
Hej alla prenumeranter!

Vi befinner oss fortsatt mitt i en pandemi – men visst är det väl också 
då som vi ska våga blicka framåt? Pilotfasen för Riktade hälsosamtal för 
40-åringar har precis avslutats. Engagemanget på våra elva pilotvård-
centraler har varit fantastiskt och trots rådande pandemi och ett  
försenat webbstöd så har nästan 450 hälsosamtal genomförts. Den 
4 mars hoppas vi på ett beslut om breddinförande i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden om breddinförande. Läs mer om pilotfasen på nyhets-
brevets sista sidor.

Levnadsvanorna är fortsatt i fokus under pandemin. Eller? De borde 
vara i fokus i alla fall! Ohälsosamma levnadsvanor ger både sämre 
motståndskraft vid smitta och bidrar till en hög andel av de kronis-
ka sjukdomar som placerar många individer i riskgrupp. Men även det 
omvända gäller – goda levnadsvanor ger en stark kropp! Och effekten av goda levnadsvanor kommer snabbt. Så kom 
igång med att prata levnadsvanor med dina patienter: ”Din hälsa påverkas av dina levnadsvanor. Får jag berätta för dig 
hur det hänger ihop? Hur tänker du när du hör detta?” Erbjud stöd till de patienter som så önskar. 

En alldeles färsk rapport ”Alkohol och coronapandemin – människor, samhälle och politik” presenteras i nyhetsbrevet. 
Budskapet är tydligt – minimera alkoholkonsumtionen under rådande pandemi. Anledningen till denna rekommenda-
tion har många orsaker, exempelvis: alkohol försämrar immunförsvaret, medför sämre följsamhet till rekommenda- 
tioner (såsom handhygien och att hålla distans) samt att den stress och oro som många upplever just nu kan förvärras 
av alkohol. Rapporten påtalar också vikten av att lyfta alkoholvanor i debatten kring pandemin, samt att utbudet av 
stöd till de med ett riskbruk av alkohol behöver öka.

På KC har vi haft nöjet att ha ST-läkare Kristina Hansen hos oss under hösten. Kristina gör ST i rehabiliteringsmedicin 
och har ett särskilt intresse för smärtlindring och bidrar nu med temat för detta nyhetsbrev: ”Levnadsvanor och  
smärta”. Tack Kristina! Såklart är nyhetsbrevet även fullproppat med senaste nytt på levnadvaneområdet: cancer- 
prevention, arbetet med att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, hälsosamt livsmedelsutbud i Region Skåne, 
alkoholproblem efter fetmaoperation, ny webbutbildning från Socialstyrelsen, Danmarks nya officiella kostråd och en 
arbetsplats som väcker avundsjuka – Minnesklinikens hälsofrämjande miljöer!

Här på KC är verksamheten i full gång, men med munskydd eller på distans. Våren är fylld av spännande digitala  
utbildningar som du är välkommen att anmäla dig till! Tvätta händerna, håll avstånd och stärk dig själv med goda 
levnadsvanor! 

Malin Skogström, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Prenumerera 
på vårt  

nyhetsbrev!
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Kommande utbildningar
Rök- och alkoholfri operation
3 mars, Digital 
8 april, Digital
19 maj, Digital 

Alkoholutbildning enligt MET-metoden 
18-19 mars + 26 maj, Digital 

Digital nätverksträff för diplomerade 
tobaksavvänjare
24 mars, Digital

Digital nätverksträff för MET-utbildade
24 mars, Digital

Alkohol - en fråga för vården 
13 april (fm), Digital
2 juni (fm), Digital
 
Hälsosamma matvanor - samtalsstöd 
för hälso- och sjukvårdspersonal 
13 april (em), Digital
2 juni (em), Digital
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Om smärta
Smärta är en viktig överlevnadsfunktion, ett alarmsystem. 
Smärta varnar och hjälper oss att förstå när kroppen är 
utsatt för hotande vävnadsskada eller direkt vävnads- 
skada och smärta manar oss att avlägsna oss från hotet.
Smärtupplevelsen skapas i hjärnan i ett komplext sam-
spel baserad på den information som kroppen samlar 
in och förmedlar till hjärnan. Bland annat är biologiska, 
psykologiska, sociala och kulturella faktorer involverade 
i smärtupplevelsen. Definitionen av smärta diskuteras 
kontinuerligt då begreppet är svårfångat. Nyligen presen-
terades en omarbetad definition av termen smärta. 

Ur definitionen framgår att smärta är en subjektiv upp-
levelse innehållande sensoriska (som har med våra 
sinnesintryck att göra) och emotionella (känslomässiga) 
komponenter. Hur vi tänker och känner kommer också att 
påverka vår smärtupplevelse. Att detta är möjligt beror på 

Har du förslag på teman eller innehåll till vårt nyhetsbrev? Dela med dig!

Observationsstudier visar ofta på statistiska samband 
mellan ohälsosamma levnadsvanor som rökning, över-
konsumtion av alkohol, låg fysisk aktivitet och ohälso- 
samma matvanor och förekomsten av rapporterad  
smärta. Dessa samband tyder på att ohälsosamma lev-
nadsvanor kan vara riskfaktorer för smärta men  
orsakssambanden mellan hälsovanor och smärta är dock 
komplexa, svårfångade, dubbelriktade och ofullständigt 
kartlagda. Att leva med smärta kan påverka livskvaliteten 
negativt, orsaka personligt lidande samt generera om- 
fattande socioekonomiska samhällskostnader. 25-30 
procent av den vuxna befolkningen uppskattas leva med 
långvarig smärta och 20-40 procent av läkarbesöken i pri-
märvården berör smärta. Forskningsresultat idag indikerar 
att goda levnadsvanor kan ha förebyggande och positivt 
modulerande effekter vid olika smärttillstånd. Därtill  
bidrar goda levnadsvanor med allmänna hälsovinster, 
ökad livskvalitet och förebyggande av annan sjukdom.

att nervsystemet har förmåga att minska eller öka smärt-
signaleringen relaterat till vårt känsloläge. Exempelvis 
kan de egna tankarna och känslorna kring smärta vara 
både smärtförstärkande eller smärthämmande. Smärta 
kan delas upp i det som kallas akut smärta respektive 
långvarig smärta. Akut smärta uppstår direkt vid t.ex. en 
vävnadsskada, är ofta proportionerlig till skadans storlek 
och försvinner när skadan är läkt.

