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Kunskapscentrum levnadsvanor och  
sjukdomsprevention
Tema: Hälsosamt åldrande med levnadsvanor i fokus

Rök- och alkoholfri operation
24 nov, kl. 15-16, Digital

Dialogmöte rök- och alkoholfri operation för 
chefer
12 okt, kl.15-16, Digital
16 nov, kl. 15-16, Digital

Alkoholutbildning enligt MET-metoden 
13-14 okt + 15 dec, Digital

Nätverksträff för MET-utbildade
19 okt, kl. 9-12, Digital

Nätverksträff för diplomerade tobaksavvänjare
19 okt, kl. 13-16, Digital

Grundutbildning Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 
19 okt, kl. 13-16, Digital

Utbildning för dietister i LEVA-metoden  
27 okt, 5 nov, 29 nov, Malmö

Hälsosamma matvanor - samtalsstöd till hälso- och 
sjukvårdspersonal
9 nov, kl. 9-12, Lund
7 dec, kl. 9-12, Lund

Alkohol - en fråga för vården
9 nov, kl. 13-16, Lund
7 dec, kl. 13-16, Lund

Tobak - en fråga för vården
23 nov, kl. 13-16, Lund

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning

Kommande utbildningar

     Hej! 

Ett hälsosamt åldrande med fokus på levnadsvanor! Ja, valet av tema för detta  
nyhetsbrev kändes självklart. De äldre drabbas hårt av pågående pandemi och därför 
lyfter vi studier och redogör för projekt som belyser sätt att stärka de äldres frisk- 
faktorer. Temasidorna är ett samarbete mellan Kunskapscentrum geriatrik och  
Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention och vi hoppas att du hittar 
en hel del intressant information som kan komma till nytta i ditt dagliga arbete.
Individens livsvillkor och levnadsvanor påverkar välbefinnandet och funktionsförmå-
gan vid ökad ålder. Levnadsvanor är möjliga att påverka och åtgärder som främjar 
goda levnadsvanor är därför ett utmärkt sätt att uppnå ett hälsosamt åldrande.

Sverige står inför en av de största demografiska utmaningarna sedan snart ett sekel. 
Inom 10 år kommer antalet personer 80 år och äldre att öka från drygt 550 000 personer till 820 000 personer år 2030. 
I Skåne innebär det en ökning från 72 500 personer till 107 500 personer över 80 år, vilket motsvarar en mindre kom-
mun i antal. Efter 80 års ålder ökar insjuknande i flera kroniska sjukdomar som höftfraktur, stroke, cancer och demens 
närmast exponentiellt. Detta kommer att ställa allt större krav på hälso- och sjukvårdens resurser och det är därför 
viktigare än någonsin att säkerställa ett hälsosamt åldrande för våra äldre.

Trots att goda levnadsvanor är en friskfaktor hos de äldre, så visar data från Nationell  
patientenkät att primärvården samtalar om levnadsvanor mer sällan ju äldre patienten är. 
Särskilt tydligt är detta när det gäller samtal om alkohol och tobak. Skillnaden i risk för att 
få en allvarlig sjukdom mellan de som har en ohälsosam levnadsvana och de som har en 
hälsosam ökar i regel ju äldre man blir. Samtal om levnadsvanor bör alltså genomföras oftare ju äldre patienten är och 
dessutom ger en övergång till hälsosammare levnadsvanor oftast en snabb positiv effekt. Vi hoppas att detta tema-
nummer inspirerar till hälsofrämjande patientmöten där samtalet om levnadsvanor får ta plats!

Sölve Elmståhl, professor, överläkare, enhetschef Kunskapscentrum geriatrik, VE Geriatrik Malmö och Lund
Skånes universitetssjukhus

Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, 
läkare Levnadsvanemottagningen Malmö, Primärvården

Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

Bild: Pixabay

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-332,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/webbutbildning-goda-levnadsvanor-gor-skillnad/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev/


2

Innovation för äldres hälsa 
över landsgränser
EU har under flera år haft ett särskilt 
fokus på de samhällsutmaningar som 
följer av en åldrande befolkning.  
Européerna lever allt längre, men 
inte nödvändigtvis med god hälsa. 
Vad kan vi som samhälle göra för 
att öka andelen friska, aktiva och 
självständiga levnadsår? För att söka 
svar etablerade EU-kommissionen år 
2011 det europeiska innovationspart-
nerskapet för aktivt och hälsosamt 
åldrande (EIP on AHA), en plattform 
för hälso- och sjukvård, civilsamhälle, 
akademi och företag från olika länder 
att utbyta idéer och utveckla pro-
jekt. Tonvikten har under senare år 
framförallt legat på digitala lösningar. 
Region Skåne och skånska aktörer 
har deltagit i detta samarbete. De 
slutsatser och lärdomar som dragits 
inom EIP on AHA ligger till grund för 
ett nytt EU-projekt: ”in4aha –  
Empowering the innovation for active 
and healthy ageing”. Projektet syftar 
till att underlätta spridning och upp-
tag över landsgränser av lösningar 
som främjar äldres hälsa och livs- 
kvalitet. Aktiviteterna innefattar bland 
annat webinarier och undersökningar.

in4aha – Empowering the innovation 
for active and healthy ageing

Att förebygga och hantera 
skörhet hos äldre
 

Den 2 dec kl. 9-12 anordnar Primär-
vårdens Utbildningsenhet (PUE), 
tillsammans med Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomspreven-
tion och Kunskapscentrum geriatrik, 
en utbildningsdag med tema ”Sköra 
äldre”. Hur kan ett motiverande  
samtal genomföras med en äldre 
person? Hur kan maten bidra till 
bibehållen/förbättrad hälsa? Fokus 
för dagen är hur du som vård- och 
omsorgsgivare kan bidra till bästa 
möjliga hälsa och livskvalitet för 
äldre. 

Utbildningen är kostnadsfri och sker 
digitalt via Teams. 

Levnadsvanor i praktiken – Fokus på 
prioriterade grupper - att förebygga 
och hantera skörhet hos äldre 
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”Decennium för hälsosamt åldrande”  
(Decade of Healthy Ageing)           

För att främja ett hälsosamt åldrande och förbättra 
livsförutsättningarna för äldre, deras familjer och sam-
hällen krävs det grundläggande förändringar, inte bara 
i de åtgärder vi vidtar utan också i hur vi tänker kring 
ålder och åldrande. FN:s generalförsamling har deklarerat 
2021-2030 ett ”Decennium för hälsosamt åldrande”. Detta 
ska speciellt sätta fokus på fyra viktiga områden: ålder-
svänliga miljöer, kampen mot ålderism, välfungerande 
långtidsvård samt en sammanhållen vård, omsorg och 
prevention. En struktur för detta sista finns i en modell, 
ICOPE (Integrated care for older people), och mer om det 
går att läsa på WHO:s Ageing and Health unit. En  
kunskapsplattform håller också på att byggas upp, 
officiell lansering av denna ägde rum den 7 september. 
I Sverige har regeringen under våren i sin ”Strategi för 
samarbete med WHO” skrivit att ”Sverige ska verka för att 
WHO:s initiativ till ett decennium för hälsosamt åldrande 
får ett starkt genomslag bland WHO:s medlemsstater och 
partners”. Myndigheten för delaktighet har under som-
maren skrivit en rapport över vad som gjorts och görs i 
landet inom äldreområdet. Rapporten belyser specifikt 
”ett urval av åtgärder från Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen som bidrar till arbetet med ett hälsosamt 
åldrande och som på så sätt bidrar till WHO:s utropade 
årtionde för hälsosamt åldrande”.
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Decade of Healthy Ageing - WHO
Decade of Healthy Ageing - Events

ICOPE
ICOPE Infographic

Sveriges strategi för för samarbete med Världshälso- 
organisationen (WHO)

Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020 - 
Myndigheten för delaktighet

Ett gott liv - hälsosamma 
levnadsvanor för äldre

Socialstyrelsen har nyligen tagit fram 
en webbaserad utbildning för den 
som vill lära sig om just levnadsvanor 
och äldre. Den riktar sig först och 
främst till dig som arbetar inom  
primärvård eller kommunal hälso- 
och sjukvård. 

Syftet är att öka kunskapen och bidra 
till att öka eller bibehålla den upplev-
da hälsan och livskvaliteten hos äldre 
som har kontakt eller stöd från vård 
eller omsorg.

Ett gott liv - hälsosamma levnads- 
vanor för äldre - Socialstyrelsen

Bild: Socialstyrelsen
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Global Summit 2021 -  
#EndPJparalysis 
I mitten av juli arrangerades konfe-
rensen Global Summit 2021 - End PJ 
Paralysis med live-presentationer, 36 
timmar non-stop, som syftade till att 
dela erfarenheter kring riskerna med 
inaktivitet samt öka medvetenheten 
om de ofta förödande men förebygg-
bara effekterna av dekonditionering. 
Detta är vanligt förekommande hos 
äldre, inte minst i samband med 
sjukhusvistelse. 

