de 
negativa hälsoeffekterna av långvarigt sittande. 

● Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan 
Äldre vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög 
intensitet, minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större 
muskelgrupper. 

● Äldre som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som deras 
tillstånd medger och kan behöva stöd för att finna lämplig träningsform. 

Förebygga benskörhetsfrakturer genom att förebygga fall 

Förekomsten av benskörhet ökar kraftigt med åldern, särskilt hos kvinnor. Benskörhet 
i kombination med ökad fallrisk på grund av sämre balans/koordinationsförmåga, 
nedsatt syn och hörsel, minskad känsel (särskilt proprioception som är förmågan att 
kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position) i fötter, läkemedelsbiverkningar, lågt 
blodtryck i stående och minskad styrka innebär att risken att ramla och drabbas av en 
traumatisk fraktur är kraftigt förhöjd i hög ålder. Flera av orsakerna som bidrar till en 
traumatisk fraktur kan dock förebyggas via träning eller hjälpmedel vilket är viktigt att 
förmedla. Vi kan som individer påverka vår framtida risk att ramla genom att 
uppmärksamma dessa riskfaktorer2 där olika former av träning visat sig vara ett 
kostnadseffektivt sätt att förebygga fall3. 

Hur ska man träna för att förebygga fall? 

En metaanalys över effekten av olika typer av träningsinterventioner hos personer i 
åldrarna 65 eller äldre har visat på en tydlig effekt av olika typer träningsprogram i att 
förebygga fall3. Från metaanalysen drar författarna tre huvudslutsatser om hur man 
bör träna för att förebygga fall. 

● Träna varierat!  

Integrerade träningsformer med både balansträning, core-träning (buk-bål 
stabilitet) och styrketräning gav bäst resultat 

● Träna långsiktigt!  

Träningsprogram som pågick över flera år gav mycket bättre effekt än 
kortare program. Se träningen som ett livslångt projekt/en livsstil mer än en 
tillfällig insats. 
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● Träna ofta! 

Program som hade minst 5 träningspass i veckan hade överlägsna resultat 
jämfört med de som tränade mer sällan 

 

Fördjupning: studie om separata effekten av balansträning på 

rörelseförmågan 

För att understryka att balansträning ger en effekt på rörelseförmågan, oberoende av 
allmän styrketräning, kan vi nämna en studie där man bett tre grupper äldre träna 
antingen balans, styrka eller kondition4. Efter 3 månader utvärderades resultatet i 
form av tid till uppresning från sittande i stol (Timed up and go), förändringar i balans 
och upplevd smärta jämfört med innan träning. Balansgruppen blev signifikant 
snabbare att resa sig ur en stol och fick bättre resultat i balanstestet medan 
styrketräningsgruppen minskade upplevd smärta men inte fick någon förbättrad 
balans eller minskad tid att resa sig ur en stol.  
 
 

Vad är balansträning? 

 
Balans är en sammansatt funktion och kan tränas på många sätt.  Balans involverar 
muskelfunktion både styrka och reaktionsförmåga, koordination, känsel och 
sinnesintryck. Balansen kan påverkas av rörelserädsla och individens självtillit. 
Balansträning kan vara att gå på ojämnt underlag, kliva över hinder, stå på 
balansplatta eller ett ben. Nedan finns länkar med tips på träning. Träning utformas 
individuellt och känner individen sig osäker kan stöd av till exempel fysioterapeut 
erbjudas. 
 
Att hålla sig i form som senior - 1177 

Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor - Socialstyrelsen 

 

Varför muskelstärkande fysisk aktivitet är viktigt hos äldre  

Om man inte aktivt tränar för att bibehålla muskelmassan så minskar muskelmassa 
och styrka med åldern. Mängden minskad skelettmuskulatur per år har i studier 
uppskattats till 0.18kg/år5 där äldre inaktiva personer är de som förlorar mest 
muskelmassa per år. Minskningen av muskelmassa förklaras av minskat antal 
muskelfibrer och antalet muskelstamceller, man tror att det enda sättet att öka antalet 
muskelfibrer är via antalet stamceller. 

Att bibehålla och stärka kroppens muskler är viktig för förmågan till fysisk aktivitet att 
till exempelvis gå i trappor, resa sig från sittande och öppna en burk. Aktivitet i 
skelettmusklerna påverkar även andra funktioner som ökad energiomsättning, 
minskad insulinresistens och inflammation i kroppen. Att behålla en bra muskelmassa 
upp i åren ger många hälsofördelar. 