Långvarig smärta beskrivs som smärta som består mer än 
tre månader och kopplas till förändringar i nerv- 
systemets hantering av smärtsignaler. Studier tyder på att 
bl.a. en obalans i kroppens smärtdämpande funktion kan 
leda till att en ökad känslighet och lättretbarhet uppstår i 
nervsystemet som orsakar ökad smärta. Oavsett hur den 
initiala smärtan startade är det nu själva förändringar i 
nervsystemet som är delaktiga i att vidmakthålla smärtan. 
Detta till trots att det nu inte finns någon hotande eller 
pågående vävnadsskada. Processen kallas central sensi-
tisering. Ibland uppstår långvarig smärta utan att något 
initialt smärtafokus identifieras. Akut och långvarig smärta 
kan finnas samtidigt och kan vara svåra att skilja från 
varandra. 

Den akuta smärtan behandlas ofta med god effekt av 
dagens läkemedel, t.ex. paracetamol, NSAID (non steroi-
dal anti-inflammatory drugs) och opioider, eller orsaks-
relaterade behandlingar. Behandling av långvarig smärta 
baseras på en bredare, så kallad biopsykosocial grund där 
medicinska såväl som psykologiska och sociala faktorer 
beaktas. I detta arbetssätt ingår att stärka kroppens egna 
smärthämmande system i nervsystemet, smärtbromsen. 
Tillsamman med patienten eftersträvas bl.a. anpassad 
fysisk aktivitet, utveckling av kognitiva beteende- 
strategier samt ökad kunskap om smärtförklarings- 
modeller för att stimulera nervsystemet att ”lära om”, 
dvs minska sin smärtkänslighet. Förändringsarbetet kring 
långvarig smärta är utmanande och kräver en aktiv och 
deltagande patient. Läkemedel har en mindre framträ-
dande roll i behandlingen av långvarig smärta.

Definition smärta: En obehaglig sensorisk 
och emotionell upplevelse kopplad till – eller 

liknande det man upplever vid – vävnads-
skada eller hotande vävnadsskada.

 
Källa:  International association for the study in pain

Tema: Levnadsvanor och smärta
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Fysisk aktivitet och 
smärta
Fysisk aktivitet är en friskfaktor som 
kan vara svår att tillgodogöra sig vid 
olika smärttillstånd. Skäl att avstå 
fysisk aktivitet kan vara tränings- 
relaterad ökad smärta och smärt- 
relaterad rörelserädsla vilket kan 
leda till ytterligare passivitet med 
påföljande försämrad fysisk funk-
tion. Fysisk aktivitet vid smärt- 
tillstånd är inte farligt men träning-
en bör individanpassas och rädslor 
och farhågor kring ökad smärta vid 
fysisk aktivitet måste bemötas  
adekvat. Vid akut smärta kan en tids 
vila vara bra, men i ett längre tids-
perspektiv finns alltid vinster med 
fysisk aktivitet.

Smärtprevention via fysisk aktivitet
European pain federation (EFIC) betonar den preventiva effekten av fysisk 
aktivitet och uppger att högre nivåer av fysisk aktivitet och träning har ett 
samband med lägre risk för att utveckla långvarig smärta. Ytterligare tycks 
uppnådda rekommenderade fysiska aktivitetsnivåer kunna reducera risken att 
utveckla ländryggssmärta och artros i höft och knäleder. 

EFIC’s faktablad om fysisk aktiviet och smärta

Friskfaktorer och långvarig smärta 
            En belgisk forskargrupp uppmärk- 

sammade att ingen systematisk review 
kunnat omfamna och redovisa forsk-
ningsläget mellan sammantagna 
effekter av multipla livsstilsfaktorer och 
långvarig smärta. Med sikte på att ändå 
erbjuda insikt i forskningsläget redovisar 
de en narrativ review, dvs en övergri-
pande sammanställning av forsknings- 
resultat och experters åsikter, utan 

reviewns strikta metodik. De konkluderar 
att det finns ett statistiskt samband mellan livsstilsfaktorer såsom fysisk 
inaktivitet, stillasittande livsstil, dålig sömn, stress, ohälsosamma matvanor och 
rökning och långvarig smärta men att tillförlitliga bevis rörande de exakta 
orsaksmekanismerna saknas. De anser att dessa faktorer interagerar och att 
förbättringar i en faktor leder till förbättringar i en annan. Exempelvis ger 
bättre sömn mer fysisk aktivitet, vilket sammantaget kan påverka smärtupple-
velsen. Erkännande av den komplexa biopsykosociala situationen vid långvarig 
smärta har föranlett ett behandlingsskifte från biomedicinska insatser till 
multimodala insatser. Författarna menar att man trots multimodala ansatser 
begränsar arbetet med livsstilsfaktorer till insatser kring enstaka livsstils- 
faktorer utan individanpassning. De efterfrågar behandling vid långvarig 
smärta som adresserar multipla livsstilsfaktorer på ett individuellt anpassat vis 
för att maximera vinsten och interaktionseffekterna av förbättrade livsstils- 
faktorer.

Läs hela studien
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Styrketräning vid fibromyalgi
Fibromyalgi innebär långvarig spridd 
(generaliserad) smärta eller värk i 
kroppen som varierar i lokalisation 
(migrerande) och intensitet. Smärtan 
utgår ofta från mjukdelar i kroppen men 
även leder kan drabbas. Därtill följer 
ofta symtom som huvudvärk, fatigue, 
sömnbesvär, kognitiv påverkan och 
buksmärtor. Träning vid fibromyalgi 
kan vara en utmaning då fysisk aktivi-

tet kan leda till besvärande eftersmärta 
eller sjukdomskänsla. Samlat talar forskningsläget dock för att individualise-
rad träning kan rekommenderas vid fibromyalgibehandling. En svensk studie 
stärker rådande rön och visar positiva resultat vid träning vid fibromyalgi. 130 
kvinnor deltog i studien och deltagarna lottades antingen till styrke- eller aktiv 
avspänningsträning. Styrketräningsprogrammet genomfördes under över-
vakning av erfaren fysioterapeut och anpassades efter varje individs fysiska 
utgångsläge och resurser och genomfördes 2 ggr vecka under 15 veckor. 
Studiens konkluderar att individualiserad progressiv styrketräning, var genom-
förbar och förbättrade muskelstyrka, hälsostatus och aktuell smärtintensitet 
direkt efter interventionen hos kvinnor med fibromyalgi.