Skapa ett gratis konto på The  
Movement Movement (“Rörelse- 
Rörelsen”!) och ta del av de inspelade 
presentationerna.

Global Summit 2021 - End PJ  
Paralysis

End PJ Paralysis – Members

Riktlinjer och rekommendationer gällande fysisk aktivitet för 
äldre
Det saknas fortfarande en del evidens kring de specifika effekterna av olika 
former av fysisk aktivitet och träning, inte minst för målgruppen ”äldre” där 
de individuella skillnaderna är mycket stora. Men att fysisk aktivitet kan spela 
en avgörande roll för hälsoutvecklingen är otvetydigt, inte minst för denna 
målgrupp, och det har på sistone utkommit en rad uppdateringar och publi-
kationer med ambitionen att sammanfatta kunskapsläget så här långt, och 
stödja främjandet av fysisk aktivitet, oavsett ålder. Kroppens anpassnings-
förmåga till fysisk aktivitet finns med så länge vi lever, det är aldrig för sent! 
Världshälsoorganisationen betonar till exempel nu i ”WHO guidelines on 
physical activity and sedentary behaviour” att äldre vuxna – utöver de rekom-
mendationer som gäller alla vuxna – ”bör utföra varierad multikomponent 
fysisk aktivitet som fokuserar på funktionell balans och styrketräning med 
måttlig eller högre intensitet, tre eller flera dagar i veckan, för att förbättra 
funktionell förmåga och förebygga fall”. FYSS har gjort versioner/sammanfatt-
ningar på svenska, och Folkhälsomyndigheten har i början av sommaren för 
första gången tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. 
Även dessa har ”över 65” som en separat målgrupp. Rekommendationerna är 
generellt starka, även om evidensläget fortfarande är måttligt. Även specifikt 
de negativa konsekvenserna av långvarigt stillasittande har uppmärksammats 

i ökad grad på sistone, se inspelat se-
minarium från GIH. Under sommaren 
har dessutom ”International Exercise 
Recommendations in Older Adults 
(ICFSR): Expert Consensus Guidelines” 
publicerats, som lyfter fram inte bara 
de allmänna rekommendationerna 
och den diagnosspecifika betydelsen 
av fysisk aktivitet (vilket även görs i 
den diagnosspecifika delen av FYSS) 
för äldre personer, utan även bety-
delsen med avseende på ”geriatriska 
syndrom” som skörhet, samt för äldre 
i samband med sjukhusvistelse.

Physical activity guidelines for older 
people - The Lancet

WHO guidelines on physical activity 
and sedentary behaviour

FYSS - Nya rekommendationer om 
fysisk aktivitet och stillasittande

Riktlinjer Fysisk aktivitet - Folk- 
hälsomyndiheten

International Exercise Recommenda-
tions in Older Adults (ICFSR): Expert 
Consensus Guidelines

Långvarigt stillasittande - Seminarium 
GIH

Sju råd om motion och åldrande till 
världens regeringar
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Bedömning av mobilitet 
(rörelse- och förflyttnings-
förmåga)
En enkel men fokuserad mobili-
tetsbedömning bidrar till att kunna 
identifiera (samt följa förändringar 
över tid) för personer/patienter som 
löper risk för fall, skörhet och funk-
tionsnedsättning. En färsk artikel i 
New England Journal of Medicine 
går på ett tydligt sätt igenom varför 
en sådan bedömning är viktig och 
beskriver ett upplägg som inkluderar 
uppresningar från stol, olika balans-
utmaningar samt gånghastighets-
mätning. Artikeln bjuder även på en 
nedladdningsbar mycket pedagogisk 
instruktionsvideo (alla i Region Skåne 
har fri tillgång till artikeln och videon, 
övriga kan skapa gratis konto för två 
artiklar i månaden). Ett validerat be-
dömningsinstrument som innehåller 

samma tre huvudsakliga moment är 
”Short Physical Performance Battery”, 
vilket även finns i en svensk version, 
med tydliga instruktioner för genom-
förandet. 

Mobility Assessment in Older Adults

Skalan SPPB-S
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Nutrition och äldre
Aptiten försämras ofta med stigande ålder beroende på 
exempelvis sjukdom, sväljningssvårigheter (dysfagi) och/
eller dålig munstatus. Ensamhet kan leda till ett sämre 
matintag då det inte känns meningsfullt att äta. Risken 
ökar för undernäring, förlust av muskelmassa och sänkt 
muskelfunktion. Undernäring märks mest vid låg kropps-
vikt men förekommer även vid övervikt. Oavsett startvikt 
bör ofrivillig viktnedgång uppmärksammas. För äldre 
kan det vara en fördel att väga lite mer och ”ha lite att ta 
av” vid sjukdom eller skada. Om övervikten är stor och 
viktnedgång anses nödvändig är det viktigt att detta sker 
under kontrollerade former. För att bibehålla muskelmas-
sa krävs ett högt proteinintag i kombination med muskel-
belastande aktivitet. 

Kunskapscentrum geriatrik har skapat en kalkylator för 
beräkning av energi- och proteinbehov. Energibehovet 
är dock individuellt och för att säkerställa ett tillräckligt 
energiintag bör personen vägas regelbundet.  

Energi- och proteinkalkylator - Region Skåne

När aptiten är dålig behöver måltiderna vara energi- och 
proteinrika. Tre huvudmål och tre eller fler mellanmål 

Bild: Livsmedelsverket

rekommenderas. Tallriksmodellen är en vägledning till 
fördelningen av livsmedel. Den vänstra bilden ovan anger 
fördelning av kolhydrater (pasta, ris, potatis, bröd etc), 
protein (animaliska livsmedel, baljväxter etc) samt frukt 
och grönsaker för en person med normal aptit. Vid ned-
satt aptit rekommenderas fördelningen enligt den högra 
bilden. Proteindelen är lika stor medan kolhydrat och 
frukt- och grönsaksdelarna är något mindre. Dessutom 
bör något fettrikt exempelvis olja, grädde eller en klick 
smör/margarin tillsättas. Även drycken bör bidra med 
energi, välj exempelvis mjölk, juice eller saft.  

Råd om bra mat för äldre - Livsmedelsverket

Risk för undernäring

Det finns flera olika screeningverktyg för att identifiera risk för undernäring. På Skånes universitetssjukhus används 
SWESPENs (The Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) tre faktorer. Bedömningen kan baseras på 
en sammanvägning av följande faktorer: 

En annan screeningmetod som blir allt mer vanlig är GLIM – Global Leadership Initiative on Malnutrition. En fördel 
med GLIM är att screeningen är omfattande vilket gör att fler fall av undernäring upptäcks. I Vårdhandboken kan 
du läsa mer om GLIM.
Utredning - Vårdhandboken

• Ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning. 
• Ätsvårigheter – t ex aptitlöshet, sväljnings- och tuggproblem, orkeslöshet och motoriska störningar. 
• Undervikt – dvs Body Mass Index (BMI: vikt i kg/ längd i m²) <20 om <70 år eller <22 om >70 år.

Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring.

Livmedelsverkets broschyr ”Bra aptit på livet, men min-
dre aptit på maten? – råd om bra mat för äldre”. Kan 
laddas ner på Livmedelsverkets hemsida. 
Råd om bra mat för äldre - Livsmedelsverket

PROMISS - PRevention Of Malnutrition In Senior Sub-
jects In the EU. PROMISS målsättning att förebygga 
protein- och energiundernäring hos äldre för att främja 
ett hälsosamt och aktivt åldrande. 
PROMISS - Nutrition for healthy ageing

Jenny Fontaine Ronnby, dietist i Malmö stad har gjort 
ett flertal korta Youtube-filmer med fokus på äldre och 
undernäring. Många bra tips på hur man kan göra  
maten både god och energirik. 
Växebiten - YouTube

Region Skånes nutritionspärm innehåller mycket infor-
mation om kost för olika grupper t. ex. äldre 
Nutritionspärmen - Region Skåne

”Den viktiga maten – gott som gör gott” – Infofolder 
samt film om vikten av ett tillräckligt näringsintag. Info-
foldern kan även beställas och användas som patient-
material. 
Den viktiga maten - i öppen vård - Region Skåne

Nollvisionen för undernäring hos äldre – Livsmedels- 
akademins satsning för att förhindra undernäring.
Nollvisionen för undernäring hos äldre 2030

Länkar om undernäring

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-geriatrik/kunskapsbank-for-geriatrik/nutrition/hjalpmedel/energi--och-proteinkalkylator/
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/utredning/
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/rad-om-bra-mat-for-aldre?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.promiss-vu.eu/
https://www.youtube.com/results?app=desktop&search_query=v%C3%A4xebiten
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/nutritionsparmen/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/den-viktiga-maten/
https://www.nollundernaring.se/
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Rökstopp kan göra äldre 
mindre sköra
För att se om rökning påverkar risken 
för skörhet (viktminskning, trötthet, 
långsam gång, låg fysisk aktivitet och 
minskad muskelmassa) analyserade 
forskarna i den aktuella undersök-
ningen data från 2 542 brittiska äldre 
över 60 år. Rökarna var i genomsnitt 
skörare, mindre välbärgade, ensam-
mare, mindre utbildade och smalare 
än sina rökfria jämnåriga. Och bland 
de personer som inte klassades som 
sköra i början, fördubblade rökning 
risken för att bli skör under de fyra år 
som studien pågick. 1 113 personer 
hade rökt tidigare och deras riskprofil 
var i stort densamma som för dem 
som aldrig hade rökt. Det gällde även 
dem som slutat för bara några år 
sedan.

