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Levnadsvanor
Tema: Graviditet och amning

Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare
7-9 mars + 1 juni, Lund

Nätverksträff MET-utbildade 
15 mars, kl. 9-12, Digital

Nätverksträff diplomerade tobaksavvänjare 
15 mars, kl. 13-16, Digital

Rök- och alkoholfri operation
22 mars, kl. 15-16, Digital
24 maj, kl. 15-16, Digital

Hälsosamma matvanor - samtalsstöd för hälso- 
och sjukvårdspersonal
4 april, kl. 9-12, Digital

Nätverksträff Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 
7 april, kl. 13-16, Malmö  
Anmälan via mail: Mia.Andersson@rfsisu.se

Alkohol - en fråga för vården
12 april, kl. 13-16, Digital

Dialogmöte regional riktlinje rök- och alkoholfri 
operation för chefer
19 april, kl. 15-16, Digital

Alkoholutbildning för primärvården - enligt 
MET-metoden
21-22 april + 2 juni, Lund

Grundutbilding Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
28 april, kl. 13-16, Lund

Tobak - en fråga för vården
11 maj, kl. 13-16, Digital

Alkoholberoende i primärvården
12 maj, kl. 13-16, Digital 

Kommande utbildningar

Hej!

I detta nyhetsbrev belyser vi levnadsvanor i samband med graviditet,  
amning och småbarnstiden. Graviditeten och tiden därefter har 
beskrivits som en särskilt gynnsam period att implementera livsstils-
förändringar bland kvinnor eftersom motivationen till förändring kan 
vara stark som gravid och nybliven förälder. Ibland beskrivs denna 
period som ett ”window of opportunity” för hälso- och sjukvården 
att arbeta preventivt och hälsofrämjande då många får ökat intresse 
att se över sina egna levnadsvanor genom föräldraskapet. Detta 
arbete har dessutom potential att leda till synergieffekter där goda 
levnadsvanor även främjas hos barnet och når övriga familje- 
medlemmar. 

I detta nummer lyfter vi därför levnadsvanornas viktiga roll genom 
hela barnafödandet – från planering och förberedelser via den reproduktiva livsplanen, vidare till tobaken och  
alkoholens påverkan på befruktning, graviditet och amning och slutligen till betydelsen av ett fortsatt hälsofrämjande 
arbete för hela familjen efter förlossning.

Var finns vi nu? Samtliga kunskapscentra i Region Skåne har omorganiserats. Alla vi på tidigare Kunskapscentrum 
levnadsvanor och sjukdomsprevention har flyttat över till Enheten för kunskapsstyrning och FoU på avdelningen för 
hälso- och sjukvårdsstyrning. Vi arbetar nu med område hälsoinriktad hälso- och sjukvård och finns här för er!  
Utbildningsutbudet för våren ser ni här nedan. Och vi kan glädjande meddela att Riktade hälsosamtal för 40-åringar är 
igång på riktigt. I Skåne finns just nu över 200 samtalsledare, fördelade på cirka 110 vårdcentraler. Läs i nyhetsbrevet 
om hur Region Jönköpings län arbetar med Riktade hälsosamtal till förstagångsföräldrar – mycket spännande!

Trevlig läsning!

Hälsningar
Ena Thomasson, leg dietist och hälso- och sjukvårdsstrateg
Malin Skogström, specialist i allmänmedicin och medicinsk rådgivare

Bild: Pixabay
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Prekonceptionell hälsa och rådgivning
I Region Skåne ingår sedan några år tillbaka prekonceptionell råd-
givning i barnmorskemottagningarnas ackrediteringsvillkor. Behovet 
av fortbildning bland personal som möter människor i reproduktiv 
ålder är omfattande och angeläget. Till hösten 2022 startar därför 
en fristående digital kurs i prekonceptionell hälsa och rådgivning 
vid Lunds universitet. Utbildningen är den första kursen i Sverige, 
vilket gör den unik i sitt slag. Kursen vänder sig till barnmorskor 
med intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa 
och kommer bland annat att innehålla undervisning om reproduktiv 
livsplan. 

Kontakt: maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se

Texter: Maria Ekstrand Ragnar

Bild:  Lunds universitet

Reproduktiv livsplan -  
rådgivning med individen i 
centrum
Vill du ha barn i ditt liv? En reproduk-
tiv livsplan består av individens  
önskningar om att ha eller inte ha 
barn, och en plan för hur hen ska nå 
dit.

Med en reproduktiv livsplan kan indi-
viden 1) minska sin risk för oönskade 
graviditeter, 2) öka sina chanser att 
få önskat antal barn och 3) främja sin 
och eventuellt sina framtida barns 
hälsa. En reproduktiv livsplan är indi-
viduell, föränderlig och inte  
nödvändigtvis rationell. Som vård- 

givare kan du hjälpa individen att 
dels utforska och formulera en plan, 
dels hitta strategier för att nå den.

Reproduktiv livsplan utvecklades som 
ett samtalsunderlag och introdu- 
cerades i Sverige 2012. Bakgrunden 
är bland annat den pågående  
trenden av att senarelägga familje- 
bildning till åldrar då fruktsamheten 
har börjat avta och det är vanligt med 
levnadsvanor som innebär ökade 
risker i samband med graviditet och 
barnafödande. Konceptet är inspire-
rat efter amerikansk förlaga och har 
utvärderats genom studier på olika 
sätt och i olika sammanhang med 
goda resultat. Tanken är att den som 

vill ha barn, ”nu” eller någon gång i 
framtiden, ska få ett bra utgångsläge 
inför eventuell graviditet, samtidigt 
som den som inte vill ha barn ska få 
god rådgivning kring preventiv- 
metoder för att undvika oönskad 
graviditet.

Studier visar att många vuxna har 
dålig kunskap om fertilitet och hade 
önskat få mer kunskap tidigare i 
livet. Många inre och yttre faktorer 
påverkar individens plan, men också 
hens möjligheter att uppfylla den. 
Med kunskap om fertilitet och hur 
ålder, hälsa och levnadsvanor påver-
kar fertiliteten har individen bättre 
förutsättningar att göra informerade 
val, oavsett om hen vill ha barn eller 
inte. Inte bara unga vuxna utan även 
ungdomar har uttryckt en önskan 
om mer information. Du som arbetar 
med unga har därmed en nyckel- 
position och utmärkta möjligheter att 
påverka.

På hemsidan reproduktivlivsplan.se 
finns samlad information som kan 
vara bra att känna till, både för dig 
som vårdgivare och för dina  
besökare. Hemsidan startade inom 
ramen för ett forskningsprojekt och 
finns nu översatt till sju olika språk. 
Tanken med hemsidan är att hjälpa 
besökaren att ta ställning till om eller 
när hen vill ha barn. Ett ställnings-
tagande som exempelvis kan hjälpa 
barnmorskan i preventivmedels- 
rådgivningen. Bakom hemsidan står 
forskare och kliniskt verksamma inom 
området. Ambitionen är att hemsidan 
på sikt ska integreras med 1177.se.

Reproduktiv livsplan

Reproduktiv livsplan - Vill du ha barn 
i ditt liv?

Bild: Reproduktivlivsplan.se

mailto:maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se
https://www.reproduktivlivsplan.se/
https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2021/08/Samtalsunderlag-Reproduktiv-livsplan.pdf
https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2021/08/Samtalsunderlag-Reproduktiv-livsplan.pdf


4

PSYKISK HÄLSA UNDER GRAVIDITET  
OCH AMNING

Att vänta barn och bli förälder är 
en stor omställning i livet. Det som 
tidigare kanske var enkelt att få till 
vad gäller bra, regelbundna levnads-
vanor kan bli svårare både praktiskt 
och för att orken inte riktigt räcker 
till. För mamman som väntar och 
föder barnet är det dessutom en stor 
fysisk och hormonell förändring som 
påverkar på olika vis. Begränsningar, 
bristande ork och en ny tillvaro kan 
påverka den sociala situationen både 
under graviditet och föräldraledighet. 
De naturliga sociala kontakterna kan-
ske blir färre eller byts ut till andra. 
Många drabbas av störd sömn och 
sömnbrist. En del kvinnor har under 
graviditeten ett helt annat sug efter 
mat, orken kanske tryter och med en 
ny familjemedlem kan det ibland vara 
svårt att hinna laga ordentlig mat 
eller äta regelbundet. Träning och 
motion kan vara svårt att få till både 
under graviditet och som nybliven 
förälder då de fysiska förutsättning-
arna ändras och det finns en liten 
människa att ta hand om hemma. 