Läs hela studien
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Artros, fysisk aktivi-
tet och smärta
Artros är en vanligt förekommande 
ledsjukdom som orsakar smärta 
och nedsatt funktion i leder. Vid 
artros ses förändringar i ledbrosk, 
intilliggande skelett och mjukdelar 
kring leden relaterat till en obalans 
mellan uppbyggnad och nedbryt-
ning av brosket i leden. Artros kan 
påverka alla leder men drabbar ofta 
knä, höft, fingrar, rygg och stortåns 
grundled. Den initiala behandlingen 
vid artros bygger på information, 
utbildning, träning, egenvård och 
eventuell viktnedgång. I ett tidigt 
skede av höft-och knäartros kan 
riktad träning som stärker mus-
kelfunktioner och neuromuskulära 
funktioner i leden minska smärtan 
och öka funktionsnivån. Mindre 
smärta och högre funktionsnivå ger 
möjlighet för ett aktivare liv och 
ytterligare fysisk aktivitet som kan 
generera generellt ökat välmående, 
förbättrad kognition och förbättrad 
livskvalitet. Vid svårare artrosbesvär 
kan mer omfattande behandlingar 
vara aktuellt. 

AKO Skåne-riktlinje för artros
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Rökare med lång- 
varig smärta -  
högriskgrupp vid 
smärtbehandling 

En patientgrupp med komplex 
smärtproblematik kartlades med 
självskattningsformulär. Patienter 
med långvarig smärta som rökte 
uppgav vid inskrivning och uppfölj-
ning på en smärtklinik intensivare 
smärta just nu, smärta under de 
senaste sju dagarna och maxsmärta 
än icke rökare. Gruppen som rökte 
uppgav också sämre värden avseen-
de hur mycket smärtan påverkade 
dem i vardagen, smärtrelaterade 
beteenden, fysisk funktion, fatigue, 
sömnrelaterad funktionspåverkan, 
sömnbesvär, ilska, emotionellt stöd, 
ångest och nedstämdhetsbesvär.

För att tydliggöra rökningens obero-
ende samvariation med smärta har 
studien tagit hänsyn till, och justerat 
för, flertalet störfaktorer som också 
anses kunna påverka sambandet 
mellan rökning och smärta. För- 
fattarna justerar för ålder, kön, BMI, 
tidigare depression och ångest, etni-
citet, alkoholkonsumtion, civilstatus, 
funktionsvariation och utbildnings-
nivå. Rökningen beskrivs i studien 
som en prognostiskt negativ faktor 
angående smärtans påverkan över 
tid. 

Trots omhändertagande på en 
smärtklinik observerades en till- 
tagande påverkan av smärtan i 
vardagen och smärtrelaterad fatigue 
över tid i gruppen som rökte.  
Författarna föreslår att rökare med 
långvarig smärta betraktas som en 
specifik högriskgrupp vid smärt- 
behandling.

Läs hela studien

Alkohol och smärta
Alkohol har genom tiderna ansetts ha smärt- 
stillande effekter och har i brist på annat använts 
vid t.ex. medicinska ingrepp som lugnande, av-
slappnade och smärtstillande. Vid kortvarigt bruk 
ter det sig som om alkohol kan ha en smärtlind-
rande effekt, även vid icke berusande nivåer. Vid 
längre bruk av alkohol och vid beroende- 
problematik ter det sig om det finns ett komplext 
samband mellan alkohol och smärta där alkohol 
tros kunna förstärka smärtupplevelsen genom 
neurobiologisk och affektiv påverkan. Likheter 
ses mellan alkohol och andra smärtstillande 
substanser: dvs att den initiala konsumtionen ger 

smärtlindring men att denna effekt förändras och på längre sikt förstärks 
istället smärtkänsligheten, t.ex. läkemedelsutlöst huvudvärk och opioid- 
inducerad hyperalgesi (stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan).

Alkoholens smärtstillande effekt på kort och 
lång sikt

En metaanalys (sammanställning av 
tidigare vetenskapliga publikationer) av 
18 studier som undersökte alkoholens 
påverkan på smärttröskel och smärt-
intensitet vid experimentellt inducerad 
smärta konkluderar att alkohol har en 
signifikant smärtlindrande effekt på kort 
sikt. Författarna belyser risken för  
potentiell självmedicinering med alko-
hol hos smärtpatienter, trots alkoholens 

potentiella skadliga långtidseffekter.
Läs hela studien

En reviewartikel sammanställer kunskapsläget kring epidemiologisk och  
neurobiologisk litteratur relaterat till alkohol och smärta och konkluderar att:
• Överkonsumtion av alkohol tros modulera långvarig smärta och alkohol 
tros ha en roll vid utveckling av hyperalgesi (stegrad smärtupplevelse vid 
smärtpåverkan).
• Den förekommande samsjukligheten mellan överkonsumtion av alkohol 
och långvarig smärta tros bero på överlappande neuronala nätverk i hjärnan 
och delade neurokemiska processer i de respektive tillstånden.
• Långvarig smärta beskrivs som en riskfaktor för återfall i alkoholbruk.
Slutsatserna baseras bland annat på neurobiologiska djurstudier som  
rapporterar att samma nervkretsar i hjärnan som är inblandade vid abstinens 
och alkoholsug också är inblandade vid långvarig smärta.

Vid både hög alkoholkonsumtion och långvarig smärta har man dessutom 
observerat störningar i samspelet mellan signalsubstanserna GABA och 
glutamat i nervsystemet, tydande på att samma signalmekanismer kan vara 
inblandade i de respektive tillstånden. Ytterligare gemensamma involverade 
signalsubstanser har också identifierats, t.ex. endogena opioider och  
proteinkinas C. Sambanden mellan alkoholens på kort sikt smärtlindrande 
effekt, och på lång sikt eventuella smärtökande effekt väcker hypotesen att 
smärta driver konsumtionen av alkohol för att lindra smärta och att alko-
holens smärtstärkande effekter leder till ytterligare alkoholkonsumtion i 
smärtlindrande syfte. Studieresultaten kring detta är dock inte samstämmiga. 
Artikeln lyfter också andra förklaringsmodeller till sambandet mellan alkohol 
och smärta, t.ex. att högt alkoholbruk under längre tid kan orsaka perifera 
neuropatier (nervskador), vilka i sig orsakar smärta, samt att sambanden är 
olika över tid och påverkas av psykologiska och sociala faktorer.

Läs hela studien
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Under hösten har Kristina Hansen, ST läkare inom rehabiliteringsmedicin med fram- 
tida inriktning på smärtlindring förlagt en del av sin ST-utbildning på Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomsprevention. Kristina har genom denna placering velat fördjupa 
sina kunskaper kring hälsosamma levnadsvanors betydelse som grundläggande bygg-
stenar inom både friskvård och sjukvård. Kristina har skrivit texterna och referaten kring 
levnadsvanor och smärta i detta nyhetsbrev.