Rökstopp kan göra äldre mindre  
sköra - Tobaksfakta

Alkohol och riskkonsumtion
I Sverige har äldre (65-84 år) med riskbruk ökat under de senaste åren, även 
i jämförelse med andra åldersgrupper. Mellan år 2006-2020 ökade andelen 
med riskbruk från 6 till 11 procent. För kvinnor ökade riskbruket från 3 till 8 
procent och för män ökade siffran från 9 till 15 procent. Äldre personer är 
generellt sett mer känsliga för alkoholens negativa effekter, dels på grund av 
åldersrelaterade förändringar i alkoholmetabolism, dels till följd av sjukdomar 
och läkemedelsinteraktioner. Minskad muskelmassa och mindre vatten i  
kroppen, så att alkoholens skadliga effekter på mänsklig vävnad inte späds ut 
lika mycket och alkoholhalten i blodet blir högre och varar längre. 

Alkohol aktiverar kroppens stressystem och ökar mängden av kortisol, 
mängden stresshormon ökar i takt med att alkoholhalten ökar. Om nivån av 
kortisol i kroppen är förhöjd under längre tid har det en negativ inverkan på 
bland annat blodtryck, förmaksflimmer, diabetes och benskörhet samt ökad 
mottaglighet för infektioner. Även acetaldehyd, ett mycket giftigt och cancer-
framkallande ämne som bildas i kroppen när alkohol bryts ner, ökar i koncen-
tration. Alkohol kan dessutom försämra kognitiva funktioner och öka risken 
för demens. Riskbruk bland äldre innebär även en större risk att råka ut för 
allvarliga olyckor än för yngre personer. Det kan handla om fallolyckor men 
även våldsbrott, drunkning eller brännskador.

För att minska riskerna för hälsan, föreslås en gräns på ett standardglas eller 
mindre per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas på en och  
samma dag, för äldre personer som väljer att dricka alkohol. Alkohol ska  
aldrig rekommenderas i hälsofrämjande syfte. 

Alkohol, riskkonsumtion — Folkhälsomyndigheten
Så drabbar alkohol äldre - Accent Magasin

Rapport: Alkohol och äldre

Forskningen visar att interventioner 
i primärvården kan vara en effektiv 
behandlingsmetod för äldre med 
alkoholproblematik. Lika bra eller 
bättre resultat ses hos äldre jämfört 
med yngre. En utmaning är dock att 
äldre förefaller vara mer utsatta för 
stigmatisering, varför de får behand-
ling i mindre utsträckning. För en del 
äldre är målet att sluta helt med  
alkohol, för andra kan det röra sig 
om att få ett mer kontrollerat  
drickande.

Rapport: Alkohol och äldre - Svenska 
Läkaresällskapet

Alkohol och äldre - eftersatt fråga 
hos våra vanligaste patienter

Bild: Rapport: Alkohol och äldre från 
Svenska Läkaresällskapet

Tobak och äldre
I Sverige har äldre (65-84 år) som 
röker minskat under de senaste åren, 
framförallt bland äldre män. Mellan 
år 2006-2020 minskade andelen äldre 
som röker från 11 till 8 procent, där 
fördelningen är 7 procent av män-
nen och 9 procent av kvinnorna. 
Att ge äldre stöd att sluta röka kan 
påverka deras hälsa positivt på flera 
sätt. Risken att dö av en hjärt-kärl-
sjukdom minskar avsevärt när du 
slutar röka, även om du fyllt 60 år. 
Forskare i Tyskland har i samarbete 

Bild: Pixabay

med kollegor i övriga Europa och 
USA gjort en stor studie för att se 
om denna riskminskning är tydlig 
även bland de som är äldre när de 
slutar röka. Resultatet visar att risken 
för hjärt-kärlsjukdom även hos äldre 
minskar tydligt redan under de första 
fem åren efter rökstoppet. Risk-
minskningen fortsätter sedan år för 
år. Även antalet cigarretter påverkar 
livslängden. De som röker över tjugo 
cigaretter om dagen riskerar att dö 
åtta år tidigare än icke-rökare, medan 
motsvarande siffra för dem som 
röker under tio cigarretter är fem år 

tidigare.

Rökstopp lönar sig stort även när du 
är äldre - Tobaksfakta

https://tobaksfakta.se/rokstopp-kan-gora-aldre-mindre-skora/
https://tobaksfakta.se/rokstopp-kan-gora-aldre-mindre-skora/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/
https://accentmagasin.se/alkohol/sa-drabbar-alkohol-aldre/
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/rapportalkohol-och-aldre/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/10/alkohol-och-aldre-eftersatt-fraga-hos-vara-vanligaste-patienter/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/10/alkohol-och-aldre-eftersatt-fraga-hos-vara-vanligaste-patienter/
https://tobaksfakta.se/rokstopp-lonar-sig-stort-aven-nar-du-ar-aldre/
https://tobaksfakta.se/rokstopp-lonar-sig-stort-aven-nar-du-ar-aldre/
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PSYKISK HÄLSA HOS ÄLDRE 
- INTERVJU MED CATHARINA HANSSON

Catharina Hansson, leg sjuksköterska 
med vidareutbildning inom psykiatri, 
har arbetat 30 år som chef inom vård 
och omsorg samt inom psykiatrin.  
Catharina har tidigare även arbetat 
som konsultsjuksköterska inom  
Malmö Stad ett antal år. Nu arbetar 
hon som vårdutvecklare och enhets-
chef på VE geriatrik i Malmö.

Varför är området äldres psykiska 
hälsa viktig?

- God kunskap om äldres psykiska 
hälsa kan göra att fler äldre får rätt 
vård och behandling. Antalet  
äldre med psykisk ohälsa ökar och i 
gruppen män över 85 år är antalet 
suicid mycket högt. Ofta har primär-
vården svårt att ställa rätt diagnos 
då äldre söker för andra orsaker än 
exempelvis depression, som kan vara 
anledningen till deras besvär. Något 

som leder till att äldre inte får korrekt 
behandling.

Vilka faktorer påverkar den psykis-
ka hälsan hos äldre personer?

- Socioekonomiska faktorer och hela 
den sociala situationen påverkar i 
högsta grad den psykiska hälsan. 
Personer behöver också ett samman-
hang, fysiska aktiviteter och att känna 
sig behövda. Egentligen är det märk-
ligt att det inte finns exempelvis  
samtalsgrupper för äldre när man 
vet att behovet av att träffa andra i 
liknande situation för att prata och 
att göra saker tillsammans är oerhört 
välgörande och har stor positiv på-
verkan på den psykiska hälsan.

Vad kan man göra för att förbättra 
situationen för äldre med psykisk 
ohälsa?

- Öka kompetensen bland persona-
len som arbetar närmast de äldre. 
Men även öppna fler mötesplatser, 
arrangera aktiviteter, skapa ett mer 
inkluderande samhälle med tillgäng-
lig teknik, starta aktivitetsgrupper 
och samtalsgrupper. Listan kan göras 
lång!

Har du några reflektioner efter att 
ha arbetat med äldre med psykisk 
ohälsa?

- Att det finns ett stort genuint 
intresse bland personal som arbetar 
med äldre att identifiera och hjälpa 
äldre med psykisk ohälsa. De vill och 
behöver lära sig mer. En reflektion är 
för övrigt att äldre utifrån sin ålder 
kan ha sämre förmåga att hantera  
tidigare trauman. Ensamhetsproble-
matiken kan ibland vara stor för att 
man inte minns att man just hade 
besök eller att det finns en kärleks-
full familj som bryr sig. Känslan av 
kontext och delaktighet minskar. 

Ser du några konsekvenser på  
äldres hälsa av covid-19?

- Man ser ju av Novos beteende- 
undersökningar att oron för att bli 
sjuk, ensamhet och isolering har på-
verkat den psykiska hälsan hos äldre. 
Dessutom var det generellt färre som 
vågade söka vård, både somatisk och 
psykiatrisk. Telefonlinjer som exem-
pelvis Mind rapporterade fler samtal 
från äldre med livströtthet än annars. 