Nedstämdhet, oro och depressiva 
symtom under graviditet och  
efter förlossning är vanligt hos både 
mamman och partnern. Hälften av 
alla nyblivna mammor drabbas av 
baby-blues de första dagarna efter 
förlossningen, vilket dock brukar 
ge med sig efter bara några dagar. 
Samtidigt är det så många som en 
dryg femtedel som drabbas av lindrig 
depression under graviditet eller efter 
förlossning och 3 till 5 procent får 
måttlig till svår depression. För de 
flesta går besvären över inom några 

månader men för en 
del tar det längre tid, en 
knapp tredjedel är fort-
farande deprimerade ett 
år efter barnets födelse. 
Några enstaka drabbas 
av än djupare psykiska 
hälsoproblem. Nyblivna 
pappor har också en 
ökad risk för psykisk 
ohälsa, 6 procent av de 
nyblivna papporna upp-
visar depressiva symtom 
och en dryg procent 
uppfyller kriterier för 
egentlig depression. 

Att drabbas av psykisk ohälsa under 
graviditet och efter förlossning är  
associerat med vissa riskfaktorer; 
att ha haft depression eller annan 
psykisk sjukdom tidigare i livet, att 
ha varit utsatt för våld i nära relation 
eller varit med om andra svåra livs- 
händelser, att ha bristande stöd, låg 
socioekonomi eller känna sig isolerad 
på grund av kulturell eller språklig 
bakgrund. Utlandsfödda mammor 
har en nästan dubbelt så hög risk 
att utveckla depression jämfört med 
svenskfödda kvinnor. Händelser i 
samband med graviditet och förloss-
ning som obstetriska komplikationer, 
traumatisk förlossning, kompli-
kationer hos spädbarnet är också 
riskfaktorer för psykisk ohälsa under 
graviditet och efter förlossning. 

Med god kunskap om förekomsten 
av och vilka riskfaktorer som finns 
för depressiva besvär under gravi-
ditet och efter förlossning så är det 
lättare att normalisera och förebygga 
psykisk ohälsa under den här stora 
omställningen i livet. Det är också 
lättare att inse vikten av att främja en 
god psykisk hälsa redan tidigt under 
graviditeten, för båda föräldrarna. 
Att lyfta frågan om psykisk hälsa och 
vikten av att upprätthålla de goda 
vanor man har och i vissa fall göra 
lite justeringar i sina levnadsvanor 
kan göra det lättare för blivande och 
nyblivna föräldrar att själva påverka 
chanserna till en god psykisk hälsa 
under föräldraskapets tidiga skede. 
Vi kan uppmuntra till att upprätthålla 
sociala kontakter och att tillbringa 
mer tid utomhus då utomhusvistelse 

oftast minskar stillasittande och är 
förknippat med mer rörelse. Utomhus 
exponeras man också för det väl- 
görande dagsljuset som är så viktigt 
för både dygnsrytmen och den  
psykiska hälsan. 

Vi kan lyfta dialog kring hur båda 
föräldrarna bäst kan få en tillräck-
ligt god sömn för att orka med de 
påfrestningar som det kan vara att 
ha en nyfödd liten människa hemma. 
Prata om att det är en stor livsom-
ställning att få barn, oavsett vilket 
barn i ordningen det är, att det är 
vanligt med förändringar i humöret, 
att man kanske inte alltid känner sig 
så glad som nybliven förälder fast 
man kanske känner att man borde. 
Då kan det bli lättare att förstå sig 
själv, sin partner och lättare att stötta 
varandra. Uppmuntra till självomsorg 
och acceptans. Allt kanske inte blivit 
som man drömt om, känslan av att 
inte räcka till, inte vara en tillräckligt 
god förälder eller partner kan uppstå 
hos alla. 

Och just nu, i det här skedet av livet 
är det mer än bara en person som 
står på spel när det gäller en föräld-
ers psykiska hälsa. Under en lång- 
varig, djupare depression kan  
samspelet mellan förälder och barn 
påverkas negativt vilket i förlängning-
en kan påverka barnets kognitiva, 
sociala och emotionella utveckling 
under de första levnadsåren, vilket 
kan leda till svårigheter i högre åldrar. 
Så de lyckosamma insatser vi idag 
gör för att blivande och nyblivna 
föräldrar ska ha en så god psykisk 
hälsa som möjligt ger grundläggande 
förutsättningar för en kommande 
generations hälsa och välmående. 

Text: Fiffi Boman

Bild:  Pixabay
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Fysioterapeuterna på  
kvinnokliniken   

Fysioterapeuterna på Kvinnokliniken i 
Malmö möter kvinnor i olika åldrar 
från 18 och uppåt, med olika besvär 
och diagnoser.  En gemensam 
nämnare för patienterna är att de har 
någon form av bäckenbottendysfunk-
tion. Det kan vara en svag, överspänd 
och smärtande bäckenbottenmusku-
latur som leder till olika former av 

Bild:  Malin Dankel, Elin Werius, Karin Holen, Cecilia 
Thulin

besvär. En av fysioterapeuterna ingår 
i teamet för förlossningsstöd, TFF. 
Om du som gravid bär på en extrem 
rädsla inför din förlossning kan du få 
hjälp av teamet. Tillsammans med 
fysioterapeuten kan patienterna i 
grupp, träna olika andningstekniker 
samt avspänningsövningar att 
använda sig av själva under förloss-
ningen. Flertalet patienter beskriver 
just kontrollförlust som en av anled-
ningarna till den stora rädslan inför 
deras förlossning. Genom att kvinnan 
känner sig säkrare på just andnings- 
och avspänningsteknik under förloss-
ningen bidrar till en känsla av att hon 
kan ta kontroll över situationen, eller i 
alla fall delar av situationen. 

I Kvinnoklinikens gympasal hålls även 
gruppträning som de kallar Pelvic 
Core. Det är framför allt kvinnor med 
svag bäckenbottenmuskulatur som 
tränar i grupp, en gång/veckan vid ca 
10 tillfällen. När patienten har hittat 

rätt teknik för att spänna bäcken- 
botten kan patienten delta i grupp-
träningen. Här får patienten lära sig 
hur bäckenbottenmuskulaturen  
samarbetar med andra muskler i 
kroppen och även hur andningen 
påverkar underlivet. Under en timme 
med glad musik och i sällskap av 
kvinnor med liknande problem,  
tränas hela kroppen i kombination 
med bäckenbotten på ett skon-
samt sätt. Kvinnokliniken erbjuder 
Medicinsk Yoga för patienter med 
långvarig smärta som kan bero på 
endometrios, svår menssmärta eller 
vulvodyni. Patienten kan uppleva 
smärtminskning, bättre avspännings-
förmåga, ökad rörlighet i kroppen 
genom den här typen av träning. 
Möjligheten att träffa andra kvinnor i 
liknande situation upplevs väldigt  
positivt av deltagarna. Det är stor 
glädje när patienterna lär känna  
varandra och kanske fortsätter att 
träffas även efter att yogaträningen 
är slut. 
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Just nu pågår en kvalitetsuppföljning inom Region Skåne med syfte att 
förbättra omhändertagandet kring levnadsvanor efter graviditetsdiabe-
tes. Kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes har en ökad risk att återin-
sjukna vid kommande graviditeter, samt en förhöjd risk att  
insjukna i diabetes typ 2. Den pågående kvalitetsuppföljningen är ett 
samarbete mellan VO Kvinnosjukvård och VO Endokrinologi i Lund, 
Enheten för kunskapsstyrning och FoU, Dietistverksamheten i primär-
vården och Centrum för primärvårdsforskning. Projektet har fått namnet 
LUDD som står för ”LEVA för att Undvika DiabetesDiagnos” och fokus 
ligger på att erbjuda kostbehandling under första året efter graviditet. I 
projektet används LEVA-metoden, en delvis digital och evidensbaserad 
kostbehandling som är speciellt anpassad för kvinnor som vill få bättre 
matvanor och gå ner i vikt efter graviditet. Överläkare Helena Strevens vid Kvinnokliniken i Lund är engagerad i  
projektet och ser ett stort behov av förebyggande insatser gällande levnadsvanor för att hjälpa målgruppen:

- Vi som arbetar med graviditetsövervakning och förlossningsvård ser att många kvinnor som tidigare haft gravidi-
tetsdiabetes återvänder med diabetes vid en ny graviditet. Det innebär en ökad risk för graviditetskomplikationer och 
lite större utmaning att uppnå normal graviditet och förlossning med bästa möjliga förutsättningar för det nyfödda 
barnet. Men potentialen för att förebygga en diabetesdiagnos är stor; ibland kan man med relativt små men varaktiga 
skiftningar i kostvanor uppnå fina resultat, och ansatsen till detta som vi försöker underlätta och motivera för under 
graviditeten, har större möjlighet att lyckas med professionellt stöd.