Tack Kristina för din tid hos och och för din insats med innehåll till detta nyhetsbrev!
Bild: Kristina Hansen

Matvanor och smärta

Matvanor är en vedertagen potent faktor med starkt 
samband till hälsa och både behandlare och patienter 
efterfrågar alltmer forskningsrelaterade riktlinjer kring 
kost och smärta. Forskning kring matvanors inverkan 
på utfallsvariabler är dock behäftad med svårigheter 
bl.a. kring att fastställa det exakta intaget, effekter av 
matvanors totala sammansättning, exakta verkningsme-
kanismer, störfaktorer och när i tid det är lämpligt att 
mäta utfallsvariablerna. IASP (International Association 
for the Study in Pain), en organisation som sammanför 
kliniker, forskare, vårdpersonal och politiker kring områ-
det smärta sammanfattar i ett faktablad hypoteser och 
tidiga forskningsresultat avseende matvanors samband 
med smärta:

• Matvanor kan påverka nervsystemets, immunsystemets 
och endokrina systemets funktion och därigenom  
modulera smärtupplevelsen.

• Matvanor som underlättar viktnedgång eller bevarande 
av vikt minskar belastningen på viktbärande leder och 
reducerar låggradiga inflammationstillstånd.

• Matvanor och vikt påverkar risken för och svårighets- 
graden av samsjuklighet i andra kroniska sjukdomar 
(hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa-  
inklusive ångest och depression) vid långvarig smärta.

Evidensen för matvanors inverkan på smärta är ännu 
sparsamt underbyggda men IASP ger förslag kring 
eftersträvansvärda hälsosamma matvanor hos patienter 
med långvarig smärta och eventuella smärtrelaterade 
mekanismer:

Matvanors betydelse vid lång- 
varig smärta

En reviewartikel och metaanalys från 2018 redovisar  
resultat som stärker matvanors samband med och 
påverkan på smärtans svårighetsgrad och intensitet hos 
vuxna med långvarig smärta. Utifrån metaanalysen kon-
kluderar författarna att en förändring av matvanorna kan 
ha positiva effekter vid långvariga smärttillstånd, med 
tydligast effekt vid en fullständig övergång till en ny 
kost. De vanligast studerade matvanorna var vegetarisk 
kost, vegankost och medelhavskost. Det är dock oklart 
huruvida författarna tagit hänsyn till att effekten delvis 
även kan bero på viktnedgång. Det är också osäkert 
exakt vilken kost som ger bäst effekt.

Läs hela studien 

• ät varierat av grönsaker och frukter – minskar låg- 
gradig inflammation

• ät hälsosamma fetter som omega 3 och olivolja -  
minskar låggradig inflammation, stärker immunsystemet

• undvik brist på vitamin D, vitamin B12 och magnesi-
um – näringsämnen involverade i muskelaktivitet och 
neurologiska processer
 
• undvik dehydrering – optimera cirkulation av närings-
ämnen och elimination av slaggprodukter

• öka fiberintaget för att underlätta matsmältningen,  
skapa en hälsosam tarmflora och reglera vikten

EFIC’s faktablad om nutrition och smärta
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använda exempelvis möbler 
från den tidigare verksamheten. 
Genom att tvätta och klä om 
möbler så har många av möbler-
na kunnat få nytt liv och på ett 
fantastiskt sätt passats in i den 
nya miljön. Verksamheten består 
av flera olika enheter såsom mot-
tagning, minneshälsan, mobilt 
team, läkemedelsprövningar, 
forskning samt Kunskapscentrum 
för demenssjukdomar. Förutom 
mottagningsrum finns exempel-
vis även utrymmen för fysioterapi 
och arbetsterapi samt labora-
torium och hela den biobank 
med prover som man byggt upp 
genom forskning. Enheten har 
också satsat på att köpa in cyklar 
för hembesök i centrala Malmö 
istället för att bara vara hänvisad 
till bil. Minneshälsan är en av 

verksamhetens speciella aktiviteter där man fokuserar på 
att stärka det friska hos patienten genom strategier för att 
fortsätta sitt aktiva liv och goda levnadsvanor. 

Grön yta för återhämtning
Det nya huset är utformat för att möta moderna miljö-
krav, exempelvis mäts mängden koldioxid för att styra 
ventilationen och hela huset värms med jordvärme. 
Våningsplanen är inredda och färgkoordinerade utifrån 
målgruppen d.v.s. patienter med kognitiv svikt. Färgskalan 

är lugn och rogivande samt har mycket inslag av natur-
material. På det översta våningsplanet, närmare bestämt 
på taket, finns något som gör huset extra speciellt. Där 
har man anlagt en fantastisk grön, urban yta, en  
hälsoträdgård! Trädgården har anlagts i samråd med 
White Arkitekter och SLU Alnarp. Trädgården brukas av 
såväl patienter, väntande anhöriga som medarbetare. 
Här finns även en paviljong för möten och man använder 
även den nya gröna ytan till återhämtning. Trädgården är 
utformad så att ostörda samtal kan äga rum med patien-
ter och anhöriga. Att gröna utomhusmiljöer befrämjar 
hälsa visar forskningen och här kan detta komma till gläd-
je för både patienter, närstående och medarbetare. Det är 
mycket inspirerande att se detta konkreta exempel på hur 
man kan kombinera ett hållbarhetstänk med en genom-
tänkt och trivsam inomhusmiljö, men framförallt hur en 
yta upp på ett tak mitt i centrala Malmö kan förvandlas till 
en grön oas. 

Aktuellt: Levnadsvanor

Hälsofrämjande och inspirerande 
miljö på Minneskliniken i Malmö 
VE minnessjukdomar i Malmö är en stor enhet när det 
gäller minnesutredningar, även ur ett internationellt per-
spektiv. Professor Oskar Hansson leder en stor  
forskargrupp vars forskning om Alzheimers sjukdom är 
uppmärksammad världen över. VE minnessjukdomar har 
under många år huserat i slitna lokaler på Simrisbanvägen 
i Malmö. När sjukhusområdet nu byggs om och renoveras 
fanns det ingen plats för verksamheten, utan man fick 
hitta en annan lösning för nya lokaler. Beslutet att flytta 
till externa lokaler fattades redan 2015 av Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden och under vår/vintern 2020 fick därför VE 
minnessjukdomar möjlighet att flytta in i ett nybyggt hus 
vid Triangeln i Malmö centrum. Huset ägs av Vasakronan 
men är anpassat och planerat tillsammans med med- 
arbetare på VE minnessjukdomar, där lokalerna är  
utformade utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Patient-
verksamheten är placerad centralt i huset medan admi-
nistrativa arbetsplatser finns i yttre delarna av huset. Varje 
enhet har en hemvist där arbetet utgår ifrån. Konst- 
handläggare Helena Trenk vid Konstservice, Region-
fastigheter har ansvarat för utsmyckningen av lokaler-
na. Sammanlagt finns kring 200 konstverk av olika slag 
utplacerade baserat på temat årstider, det finns även ett 
hållbarhetstänk där man har strävat efter att åter- 

Minnesklinikens innergård. Foto: Annette Holm

Minnesklinikens innergård. Foto: Annette Holm

Mobila teamets enhetschef Jonna Tingberg och Minnesklinikens entré. 
Foto: Annette Holm



Har du förslag på 
teman eller innehåll 
till vårt nyhetsbrev?  