 

Sarkopeni (minskad muskelmassa) kan förhindras 

Att förlora muskelmassa med åldern är dock ingen naturlag utan är något som vi som 
individer kan påverka själva, även när vi är äldre. Regelbunden styrketräning hos 

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/fysisk-aktivitet-och-traning/att-halla-sig-i-form-som-senior/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/fallolyckor/balanseramera/
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äldre leder till ökad muskelmassa istället för att förlora muskelmassa med åldern6. Att 
förhindra förlust av muskelmassa är viktigt både för allmän hälsa men kan också 
minska risken för fall och öka livskvaliteten genom att en mer autonom och aktiv 
livsstil blir möjlig under längre tid av livet. Sarkopeni kan även vara nutritionsrelaterat, 
t.ex. till följd av ett otillräckligt proteinintag7. 

 

Hur ska äldre träna styrka? 

En stor meta-analys6 av studier som undersökt flertalet träningsprogram för äldre 
visade i genomsnitt ökad muskelmassa på 1.1kg vid 20 veckors träning. 
Jämförelsegruppen som inte tränade tappade i genomsnitt 0.7 kg i muskelmassa.  

 

Träningsprogrammen som ingick i studierna använde följande träningsregimer: 

● 2-3 gånger per vecka 
● Träning av hela kroppen varje vecka eller varje pass 
● Intensitet 50% till 80% av 1 repetitionsmaximum (motståndet är 50-80% av det 

motstånd som man klarar maximalt vid 1 försök) 
● Total antal set i genomsnitt per pass: 20 
● Totalt antal övningar i genomsnitt per pass: 8 

 

Konditionsträning hos äldre har i studier visat sig förebygga kognitiv 

sjukdom/demens  

En meta-analys från 2018 gick igenom 19 studier där man undersökt effekten av 
träningsprogram på kognitiv funktion hos äldre (medelålder 77 år). Största delen av 
deltagarna hade en lindrig kognitiv störning, och därmed ansågs vara i riskzonen för 
att utveckla demens och cirka en tredjedel hade nyligen diagnostiserats med 
alzheimers sjukdom8. 

 

Resultaten visar att de som tränade konditionsträning ökade sin kognitiva funktion 
medan de som inte tränade försämrades i kognitiv funktion. 

 

Träningsregim som användes: 

● 3-4 dagar per vecka 
● 45 minuter per session 
● Måttlig intensitet  

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR)  

FaR står för fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk 
aktivitet. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att metoden fungerar. Som grund för 
ordinationen används kunskapsstödet FYSS. 
 
FaR består av tre huvuddelar som alla är lika viktiga för resultatet:  
• Rådgivande samtal med patienten (personcentrerad samtalsteknik)  
• Skriftlig ordination (receptet)  
• Uppföljning – löpande, senast efter sex månader.  
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Region Skåne samverkar med RF-SISU Skåne, som ansvarar för en databas där man 
kan hitta förslag på olika aktiviteter. I databasen finns exempel på aktiviteter att göra 
på egen hand som promenadslingor, utegym, och Skåneleden. Det kan också vara 
aktiviteter hos aktivitetsarrangörer (ensam eller i grupp) som träningsanläggningar, 
simhallar och föreningar. Du hittar databasen på RF SISU’s hemsida.  
Som samtalsledare kan du skriva FaR till deltagare i alla åldrar som behöver stöd att 
bli mer fysiskt aktiv.  

 

2. Matvanor  

För 70-åringar med god aptit gäller samma kostråd som för vuxna generellt. För äldre 
med nedsatt aptit har Livsmedelsverket tagit fram specifika råd om Bra matvanor för 
äldre9. För äldre som inte orkar äta lika mycket som förr kan det vara bra med många 
små och energitäta måltider, utspridda över dygnet. Livsmedelsverket har tagit fram 
en kostnadsfri broschyr som kan beställas och delas ut till deltagare som har nedsatt 
aptit eller vill lära sig mer om hur kostrekommendationer kan påverkas med åldern.  

Proteinintag minst lika viktigt för tränande äldre som yngre 

Som noteras i träningsavsnittet ovan så har seniorer ett minskat antal 
muskelstamceller och muskelfibrer och även om effekten av träning är god även för 
äldre svarar de därför inte med lika stor muskeltillväxt efter träning som en ung 
person6. För att möjliggöra muskeltillväxt behövs utöver träning även byggstenar i 
form av protein. Det finns forskning som tyder på att proteinbehovet efter styrketräning 
hos en äldre person är lika stort, eller större, som hos en yngre person och att ett 
tillräckligt proteinintag är viktigt hos äldre för att erhålla muskeltillväxt efter träning10,11. 
För den tränande senioren är det därför viktigt att säkerställa att proteinintaget är 
tillräckligt, om det är för lågt minskar effekten av träning och risken för muskelsvaghet 

och framtida åldersskörhet ökar. 
 