Sedan vet man ju sedan tidigare att 
isolering ökar risken för depression, 
sömnstörning, missbruk etc.  
Anhörigkontakten påverkades också 
under pandemin, vilket innebar att 
äldre fick vara ensamma på sjukhus/
boenden och ibland till och med 
avlida ensamma.

Mailadress Catharina Hansson: 
Catharina.Hansson@skane.se

Kunskapscentrum geriatrik -  
Vårdgivare Skåne

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

Bild: Catharina Hansson

mailto:Catharina.Hansson@skane.se
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-geriatrik/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-geriatrik/
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är förenat med en 28 procent lägre dödlighet vid uppfölj-
ning under 11 år. Fysisk aktivitet som en viktig livsstils- 
faktor kan kraftigt begränsas av rädsla för att falla hos 
äldre. Fallrisken ökar påtagligt med ålder och för äldre 
80-89 år har en av sex trillat senaste 6 månaders perioden 
jämfört med en av tre för äldre > 90 år. Viktiga risk- 
faktorer är tidigare fall, känsla av ostadighet och läkeme-
del som neuroleptika, antidepressiva, sedativa, diuretika 
med flera. Läkemedelsgenomgång hos äldre för att  
minska biverkningar och fallrisk är därför en viktig del för 
att bibehålla goda levnadsvanor. Fallförebyggande insat-
ser som fysisk aktivitet är en annan viktig livsstilsfaktor.

Att bevara livskvalitet (QoL) är förhoppningsvis ett av 
syftena och konsekvens med insatser kring att öka äldres 
delaktighet i sin livsstil och hälsa. I arbetet med äldres 
livsstilsvanor bör därför hänsyn tas till de bakomliggande 
faktorer som påverkar QoL. Viktiga faktorer som påverkar 
äldres QoL är symtombörda, snarare än diagnoser och 
vanliga symtom är smärta, nedstämdhet och trötthet. 
Smärttillstånd är en av de starkaste prediktorerna för låg 
QoL och i GÅS data anger två av tre kvinnor måttlig till 
svår smärta jämfört med ca en av tre män. Dock är det ca 
hälften av de som uppger smärta som saknar någon form 
av behandling, något att ta hänsyn till vid kliniska möten 
med äldre patienter. 

En viktig målgrupp för äldre är anhöriga och deras 
situation har särskilt studerats i GÅS-projektet. Att vara 
anhörig till en äldre person och kanske själv vara äldre 
med funktionsinskränkningar ökar risken för upplevd 
börda, isolering och inskränkningar i livsstil. Bland anhöri-
ga anger en tredjedel att de upplever hög belastning och 
i denna grupp noterades lägre livskvalitet jämfört med en 
kontrollgrupp som inte var anhöriga. Gruppen anhörig 
anger mer uttröttbarhet, låg självkänsla och sömnstör-
ningar. Det går att förbättra anhörigas upplevda börda 
och livskvalitet med riktad utbildning och psykosocialt 
stöd vilket visades i en interventionsstudie i Malmö. 

Geriatrik Sus- Twitter
Geriatrik - Lunds universitet
Geriatrik Sus - Region Skåne

Sölve Elmståhl, professor, överläkare, enhetschef  
Kunskapscentrum geriatrik, VE Geriatrik Malmö och Lund
Skånes universitetssjukhus

            Befolkningsstudien ”Gott 
Åldrande i Skåne” (GÅS), en 
del av Sveriges största 
äldrestudie ”Swedish Natio-
nal study on Aging and 
Care” (SNAC), har som syfte 
att beskriva äldres hälso- 
läge, riskfaktorer för 
sjukdom och behov av vård 
och omsorg. Ökad kunskap 
om det normala åldrandet 
är en förutsättning för att 
kunna ställa korrekt 
diagnos, ge behandling 
och utforma förebyggande 

insatser. Ca 150 vetenskapliga arbeten och 19 avhand-
lingar har publicerats och här presenteras en del resultat 
som har betydelse för äldres folkhälsa.

Med stigande ålder sker betydande förändringar i många 
organfunktioner. Undersökning av lungfunktion med 
spirometri visar att efter 70 års ålder har kvinnor snabb-
are nedgång i sin relativa lungfunktion än män. Andra 
riskfaktorer utöver rökning är ålder och inflammation. 
Att använda sig av en sänkt FEV1/FVC kvot under 0.7 vid 
diagnostik av KOL hos de som är 70 år och äldre innebär 
samtidigt en betydande risk för överdiagnostik av KOL 
jämfört med att använda LLN (lower limit of normality) 
som bättre beskriver det biologiska åldrandet. Kronisk 
njursjukdom (CKD) definierat som relativ filtrationskapa-
citet eGFR (ml/min/1.73m2) < 60 ml ökar med åldern och 
>80 år har 74 procent CKD, bestämt med cystatin C  
jämfört med 55 procent om kreatinin används vid  
beräkning av eGFR. Utöver ålder och manligt kön är 
påverkansbara riskfaktorer för CKD rökning, lågt HDL och 
högt diastoliskt blodtryck. En fjärdedel av personer > 90 
år har eGFR < 30 ml, en nivå som ökar risken för läke-
medelsbiverkningar. Att följa upp njurfunktion är därför 
viktigt.

Fetma är en känd riskfaktor för kronisk sjukdom och 
dödlighet, men inte all övervikt hos äldre är relaterad till 
risk. Högt body mass index (BMI) hos äldre är relaterat till 
bättre överlevnad, den så kallade geriatriska paradoxen. 
En 15 års uppföljning av dödlighet i GÅS-studien visade 
att övervikt hos deltagare > 80 år var associerat med 
lägre dödlighet hos både män (29 procent) och kvinnor 
(23 procent) jämfört med normalviktiga justerat för livs-
stilsfaktorer och sjukdomar. Råd om att minska vikten hos 
äldre bör också ta hänsyn till de negativa effekterna detta 
innebär med minskad muskelmassa och benmassa. Hos 
äldre ses även sarkopen obesitas, dvs låg muskelmassa 
trots fetma, ett tillstånd kopplat till ökad dödlighet.

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsan och 
är en prediktor för överlevnad. Tidigare studier har foku-
serat på effekter av daglig aktivitet 30 minuter eller mer, 
men även måttlig fysisk aktivitet hos äldre har betydel-
se för överlevnad. Data från GÅS visar att måttlig fysisk 
aktivitet (promenad, cykling) 2-3 ggr/månad eller oftare 

GOTT ÅLDRANDE I SKÅNE (GÅS)

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

https://twitter.com/Geriatriska
https://www.geriatrik.lu.se/
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/specialistomraden/geriatrik/
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Preventiva Hembesök till Seniorer (Pre-H)

Pre-H är ett projekt som bedrivs i Nordöstra Skåne  
sedan 2015 i samverkan mellan sju kommuner,  
Region Skåne och Högskolan Kristianstad. Avsikten är att 
använda en gemensam modell för preventiva hembesök 
avseende struktur av hembesökstjänsten, organisation 
för hembesöken, och digitalt stöd för datainsamling, 
bedömning, rådgivning och beslut. Alla personer som är 
77 år erbjuds hembesök med hälsorådgivning, informa-
tion om kommunala tjänster, samt datainsamling om 
personens hälsa, funktionsförmåga, boendesituation och 
socioekonomi. Två doktorander är anslutna till projektet: 
Anna Nivestam som bedriver forskning utifrån seniorers 
perspektiv och Christine Etzerodt Laustsen som bedriver 
forskning utifrån personalens perspektiv. 

Förebyggande hembesök till äldre personer - Högskolan 
Kristianstad

Anna Nivestam, Doktorand i hälsovetenskap Högskolan 
i Kristianstad

Christine Etzerodt Laustsen, Doktorand i Hälsovetenskap 
Högskolan i Kristianstad

Bild: Pixabay

Förenade Cares ”Leva Livet-koncept”

Förenade Care har valt att arbeta med ett ”Leva  
Livet-koncept”, med fokus på att skapa individuell  
meningsfullhet i vardagen för de boende. Leva Livet- 
inspiratörer har som främsta uppgift att ge de boen-
de möjlighet att fortsätta leva sina liv som de vill och 
samtidigt utveckla samt uppmuntra till nya och stimule-
rande aktiviteter. Förenade Care utvecklar ständigt ”Leva 
Livet-konceptet” utifrån forskning och evidensbaserade 
metoder till livet som den enskilde vill leva.