LUDD består av en interventionsdel där kvinnor med graviditetsdiabetes redan under graviditeten får information om 
LEVA-metoden via dietist på Specialistmödravården i Lund. Vid intresse skickas remiss till dietist i primärvården.  
Primärvårdsdietist utbildad i LEVA-metoden kontaktar kvinnan runt sex veckor efter förlossning för uppstart av  
behandling som därefter pågår under ett års tid. Den andra delen av projektet undersöker retrospektivt hur det gått 
för kvinnor i en kontrollgrupp som haft graviditetsdiabetes mellan 2018–2019 och som inte fått möjlighet till LEVA- 
behandling. Projektet syftar till att utvärdera resultatet i blodsockernivåer efter rutinmässig glukosbelastning som 
erbjuds kring ett år efter graviditeten. Skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp analyseras. I Skåne screenas 
samtliga gravida kvinnor för graviditetsdiabetes runt graviditetsvecka 28 och patienter med konstaterad graviditets-
diabetes erbjuds uppföljande glukosbelastning. Förhoppningen med projektet är att utvärdera och bana väg för ett 
strukturerat omhändertagande kring matvanor hos denna grupp med hög risk att utveckla diabetes. Projektet planeras 
att pågå tom år 2023 och sammanställs av dietist och magisterstudent Maria Wiberg.

Bild:  Pixabay

UPPFÖLJNING EFTER FÖRLOSSNING AV 
KVINNOR MED GRAVIDITETSDIABETES
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Under hösten har två utbildningstill-
fällen gällande bra mat för små barn 
arrangerats av tidigare Kunskaps- 
centrum Barnhälsovård i samarbete 
med Dietistverksamheten. Utbild-
ningen riktade sig framförallt till 
sjuksköterskor som arbetar inom 
barnhälsovård i Region Skåne. 

Efter beslut om en regional  
amningsstrategi i Skåne, där syftet är 
att stärka vårdens amnings- 
stödjande arbete och därmed skapa 
goda förutsättningar för kvinnor att 
nå sina individuella amningsmål, är 
det inte längre tillåtet med någon 
form av marknadsföring av bröst-
mjölksersättning i hälso- och sjuk-
vården. Syftet med utbildningen var 
därför att ge en överblick av det stora 
utbud av produkter som idag finns 
på marknaden, riktade mot småbarn. 
Vad innehåller produkterna, vad  
behöver våra minsta barn för att  
tillgodose sitt näringsbehov, kan  
föräldrar laga likvärdig mat själva etc? 

Bröstmjölk innehåller all näring det 
nyfödda barnet behöver och amning 
har väldokumenterade positiva  
hälsoeffekter för både barn och 
kvinnor. Världshälsoorganisationen 
(WHO) rekommenderar enbart  
amning under barnets första sex 

BRA MAT FÖR SMÅ BARN
månader samt fortsatt  
amning med tillägg av mat 
upp till barnet är två år eller 
äldre. Andelen barn som  
ammas enligt WHO:s rekom-
mendationer ligger sedan 
länge på en låg nivå i Skåne 
och endast 15 procent av alla 
barn helammas i sex månader.

För de barn som behöver 
komplettering med  
modersmjölksersättning/till-
skottsnäring så är innehållet i 
dessa produkter mycket styrt 
utav lagar vilket innebär att 
innehållet är mycket likvärdigt. 
Det som skiljer modersmjölk-
sersättningar från tillskotts- 
näring är framförallt berik-
ningen med järn, som är näst 
intill fördubblad i tillskott-
snäringen. I dagsläget saknas 
tillräcklig evidens för att kunna 
rekommendera produkter som 
marknadsförs med tillsatts av 

pro-/prebiotika. Samma regler gäller 
för komjölksproteinfria hydrolysat.

När det gäller rådet kring lämplig 
tidpunkt för glutenintroduktion så 
har detta varierat genom åren. Det 
som Livsmedelsverket rekommen-
derar idag är att gluten introduceras 
försiktigt, börja med små mängder, 
tidpunkt för introduktion spelar 
mindre roll. Det är positivt om barnet 
har fått prova något från alla livs-
medelsgrupper inklusive gluten före 
1 års ålder. En första kontakt med 
gluten kan ofta vara via gröt och/eller 
välling. Det är då viktigt att tänka på 
att glutenmängden varierar mycket 
i dessa produkter då många idag 
främst är baserade på havre. 

Små barn kan ha svårt att få i sig 
tillräckliga mängder av järn. Livsmed-
elsverket rekommenderar berikad 
pulvergröt tom 1 års ålder då den 
bl.a. är berikad med järn. För barn 
som äter vegetarisk kost rekommen-
deras berikad gröt/välling upp till 2 
års ålder. Även om pulvergröt är ett 
utmärkt alternativ är det värdefullt att 
servera hemlagad gröt ibland för att 
vänja barn vid smak och konsistens. 
Väljer vårdnadshavaren att enbart 
ge hemlagat till barn som äter gröt 
dagligen bör berikning göras, med 
järnrika livsmedel eller special- 

produkter. Vad som är viktigt att 
observera är att de så kallade  
”klämmisgrötarna” sällan är berikade. 
De varianter som innehåller järn- 
berikning når enbart upp till knappt 
hälften av den mängd järn som finns i 
en portion pulvergröt. 

När det är dags för lagad mat väljer 
vårdnadshavaren att köpa industrins 
barnmat eller att servera hemlagat. 
Näringsinnehållet är jämförbart 
eftersom industrins barnmat inte är 
berikad, men barn bör åtminstone 
ibland äta familjens mat för att bli 
van vid dess smaker. Det är viktigt 
att variera maten, att testa många 
livsmedel första levnadsåret. Det kan 
minska risken för matkrångel. Senare 
är barn inte lika öppna för nyheter.

Vårdnadshavarna måste inte laga 
maten från grunden, det går bra med 
t. ex. färdiga köttbullar. Det väsen- 
tliga är att servera en komplett  
måltid.

Klämmisar med maträtter eller 
fruktbaserat innehåll ska ätas med 
sked för att ge viktig ätträning. De 
bör helst tryckas ut på tallrik för att 
barnen ska se måltiden, känna doften 
och kanske även kladda för att bli 
bekant med maten.

Fördjupning i området barnmat fås 
genom Livsmedelsverkets hand- 
ledning för BHV. 
Bra mat för barn 0-5 år - Livsmedels-
verket

Vid eventuella frågor går det bra att 
kontakta sin dietist på vårdcentral för 
fortsatt diskussion och vidare 
samarbete. 

Text av: Josefine Hansson & Håkan 
Jeppsson

Bild: Livsmedelsverket

Bild: Pixabay

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/bra-mat-for-barn-0-5-ar---handledning-for-barnhalsovarden.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/bra-mat-for-barn-0-5-ar---handledning-for-barnhalsovarden.pdf
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GRUNDA SUNDA VANOR  
- HÄLSOFRÄMJANDE SAMTAL MED BARN PÅ BVC

Övervikt hos barn går att förebygga, 
och ju tidigare man börjar desto  
bättre. Det visar Mariette Derwig i 
sitt avhandlingsarbete i vilket hon 
utvecklat en barncentrerad  
samtalsmodell som kan användas 
inom barnhälsovården för att före-
bygga övervikt och främja hälso- 
samma levnadsvanor. Drygt 6000 
fyraåringar och deras föräldrar på 35 
barnhälsovårdsenheter i Skåne har 
deltagit i studien.

Barnobesitas är sedan flera år ett 
ökat hälsoproblem och övervikt eller 
obesitas vid 4 års ålder ger en kraftigt 
ökad risk för obesitas senare i livet. 
Att förebygga uppkomst och utveck-
ling av obesitas är därför en lång- 
siktig investering för framtiden. Sam-
talsmodellen ”Grunda Sunda Vanors 
barncentrerade hälsosamtal” består 
av 1) ett barncentrerat hälsosamtal 
med alla barn och familjer på barnets 
4-årsbesök på barnavårdscentralen 
med interaktivt bildmaterial och 
barnets BMI- kurva som verktyg och 
2) ett riktat vägledande familjesamtal 
för familjer där ett barn identifierats 
med övervikt. 