Beakta att patienter med njursvikt bör följa rekommendationer gällande proteinintag 
från sin ansvariga läkare 

 

Medelhavsdiet kan förebygga skörhet hos äldre 

Medelhavskost har visat sig även ha effekt för att förebygga insjuknande i så kallad 
åldersskörhet (engelska frailty)12. Denna slutsats drog man i en meta-analys av 4 
studier totalt innefattade 5789 äldre med en uppföljningstid på 3,9 år i medeltal. 
Medelåldern var 60 år och alla var boende i ordinärt boende, det vill säga inga 
personer på äldreboenden var inkluderade. 

 

Man delade in deltagarna i grupper efter hur väl de följde medelhavsdieten. 
Författarna kunde dra slutsatsen att de som följde medelhavsdieten bäst hade en 
tydligt minskad risk att utveckla åldersskörhet (oddskvot 0.44, p <0.001) jämfört med 
de som följde den minst. Även de som följde medelhavsdieten “måttligt” bra hade en 
tydligt minskad risk för åldersskörhet (oddskvot 0.62, p <0.001) jämfört med de som 
följde medelhavsdieten minst.  
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Nordiet - en hälsosam nordisk diet 

Medelhavsdieten har stöd i forskningen för att vara en hälsosam diet men kan ha en 
nackdel i att den baseras på råvaror och maträtter som är vanligare i 
medelhavskulturer och därmed kan vara svårare att följa för en nordisk population. Ett 
alternativ som också är i linje med Livsmedelsverkets kostråd och som kan vara 
lättare att ta till sig är Nordiet, en diet baserad på nordiska råvaror och som är rik på 
vegetarisk kost, fisk, ägg och vegetabiliska fetter samtidigt som den är fattig på rött 
kött, mejeriprodukter, sötsaker och alkohol och därmed har en liknande nutritionsprofil 
som medelhavsdieten13. Nordiet har visat sig förbättra blodfetter, ökad 
insulinkänslighet, sänka blodtryck och kroppsvikt hos personer med högt kolesterol. 

3. Alkohol  

När vi pratar med våra äldre om alkohol är det viktigt att inte bara fokusera på 
mängden. Med fokus på vilken funktion alkoholen har i den äldres liv kan vi fånga en 
bättre bild. Dricker den äldre för att hantera en ensamhetsproblematik, ett 
smärttillstånd eller en insomnia så finns alltid anledning till vidare samtal och åtgärder. 
 
Enligt rapporten alkohol och äldre (Svenska läkarsällskapet, 2019) har äldre idag en 
högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och att även skador och sjukdomar till 
följd av alkohol har ökat14. För äldre förekommer samma risk för ohälsa och sjukdom vid 
alkoholintag som hos vuxna, samtidigt som äldre generellt är känsligare för alkoholens 
ruseffekter och skadliga hälsoeffekter. Hos den sköra och kroniskt sjuka äldre kan 

alkoholintag vara problematisk genom ökad risk för fallskador, ökad infektionskänslighet 
och interaktion med läkemedel. Utöver detta har äldre en större spridning i sin känslighet 
för alkohol än yngre vuxna, beroende på att underliggande organfunktioner och 
åldersrelaterade fysiologiska förändringar varierar med individen och åldern. Dessa 
förändringar kan både påverka själva effekterna av berusningen samt hur alkoholen i sig 
metaboliseras i kroppen15.  

Det viktiga är att precis som hos yngre identifiera och informera om de skadliga 
effekterna av riskkonsumtion av alkohol samtidigt som vi inte har belägg för att 
rekommendera den äldre patienten total avhållsamhet från alkohol15. Vi kan däremot 
med gott stöd rekommendera vikten av att ha en konsumtion under våra risknivåer per 
vecka, ha flera alkoholfria dagar i veckan och vara extra vaksam på om konsumtionen 
ökar. 

Alkohol och kognitiv sjukdom 

Innebär alkoholkonsumtion i hög ålder ökad risk för insjuknande i kognitiv sjukdom? 
Forskning på området tyder på att hög alkoholkonsumtion även hos äldre ökar risken 
för kognitiv sjukdom men att låg eller måttlig konsumtion hos äldre inte säkert ökar 
risken. För patienten som har en etablerad kognitiv sjukdom (demens) bör man 
avråda från berusning som kan leda till ökad risk för konfusion eller olyckor.  

 

4. Tobak   

 
Det är aldrig för sent att sluta röka. Risken för allvarlig sjukdom minskar tydligt även 
hos individer över 60 år som slutar röka16. Risken för hjärt-kärlsjukdom minskar 
påtagligt redan under de första fem åren och riskminskningen fortsätter sedan 
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ytterligare för varje år. Även människor i de högsta åldersgrupperna uppnår 
avsevärda hälsovinster genom ett rökstopp. 
 