Mer om Förenade Cares ”Leva Livet-koncept”

Bild: Förenade Care

Sjuttio är inte det nya femtio
Synen på äldre och åldrande är inte bara en fråga om bio-
logisk hälsa och funktionell förmåga utan bör präglas av ett 
helhetsperspektiv, något som lyftes upp i en debattartikel i 
DN i början av september.
Sjuttio är inte det nya femtio utan något mer - Debatt- 
artikel Dagens Nyheter

Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) 
SGS är en förening för dig som är intresserad av åldrandet  
och äldre, bedriver forskning eller arbetar med vård och  
omsorg. 
Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS)

Forskningsprojektet POSITIVE
Med hjälp av mobila plattformar, rörelsesensorer, distans- 
verktyg och träningsprogram vill ett Stockholmsbaserat 
EU-projekt främja hälsa och förebygga skörhet bland äldre.
Forskningsprojektet POSITIVE

Cykling utan ålder
Med start i Danmark för snart tio år sedan har det 
ideella projektet ”Cykling utan ålder” nu spridits till 
över 50 länder, i Sverige var Malmö första kommun 
och i nuläget är 38 svenska (åtta skånska) kommuner 
anslutna.
Cykling utan ålder

Att hålla sig i form som senior
På 1177 Vårdguidens sida ”Att hålla sig i form  
som senior” finns massor av information om  
äldres hälsa. 
Att hålla sig i form som senior - 1177  
Vårdguiden

Rapport om nutrition och fallrisk
En litteraturstudie om hur mat- och  
vätskeintag hos äldre kan påverka deras  
risk för att falla.
Livsmedelverkets rapportserie

Länkar och material

European week of active and  
healthy ageing, 18-21 oktober 2021
I höst anordnas en digital konferens på  
temat hälsosamt åldrande. 
European week of active and healthy ageing, 
18-21 oktober 2021

Age-Friendly World
I WHO:s regi finns även ett ”nätverk för åldersvänliga 
städer”, sex svenska kommuner är i nuläget med (inga 
skånska ännu).
Age-Friendly World

https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-halsa-i-samverkan/projekt/hembesok/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/medarbetare-fakulteten-for-halsovetenskap/anna-nivestam/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/fakulteten-for-halsovetenskap/medarbetare-fakulteten-for-halsovetenskap/christine-etzerodt-laustsen/
https://www.forenadecare.com/levalivet
https://www.dn.se/debatt/sjuttio-ar-inte-det-nya-femtio-utan-i-stallet-nagot-mer/
https://www.dn.se/debatt/sjuttio-ar-inte-det-nya-femtio-utan-i-stallet-nagot-mer/
http://sgs.nu/
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/om-oss/nyheter/forskningsprojektet-positive-ska-forebygga-skorhet-bland-aldre/
https://cyklingutanalder.se/
https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/att-halla-sig-i-form-som-senior/
https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/att-halla-sig-i-form-som-senior/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2019/l-2019-nr-05-nutrition-och-fallrisk-hos-aldre.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://ageing-well-week.eu/
https://ageing-well-week.eu/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
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Temagrupp Hälsofrämjande äldrevård- och omsorg
Ett konstituerande uppstartsmöte ägde rum den 9 september för denna nya 
temagrupp inom det nationella Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård (HFS). Temagrupperna i detta nätverk fungerar som en plattform för att 
utbyta/sprida erfarenheter, goda exempel och idéer och att inspirera varandra 
över landet! På det viset kompletterar dessa grupper andra pågående sats-
ningar, som den nationella Kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård, genom 
att lägga fokus på det salutogena förhållningssättet i vardagen och en strävan 
mot god och jämlik hälsa. Vid nästa möte i oktober kommer gruppen att  
definiera mer precisa syften och mål samt påbörja arbetet med en handlings-
plan för 2022. Processen pågår att utse representanter i temagruppen för 
kommunerna i Skåne.

HFS-nätverk

Bild: Pixabay

GoIndependent

Fas två av studien GoIndependent 
startade under hösten 2019 och  
Region Skåne anslöt samtidigt till 
projektet, med ansvar för en pilotstu-
die i Helsingborgs stad. Syftet med 
hela projektet är i första hand att ut-
veckla näringsriktiga, goda, tuggvän-
liga och säkra måltidslösningar. Detta 
kombineras med olika stärkande 
träningsprogram, i både Japan och 
Sverige. En första grupp med äldre 
startade sitt deltagande i Helsingborg 
under våren 2020, men som så myck-
et annat fick detta ett ganska abrupt 
avslut under mars månad. De anmäl-
da har till viss del kunnat fortsätta 
att träna på egen hand genom att få 
tillgång till appen som tagits fram i 
den nationella studien ”Säkra steg”. 
Några av deltagarna valde även att 
pröva på online-träning i falltrygghet, 
något som Svensk Judo drog igång 
under våren 2021. I oktober kommer 
äntligen en ny grupp med äldre att 
starta på plats i Helsingborg, och 
vi ser även fram emot kommande 
terminer!

GoIndependent
GoIndependent studien

Säkra steg

Svenska Judoförbundet får medel för 
att erbjuda digitala falltrygghetskur-
ser för äldre

Bild: Pixabay

Tema äldre på Likarätts- 
dagarna

För första gången arrangeras Stora 
Likarättsdagarna med ett separat 
spår på temat Äldre. Under dagen 
kommer bland annat Sölve Elmståhl, 
Linda Jonsson och Daniel Smedberg 
från Kunskapscentrum geriatrik att 
föreläsa om att förebygga under- 
näring och om äldre som diskrimi-
nerad grupp. Under dagen kommer 
även teman som psykisk ohälsa och  
suicidprevention, vårdbegränsningar 
av äldre under pandemin och  
demenssjukdomar, språk och  
kommunikation i den mångkulturella 
vården att tas upp. 

Fortbildningsdagen äger rum den 26 
oktober kl. 8.30-16.20 och kommer 
att ske fysiskt om restriktionerna och 
läget tillåter.  

Stora Likarättsdagarna 

Anmälan Fortbildningsdag Likarätt  
på Vårdgivare Skåne

Bild: Pixabay

Nationell arbetsgrupp (NAG) 
för Sköra äldre

Inom ramen för det Nationella kun-
skapsstyrningssystemet och Natio-
nellt programområde (NPO) äldres 
hälsa håller nu en Nationell arbets-
grupp (NAG) för sköra äldre på att 
tillsättas. Vikten av att arbeta före-
byggande, att tidigt identifiera sköra 
personer och personer i riskzonen för 
att utveckla skörhet blir allt viktigare. 
Kännedom om denna grupps risk-
faktorer, deras specifika vård- och 
omsorgsbehov samt behovet av  
samverkan mellan kommun, sluten-
vård och öppenvård för optimalt om-
händertagande är nödvändigt. Med 
en ökande andel äldre i befolkningen 
ökar behovet av att prioritera och 
styra resurser dit de gör bäst nytta. 
Vården behöver förändras bland 
annat genom ändrade arbetssätt. På 
regional nivå utformas även tillsva-
rande lokala programområden (LPO) 
och arbetsgrupper (LAG) som på den 
nationella nivån.

Nationellt programområde (NPO) 
äldres hälsa - Kunskapsstyrning  
hälso- och sjukvård

Insatsområde sköra äldre - Kunskaps-
styrning hälso- och sjukvård

Lokalt programområde (LPO) äldres 
hälsa - Vårdgivare Skåne

Bild: Pixabay

http://www.hfsnatverket.se/
https://goindependent.eu/
https://goindependent.eu/courses
https://sakrasteg.se/
https://judo.se/2021/01/svenska-judoforbundet-far-medel-for-att-erbjuda-digitala-falltrygghetskurser-for-aldre/
https://judo.se/2021/01/svenska-judoforbundet-far-medel-for-att-erbjuda-digitala-falltrygghetskurser-for-aldre/
https://judo.se/2021/01/svenska-judoforbundet-far-medel-for-att-erbjuda-digitala-falltrygghetskurser-for-aldre/
http://xn--likartt-9wa.nu/?page_id=337
http://xn--likartt-9wa.nu/?page_id=337
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/fortbildningsdag-3-likaratt/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/fortbildningsdag-3-likaratt/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa.56466.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa.56466.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa.56466.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa/skoraaldre.56112.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrninghalsoochsjukvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoaldreshalsa/skoraaldre.56112.html
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/aldres-halsa/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/aldres-halsa/
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KAN ETT PAKET AV LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR FÖR-
BÄTTRA HJÄRNHÄLSAN OCH FÖREBYGGA DEMENS?

När vi blir äldre är det inte ovanligt 
att minne och andra kognitiva förmå-
gor sviktar. För vart femte år vi lever 
längre fördubblas dessutom risken 
att drabbas av demens och mer än 
en tredjedel av alla över 85 år har en 
demensdiagnos, oftast Alzheimers 
sjukdom. Trots massiva forsknings- 
insatser finns det fortfarande inga 
botemedel, bara läkemedel som till-
fälligt bromsar den kognitiva försäm-
ringen. Alltmer forskning har därför 
inriktats mot livsstilens betydelse för 
att förebygga demens och bromsa 
förloppet om man redan drabbats. 