– Vi måste våga och kunna prata 
om när ett barn har övervikt.  Det 
är för barnets skull, barnets hälsa 
behöver vara i fokus. Det blir inte bra 
om ämnet inte tas upp på grund av 
rädsla för reaktionen från föräldrar-
na. Många föräldrar reagerar med 
förvåning, irritation, eller känner sig 
ifrågasatta för att barnet har en över-
vikt. Att samtala om levnads- 
vanor och vikt kan vara stigmati-
serande och upplevas känsligt och 
därför är det viktigt att kunna ta upp 
det på ett icke skuldbeläggande sätt. 

Men det är en 
konst, säger 
Mariette Derwig, 
nyligen dispu-
terad vid Lunds 
universitet och 
barnhälsovårds-
överläkare i 
Region Skåne. 
Forskning visar 
att fokus behö-
ver ligga på de 
positiva vanor 
familjen redan 
har och att barn 
vill vara del- 
aktiga från väldigt 
tidig ålder.

Med hjälp av samtalsmodellen 
”Grunda Sunda Vanor” får både sjuk-
sköterskor ett verktyg för att ta upp 
ämnet och tillsammans med föräldrar 
och barnen själva utveckla ett barn-
centrerat sätt att tänka kring sunda 
levnadsvanor. Modellen är lösnings-
fokuserad och samtalen utgår från 
det som redan fungerar.

I en randomiserad kontrollerad studie 
har man utvärderat samtalsmodellens 
effekt på barnets vikt. Den visade att 
barn med övervikt som fått Grunda 
Sunda Vanors barncentrerade hälso-
samtal minskade sin vikt och att färre 
utvecklade obesitas vid 5 års ålder.  
– Denna positiva trend var tyvärr  
statistiskt osäker, men att fler barn 
med övervikt hade fått ett samtal är 
ett viktigt resultat, säger Mariette 
Derwig.

Resultaten visade även att utbild-
ningen och fortlöpande handledning 
ökade sjuksköterskornas kompetens 
och underlättade det svåra samtalet 
om barnövervikt. I jämförelse med 
andra studier visade den ekonom- 
iska utvärderingen att Grunda Sunda 
Vanor modellen kan bedömas som 
kostnadseffektiv.
–  Denna evidensbaserade samtals-
modell kan ge struktur och hjälpa 
sjuksköterskorna på BVC att involvera 
barn och föräldrar i samtalet om  
hälsosamma levnadsvanor och över-
vikt. Ett viktigt resultat var att fyraåri-

ga barn kunde vara del- 
aktiga i hälsosamtalet och kritiskt 
tolka hälsoinformationen utifrån sina 
egna tankar och upplevelser, menar  
Mariette Derwig. 

Förhoppningsvis kommer ”Grunda 
Sunda Vanors barncentrerade  
hälsosamtal” att kunna implemen-
teras inom barnhälsovården i Skåne. 
Särskilt nu när förekomst av barn 
med övervikt och obesitas har ökat 
under pandemin. Modellen kan en-
gagera barn och föräldrar i en  
reflekterande dialog för att från en 
tidig ålder främja en hälsosam livsstil 
och rutiner i familjens vardag.  
Modellen skulle kunna utökas med 
ett riktat hälsosamtal med båda 
föräldrarna individuellt under barnets 
först levnadsår eftersom föräldrar-
na har huvudrollen när det gäller 
barnens framtida levnadsvanor och 
barnen gillar det som de är vana vid. 
Sedan hoppas jag på samarbete med 
andra aktörer i samhället, exempelvis 
förskola och tandvården.

Webbstöd för levnadsvanearbete i 
vården - Socialstyrelsen

Grunda Sunda Vanor - pedagogiskt 
bildmaterial - Rikshandboken

Mariette Derwigs avhandling

Ny modell ska underlätta hälsofräm-
jande samtal om barns övervikt - 
Lunds universitet

Bild: Bildmaterial från Grunda sunda vanor

Bild: Bildmaterial från Grunda sunda vanor

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/280/webbstod-for-levnadsvanearbete-i-varden
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/280/webbstod-for-levnadsvanearbete-i-varden
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/levnadsvanor/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial/
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/levnadsvanor/halsosamtal-om-levnadsvanor/grunda-sunda-vanor---pedagogiskt-bildmaterial/
https://portal.research.lu.se/en/publications/a-child-centred-health-dialogue-for-the-prevention-of-obesity-fea
https://www.medicin.lu.se/artikel/ny-modell-ska-underlatta-halsoframjande-samtal-om-barns-overvikt
https://www.medicin.lu.se/artikel/ny-modell-ska-underlatta-halsoframjande-samtal-om-barns-overvikt
https://www.medicin.lu.se/artikel/ny-modell-ska-underlatta-halsoframjande-samtal-om-barns-overvikt
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Fysisk aktivitet och stilla- 
sittande under och efter  
graviditet
Folkhälsomyndigheten uppdaterade 
2021 rekommendationer för fysisk 
aktivitet och stillasittande för flera 
grupper, bland annat för kvinnor 
under och efter graviditet.  
Rekommendationerna baseras till 
stor del på de nya rekommenda- 
tionerna som WHO lanserade i  
november 2020. Graviditet är  
vanligen ett tillstånd som förknip-
pas med god hälsa, det är också ett 
tillfälle då kanske både den som är 
gravid och eventuell partner kan vara 
motiverad till beteendeförändringar. 
Vid regelbundna besök på mödra- 
och barnhälsovård ges möjligheter 
att få råd och stöd för hälsosamma 
val. Rekommendationerna för fysisk 
aktivitet under graviditet var länge 
restriktiva. Under de senaste  
decennierna har evidens från veten-
skapliga studier förändrat kunskaps-
läget och man fokuserar istället på de 
positiva effekter som minskat stilla- 
sittande och regelbunden fysisk  
aktivitet kan ge under och efter  
graviditet. 

Alla gravida kvinnor utan medicinska 
komplikationer bör rekommenderas 
att vara regelbundet fysiskt aktiva 
som en del i en hälsosam livsstil. 
Regelbunden träning förbättrar eller 
vidmakthåller en god allmän  
kondition under graviditeten, vilket 
kan vara ett bra sätt att förbereda 
kroppen inför förlossning och tiden 
därefter. Gravida kvinnor rekommen-
deras minst 150 minuters puls- 
höjande aktivitet med måttlig inten-
sitet per vecka. Aktiviteten bör i viss 
mån anpassas. Kvinnor som tidigare 
inte varit fysisk aktiva bör öka sin 

aktivitetsnivå 
gradvis tills de 
når rekommenda-
tionerna på 150 
minuters aktivitet 
i veckan. Kvinnor 
som varit fysiskt 
aktiva redan före 
graviditeten kan 
vanligen fort- 
sätta med detta 
så länge de inte 
har några kompli-
kationer. Då den 
övre gränsen för 
hur hög dos fysisk 

aktivitet i veckan som är hälso- 
befrämjande för den gravida kvinnan 
är oklar har man lagt sig på nivån 150 
minuter med måttlig intensitet. Det 
samma gäller pulsnivå där en nivå 
med måttlig intensitet rekommende-
ras som ansträngningsnivå. Förutom 
pulshöjande aktivitet rekommenderas 
muskelstärkande fysisk aktivitet för 
stora muskelgrupper minst två dagar 
per vecka. Under graviditet och efter 
förlossning bör kvinnor träna  
musklerna i bäckenbotten dagligen 
för att undvika urinläckage. 