 

Vilken effekt har rökning i hög ålder på framtida insjuknande i KOL och 

försämring av lungfunktion? 

Huvudbudskapet vi vill förmedla är att goda levnadsvanor är viktiga genom hela livet, 
det gäller inte minst rökning, för det är väl aldrig försent att sluta röka? När det gäller 
rökning har vi mycket starkt stöd till detta resonemang från nyligen publicerad 
forskning. I en stor befolkningsstudie från Skåne med flera tusen slumpvist utvalda 
deltagare i åldern 60-102 år har man gått igenom effekten av bland annat rökvanor på 
lungfunktion och insjuknande i KOL17,18. 

Rökning i hög ålder ökar risken markant för insjuknande i KOL 

Aktiv rökning ökade risken för insjuknande i KOL under en 6 års uppföljningstid med 
30-60% jämfört med de som aldrig rökt17. Före detta rökare hade 0 – 30 % ökad risk 
för insjuknande i KOL beroende på vilka diagnoskriterier som användes. Det vill säga 
att de inte hade en tydligt ökad risk jämfört med de som aldrig rökt. Slutsatsen som 
kan dras är att även i en grupp där medelåldern är 75 år så har före detta rökare 
mycket mindre risk att insjukna i KOL jämfört med fortfarande aktiva rökare. 

Äldre rökare försämras snabbare än normalt i lungfunktion, men det gör 

inte före detta rökare 

Lungfunktionen försämras med åldern för alla människor, rökning skyndar på denna 
försämring och leder förutom att drabbas av KOL till fortsatt försämrad lungfunktion 
och därmed fysisk prestationsförmåga och försämrad livskvalitet18. När man efter 12 
års uppföljningstid jämförde äldre skåningars förändring i nedgång av lungfunktion 
mätt som hur mycket luft man kan blåsa ut under 1 sekund (FEV1) så tappade de 
som aldrig rökt och de som var före detta rökare cirka 2,7% av sin lungfunktion per år, 
medan de som var aktiva rökare cirka 3,4% per år. 

 

5. Livssituation   

Livssituation i hög ålder - uppmuntra till en aktiv och social livsstil hela 

livet 

Med högre ålder ökar risken för minskad social aktivitet exempelvis på grund 
av att man inte längre har ett arbete och på grund av ökad förekomst av 
hälsobesvär som försvårar vissa aktiviteter. Det finns dock gott om stöd i 
forskningen att interaktion med andra människor och andra typer av social 
stimulans och socialt stöd är viktigt för vår psykiska hälsa. Man har också 
kunnat visa att ett aktivt liv inklusive social samvaro bidrar till minskad risk för 
demens och även leder till ett längre liv. Sannolikt är det så att en mängd 
faktorer samverkar där en aktiv livsstil och sociala kontakter både direkt och 
indirekt påverkar hela hälsan på ett positivt sätt. Ett socialt stöd såsom någon 
att prata med kan på ett direkt sätt minska oro och ge glädje samtidigt som en 
social bekantskap även indirekt kan leda till ökad fysisk aktivitet genom att man 
tar sig ur hemmet för samvaro och ökad kognitiv stimulans genom social 
interaktion vilka i sig har oberoende positiva effekter för hälsan. För ett 
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hälsosamt åldrande finns det därmed gott om anledningar att leva ett fysisk 
och socialt aktivt liv.  

 

Aktiv livsstil och social samvaro förlänger livet 

I den stora svenska befolkningsstudien SNAC-Kungsholmen undersökte man 
hur olika levnadsvanor påverkade livslängden, mer bestämt grad av fysisk 
aktivitet, social aktivitet och rökningsvanor. Det visade sig att fysiskt aktiva 
äldre levde 2 år längre än fysiskt inaktiva. Den grupp som levde längst var icke 
rökare som var fysiskt aktiva och hade ett aktivt socialt liv, för kvinnor levde 
den gruppen 5 år längre och för män hela 6 år längre än de som var rökare 
samt fysiskt och socialt inaktiva. Samma effekt med ökad överlevnad sågs 
även bland deltagare över 85 år samt hos de med kroniska sjukdomar1.  

 

En aktiv fritid eller ett starkt socialt nätverk kan skydda mot 

demensutveckling 

 

I SNAC-studien har man även undersökt om äldre personer med diabetes har 
mindre risk att utveckla demens om de har en aktiv fritid eller ett starkt socialt 
nätverk. Under 10 års uppföljningstid hade personer med diabetes cirka två 
gånger högre risk att utveckla demens. Äldre diabetiker med en aktiv livsstil 
halverade nästan den ökade risken att insjukna i demens. Slutsatsen 
författarna drar är att en aktiv och social fritid kan utgöra en viktig komponent i 
att förebygga demens, särskilt hos högriskindivider såsom diabetiker19. 