De flesta av dessa studier har fokuse-
rat på enstaka faktorer, som exem-
pelvis betydelsen av fysisk aktivitet, 
hälsosamma matvanor, sociala 
relationer och intellektuell stimulans. 
När man följer människor över lång 
tid i observationsstudier verkar flera 
av dessa livsstilsfaktorer ha en positiv 
betydelse för den kognitiva hälsan. 
Men det har varit svårare att bevisa 
det i kontrollerade interventions- 
studier där man slumpmässigt delar 
in deltagarna i en grupp som genom-
för en viss livsstilsförändring och jäm-
för med en kontrollgrupp. Beräkning-
ar har ändå gjorts som tyder på att 
ca 40 procent av alla demensfall är 
kopplade till faktorer som man själv 
kan påverka genom sin livsstil.  

Om interventionsstudier på enstaka 
livsstilsfaktorer sammantaget inte 
ger någon entydig bild, vad händer 

om man i stället genomför ett paket 
av parallella livsstilsförändring-
ar på olika områden? Det var vad 
den finsk-svenska FINGER-studien 
(Finnish Geriatric Intervention Study 
to Prevent Cognitive Impairment and 
Disability) gjorde. I FINGER delades 
1260 personer med förhöjd demens-
risk mellan 60 och 77 år slump- 
mässigt in i två grupper. Interven-
tionsgruppen gick igenom ett inten-
sivt program av ökad fysisk aktivitet, 
kognitiv träning (bl. a. minnes- 
träning), hälsosammare matvanor 
och social stimulans, medan  
kontrollgruppen bara fick regelbun-
den hälsorådgivning. Dessutom  
kontrollerade man regelbundet 
blodtryck och andra kardiovaskulära 
riskfaktorer hos alla. 

Resultaten har beskrivits som ett 
genombrott för att förbättra den 
kognitiva hälsan hos äldre personer. 
Efter två år kunde man se att inter-
ventionsgruppen hade förbättrat sin 
allmänna kognitiva prestation sig-
nifikant mer än kontrollgruppen. De 
förbättrade exempelvis sin förmåga 
att lösa komplexa minnesuppgifter 
40 procent mer än kontroll- 
gruppen och sin mentala snabbhet 
med hela 150 procent mer. Flera 
uppföljande studier har bl. a.  
visat på positiva resultat inom andra 
hälsoområden än det kognitiva. 
Exempelvis så hade interventions-
gruppen i FINGER lägre sjukvårds-
konsumtion och antalet nya kroniska 

sjukdomar var 60 procent lägre än i 
kontrollgruppen. Resultaten väckte 
stor uppmärksamhet i forskarvärlden 
när de publicerades första gången i 
prestigefyllda the Lancet. Det ledde 
till bildandet av det internationella 
forskarnätverket World Wide FING-
ERS under ledning av professor Miia 
Kivipelto. 

Inom nätverket genomför eller 
planerar nu över 40 länder att testa 
FINGER-modellen i sina egna befolk-
ningar. Genom att jämföra resultaten 
mellan befolkningar med olika förut-
sättningar, och genom variation i hur 
man implementerar FINGER- 
konceptet i de olika studierna, 
hoppas vi få mer information om 
hur modellen kan anpassas till olika 
målgrupper och även ledtrådar till 
hur modellen skulle kunna imple-
menteras på befolkningsnivå med en 
rimlig insats av resurser, men ändå 
åstadkomma varaktiga förändringar 
med positiva hälsoeffekter. 

World Wide Fingers hemsida

Början till en global livsstils- 
revolution?

Studien World Wide FINGERS 
Network: A global approach to risk 
reduction and prevention of demen-
tia

Krister Håkansson, Medicine doktor, 
forskningssamordnare vid Karolinska 
institutet

Miia Kivipelto, professor vid Karolin-
ska institutet

Bild: Pixabay
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Livsstil och beteende

Icke-covid effekter

Medicinska tillstånd och
vård; självständigt boende; 
humör, välbefinnande

2021

Bild: Interventionsschemat i FINGER-modellen

https://wwfingers.com/
https://people.kth.se/~hedvig/EACare/eacare_aldre_2020.pdf
https://people.kth.se/~hedvig/EACare/eacare_aldre_2020.pdf
https://wwfingers.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32627328/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32627328/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32627328/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32627328/
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Uppdaterade råd kring alkohol under graviditet

Livsmedelsverket har nyligen uppdate-
rat råden om alkohol till gravida.  
Huvudbudskapet kvarstår: att inte 
dricka alkohol när du är, eller miss-
tänker att du är, gravid. Det är sedan 
tidigare känt att alkohol har negativa 
effekter på hjärnans utveckling och kan 
ge kroppsliga missbildningar och öka 
risken för missfall. 

I denna revidering har Livsmedelsverket lagt extra fokus på att granska nytill-
kommen forskning gällande effekterna av små mängder alkohol i samband 
med graviditet, t. ex. mängder som finns i ”alkoholfri” öl, cider och vin samt i 
maträtter med vin, öl eller sprit. Det finns inget i det vetenskapliga underla-
get som tyder på att så små mängder alkohol skulle ge någon negativ effekt 
och Livsmedelsverket bedömer därför riskerna med måttlig mängd ”alkohol-
fri” dryck som mycket små. Med måttlig mängd alkoholfri dryck avses upp 
till en liter per vecka av öl, cider och vin med max 0,5 volymprocent alkohol.

Gällande alkohol i matlagningen går det i de flesta fall att konsumera dessa 
rätter även som gravid. Livsmedelsverket betonar dock att alkoholen inte 
försvinner så snart maträtten upphettas utan att en vit/rödvinssås kan  
behöva koka ihop till hälften för att tillräckligt med alkohol ska ha försvunnit. 
Likaså bör en gryta med alkohol koka minst en halvtimme.

Frågor och svar om alkohol för gravida - Livsmedelsverket

Bild: Pixabay

Långtidseffekter av fetma-
operationer

En ny kvalitativ studie från Göte-
borgs och Lunds universitet har 
undersökt patienters upplevelse av 
fetmaoperationer tio år post- 
operativt. I studien ingick 18  
patienter som samtliga uttryckte att 
deras ätbeteende och aptit fortsatt 
var påverkat av operationen, t. ex. 
genom svårigheter att äta stora 
portioner och ett minskat sug efter 
ohälsosam mat. Deltagarna fram-
höll att de fortsatt fick kämpa med 
viktkontroll och att övervikt ofta 
även förekom hos deras barn. Flera 
deltagare upplevde att de hade en 
ökad känslighet för alkohol, vilket 
fick konsekvenser för det sociala  
livet. Resultaten visar vidare att, 
trots att majoriteten av delta-
garna upplevt någon form av 
komplikation efter operationen, 
hade deltagarna förväntat sig mer 
komplikationer än de haft. Delta-
garna beskrev även att den gamla 
självbilden fanns kvar, trots att 
vikten minskat efter operationen. 
Författarna till studien framhåller att 
den årliga uppföljningen på vård-
centralerna ofta är bristfällig och att 
ansvaret för uppföljning då riskerar 
att hamna på patienterna. 

Läs studien i sin helhet 

Bild: Pixabay

Måttliga mängder alkohol minskar chansen att bli gravid

En amerikansk studie har tittat på sam-
bandet mellan att dricka alkohol och 
chansen att bli gravid. De har kunnat 
visa att även måttliga mänger alkohol 
under menstruationscykelns sista två 
veckor minskar chansen för graviditet 
med 44 procent. Vid berusningsdrickan-
de (sex eller fler standardglas) minskade 
sannolikheten med hela 61 procent.

En förklaring kan vara att alkoholen påverkar kroppen så att ägglossning-
en uteblir. En annan möjlighet är att befruktade ägg har svårare att fästa i 
livmodern.

Alkohol minskar chansen att bli gravid – Accent

Tiden mellan att äggcellen blivit befruktad och innan ägget fäster sig i liv- 
modern (ca en vecka) är ett särskilt känsligt stadie i utvecklingen. Det är då 
embryot förflyttar sig genom äggledaren till livmodern. Det finns studier 
som visar på att en promillehalt över 0.8 under de första stadierna under ett 
embryos utveckling kan leda till de defekter i organuppbyggnad och organ-
tillväxt som kan ses under senare stadier av utvecklingen.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar

Bild: Pixabay

Nyckelhålsmärkta recept
Som en del av Icas nya hälso-
ambition nylanserar de nu sin 
receptbank med ca 400 nyckelhåls-
märkta recept. Satsningen gör det 
lättare för kunder att göra hälso-
samma val i butiken. 