När det gäller stillasittande finns 
få studier på gravida. Här baseras 
rekommendationerna på evidens från 
ett stort antal studier som inkluderar 
vuxna i alla åldrar. Rekommenda- 
tionen är att bryta långvarigt stilla- 
sittande med rörelsepauser och  
ersätta en del av tiden i sittandet med 
aktiviteter med låg till måttlig inten-
sitet. I FYSS 2021 finns, i den allmän-
na delen, ett nytt avsnitt om fysisk 
aktivitet och stillasittande för gravida. 
Avsnittet i FYSS 2021 poängterar 
att de rekommendationer som ges 
avseende fysisk aktivitet och träning 
gäller vid graviditet utan medicinska 
komplikationer. I avsnittet framhåller 
man att det tidigt under gravidite-
ten sker fysiologiska anpassningar 
i kroppen. Blodvolym, pulsfrekvens 
och andning påverkas till exempel. 
Bindväv, muskler och ligament får 
en ökad flexibilitet. Under gravidi-
tet påverkar graviditetshormonerna 
glukosomsättningen. Den gravida 
kroppen har en minskad känslighet 
för insulin för att säkerställa blod-
sockernivåer som ger fostret näring. 
Det finns en risk för vissa kvinnor att 
utveckla graviditetsdiabetes. Risken 
ökar för kvinnor med en redan större 
kroppsvikt, här sker kontroller via 

mödrahälsovården. Fysisk aktivitet kan 
både förebygga och behandla gravi-
ditetsdiabetes. Fysisk aktivitet ger en 
ökad insulinkänslighet direkt efter ett 
träningspass. Regelbunden fysisk  
aktivitet ger en kvarstående ökad 
känslighet för insulin upp till 48  
timmar efter aktivitet. 

Fysisk aktivitet ger bättre hälsa vid 
övervikt och fetma vilket även  
gäller för gravida. Här är det bra att 
ge stöd för strukturerad fysisk aktivitet 
tidigt i graviditeten. Är man ovan vid 
fysisk aktivitet är det viktigt att  
komma igång successivt med stöd av 
till exempel mödrahälsovården. All 
rådgivning avseende fysisk aktivitet 
både under och efter graviditet bör 
göras individanpassad, med ett för-
hållningssätt som fokuserar på empati 
och respekt. Dialogen ska vara person-
centrerad där individen erbjuds infor-
mation och stöd för förändringar. Att 
framhålla de positiva effekterna av en 
liten beteendeförändring men också 
att lyfta redan goda vanor är bra. Man 
kan exempelvis använda metoden FaR  
(Fysisk aktivitet på Recept) för att ge 
stöd vid en förändring. Motions- 
utövare kan fortsätta med aktivitet 
även i slutet av graviditeten med vissa 
anpassningar, till exempel att undvika 
hopp. Varje kvinna och graviditet är 
unik och en individuell bedömning 
vad gäller typ och dos av fysisk  
aktivitet krävs utifrån aktuellt fysiskt 
prestationsstatus. Det är dock  
viktigt att känna till att en nedgång i 
prestationsförmåga är att förvänta i 
takt med att graviditeten fortskrider 
och kroppsvikten ökar. Det man kan 
tänka på vid träning som gravid är att 
dricka ordentligt och att träna med en 
upplevd ansträngning som motsvarar 
måttlig intensitet. Efter förlossning-
en gäller det också att komma igång 
successivt med fysisk aktivitet. Att låta 
kroppen få återhämta sig och avvakta 
efterkontrollen för att få stöd för den 
fortsatta träningen. Fortsatt muskel- 
träning för bäckenregionen är en  
träning som med stöd ofta kan på- 
börjas tidigt. Att bryta långvarigt stilla-
sittande med regelbundna rörelse- 
pauser gäller även i detta skede.

Rekommendationer om fysisk aktivi-
tet och stillasittande under och efter 
graviditet

Rekommendationer för fysisk aktivitet 
och stillasittande

https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-gravida.pdf
https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-gravida.pdf
https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-gravida.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/


Prevention Barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet
        Prevention barnfetma (PBF) är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga 

övervikt och fetma bland barn i åldern 0-6 år i Sverige. Initiativet har 24 deltagande parter 
från Hälso- och sjukvården, akademin, näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor samt 
individer. Dessutom finns ett stort nätverk av intressenter och organisationer som också 
bidrar. PBF vill:
• Åstadkomma en systemförändring där vi ser en ökad investering och ekonomisk  
verksamhet inom förebyggande insatser. 
• Kunna hantera data både för individer men också från samhället som identifierar frisk- 
och riskfaktorer och hur dessa samspelar utifrån hälsa, risk och när sjukdom är ett faktum. 
• Markant minska andelen 0–6 åringar i Sverige med övervikt och fetma. 
• Implementera incitament, ersättnings- och affärsmodeller som främjar evidensbaserade, 
förebyggande insatser mot barnfetma. 

Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart - Swelife

2021 har till stor del ägnats åt analys och insamling av underlag och fakta avseende insatser, utmaningar och data- 
hantering avseende prevention av barnfetma. Rapporten visar att de insatser som ger bäst resultat är så kallade  
community intervention, det vill säga att man gör en analys av den lokala förutbestämda kontexten och sen syste- 
matiskt i samverkan mellan flertal aktörer och sektorer arbetar med ett flertal interventioner som itereras och följs upp. 
Ledande ord i denna process är samarbete och kapacitetsbyggande.

En litteratursökning har gjorts på interventioner för individ och familj som är universella och riktade insatser för  
prevention, alltså inte insatser för barn som redan har en övervikt och fetmaproblematik. Många av studierna visar 
på en låg effekt och gruppen kommer att göra ytterligare analyser vilket innebär att i nuläget avstår man från att dra 
några preliminära slutsatser tills studierna granskats mer detaljerat.

Enkät och intervjuer har gjorts med representanter från region, kommun, barnhälsovård och mödrahälsovård. Aktuella 
respondenter har alla drivit eller driver någon form av initiativ för att främja barns hälsa. De flesta initiativen/inter- 
ventionerna görs inom avgränsade verksamheter och i projektform där tre utmaningar/hinder kunde tydligt urskiljas:
• Resursbrist
• Kompetensbrist
• Brist på genomslag

Evidensbaserade insatser för prevention av barnfetma - Swelife

I arbetspaketet för Incitament affärs- och ersättningsmodeller har en förstudie gjorts 
som tittat på olika incitament för hälsofrämjande och preventiva insatser mot barn-
fetma. I rapporten beskrivs olika ersättningsmodeller i offentlig sektor, främst med 
koppling till hälso- och sjukvården sam de stuprör som många har ett gemensamt 
uppdrag men sällan samarbetar.  
Incitament, ersättnings-, affärsmodeller och hälsoekonomiska modeller för preventiva 
interventioner mot barnfetma

Arbetspaketet har också skapat en referensgrupp med representanter från livsmedels-
branschen som i dialog pratar om hur branschen kan ta större ansvar för prevention 
av barnfetma genom en förflyttning i riktning mot mer hållbara och värdeskapande 
affärsmodeller. Under 2022 är målet att identifiera 1-2 interventioner som ska testas 
i överenskommen miljö som t. ex. i en livsmedelsbutik/er. PBF har inlett dialoger med 3-4 regioner med tillhörande 
kommun/er. Syftet är att dessa ska fungera som pilotaktörer där PBF ger stöd i processen att få till stånd en  
”community intervention” för att driva ett systematiskt arbete för prevention barnfetma. 

Processtödet innebär att vi hjälper till med verktyg och vägledning för att systematiskt kartlägga nuläget i berörd  
kommun och ta fram en plan där flera interventioner hos olika aktörer på olika nivåer ingår. De deltagande region/
kommunparen äger sin egen process och måste bygga upp samverkan och kapacitet utifrån deras förutsättningar.  
Under 2022 kommer piloterna att erbjudas kompetenshöjning och arbetsgrupper kring t. ex. datahantering, hälso- 
ekonomi och incitamentsmodeller. Under året har vi gjort vissa försök att få med någon av Skånes kommuner men 
inget som har nått ända fram. Det finns fortfarande möjlighet att hoppa på tåget. 