Maila oss!

Åtgärder efterfrågas 
för sänkt salt- och 
sockerhalt

Regeringen har gett Livsmedels- 
verket i uppdrag att tillsammans 
med livsmedelsbranschen ta fram 
förutsättningar för en överens- 
kommelse om sänkt salt- och 
sockerhalt i livsmedel. Ett särskilt 
fokus kommer riktas mot socker-
sötade drycker hos barn och unga 
och samtliga åtgärder ska bygga 
på frivilliga insatser från livsmed-
elsindrustrin. Målsättningen är att 
minska intaget av salt, socker och 
andra energitäta och näringsfattiga 
livsmedel hos befolkningen. Lands-
bygdsminister Jennie Nilsson fram-
håller att flera av de livsstilssjukdo-
mar som ohälsosamma matvanor 
medför även utgör risk för allvarligt 
insjuknande i covid-19, utöver att 
medföra höga samhällskostnader 
och bidra till ojämlik hälsa. Jennie 
Nilsson framhåller att en frivillig 
branschöverenskommelse är ett 
angeläget steg mot mer hälso- 
samma matvanor.

Regeringskansliets pressmeddelan-
det i sin helhet 

Ökad risk för alkoholproblem efter fetma-
operation

En ny dansk studie visar att perso-
ner som genomgått fetmaopera-
tion har 6-7 gånger högre risk att 
drabbas av alkoholproblem jämfört 
med personer med fetma som inte 
opererats. Studien jämförde ca 
13 400 personer som genomgått 
fetmaoperation (främst gastric 
bypass) mellan 2005-2013 mot en 
referensgrupp på 21 000 personer 
som inte genomgått fetmaopera-

tion. I studien undersöktes hur många som fått en alkoholrelaterad diagnos, 
hur många som sökt alkoholbehandling och hur många som medicinerats 
för alkoholproblem. Den ökade risken att utveckla alkoholproblem post-
operativt sågs redan under det första året efter operation. Resultaten var 
oberoende av pre-operativt BMI och socioekonomisk status. 

Forskarna bakom studien spekulerar kring om resultaten eventuellt kan för-
klaras av ”ersättningsteorin”, dvs. att ett missbruk (mat) ersätts av ett annat 
(alkohol). Andra hypoteser är att personer som genomgått fetmaoperation 
har ändrad alkoholförbränning, alternativt att förändringar i tarmfloran eller 
andra hormonella system kan öka risken för alkoholproblem. 

Läs studien i sin helhet

Socialstyrelsen lyfter kunskapen om att  
förändrade levnadsvanor kan lindra  
klimakteriebesvär
                Klimakteriet kan av vissa kvinnor 

upplevas som en relativt lindrig 
förändring. För andra är det en svår 
och jobbig tid med torra slem- 
hinnor, svettningar, ledvärk, 
koncentrationssvårigheter, ångest, 
störd sömn och depression. 
Socialstyrelsen konstaterar att runt 
75 procent av alla kvinnor har olika 
grad av återkommande besvär 
under klimakteriet. Förutom de 

upplevda besvären så ökar klimakteriet risken för bland annat benskörhet 
och hjärtinfarkt. 

Medicinsk hormonbehandling kan lindra  
klimakteriebesvär, men det behöver inte vara 
ett förstahandsval. Genom sunda levnadsvanor 
kan välmående öka och besvären minska och 
det ger kvinnan en möjlighet att själv påverka 
situationen. På Socialstyrelsens webbplats finns 
nu information som i första hand riktar sig till 
dig som arbetar i hälso- och sjukvården och 
möter patienter med misstänkta eller konsta- 
terade klimakteriebesvär.

Samtal om klimakteriet
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Uppföljning av FaR
Socialstyrelsen har nu skapat en ny 
KVÅ-kod, AW005, för uppföljning 
av FaR (Fysisk aktivitet på Recept). 
Uppföljning är angeläget vid stöd 
till beteendeförändring och en 
viktig del i metoden FaR då detta i 
studier visar sig ge en ökad följsam-
het till ordinationen. Uppföljningen 
avser tidigare utfärdat recept på 
fysisk aktivitet och kan gälla t.ex. 
uppföljning på hur aktiviteten fung-
erar och dess effekter på hälsan.

mailto:kclevnadsvanor@skane.se
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/halsosammare-matvanor-ska-framjas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/halsosammare-matvanor-ska-framjas/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33085738/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/


Byt inte liv!

Just nu pågår en relansering av 
Nyckelhålet genom kampanjen 
”Byt inte liv”. I kommunikationen 
vill Livsmedelsverket visa förståelse 
för att många tycker att det är svårt 
att få till bra matvanor i en stressig 
vardag, att det kan vara förvirrande 
med alla budskap om vad som är 
bra mat som man möts av i både 
traditionella och sociala medier och 
att det kan vara svårt att veta vad 
man ska välja i butiken. Genom att 
välja Nyckelhålet går det att äta 
bättre utan att behöva ställa om 
hela livet. Nyckelhålet är en nordisk 
livsmedelsmärkning avsedd att hjäl-
pa konsumenten att välja produkter 
med mindre socker och salt, mer 
fullkorn och fibrer och nyttigare 
eller mindre fett. Nyckelhålet ägs 
av Livsmedelsverket som konti-
nuerligt uppdaterar kriterierna för 
nyckelhålsmärkning utifrån senaste 
forskningen.

Nyckelhålet - Byt inte liv

Årets peppare!
Utmärkelsen ”Årets peppare” 
utses varje år av Generation PEP 
och Riksidrottsförbundet och går 
till en aktör som aktivt tar ställ-
ning för barns hälsa och på ett 
inkluderande sätt får barn och 
unga att röra på sig. Förra årets 
peppare 2020 blev Fritidsbanken, 
en verksamhet som fungerar som 
ett slags bibliotek där vem som 
helst kostnadsfritt kan låna all 
möjlig sport- och fritidsutrust-

ning. Fritidsbanken finns på många ställen runt om i Sverige och i vinter 
har exempelvis många skånska barn och unga fått möjlighet att prova både 
skridskor, skidor och ishockey tack vare Fritidsbanken.