 

Ett aktivt och socialt liv genom hela livet skyddar hjärnan mot demens, 

även hos de med ökad genetisk risk 

 

Den slutsatsen drar författarna som har undersökt kognitiv förändring under 
cirka 6 års tid hos över 2000 individer 60 år eller äldre. Man såg att hos 
personer som bar på Apo-E4 genen och därmed hade ökad risk för att utveckla 
demens hade individer med en medelhög eller hög kognitiv reserv minskad risk 
att utveckla demens jämfört med de som hade en låg kognitiv reserv. Kognitiv 
reserv räknades ut genom att ta hänsyn: utbildningsnivå, arbetskomplexitet 
mitt i livet, fritidsliv i hög ålder och social aktivitet i hög ålder. Detta är 
parametrar som visat sig skapa en reservkapacitet. Man såg även att hos 
personer som inte bar på Apo-E4 genen hade personer med en hög kognitiv 
reserv en tydligt minskad risk för demens jämfört med de som hade en låg 
kognitiv reserv20. 

 

6. Psykisk ohälsa  

Bakgrund psykisk ohälsa hos äldre 

Både förekomsten av och insjuknandet i depression fördubblas från 70-85 
årsåldern21. Depression hos äldre drabbar oftare de med kronisk sjukdom och 
kognitiv svikt, vilka båda är vanligare hos äldre. Orsakerna till den ökade 
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förekomsten av psykisk ohälsa tros vara multifaktoriell där fysiologiska 
förändringar från sjukdomsprocesser, inflammation, hormonella förändringar 
och förändringar i vissa delar av hjärnan ökar sårbarheten för depression. 
Ökad förekomst av psykosociala svårigheter bidrar också, där social isolering, 
sjukdom eller död hos anhöriga är vanligt förekommande. Ärftlighet kan också 
inverka på risken eller svårigheten av psykiska besvär, även hos äldre. På 
grund av dessa risker som ökar förekomsten av depression är förekomsten av 
depression allra högst hos patienter på äldreboenden, där den i studier varit 
12-14%22. 

Genom att förebygga eller minska graden av de olika riskfaktorer som nämns 
ovan kan man minska risken för att en individ senare drabbas av en 
depression. Exempelvis kan vi förebygga kroniska sjukdomar, såsom 
hjärtkärlsjukdom, genom träning. Social isolering kan också förebyggas på 
olika sätt utifrån individens situation21,22. Dessa åtgärder kan även utgöra en 
del av behandlingen och minska risken för återinsjuknande. 

I allmänhet medför depression en förhöjd suicidrisk som i kombination med 
manligt kön och hög ålder förhöjs ytterligare. Bland män över 84 år är 
suicidtalet (antal suicid/100 000 män) dubbelt så högt jämfört med yngre 
män23. Integrerade insatser på vårdcentralen där flera olika professioner 
samordnar insatser har visat sig vara suicidpreventivt24. Trots att det finns 
evidens för att psykologisk behandling är effektivt mot depression så erbjuds 
äldre psykologisk behandling i mindre utsträckning jämfört med övriga 
åldersgrupper, varför samverkan och samordnade insatser är viktiga25. 

  

7. Allmänt om diabetes, BMI, blodtryck, kolesterol och kronisk 

sjukdom hos äldre  

Hälsodata från äldre skåningar 

Befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS), där slumpmässigt utvalda 
skåningar över 65 år bjuds in att delta, är sannolikt den bästa källan för 
bakgrund till referensvärden för äldre skåningars hälsotillstånd. Medelåldern för 
deltagarna i basundersökningen var 70 år och cirka 55% var kvinnor.  I GÅS 
hade 7,3% av 4454 deltagare en typ-II diabetes diagnos17. I genomsnitt hade 
dessa deltagare ett BMI på 26,9 och 30,4% hade en hypertonidiagnos. 17% 
var aktiva rökare. Dessa hälsodata började samlas in år 2001 och 
generationseffekter gällande levnadsvanor kan skilja sig mot dagens 70åringar 
som är födda cirka 20 år senare. 

 

8. BMI  

Referensvärden för äldre 

För individer 70 år och äldre så rekommenderas ett BMI på 22 eller högre. Vid BMI <22 
så bedöms det finnas en risk för undernäring vilket bör föranleda en utredning av 
individens nutritionsstatus26,27. Risk för undernäring föreligger även vid ofrivillig viktförlust 
(oberoende av BMI) eller om det föreligger ätsvårigheter (t.ex. tugg- och/eller 
sväljproblematik).  
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Undernäring kan även förekomma vid övervikt och fetma. Sarkopen fetma (hög 
fettmassa och låg muskelmassa) är vanligt förekommande bland äldre och bidrar till 
ökad inflammation och insulinresistens7. 