Maria Bjerstam, Innovationsledare, Hälsa
E-post: maria.bjerstam@innovationskane.com 

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay
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https://swelife.se/pbf/
https://swelife.se/evidensbaserade-insatser-for-prevention-av-barnfetma/
https://swelife.se/wp-content/uploads/2021/08/wp5-fo%CC%88rstudie-wcag.pdf
https://swelife.se/wp-content/uploads/2021/08/wp5-fo%CC%88rstudie-wcag.pdf
mailto:maria.bjerstam@innovationskane.com


LEVA-metoden: en delvis digital behandling för stöd till hälsosamma 
matvanor efter graviditet
I Region Skåne pågår just nu implementering av LEVA-metoden, en delvis digital kost- 
behandling som ges av dietist inom primärvården. Metoden riktar sig till kvinnor efter 
graviditet och erbjuder ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för kostbehandling och 
viktminskning. Behandlingen ges via den digitala plattformen ”Stöd och behandling via nä-
tet” via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I Region Skåne har den offentliga dietistverksamheten 
fortbildats i behandlingsmetoden under 2020. En ytterligare utbildningsinsats för både 
offentliga och privata vårdgivare avslutades i december 2021. Totalt har nu runt 40 dietister 
genomgått utbildningen med möjlighet att bli certifierade i metoden. Metoden är sedan 
några år tillbaka även implementerad inom primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Patientinformation på Vårdgivare Skåne Bild: Viktminskning med hälsosamma 
matvanor

BVC-podden 
I BVC-podden, producerad av barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, lyfter Malin 
Bergström, barnpsykolog och forskare, många viktiga och relevanta ämnen kring 
småbarnstiden. I podden bjuder Malin in kunniga gäster för samtal om föräldraskap 
och allt som hör därtill som t.ex. skärmvanor, övervikt, sömn och barnmat. I avsnittet 
”Vegansk mat: Hur funkar det för små barn?” har Malin bjudit in dietist Sara Ask för 
samtal kring vegansk kost vid amning och till små barn. Vilka fördelar vs risker finns 
det med vegansk kost under denna period? Behövs tillskott? Och vilka livsmedel bör 
utgöra stapelvaror om barnet äter vegankost? Detta och mycket mer kan du lyssna på 
i avsnitt 103.

103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn? - BVC-podden

BVC-podden: Poddtoppen

Bild: BVC-podden
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Ofrivillig barnlöshet – rökning 
Det tar 50 procent längre tid för dem som röker att uppnå graviditet jämfört med dem som inte röker. Möjligheten 
att bli gravid med IVF-behandling minskar därför om kvinnan eller mannen röker och det finns även en ökad risk för 
graviditetskomplikationer. Att sluta röka är därför en stark rekommendation innan påbörjad IVF-behandling. På  
Levnadsvanemottagningen Malmö tar de emot remisser för stöd till rökstopp inför IVF-behandling. Där finns  
erfarenhet att bemöta dessa kvinnor och män som ofta befinner sig i en situation med en stark barnlängtan och  
känner samtidigt press att sluta röka. Patienterna har ofta en vana att hantera pressade lägen med stöd av nikotin och 
de kan därmed ibland sakna alternativa copingstrategier. Med professionellt stöd på mottagningen kan de erbjuda 
stöd och få individen att lyckas.

Livsstilsfaktorer kan kan påverka - Nordic IVF
Reproduktionsmottagning Malmö - Skånes universitetssjukhus Sus 
Ofrivillig barnlöshet - 1177 Vårdguiden
Levnadsvanemottagningen Malmö - 1177 Vårdguiden

eHälsa och mHälsa för förbättrade levnadsvanor
         Det har genomförts och pågår flera studier om hur mobila appar kan stödja till 

förbättrade levnadsvanor, för såväl gravida, barn, unga vuxna, som för patienter 
med behov av livsstilsförändring. Mycket av denna forskning i Sverige bedrivs vid 
Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Marie Löf, professor i nutrition och 
verksam vid både LiU och KI, koordinerar flertalet studier om hur mobila appar kan 
främja goda levnadsvanor. Vid Linköpings universitet har forskningsprogrammet 
döpts till MoBILE och omfattar totalt sju interventioner inom mHälsa. Däribland 
HealthyMoms inom mödrahälsovården, MINISTOP som används inom barnhälso-
vården och Life4YOUth riktat till unga vuxna. Flera av dessa studier har redan visat 
goda, signifikanta resultat, vilket föranlett nya studier med bredare implemen- 
tering. 

mHälsa - Multiple Lifestyle Behaviors (MoBILE) - Linköpings universitet 
MINISTOP - Karolinska Institutet

Bild: Pixabay

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/levnadsvanor/a5-blad-leva-ny-foralder.pdf?highlight=leva-metoden
https://poddtoppen.se/podcast/1316427311/bvcpodden/103-vegansk-mat-hur-funkar-det-for-sma-barn
https://poddtoppen.se/podcast/1316427311/bvcpodden
https://nordicivf.se/livsstilsfaktorer/
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/reproduktionsmedicinskt-centrum-malmo/
https://www.1177.se/skane/barn--gravid/barnloshet/ofrivillig-barnloshet/
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Levnadsvanemottagningen-Malmo/
https://liu.se/forskning/mobile
https://ki.se/en/research/ministop
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Alkoholkonsumtion kring tiden för graviditet
Personer som planerar graviditet, såväl kvinnor som deras partner, kan  
förbättra sannolikheten för att få friska barn genom att undvika eller minimera 
konsumtionen av alkohol. 

Över 80 procent av svenska kvinnor dricker alkohol under året före gravidi- 
teten och 14 procent har en riskkonsumtion, det vill säga över risknivå- 
gränserna (mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 4 standardglas vid 
ett och samma tillfälle). Det är få kvinnor som minskar sin konsumtion innan 
de har fått besked om att de är gravida. Tiden mellan att äggcellen blivit  
befruktad och att den fäster sig i livmodern är cirka en vecka, detta är en 
känslig period. Berusningslika alkoholhalter under denna period kan leda till 
defekter i organuppbyggnad och försämra embryots tillväxt. Även mannens 
alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och möjligen 
också på följande generationer genom förändringar av spermiernas arvs- 
massa.

Bild: Pixabay

Alkoholkonsumtion under graviditet
Det är säkrast att inte konsumera alkohol under graviditeten. 

Fostrets lever klarar inte av att bryta ner alkohol, utan nerbrytning sker först 
efter att alkoholen når mammans lever. Promillehalten blir därför lika hög 
i fostrets blod, vilket gör att risker uppkommer redan vid låg konsumtion. 
Fostrets hjärna är det organ som drabbas allvarligast av exponeringen, men 
även missbildningar i hjärtat, njurarna, levern, matsmältningskanalen och 
hormonsystemet kan förekomma. Effekterna av exponering för alkohol under 
fostertiden är större än från tobak, andra droger och farliga ämnen såsom bly 
eller strålning. 

Bild: Pixabay

Alkoholkonsumtion efter förlossning 
Det är säkrast att inte konsumera alkohol under amningsperioden. Väljer  
kvinnan att dricka är riktlinjerna att det bör begränsas till 1–2 glas vin eller  
motsvarande 1–2 gånger i veckan. Konsumtionen bör ske så att bröstmjölken  
är alkoholfri. 

Säker kunskap om effekter av låg alkoholkonsumtion under amningsperioden 
saknas. Tvärtemot vad vissa myter påstår så ökar inte mängden bröstmjölk av  
att mamman dricker alkohol utan kan istället minska produktionen av bröst-
mjölk. Alkoholhalten i bröstmjölk är i stort sett lika hög som i mammans blod, 
den späds ut i barnets kropp men bryts ner långsammare. När bröstmjölken 
innehåller alkohol dricker barnet signifikant mindre mängd mjölk och barnets 

sömnmönster kan påverkas. 

Väljer den ammande kvinnan att dricka alkohol bör detta ske så att bröstmjölken är fri från 
alkohol. Från det att en kvinna börjar dricka ett standardglas med alkohol tar det i genom-
snitt två timmar innan bröstmjölken blir alkoholfri och för två standardglas tar det fyra  
timmar. Vid alkoholkonsumtion påverkas även vår förmåga att uppfatta och reagera på  
signaler från barnet.

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - ett gemensamt ansvar IOGT-NTO

Bild: Pixabay

Bild: Bengt Flemark

https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/alkohol-och-graviditet/
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Tobak/nikotin efter förlossning
Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får i sig nikotin via 
bröstmjölken. Även passiv rökning i hemmet och nikotinläkemedel ger  
mätbara halter av nikotin i bröstmjölken. Barnet påverkas av nikotin och kan 
reagera med andningsstörningar, blekhet, illamående, diarré, hjärtklappning 
och förändrat sömn- och vakenhetsmönster.
Tobak och amning - Rikshandboken Barnhälsovård

Ett barn vars ena eller båda föräldrar röker har en ökad risk för öron- 
inflammation.
The effect of passive smoking on the etiology of serous otitis media in  
children

Tredjehandsrök handlar om rester av tobaksrök som sätter sig i textilier,  
möbler, väggar, golv, hår och hud och andra material i miljöer där det röks. 
Dessa ämnen finns kvar under lång tid och kan påverka hälsan, särskilt för 
barn som vistas i dessa miljöer.
Tredjehandrök påverkar vitala organ - Tobaksfakta

Tobak/nikotinkonsumtion kring tiden för graviditet
Personer som planerar graviditet, såväl kvinnor som deras partner, kan  
förbättra sannolikheten för att bli gravida och få friska barn genom att  
undvika all exponering för tobak och nikotin. Den sannolika biologiska förkla-
ringen till sambanden är att de giftiga ämnena i tobaksrök stör bland annat 
hormonproduktionen. Även mannens tobaks- och nikotinanvändning kan 
påverka då även kvinnor som aldrig rökt själva, men utsatts för höga nivåer av 
passiv rökning, har ökad risk för infertilitet. Rökningen påverkar även sperma-
kvaliteten och vid befruktning påverkas även fostret. 