Ica nylanserar bank med nyckelhåls-
märkta recept - Livsmedelsnyheter

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev---enkat/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/gravida/fragor-och-svar-om-alkohol-for-gravida?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.soard.org/article/S1550-7289(21)00107-6/fulltext
https://accentmagasin.se/alkohol/alkohol-minskar-chansen-att-bli-gravid-2/
https://iogt.is/wp-content/uploads/2021/02/alkohol-graviditet_alkoholen-och-samhallet-2020_rapport_sv.pdf
https://www.livsmedelsnyheter.se/ica-nylanserar-en-samling-med-nyckelhalsmarkta-recept/
https://www.livsmedelsnyheter.se/ica-nylanserar-en-samling-med-nyckelhalsmarkta-recept/


Ny rapport kring kopplingen mellan levnadsvanor och 
hjärt-kärlsjukdom
I en ny rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi redovisas 
andel av hjärt-kärlsjukdom, samt relaterade kostnader, som kan tillskrivas 
levnadsvanor på populationsnivå i Sverige. Rapporten är framtagen på 
uppdrag av Hjärt-lungfonden och visar att ca 55 procent av all ischemisk 
hjärtsjukdom kan tillskrivas levnadsvanor bland personer mellan 25-84 år. 
För stroke är motsvarande siffror ca 33-35 procent. Rapporten visar vidare 
att ohälsosamma matvanor kan tillskrivas 46 procent av förekomsten av 
ischemisk hjärtsjukdom och 15 procent av förekomsten av stroke. Därefter 
följer rökning, högt BMI, alkoholkonsumtion och låg fysisk aktivitet i fallan-
de ordning. Bland matvanorna var det främst ett högt intag av salt och ett 
lågt intag av fullkorn som utmärkte sig. Kostnadsmässigt visar rapporten att 
ohälsosamma levnadsvanor står för 35 procent av den totala sjukdomskost-
naden för hjärt-kärlsjukdomar, vilket motsvarar 8,6 miljarder kronor. 

Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige - IHE 

Levnadsvanor i praktiken – 
Fokus på prioriterade  
grupper
Den 28 oktober hålls en fortbild-
ningsdag på temat levnadsvanor 
med fokus på prioriterade grupper 
så som: vuxna med särskild risk, 
barn och unga, i samband med 
graviditet och rök- och alkohol-
fri operation. Fortbildningsdagen 
är ett samarbete mellan Primär-
vårdens Utbildningsenhet (PUE), 
Kunskapscentrum levnadsvanor och 
sjukdomsprevention, Kunskapscen-
trum kvinnohälsa och Kunskapscen-
trum barnhälsovård. Utbildningen 
sker digitalt via Teams och är 
kostnadsfri. 

Levnadsvanor i praktiken - Fokus på 
prioriterade grupper
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Stöd för rökfrihet bör alltid ingå i cancerpatienternas  
behandlingsplan
              Forskarna på Åbo Universitetscentralsjukhus har 

undersökt 30 000 cancerpatienters medicinska 
rapporter. Skillnaden mellan de som slutade röka 
och de som fortsatte att röka var tydlig för många 
cancertyper. Dessutom kan rökfrihet inverka gynn-
samt på sjukdomsförloppet av bland annat bröst-
cancer, cancer i prostatan och urinvägarna, leuke-
mier och hudmelanom. De patienter som slutade 
röka då de fick sin cancerdiagnos levde upp till 1,2 år 
längre än de cancerpatienter som fortsatte att röka 
trots cancersjukdomen. Utredning visar att det alltid 
är till fördel att sluta röka, oberoende av hur utbredd 

cancern är eller av patientens ålder och funktionsförmåga. 

Det lönar sig att sluta röka också efter en cancerdiagnos

Bild: Pixabay

Fysisk aktivitet – »den  
tredje vaccinationsdosen« 
         

I en debattartikel i Läkartidningen 
skriver bland andra flera tongivande 
medlemmar i Yrkesföreningar för 
fysisk aktivitet (YFA) om vikten av 
att prioritera insatser för att främja 
fysisk aktivitet i vården. Det finns en 
tydlig evidens för att fysisk aktivitet 
kan förebygga och behandla en rad 
sjukdomstillstånd. Studier visar att 
hela 34 procent av befolkningen är 
otillräckligt fysiskt aktiva men att 
knappt fem procent av alla patien-
ter inom primärvården får stöd i att 
öka sin fysiska aktivitet. Här har alla 
vårdgivare i Sverige en viktig upp-
gift att öka följsamheten till riktlin-
jerna. Individer som är regelbundet 
fysiskt aktiva kan ha en upp till 30 
procent minskad risk att drabbas av 
infektionssjukdomar och infektions- 
relaterad död. Artikeln avslutas med 
att trycka på att fysisk aktivitet kan 
stärka motståndskraften mot svår 
covid-19 , vilket bör utnyttjas som 
en tredje ”boosterdos”.

Fysisk aktivitet - den tredje  
vaccinationsdosen - Läkartidningen

Bild: Astrakan Images AB/Scandinav

Utökade hälsofrämjande satsningar i regionerna efterfrågas
I början av september publicerade 
Dagens Nyheter en debattartikel som 
lyfter behovet av utökade hälsofräm-
jande och förebyggande satsningar 
inom regionerna. Artikeln är författad 
av fyra professorer vid Karolinska 
Institutet som föreslår att Sveriges 
regioner ska avsätta ytterligare en 
procent av hälso- och sjukvårdsbudge-
ten till att förebygga sjukdom. Idag 

läggs tre procent av landets hälso- och sjukvårdsbudget på förebyggande 
vård, trots att en majoritet av patienterna inom primärvården har folksjukdo-
mar som är relaterade till levnadsvanor. Hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 
och demens kostar idag sjukvården 94 miljarder kronor årligen och upp-
skattningar visar att den förslagna budgetökningen skulle kunna förebygga 
10 till 20 procent av de kroniska sjukdomarna. Artikelförfattarna föreslår 
vidare att riktade hälsosamtal och systematisk livsstilsrådgivning erbjuds på 
alla vårdcentraler och att kostnaden för dessa ersätts på samma sätt som 
sjukvårdsinsatser. Ett problemområde som författarna lyfter är dagens 
ersättningsmodeller, där förebyggande åtgärder inte ersätts på samma sätt 
som sjukvårdsinsatser. Detta trots att regionerna enligt hälso- och sjukvårds-
lagen ska arbeta för att förebygga ohälsa och att WHO har slagit fast att 
förebyggande arbete är ett effektivt sätt att använda gemensamma resurser. 

Snål budget till att förebygga ohälsa kan sänka välfärden - Dagens Nyheter
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https://ihe.se/publicering/levnadsvanor-och-hjart-karlsjukdom/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/pue/pue-211028-levnadsvanor-del-2/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/pue/pue-211028-levnadsvanor-del-2/
https://svenska.yle.fi/a/7-10004101
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/07/fysisk-aktivitet-den-tredje-vaccinationsdosen/?utm_source=Paloma&fbclid=IwAR3J2xmxoGs-BbO_xhjHUywVcMWswbJvDSJmxJPnGg_s32_GLTZHmgkR5Ts
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/07/fysisk-aktivitet-den-tredje-vaccinationsdosen/?utm_source=Paloma&fbclid=IwAR3J2xmxoGs-BbO_xhjHUywVcMWswbJvDSJmxJPnGg_s32_GLTZHmgkR5Ts
https://www.dn.se/debatt/snal-budget-till-att-forebygga-ohalsa-kan-sanka-valfarden/
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Grundutbildning i Motiverande 
samtal (MI)

12 nov + 15 nov + 16 dec kl. 9-16
16-17 nov + 15 dec kl. 9-16
1-2 dec + 12 jan  kl. 9-16

Repetitionsdag i Motiverande 
samtal (MI)

8 dec kl. 9-16

Utbildning i metoden Riktade 
hälsosamtal

13-14 okt kl. 08.30-16.30
18-19 nov kl. 08.30-16.30
9-10 dec kl. 08.30-16.30

Välkommen med din anmälan!

Utbildningar i höst
För att bli certifierad samtalsledare krävs det att du har gått grundutbildning i 
Motiverande samtal (MI) alternativt repetitionsutbildning (om du redan har en 
grundutbildning) och Utbildning i metod- och webbstöd för Riktade hälso-
samtal. 

Digitala workshops inför  
uppstart
Vi kommer under hösten att ha ett 
antal workshops. Dessa riktar sig till 
dig som är samtalsledare och ska 
starta upp med Riktade hälsosamtal 
på din vårdcentral. Under workshop-
parna repeterar vi de praktiska 
delarna som ingår i metoden. Du 
kommer även att ha möjlighet att 
ställa frågor och lyfta eventuella 
oklarheter eller funderingar. Anmäl 
dig via länkarna.