En Metaanalys över BMI-kategoriers effekt på överlevnad hos 65+ 

I denna studie gick man igenom litteraturen som studerat effekten av olika grader av 
övervikt på överlevnad jämfört med normalviktiga28. Man studerade även om resultaten 
skilja sig för gruppen 65 år eller äldre. Jämfört med alla åldrar så skiljde sig effekten av 
BMI 30-35 för gruppen 65+ som inte hade en signifikant lägre överlevnad än 
normalviktiga, gruppen med BMI >35 hade ett resultat som skulle tyda på ökad dödlighet 
även för 65+ men resultatet var inte statistiskt säkerställt, sannolikt för att deltagarna var 
för få i denna grupp. En möjlig förklaring till dessa fynd är att svår sjukdom såsom 
malignitet eller avancerad KOL kräver stora mängder energi samtidigt som energiintaget 
ofta är för litet hos dessa individer, ett energilager i form av övervikt kan då i teorin vara 
skyddande och öka överlevnaden vilket kan påverka genomsnittsöverlevnaden i denna 
grupp. Man kan även tänka sig att andelen svårt sjuka individer ökar med åldern och 
dessa kan ha en undervikt orsakad av sjukdom vilket påverkar överlevnaden negativt för 
denna grupp. Mer om detta fenomen när en riskfaktor blir en friskfaktor kan du läsa i 
avsnittet om omvänd epidemiologi nedan. Sammantaget kan man säga att det är viktigt 
att individualisera rekommendationerna om vikt där pigga äldre kan tillgodogöra sig 
samma råd som yngre medan en liten grupp svårt sjuka individer i vissa fall behöver inta 
så mycket energi som är möjligt. 

 

9. Midja-Stusskvot  

Gränsvärdet för midja-stusskvot skiljer sig inte för 70-åringar jämfört med yngre. 

10. Blodtryck  

 

                    Låg risk                                              Hög risk 

 

Villkor i hälsokurvan enligt algoritm: 

Om systoliskt och diastoliskt blodtryck hamnar i olika kolumner, väljs den kolumn som 
motsvarar högst risk. 

 
OBS! Blodtrycksgränserna i handläggningsrutinen för förhöjt blodtryck motsvarar inte 
blodtrycksgränser/färger i hälsokurvan 
 
Systoliskt blodtryck <130 och diastoliskt blodtryck < 80 räknas som normalt 
blodtryck hos en i övrigt frisk individ. 

 

 1 2 3 4 

Systoliskt 

Diastoliskt 
< 140 

< 90 

140 - 169  

90 - 104 

170 - 199 

105 - 114 

≥ 200 

≥ 115 
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- ingen åtgärd förutom genomgång av deltagarens hela hälsokurva och samtal utifrån 
den samt främja goda levnadsvanor 

 

Systoliskt blodtryck >130 och/eller diastoliskt blodtryck > 80 

Åtgärd:  

1. Deltagare med etablerad hjärt-kärlsjukdom och/eller diabetes; behandlande 
läkare meddelas för individuell åtgärds- och behandlingsplan. Finns ingen behandlande 
läkare kontaktas läkare på vårdcentral. Erbjud alltid råd om levnadsvanor utifrån 
deltagarens hälsokurva. 
 
2. Deltagare utan känd hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. 

 

Gör SCORE 2 bedömning utifrån deltagarens resultat från hälsokurvan. Plotta in efter 
ålder, kön, rökare/icke-rökare, blodtryck, non-HDL från hälsokurvans resultat och läs av 
riskvärde i aktuell ruta som anges i procent. 

 
Bedöm risknivå låg-måttlig, hög eller mycket hög risk;  

 
För individer ≥ 70år gäller 
Låg-måttlig risk;  <7,5%  
Hög risk;              7,5 - < 15% 
Mycket hög risk;  ≥15% 
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SCORE 2 är en vidareutveckling av tidigare SCORE. I SCORE 2 bygger algoritmen på 

nya data från epidemiologiska europeiska undersökningar. I SCORE 2 bedöms 

förutom risk för kardiovaskulär död även risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom 

(stroke, hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom) inom 10 år. Algoritmen har adapterats för 

svenska förhållanden (moderate risk). För de äldre personerna finns nu data ända upp 

till 90 år och från 70 år till 90 år benämns algoritmen som SCORE2-OP där ”OP” står 

för ”older persons” men är samma tabell.  