Rökning, passiv rökning och ofrivillig barnlöshet - Tobaksfakta
Bild: Justem Johnsson /Scandinav

I ursprungshistorien ”Pongo och de 
101 dalmatinerna” använder skurken 
Cruella ett långt munstycke till sina 
cigaretter. Men i Disneys nya film 

Cruella är hon rökfri. Att Cruella nu är 
rökfri beror på filmbolagets beslut att 

aktivt begränsa bilden av rökning i 
filmer som marknadsförs för barn. 

Disneys nya Cruella har slutat röka - 
Tobaksfakta

Kuriosa

Allt fler unga kvinnor snusar 
Andelen som röker försätter att minska. Under år 2021 uppgav sex procent av 
kvinnor (och män) att de rökte dagligen. Däremot ökar det dagliga snusandet, 
framförallt bland unga kvinnor. I åldrarna 16–29 år ökade andelen kvinnor 
som uppgav att de snusade dagligen från tre procent år 2018 till nio procent 
år 2021. 

Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter - Folkhälsomyndigheten
Bild: Pixabay

Tobak/nikotin under graviditet
Personer som inte röker under graviteten minskar risken för att barnet ska 
födas för tidigt, ha låg födelsevikt, läpp-käk-gomspalt-missbildning eller  
drabbas av andningsuppehåll efter födseln. Studier visar nu att även  
användning av snus påverkar riskerna på liknande sätt.
Rön om faran med nikotin under graviditet når inte ut - Tobaksfakta

En studie visar även att e-cigarettbruk under graviditeten, särskilt när det sker 
dagligen av personer som inte röker vanliga cigaretter, är förknippat med låg 
födelsevikt hos barnet.
Risk för låg födelsevikt under graviditet - Tobaksfakta

De foster som exponeras för nikotin (snus) under fostertiden får ett signifikant 
högre blodtryck vid 6-års ålder än icke exponerade visar en studie.
Rön om faran med nikotin under graviditet når inte ut - Tobaksfakta

Rökning under graviditeten ökar risken för frakturer under barnets första år.
Rökning under gravidieteten ökar risken för frakturer hos spädbarn

Exponering för nikotin under graviditeten ökar även risken för att barnet själv 
ska bli nikotinberoende senare i livet.
Passiv rökning under fostertiden ökar risken för tobaksberoende i tonåren - 
Tobaksfakta

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

https://www.rikshandboken-bhv.se/amning-och-nutrition/stodja-amning/tobak-och-amning/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31987598/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31987598/
https://tobaksfakta.se/tredjehandsrok-paverkar-vitala-organ/
https://tobaksfakta.se/rokning-och-passiv-rokning-bidrar-till-ofrivillig-barnloshet-och-tidigt-klimakterium/
https://tobaksfakta.se/disneys-nya-cruella-har-slutat-roka/
https://tobaksfakta.se/disneys-nya-cruella-har-slutat-roka/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/anvandning-av-tobaks-och-nikotinprodukter/vuxnas-bruk-av-tobaks--och-nikotinprodukter/
https://tobaksfakta.se/nya-ron-om-faran-med-nikotin-under-graviditet-nar-inte-ut/
https://tobaksfakta.se/okad-risk-for-lag-fodelsevikt-vid-e-cigarettanvandning-under-graviditet/
https://tobaksfakta.se/nya-ron-om-faran-med-nikotin-under-graviditet-nar-inte-ut/
https://www.forskning.se/2020/01/31/rokning-under-graviditeten-okar-risken-for-frakturer-hos-spadbarn/
https://tobaksfakta.se/passiv-rokning-under-fostertiden-okar-risken-for-tobaksberoende-i-tonaren/
https://tobaksfakta.se/passiv-rokning-under-fostertiden-okar-risken-for-tobaksberoende-i-tonaren/
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INTERVJU MED JONATHAN AXELSSON

Hej Jonathan, var arbetar du just 
nu?
- För närvarande är jag ett år i Ottawa 
i Kanada för att göra postdoktorala 
studier inom samband mellan miljö-
faktorer och mutationer i könsceller 
(manliga), från januari till december 
2022. Jag är tjänstledig från mitt 
arbete som läkare på Reproduktions-
medicinskt centrum, SUS Malmö, där 
jag annars arbetar inom området 
andrologi som i mångt och mycket 
handlar om manlig reproduktions-
funktion.

Vill du berätta om ditt arbete som 
forskare i reproduktionsmedicin 
vid Lunds Universitet?
- Inom reproduktionsmedicin vid 
Lunds universitet så har jag haft en 
inriktning på miljö- och livsstilsfakto-
rers samband med sperma- 
kvalitet, med särskilt fokus på sper-
mie-DNA-kvalitet. Jag vill särskilt 
försöka ta reda på om yttre  
faktorer kan ge upphov till  
mutationer i spermier, som sedan ger 
upphov till ärftliga sjukdomar hos 
barnet.

Din forskning handlar bland annat 
om hur pappans rökning vid tiden 
av graviditet påverkar sonens  
spermieantal. Vad vet vi idag inom 
området som vi inte visste för  

några år sedan och vad 
behöver vi nu utforska 
närmare?
- Det är svårt att säkert 
säga att ett samband 
mellan pappans rökning 
och ett lägre spermie-
antal hos sönerna är 
en ren påverkan. Sam-
bandet kan tänkas bero 
på andra faktorer. Men 
det finns ytterligare en 
dansk studie som funnit 
ett liknande samband. 
Eftersom pappors 
rökning också kopplats 
till missbildningar och 
barncancer, och eftersom 
rökning som sådan kan 
ge upphov till muta- 
tioner i vanliga av  

kroppens celler, så verkar det lämp-
ligt att försöka ta reda på om rökning 
kan ha samband med (och kanske 
ge upphov till) mutationer även i 
könsceller. Detta behöver göras med 
ytterst noggranna metoder, efter-
som könscellsmutationer trots allt är 
mycket mer sällsynta än de fel som 
kan uppstå vid så kallad sekvensering 
och som felaktigt kan tolkas som 
mutationer.

Vad är på gång inom forskningen 
för området reproduktion?
- Det finns just nu ett stort forsk-
ningsprojekt som pågår i Malmö och 
Köpenhamn inom vilket man skall 
rekrytera tusentals par för att kunna 
förstå mer om hur vi ska kunna hjälpa 
par med fertilitetsproblem.

Vilka utmaningar ser du med att 
forska inom det här området?

- En ganska konkret utmaning för 
mig har varit att kunna utvinna DNA 
från enstaka spermieceller, eftersom 
spermiernas cellkärna är så kompakt. 
En annan utmaning är att det inte är 
så många som jobbar med den typen 
av kroppsvätska varför hjälp kan 
behövas från utlandet, för att såsom 
utvinna DNA. När sådan hjälp behövs 
från länder utanför EU, så är regelver-
ket komplicerat, och många avtal kan 
behöva skrivas som kan vara svåra att 
själv tolka fullt ut.

En annan utmaning är att det kan 
vara svårt att rekrytera patienter för 
provinsamling av den här typen. 
Eftersom jag har intresserat mig för 
effekter av rökning, och eftersom 
andelen rökare i Sverige har sjunkit 
så pass mycket, så har det försvårat 
ytterligare.

En tredje utmaning är att hantera de 
begränsade resurser som finns i vår-
den och av egna forskningsmedel för 
att kunna samarbeta på det sätt som 
skulle kunna underlätta för forskning-
en. En till detta hörande utmaning är 
i vilken utsträckning som är lagom att 
själv synliggöra ens forskningsarbete 
eller intressen.