Årets Peppare 2020 - Fritidsbanken - YouTube

Vinnare av ”Årets peppare” 2021 
är ”Bara vanlig”, löpargrupper för 
personer med funktionsvariation. 
Undersökningar visar att barn 
och unga med funktionsvariation 
skattar sin hälsa som sämre och i 
lägre utsträckning deltar i fri-
tidsaktiviteter jämfört med andra 
barn. Löpargruppen ”Bara vanlig” 
vill förändra detta och jobbar 

med att stärka deltagarnas självkänsla, ge alla möjlighet att träna på egna 
villkor och få en social tillhörighet. ”Bara vanlig” fokuserar främst på rörel-
seglädje och gemenskap. 

Bara vanlig – Rörelseglädje På DINA Villkor

Alkohol och pandemin
En ny rapport med temat hur konsum-
tion av alkohol påverkar smittorisken, 
medicinskt, socialt och ekonomiskt är 
nu släppt. Rapporten är gjord av en 
internationell forskargrupp på uppdrag 
av IOGT-NTO och en rad samarbets-
partners. Rapporten lyfter bland annat 
följande:

• Alkoholkonsumtion ökar risken för att 
bli smittad av covid-19 och för att få 
allvarliga komplikationer av sjukdomen.
• Alkoholkonsumtion, särskilt hög kon-
sumtion, kan försämra immun- 
försvaret och ökar också risken för all-
varlig luftvägssjukdom.
• Alkohol ökar spridning av corona- 

viruset genom att sociala hämningar 
minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid högre  
konsumtion

Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik
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Ny webbutbildning 
från Socialstyrelsen 

En ny utbildning har tagits fram 
som framförallt kan anses vara 
riktad till chefer inom primärvården, 
men som är värd att ta del av för 
alla som önskar att lära sig om hur 
ett systematiskt levnadsvanearbete 
kan implementeras på ens egen 
arbetsplats. Något att lyfta med 
chefen och kollegor? Extra roligt så 
klart att arbetet vid Vårdcentralen 
Näsby presenteras i utbildningen!

Socialstyrelsen - Webbstöd för  
levnadsvanearbete i vården
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Nya officiella kostråd i Danmark
I början av januari lanserades nya 
officiella kostråd i Danmark. En skillnad 
från tidigare version är att klimataspek-
ter från maten lyfts fram tydligare. De 
nya kostråden framhåller matvanor som 
är bra för både hälsan och klimatet. 
Kostråden lyfter särskilt klimatpåverkan 
av kött- och mejeriprodukter. I de nya 
kostråden föreslås att köttkonsum- 
tionen begränsas till maximalt 350 gram 
per vecka, alla köttslag inkluderat. Som 
ersättning för kött förespråkas ökat 
intag av baljväxter och grova grönsaker 
så som kål och rotfrukter. Som exem-
pel ges att om hälften av nötköttet i en 
köttfärssås ersätts med grönsaker så 
minskar klimatpåverkan från måltiden 
med 40-45 procent. Rekommenda- 
tionen för frukt och grönsaker ligger på 

600 gram per dag. Beräkningar visar att danskarna totalt sett kan minska 
klimatpåverkan från maten med mellan 35-50 procent om kostråden följs. 

De danska kostråden: 
• Ät mer från växtriket, ät varierat och inte för mycket
• Ät mer grönsaker och frukter
• Ät mindre kött – välj istället baljväxter och fisk
• Ät fullkorn
• Välj vegetabiliska oljor och mejeriprodukter med låg fetthalt
• Ät mindre av det söta, salta och feta
• Släck törsten med vatten

Danmarks nya kostråd

Lanseringen av de nya officiella kostråden - film

Nya amerikanska 
kostråd

De nya kostråden i USA innehåller 
inga större överraskningar.  
Precis som i Sverige ligger fokus på 
kostmönster snarare än enskilda 
livsmedel eller näringsämnen. Dock 
lyser miljöaspekten helt med sin 
frånvaro. Medan råden avseende 
alkoholkonsumtion för vuxna inte 
har förändrats så betonas tydli-
gare en begränsning av intaget 
snarare än att dricka måttligt: ”For 
those who choose to drink, intakes 
should be limited to 1 drink or less 
in a day for women and 2 drinks or 
less in a day for men, on days when 
alcohol is consumed.” Samtidigt 
tydliggörs också alkoholens bidrag 
till energiintaget och att ett regel-
bundet alkoholintag kan göra det 
svårt att tillgodose övriga närings-
behov utan att överskrida energi-
behovet. 

De nya amerikanska kostråden

Nästan vart tredje 
cancerfall kan före-
byggas med hälso-
samma levnadsvanor
Institutet för hälso- och sjukvårds- 
ekonomi (IHE) har tagit fram en 
rapport på uppdrag av Cancer-
fonden. Enligt rapporten kan 28 
procent av alla cancerfall före- 
byggas genom hälsosamma 
levnadsvanor, vilket stämmer väl 
överens med tidigare rapporter. 
Rapporten visar att det finns fler 
konstaterade samband mellan risk-
faktorer och cancersjukdomar som 
drabbar kvinnor. Deras cancerdiag-
noser kan kopplas till påverkbara 
riskfaktorer i 31 procent av fallen, 
jämfört med männens 25 procent.

Cancerfonden - Levnadsvanor  
bakom 15 000 cancerfall årligen

Bild: Allt om kost

Gröna miljöers positiva effekter på vår hälsa
Anna Oudin, forskargruppschef på 
Avdelning för arbets- och miljömedi-
cin vid Lunds universitet, har till- 
sammans med sina kolleger i över ett 
decennium gjort studier på trång-
boddheten i Rosengård i Malmö. I 
en nyligen avslutad pilotstudie bland 
utrikesfödda i Malmö framkom att 
nästan alla de som uppgav att de 
tränade regelbundet har ändrat sina 

vanor under pandemin och nu tränar utomhus. En stor andel har också 
börjat uppsöka grönområden oftare än tidigare. Anna Oudin tillägger att 
studien är liten och inte omfattar de mest utsatta grupperna, så det behövs 
mer forskning innan man kan dra säkra slutsatser.
– Även om det i Malmö finns stora grönområden som skulle kunna använ-
das som mötesplatser och rekreation för de som bor trångt, finns det ännu 
inga studier på vilket sätt och i vilken omfattning dessa miljöer faktiskt 
utnyttjas. Utöver etniska och sociala faktorer om och hur vi använder oss 
av våra grönområden, spelar även individuella mekanismer in. Alla reagerar 
inte på samma sätt på samma miljö.
– Det viktiga är försöka hitta en miljö som möter dig som du känner dig just 
nu. Vi är alla olika och har skilda behov och som tur är finns det mängder av 
gröna miljöer där du kan hitta ditt eget andningshål och det som passar för 
just dig. Du har massor av hälsovinster att inkassera, avslutar Anna Oudin.