 
 

3. Följ handläggningsrutin för förhöjt blodtryck och uppföljning enligt denna.  
OBS! Risken fås fram i SCORE 2. 

 

 

 
Förklaring handläggningsrutin: 

 
Högt-normalt blodtryck (130 - 139/ 80 – 89): 

 
Risken för att utveckla hypertoni ökar ju närmare gränsen för hypertoni man kommer. 
Personer med högt-normalt blodtryck har ungefär dubbelt så hög risk att inom 10 år 
utveckla hypertoni jämfört med personer med blodtryck <130/80. Deltagare med högt-
normalt blodtryck rekommenderas själva se till att blodtrycket kontrolleras årligen (inte 
nödvändigtvis på vårdcentralen). 
Tänk på att informera om att regelbunden fysisk aktivitet halverar risken att utveckla 
hypertoni inom fem år för patienter med högt-normalt blodtryck. 

 
Blodtrycksmätning 3 gånger: uppföljning görs enligt vårdcentralens rutiner enligt 

Figur: Flödesschema förhöjt blodtryck. Omarbetad efter ESC guideline för hypertension 2021 
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rekommendation nedan: 
 

Hypertoni grad 1 (140-159 eller 90-99 mmHg):   

- Om låg-måttlig risk eller hög risk enligt SCORE 2 ta tre blodtryck inom 3-6 
månader.  

- Vid mycket hög risk enligt SCORE 2 – läkarbesök bokas för bedömning inom en 
månad, parallellt kan då ytterligare två blodtryckskontroller bokas in före detta 
läkarbesök. 

 
Hypertoni grad 2 (160-179 eller 100-109 mmHg):  

- Läkartid bokas helst inom 1 vecka (max några veckor). Blodtrycket tas 1-3 gånger 
före detta läkarbesök. 

 
Hypertoni grad 3 (≥180 eller ≥110 mmHg): 

 

- Akut till läkare på vårdcentralen vid symtom. Om symtomfri – till läkare inom cirka en 
vecka och då kan ytterligare 1-3 blodtryck tas före detta läkarbesök. 

- Inför läkarbesök behöver det ofta tas kompletterande blodprover, urinprov, EKG mm, 

rådgör därför med läkare direkt. 

 

11. Kolesterol  

 

              Låg risk                                          Hög risk 

 
Ovan värden är svar på totalkolesterol i mmol/l. 

 
Totalkolesterol, LDL-kolesterol och HDL-kolesterol tas fastande inför 
hälsosamtalet. Non HDL är (P-Kolesterol - P-HDL-kolesterol) och anses ge ett samlat 
mått på de aterogena lipidfraktionerna och därför en bra markör för att bedöma risk för 
att utveckla kardiovaskulär sjukdom.  
(From 5/4 2022 beräknas automatiskt P-non-HDL-kolesterol i Skåne och lämnas ut i 
provsvaret när totalkolesterol, LDL-kolesterol och HDL-kolesterol beställs).  

 
 

OBS! Kolesterolgränserna i handläggningsrutin för LDL motsvarar inte 
kolesterolgränser/färger i hälsokurvan.  

 

1. Om totalkolesterol ≥ 7,5mmol/L och/eller LDL ≥ 4,9 mmol/L - rådgör med läkare     
på vårdcentral angående utredning. 

 

1 2 3 4 

Under 5 Kvinnor: 5 - 7,09 

Män: 5 - 6,49 

Kvinnor: 7,10 - 9 

Män: 6,5 - 9 

≥ 9 
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2. Om totalkolesterol 5 - 7,5mmol/L och/eller LDL 1,4 - 4,9 mmol/L samt om 
deltagaren har en etablerad hjärt-kärlsjukdom; meddela patientansvarig läkare om 
kolesterolvärden för individuell åtgärds- och behandlingsplan. Om det inte finns någon 
patientansvarig läkare tas kontakt med annan läkare på vårdcentralen. Erbjud råd om 
levnadsvanor utifrån deltagarens hälsokurva. 

 
3. Om LDL > 2,6 – 4,9 mmol/L samt om deltagaren INTE har en etablerad hjärt-
kärlsjukdom eller diabetes - gör SCORE 2 för att bedöma risknivå. SCORE 2 bygger 
på värdet non-HDL. Handlägg enligt nedan: 

Gå in i SCORE2; plotta in efter ålder, kön, rökare/icke rökare, blodtryck,  

non-HDL kolesterol och läs av risk som anges i procent.  

Kartlägg om det är låg-måttlig, hög eller mycket hög risknivå. 
Följ därefter handläggningsrutin för LDL-kolesterol  
 
OBS! Använd Non-HDL (värdet finns i lablistan) 

SCORE2 är en vidareutveckling av tidigare SCORE. I SCORE2 bygger algoritmen på 
nya data från epidemiologiska europeiska undersökningar. I SCORE2 bedöms förutom 
risk för kardiovaskulär död även risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom (stroke, 
hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom) inom 10 år. Algoritmen har adapterats för svenska 
förhållanden (moderate risk). För de äldre personerna finns nu data ända upp till 90 år 
och från 70 år till 90 år benämns algoritmen som SCORE2-OP där ”OP” står för 
”older persons” men är samma tabell.  
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OBS!  