27 okt kl. 14.30-16.00

26 nov kl. 12.30-14.00

RIKTADE HÄLSOSAMTAL

Beslut om breddinförande av Riktade 
hälsosamtal för 40-åringar fattades i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 
den 4 mars 2021. Vårdcentralerna 
ersätts med 1000 kr per genomfört 
hälsosamtal. I Skåne bor det totalt 17 
700 individer som är födda 1981 och 
40 procent av dessa förväntas tacka 
ja till inbjudan om hälsosamtal.

Kunskapscentrum för levnadsvanor 
och sjukdomsprevention är metod- 
och kompetensstöd för införandet 
och under våren 2021 påbörjades 
utbildningsinsatser. Som samtalsleda-
re utbildas man i motiverande samtal 
under 3 dagar och i metoden under 
2 dagar. 

Just nu har Skåne 163 utbildade sam-
talsledare, fördelade på 83 enheter. 
Fortsatta utbildningsinsatser pågår 
och ytterligare 100 samtalsledare  
beräknas vara certifierade vid årets 
slut. 

Startskott för bredd- 
införande 18 augusti
IT-sidan har jobbat med funktiona-

litet i webbstödet under våren och 
integrerat Lissy, vilket nu innebär att 
varje enhet kan hämta hem sina  
listade 40-åringar med en knapp-
tryckning. Startskottet för breddinfö-
randet gick av stapeln 18 augusti och 
vid mätning i slutet av september så 
hade 1006 inbjudningar skickats ut 
till invånarna i Skåne.  

Kunskapscentrums supportfunktion 
är i drift sedan i våras, där mejl och 
telefonsamtal besvaras måndag till 
fredag, kl. 8-16. Det verksamhetsnära 
stödet är nu även utbyggt med fyra 
sjuksköterskor i offentlig primärvård 
som tjänstgör på vårt Kunskapscen-
trum 1 dag/vecka, med möjlighet att 
ge stöd till omkringliggande enheter. 
I supportfunktionen ingår även  
möjligheten för enheterna att beställa 
en hälsosamtalsföreläsning under 
APT, för att hela arbetsplatsen ska 
göras delaktig i metoden. Allmän- 
läkarna i Skåne får även information 
och möjlighet till dialog kring hälso-
samtalen under AKO-fortbildnings-
dagar. 

Dataanalys och Registercentrum 
(DARC) ansvarar tillsammans med oss 
på Kunskapscenrum för verksamhets-
uppföljning och analys av breddinfö-
randet och Centrum för primärvårds-
forskning (CPF) är engagerade utifrån 
forskningen. Under 2022 fortsätter 
införandet av Riktade hälsosamtal för 
40-åringar och utökas med 50-åring-
ar. Därefter sker ett successivt infö-
rande för ytterligare åldersgrupper 

Bild: Bo Jönsson

under åren som följer.

Nätverksträff och stormöte
Den 10 november kommer vi att 
träffa utbildade samtalsledare på en 
digital nätverksträff. Nätverksträffen 
är en möjlighet för samverkan och 
återkoppling om hur det går med 
hälsosamtalen ute i verksamheterna.

Det blir också en 
föreläsning med 
Jacob Gudiol. 
”Sant, falskt 
och allt det där 
mitt emellan”, 
vad innebär 
det att ha ett 
vetenskapligt 
förhållningssätt 
och varför är det 
viktigt att hälso- och sjukvårdsperso-
nal arbetar evidensbaserat? 

Vårt fjärde stormöte för hälsosamta-
len går av stapeln 10 nov kl. 15-16. 
Detta är en möjlighet för samtalsle-
dare, verksamhetschefer, hälso- och 
sjukvårdsstyrning, digitalisering IT & 
MT, Centrum för primärvårdsforsk-
ning, politiker i HSN, primärvårdsled-
ning, kommunikation och Regional 
utveckling att redogöra för sin del i 
hälsosamtalen samt för samtliga att 
få en uppdatering kring pågående 
införande. 

Anmälan till stormötet via  
malin.skogstrom@skane.se 

Bild: Jacob Gudiol

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
mailto:malin.skogstrom%40skane.se?subject=
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Tack för denna gång!
För mer info: skane.se/kclevnadsvanor
Mail: kclevnadsvanor@skane.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läser du frekvent vårt nyhetsbrev? 
Ge oss gärna feedback! Har du förslag på  

teman eller innehåll 
till vårt nyhetsbrev?  

Maila oss!

levnadsvanornas betydelse bidrar vi 
till en mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård. Det är tydligt att det finns 
ett behov och en vilja hos hälso- och 
sjukvården att stärka det före- 
byggande och hälsofrämjande  
arbetet. Samtidigt ska vi även  
komma ihåg att levnadsvaneföränd-
ringar är en viktig del i behandlingen 
av många av våra vanligaste sjuk-
domar och i förebyggandet av ett 
återinsjuknande. Vi kan alla uppnå 
hälsofördelar med bättre levnadsva-
nor, oavsett vart i livet vi befinner oss. 
Det är aldrig för tidigt eller för sent 
att börja förändra en vana.

Vad gör du när du inte jobbar på 
Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomsprevention?

- Jag är också doktorand i nutritions-
epidemiologi vid Lunds universitet, 
där jag studerar sambandet mellan 
intag av kolhydrater och kolhydrat- 
rika livsmedel med risken att insjukna 
i typ-2 diabetes. Så mina forskarstu-
dier upptar mycket av min övriga tid. 
Jag försöker dock hitta så mycket tid 
jag kan till att vara fysiskt aktiv, läsa 
annat än forskning och umgås med 
mina nära och kära. 

INTERVJU MED EN MEDARBETARE

Kjell Olsson, leg dietist/folkhäl-
sovetare, processledare på Kun-
skapscentrum levnadsvanor och 
sjukdomsprevention. Doktorand i 
nutritionsepidemiologi vid Lunds 
universitet.

Hej Kjell! Vad är din roll inom  
Kunskapscentrum levnadsvanor 
och sjukdomsprevention?

- Jag arbetar som processledare, 
vilket betyder att jag ansvarar för 
genomförandet av flera av de aktivi-
teter som vårt kunskapscentrum har i 
uppdrag att genomföra. Det kan vara 
allt ifrån webbutbildning och vård-
program till att koordinera diverse 
utbildningsinsatser. Sedan före- 
läser och utbildar jag själv en del, 
både om levnadsvanor generellt och 
om hälsosamma matvanor tillsam-
mans med min kollega Ena. Jag är 
även involverad i arbetet med att 
ta fram ett nationellt vårdprogram 
för levnadsvanor, vilket jag hoppas 
kommer få stor betydelse för hur 
vi arbetar med levnadsvanor i hela 
Sverige.

Varför är det hälsofrämjande  
arbetet så viktig?

- Det finns så väldigt mycket vi själva 
kan göra för att må bättre om vi bara 
får rätt kunskap och stöd. Våra väl- 
levnadssjukdomar utvecklas över lång 
tid och kan vi i tidigt skede genom-
föra en positiv förändring i vårt liv så 
kan vi förhindra många av de sjukdo-
mar och komplikationer som annars 
skulle uppstå. Det är oerhört inspire-
rande att vi inom hälso- och sjukvår-
den kan bidra till att människor blir 
bättre på att ta hand om sin egen 
hälsa. och att det är just när de som 
behöver det allra mest lyckas genom-
föra en liten förändring som det har 
störst effekt. Det är aldrig för sent att 
genomföra en förändring. Kan det 
också inspirera familj och vänner så 
ger det betydande ringar på vatt-
net. På så sätt kan vi även skapa en 
hälsosammare uppväxtmiljö för nästa 
generation.

Vad tänker du Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomspreven-
tion kan bidra med gällande det 
hälsofrämjande arbetet?

- Det är viktigt att all hälso- och 
sjukvårdspersonal som har patient-
kontakt vet hur levnadsvanorna kan 
uppmärksammas och vilket stöd som 
finns att erbjuda patienten. Det ingår 
i hälso- och sjukvårdens uppdrag att 
arbeta förebyggande samtidigt som 
det ställer stora krav både avseende 
att förmedla kunskap och motivera 
och stödja till en förändring. Många 
av de vi träffar inom vården har för-
sökt flera gånger tidigare att förändra 
sina levnadsvanor och det måste vi 
vara väldigt ödmjuka inför. Vårt  
bemötande och hur vi samtalar är 
minst lika viktigt som vår kunskap 
om levnadsvanor för att vi ska kunna 
stärka individen och skapa en stark 
tilltro till den egna förmågan till för-
ändring. Genom att sprida kunskap, 
bidra med kompetenshöjning, skapa 
vårdprogram och riktlinjer, utveckla 
nytt material och nya metoder, stötta 
verksamheterna och uppmärksamma 

Bild: Kjell Olsson

Bild: Kjell Olsson

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/kunskapscentrum-levnadsvanor-och-sjukdomsprevention
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev/
mailto:kclevnadsvanor@skane.se