Vetenskap & Hälsa - Grönt är skönt
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Hej! Vem är du och vad är din 
roll inom affärsområde måltider 
Process och Tjänst Regionservice i 
Region Skåne?
- Jag heter Erika Norberg, är dietist 
och arbetar som Processutvecklare 
för måltider inom Region Skåne. Det 
innefattar allt från beställningsrutiner, 
sortiment och utbud av livsmedel och 
kosttyper, avtalsfrågor, utbildning, 
matsvinn, miljöarbete kopplat till 
måltider, information och dialog med 
verksamheterna. 

Hur arbetar du med matvanor 
inom Region Skåne?
- Så till vida att jag är med i arbetet 
för rutiner kring måltidshantering 
på vårdavdelning samt gällande 
sjukhusens utbud av livsmedel och 
kosttyper, vilka grundar sig på Livs-
medelsverkets nationella riktlinjer för 
måltider på sjukhus, med ett utbud 
som kan möjliggöra att vården kan 
behandla utefter Socialstyrelsens 
föreskrifter om behandling av olika 
diagnosgrupper.

Hur ser du på matvanornas  
betydelse för det sjukdomsföre-
byggande arbetet inom hälso- och 
sjukvården? 
- Det är oerhört viktigt och vi måste 
vara pedagogiska kring vad vi erbjud-
er på sjukhusen, och föregå med 
goda exempel då det måste spegla 
det vi också rekommenderar utifrån 
hälsosamma matvanor. Samtidigt 
som patienten är sjuk och behöver 
rätt näring för att kunna läka. Det är 
önskvärt att patienten får med bra 
budskap vid utskrivning och över- 
rapportering är viktigt om det finns 
en vidare vårdinstans. 

Du projektleder just nu ett arbete 
med att kartlägga matsvinnet inom 
regionen, berätta!
- Precis! Vi har tidigare tittat på 
punktmätningar vid några enstaka 
tillfällen, och på de orter där vi har 
egna kök (Ängelholm, Hässleholm, 
Kristianstad och Ystad) gör vi regel-
bundna mätningar. Men nu i  
november 2020 implementerade vi 
vår första regionala matsvinnsmät-
ning, vilket innebär att matsvinn för 
lunch och middag vägs under 5  
dagar. Vi kommer att göra regel-
bundna matsvinnsmätningar 2 ggr/år 
under vår och höst fortsättningsvis.

Resultatet från mätningarna kommer 
att redovisas till Livsmedelsverket och 
därmed möjliggöra för jämförelse 
med andra regioner. Livsmedelsver-
ket rapporterar i sin tur till EU, och 
på så vis ska vi se om de åtgärder vi 
samlat kommer att göra generar en 
minskning på matsvinnet så att vi kan 
nå FN:s globala hållbarhetsmål om 
att halvera matsvinnet till år 2030. 

Att minimera matsvinnet är även ett 
av målen i Region Skånes miljö- 
program. Att få ner mängden mat 
som kastas skulle vara en avsevärd 
besparing både för miljön och för 
Skåne.

Vill du berätta lite om den översyn 
ni nyligen gjort gällande livsmed-
elsutbudet på sjukhusen?
- Vi har sedan år 2016 erbjudit ett  
gemensamt utbud av kosttyper på 
alla våra sjukhus inom regionen, men 
har först från 1 oktober 2020 en  
regiongemensam baslista för livs-
medel framtagen tillsammans med 
vården. Region Skåne har i uppdrag 
att bedriva en hälsoinriktad,  
kunskapsbaserad, säker och jämlik 
vård. Det är mot denna bakgrund 
som baslistan för livsmedel har tagits 
fram. Livsmedelsprodukterna ska 
tillgodose patienternas behov utifrån 
sjukdomsbild och näringssynpunkt, 
andra aspekter som har vägts in i 
framtagandet av listan är Livsmedels-
verkets rekommendationer, hygien-
krav, miljökrav och ekonomi.

Detta arbete har inneburit att vi har 
hälsosammare livsmedelsutbud för 
våra patienter vilket är i linje med 
hälsosamma matvanor.

Slutligen, vilket är ditt bästa råd 
för att uppnå och bibehålla hälso-
samma matvanor?
- Ät mer vegetariskt, det är bra för 
både dig och miljön. 

Maila Erika på: 
erika.norberg@skane.se

Tack Erika!

Bild: Erika Norberg

”Att få ner 
mängden mat 
som kastas skulle 
vara en avsevärd 
besparing både 
för miljön och 
för Skåne.”

Bild: Niklas Laurin

Bild: Pixabay

Hälsosamt livsmedelsutbud i  
Region Skåne

mailto:erika.norberg@skane.se


Intervju med  
Susanna Stenevi Lundgren

Du arbetar som strateg för hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Region 
Skåne. Varför är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar hälso- 
främjande och sjukdomsförebyggande?
- Numera vet vi att människor har möjlighet att påverka sin hälsa genom att 
göra kloka val vad gäller tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet. Det är hälso- 
och sjukvårdens skyldighet att informera patienter om hur de kan förebygga 
sjukdom eller skada. Jag tycker också att det är vår skyldighet att använda de 
metoder som finns och som är både evidensbaserade och kostnadseffektiva 
om vi kan.  

När började ditt intresse för hälsofrämjande hälso- och sjukvård?
- Jag disputerade 2011, i ämnet hur daglig fysisk aktivitet påverkar barns 
muskel-, fettmassa och muskelstyrka mm. Jag tittade även på vilken påverkan 
dagligt transportmedel till och från skolan har. Det fanns förvånande nog  

ganska lite material om barn och deras normala utveckling vad gäller styrka och kroppskonstitution, med och utan 
fysisk aktivitet. Det var ett intressant ämne att fördjupa sig i och därifrån var steget inte långt till förebyggande arbete 
för fler målgrupper.  

I ditt uppdrag som strateg har du arbetat med att möjliggöra pilotfasen för Riktade hälsosamtal. Vilken roll har 
du haft i detta arbete?
- Arbetet med Riktade hälsosamtal har verkligen varit spännande och intressant! Under arbetet med uppdraget till 
hälso- och sjukvården 2019 lyftes Riktade hälsosamtal som en metod för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom på be-
folkningsnivå. Därefter togs underlaget fram för ett politiskt beslut om införande av metoden i Region Skåne under 
2020. Under pilotfasen som sedan följde har min roll varit allt från uppdragsgivare till metod- och kompetensstödet till 
att driva de frågor som ingår i ett så stort och komplext projekt. Det har varit många och lärorika möten med personer 
som arbetar med IT, avtalshantering, ekonomi, juridik, datasäkerhet, journalsystem, kommunikation och med hälso-
samtalen förstås. Jag har otroligt många kompetenta kollegor som jag delar denna resa med.