I handläggning ovan används LDL 

Livsstilsråd rekommenderas för alla. Erbjud deltagaren kunskap om kolesterol och 
samband hjärt-kärlsjukdom. Samtal om levnadsvanor utifrån deltagarens resultat på 
hälsokurvan enligt MI-metod. 

 

Överväg läkemedel (i); Ålder är den dominerande drivkraften för hjärt-/kärlrisk hos 

nästan alla individer ≥70 år och den uppskattade 10-åriga hjärt-/kärlrisken är för många 

personer hög. En 10-årig hjärt-/kärlrisk >15% enligt SCORE 2-OP anses dock i 

allmänhet vara "mycket hög risk", och behandling av riskfaktorer rekommenderas och 

lipidsänkande behandling hos till synes friska personer ≥70 år om LDL> 2,6 mmol/l. 

Behandling av riskfaktorer bör dock alltid övervägas med hänsyn till skörhet, 

samsjuklighet, polyfarmaci, patientpreferenser och livstidsbehandlingsfördelar. Med 

tanke på den subjektiva karaktären hos många av dessa faktorer är det inte möjligt att 

definiera strikta kriterier för dessa och därför rekommenderas läkarkontakt för 

överväganden av läkemedelsbehandling. 

12. Kronisk sjukdom och omvänd epidemiologi 

Grundrekommendationerna till de med kroniska sjukdomar hos äldre 

kvarstår 

Aktiv livsstil och social samvaro förlänger livet även hos kroniskt sjuka 
äldre 

Ett aktivt liv både fysiskt och socialt samt vikten av att inte röka har visat sig ha 
effekt även vid ålder över 85 år samt hos de med kroniska sjukdomar. Det 
visade sig i en svensk befolkningsstudie av människor 75 år eller äldre att 
fysiskt aktiva äldre levde 2 år längre än fysiskt inaktiva. Den grupp som levde 
längst var icke rökare som var fysiskt aktiva och hade ett aktivt socialt liv, för 

Figur: Flödesschema LDL, omarbetad version från ESC 2021 primärprevention3 
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kvinnor levde den gruppen 5 år längre och för män hela 6 år längre. Denna 
effekt mot ökad överlevnad sågs även bland deltagare över 85 år samt hos de 
med kroniska sjukdomar1.  

 

Fördjupning: Vid mycket hög ålder eller svår sjukdom kan 

friskfaktor bli riskfaktor – omvänd epidemiologi 

I forskningen finns flera studier med äldre populationer där vissa kardiovaskulära 
riskfaktorer verkar i motsatt riktning och på gruppnivå förlänger livet, exempel på detta är 
blodtryck, BMI, serum-kolesterol som alla i studier har kopplats till förlängd överlevnad 
hos äldre29–38. Dessa fynd har skapat stor debatt då det kan verka kontraintuitivt och en 
osäkerhet då uppstår kring hur man ska behandla äldre patienter. Man vet inte säkert 
vad som förklarar dessa fynd men en teori är att faktorer som påverkar överlevnad på 
lång sikt så som traditionella riskfaktorer inte fyller samma funktion hos en individ med 
svårt sviktande hälsa och kortare förväntad överlevnad38. Exempelvis kan i teorin ett 
extra energilager (hög BMI) vara bra att ha om man drabbas av geriatrisk skörhet och 
malnutrition, vilket skulle förklara att det förlänger livet för dessa individer. Den 
övervägande majoriteten av individer som kommer för hälsosamtal vid 70-års ålder 
kommer dock inte att tillhöra denna grupp och de kan med fördel tillgodogöra sig 
ordinarie rekommendationer. Evidensläget för denna omvända epidemiologi hos äldre är 
inte heller tillräckligt starkt för generellt rekommendera ändrade rekommendationer för 
en viss åldersgrupp38.  
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Verktyg och material 

 

För deltagaren 

 

Att hålla sig i form som senior - 1177  
Information på 1177 om fysisk aktivitet för äldre.  
 
Råd om bra mat för äldre - Livsmedelsverket 
Broschyr om råd om bra mat för äldre.  

 

För samtalsledaren 

 

Bra matvanor för äldre – Livsmedelsverket  
 

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice - 
European Heart Journal 

 

 

 

 

 

  

https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/fysisk-aktivitet-och-traning/att-halla-sig-i-form-som-senior/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat/bra-matvanor-for-aldre
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713
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