Den 4 mars förväntas ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden om breddinförande av Riktade hälsosamtal i 
Skåne. Vilka möjligheter ser du med att hälsosamtalen blir motorn i det hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande arbetet i primärvården? Finns det några utmaningar?
- De riktade hälsosamtalen driver en utveckling inom hälsovalet mot att tydliggöra strukturen kring det förebyggan-
de arbetet. När patienter eller deltagare blir uppmärksammade på förbättringsområden avseende hälsa ökar också 
efterfrågan på åtgärder och hjälp att göra kloka val, precis som livsmedelsaffären upplever ökad efterfrågan på nyck-
elhålsmärkta livsmedel. Utmaningarna är många för det förebyggande arbetet. De riktade hälsosamtalen är en inves-
tering i befolkningens hälsa på lång sikt och de medel som satsas idag kommer individen och samhället tillgodo först i 
framtiden. Det kan vara svårt att hålla fast vid en sådan satsning när resultaten inte är omedelbara. En annan utmaning 
är förstås covid-19, det kan påverka deltagarnas möjligheter och också motivation till att komma till sin vårdcentral. 

I Region Skånes vision för Framtidens hälsosystem tydliggörs vikten av en förflyttning från vård till hälsa. Hur 
taktar Riktade hälsosamtal in i denna omställning?
- De riktade hälsosamtalen är en solklar del i denna omställning. Hälso- och sjukvården tar del i samhällets viktiga  
ansvar för invånarnas hälsa genom att förflytta sig från att bara vårda och behandla befästa sjukdomar till att också 
tidigt identifiera risk- och friskfaktorer. På så sätt kan insjuknande och förtida död förhindras.

Har du några fritidsaktiviteter som ger dig energi och som du vill  
dela med dig av?
- Jag är en ponnymamma och ägnar mycket av min tid till att bära, lyfta, gå, 
köra skottkärra och kasta gödsel med en grep. Ibland händer det att jag rider 
våra ponnier också men för det mesta är det hinder som ska byggas eller en 
skogstur som ska avverkas i rask promenadtakt eller på cykel i terrängen. Det 
finns inget som motiverar till att stiga upp kl 7 på helgen och pulsa runt i  
väderbeständiga ytterplagg i minusgrader som vetskapen om att man gör nå-
got bra för sina djur. Relationen med djuren och aktiviteten ger mycket energi, 
och så sover man gott också. Bild: Pixabay

Bild: Bo Jönsson



Tack för denna gång!
För mer info: skane.se/kclevnadsvanor
Mail: kclevnadsvanor@skane.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!

Läser du frekvent vårt nyhetsbrev? 
Ge oss gärna feedback!

Riktade hälsosamtal i Skåne

Pilotfasen av Riktade hälso- 
samtal avslutad
Pilotfasen för Riktade  
hälsosamtal (RHS) har precis  
avslutats. De första preliminära 
resultaten visar att samtliga 
elva pilotvårdcentraler kom-
mit igång med hälsosamtalen 
under hösten, trots försenat 
webbstöd och utmaningar 
under rådande pandemi. Av de 
inbjudna 40-åringarna har 42 
procent deltagit. Den upp- 
skattade deltagarfrekvensen 
inför pilotfasen, baserad på 
andra regioner som erbjudit RHS 
till 40-åringar, var 40 procent. 

Webbstödet som togs fram för att stödja införandet 
av RHS blev försenat och driftstart skedde först i slutet 
av november. Inledningsvis genomfördes därför hälso-
samtalen med pappersenkäter. En konsekvens av den 
rådande pandemin är att några deltagare har avbokat 
eller ombokat sina hälsosamtal. Personal har också om-
fördelats till andra uppgifter såsom provtagningar och 
regionens covid-vaccinationer. Detta medför, tillsam-
mans med försenat webbstöd, att inte alla pilotvård-
centraler hunnit genomföra sina hälsosamtal enligt 
plan. Pilotvårdcentralerna har trots detta visat ett stort 
engagemang och bidragit till att processen fungerat väl. 
I mitten av januari hade 411 hälsosamtal genomförts. 

Resultat från Hälsokurvan visar att könsfördelningen 
bland deltagarna varit jämnt fördelad. Av de deltagare 
som svarat på bakgrundsfrågor om utbildning och  
födelseland har sju av tio kvinnor och lite drygt hälften 
av männen eftergymnasial utbildning, och en tredjedel 
av de kvinnliga deltagarna samt var femte manlig  
deltagare är utrikes född.

Deltagarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som 
relativt bra. Bland männen angav var femte manlig 
deltagare att de röker dagligen och samma andel att de 
snusar dagligen. För kvinnor angav en av tio att de röker 
dagligen och en av tjugo att de snusar dagligen. En stor 
andel av deltagarna i pilotfasen anger att de har en hög 
grad av fysisk aktivitet. Precis som i senaste folkhäl-
sorapporten i Skåne visar resultaten från RHS att psykisk 
ohälsa är vanligt förekommande både bland kvinnor 
och män.

Bland de mätbara riskfaktorerna i Hälsokurvan framkom 
att en av tio män har förhöjt blodtryck. Förhöjt koleste-
rolvärde förekom hos var tredje kvinnlig deltagare och 
hos hälften av de manliga deltagarna. En av fem män 
hade ett förhöjt blodsockervärde. Hälsokurvan visar 
dessutom att hälften av kvinnorna och sju av tio män 
har övervikt eller fetma. 

De vanligaste angiv-
na orsakerna till åter-
besök hos vårdgivar-
na var uppföljning 
av kolesterol, fysisk 
aktivitet, matvanor 
och övervikt/fetma. 
Remisser och mot-
tagningsbesök  
berörde främst 
läkare, sjuksköterska, 
dietist och psykolog. Hälsosamtalen utgör en möjlighet 
att stärka deltagarnas friskfaktorer samt uppmärksamma 
riskfaktorer och erbjuda stöd till förändring, vilket i sin 
tur förhindrar/fördröjer utveckling av hjärt-kärlsjukdom 
och diabetes typ 2.

Hälso- och sjukvårdnämnden förväntas fatta beslut om 
breddinförande av Riktade hälsosamtal 4 mars.  
Utbildningar i Motiverande samtal för blivande  
hälsosamtalsledare pågår under våren och utbildningar i 
metod- och webbstöd i mars vid beslut om bredd- 
införande. 

Bild: Slutrapport pilotfas 
Riktade hälsosamtal 

Bild: Leif Johansson
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