Vad gör du själv för att må bra när 
du inte arbetar och forskar?
- Jag försöker att röra på mig  
(gärna utomhus!), äta nyttigt, unna 
mig massage ibland och att ta paus 
från e-posten och övrigt arbete under 
ledighet som helger och kvällar.

Kontakt
E-mail: jonatan.axelsson@med.lu.se

Bild:  Jonathan Axelsson

Bild:  Pixabay

Bild:  Pixabay

mailto:jonatan.axelsson@med.lu.se
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ar, men målet är just nu 50 procent.

Har ni forskat på denna interven-
tion utifrån målgruppen första-
gångsföräldrar? 
- Marie Golsäter har i sin avhandling 
publicerat fyra artiklar, där två av 
dessa berör följande område:
Health counselling: parental-oriented 
health dialogue -- an innovation for 
child health nurses

Health dialogue with non-native- 
speaking parents: Child health  
nurses’ experiences

Vilken upplevelse har BHV-  
sköterskor om arbetssättet Riktade 
hälsosamtal? 
- De anser att hälsosamtalen ger en 
bra helhetsbild av familjens levnads-
vanor och livssituation, vilket stärker 
övrigt arbete inom BHV.

Hur fungerar Riktade hälsosamtal 
inom BHV när föräldrarna inte är 
svensktalande? 
- Fynden talar för att det kan vara 
svårt att översätta enkäten till andra 
språk, då en hel del information går 
förlorad. En del ord som exempelvis 
hälsa har så olika betydelser. Att  
använda tolk har däremot visat sig 
vara framgångsrikt. 

RIKTADE HÄLSOSAMTAL TILL FÖRSTA-
GÅNGSFÖRÄLDRAR VIA BVC 

Intervju med Lisbeth Johansson som 
är distriktssköterska i Region  
Jönköpings län.

Ni erbjuder Riktade hälsosamtal 
till både 40-,50-,60- och 70-åring-
ar. Hur kom det sig att ni införde 
hälsosamtal även för förstagångs-
föräldrar? 
- Initiativet kom från barnhälsovården 
(BHV) där man såg goda möjligheter 
att arbeta med familjens levnads- 
vanor som en helhet. Arbetet på- 
börjades redan 2009.

Erbjuds det på alla BHV-enheter?  
- Ja, idag erbjuds det på alla BHV- 
enheter, men det ingick inte som en 
del av barnhälsovårdsprogrammet 
förrän 2012.

Vilken ersättning är kopplad? 
- Arbetet är nu en del av barn- 
hälsovårdens program och ersätts 
inte separat, vilket har gynnat  
genomförandet.

Vilka vinster ser ni? 
- Vi ser stora vinster med att nå hela 
familjen tidigt i barnets liv och för 
att ge barnet goda förutsättningar 
till hälsosamma levnadsvanor måste 
man börja med föräldrarna. BHV- 
sköterskan får även en möjlighet att 
lära känna föräldrarna på ett bra sätt 
genom de Riktade hälsosamtalen.

Hur är upplevelsen från föräldrar 
och medarbetare på BHV- 
mottagningar? 
- De flesta föräldrar upplever denna 
möjlighet som mycket positiv. En 
medarbetarundersökning gjordes 
hösten 2021, där nästan samtliga 
medarbetare var positiva till att jobba 
med Riktade hälsosamtal för första-

gångsföräldrar. 

Finns det några utmaningar? 
- Ja, absolut, utmaningen är att få 
med sig alla på tåget. Men vi har god 
hjälp av barnhälsovårdens ledning 
som har lyft hälsosamtalen särskilt 
mycket den senaste tiden. Ett exem-
pel på detta är att genomförandet 
lyfts fortlöpande på APT ute i  
verksamheterna, vilket är en nyckel-
faktor. 

Hur sker dokumentationen?
- Föräldrarna läggs till i webbstödet 
för hälsosamtalen, i barnhälsovårdens 
vy, där de är upplagda som enheter. 
Även om BHV-enheterna genomför 
de Riktade hälsosamtalen, så sker 
även kort dokumentation i journalen 
hos den vårdcentral där föräldern är 
listad. 

Har ni justerat metoden/processen 
på något sätt sedan införandet? 
- Ja, vi införde fyra extra frågor om 
relationen i familjen som fördjupat 
samtalsunderlag till BHV, för att  
kunna styra samtalet mot relationen. 

Hur nyttjar ni möjligheten till  
kollegialt lärande?
- Vi har även skapat en temagrupp 
där BHV-sköterskor från de olika 
delarna av länet ingår. De har jobbat 
mycket med kollegialt lärande där 
de stöttat andra i sitt geografiska 
område att göra hälsosamtal. Jag 
träffar den här gruppen regelbundet 
och vi arbetar tillsammans för att 
helt integrera hälsosamtalen 
som en del i BHVs verksamhet. 
Nätverket träffas 1-2 gånger 
per termin.

Hur ser deltagandet ut? 
- 2019-2020 genomför-
des ett Riktat hälso-
samtal med drygt 33 
procent av alla första-
gångsföräldrar och i 
oktober 2021 var  
siffran uppe i 43,7 
procent för det senaste 
året. Så arbetet växer 
och utvecklas! Delta-
gandet skiljer sig dock 
mellan olika mottagning-

Bild:  Lisbeth Johansson

Den svenska modellen för Riktade  
hälsosamtal är ett sätt att systematiskt och 
strukturerat uppmärksamma frisk- och risk- 
faktorer för hjärt-kärlsjukdom för att kunna  

erbjuda kunskap, stöd till förändring och upp-
följning om behov och önskemål finns.  

Modellen kombinerar både en lågriskstrategi, 
genom att alla i åldersgruppen bjuds in, och en 
högriskstrategi där riskfaktorer uppmärksam-
mas och leder till erbjudande om uppföljning. 

Metoden Riktade hälsosamtal

I praktiken handlar det om att se till att de  
nationella riktlinjerna för levnadsvaneområdet  

blir verkstad. Hälsokurvan utgör metodens  
visuella och pedagogiska verktyg, där man på ett 
evidensbaserat, strukturerat och personcentrerat  

sätt för en dialog kring exempelvis  
levnadsvanornas betydelse för hälsan.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19240192/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19240192/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19240192/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158516635480
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158516635480
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158516635480
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Antal hjärtinfarkter och  
strokefall minskar i Sverige 
Hjärt-kärlsjukdom är fortsatt den 
vanligaste dödsorsaken i Sverige, 
men ny statistik från Socialstyrelsen 
visar glädjande att allt färre  
personer i Sverige insjuknar och dör 
i hjärtinfarkt. Under 2020  
registrerades nio procent färre  
akuta hjärtinfarkter, vilket till viss 
del kan förklaras av minskat vård- 
sökande under pandemin.  
Därutöver tillskrivs den minskade 
incidensen ändrade levnadsvanor, 
förbättrat omhändertagande vid 
insjuknande och bättre behandling 
av riskfaktorer. Statistiken visar även 
att risken att drabbas ökar med 
åldern, att män drabbas oftare än 
kvinnor och att personer med låg 
utbildningsnivå har högst dödlighet. 
På motsvarande sätt rapporterar 
Socialstyrelsen att även insjuk- 
nandet och dödligheten i stroke 
har minskat med 40 procent sedan 
2006. Förklaringarna bakom detta 
tros vara förbättrat förebyggande 
arbete inom vården, där riskfaktorer 
uppmärksammas och behandling 
sätts in. 

Antalet hjärtinfarkter fortsätter att 
minska - Socialstyrelsen

Strokefallen fortsatte att minska - 
Socialstyrelsen

Inspirationsseminarium kring hälsofördelar med fullkorn
             Den 9 november 2021 anordnade 

Dietisternas Riksförbund, DRF, ett 
inspirationsseminarium kring hälso- 
fördelarna med fullkorn. Seminariet 
var riktat till dietister men innehöll 
mycket matnyttig och värdefull 
kunskap för alla som samtalar kring 
matvanor och hälsa inom vården. 
Under seminariet tog föreläsarna bl.a. 

upp hur ett ökat fullkornsintag kan ha ett preventiv påverkan på vissa 
cancerformer, hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och dödlighet. Andra 
aspekter som berördes var även aktuell forskning kring IBS och fullkorn, 
missförstånd kring fullkorn och fiber samt livsmedel och framtidsspaningar. 
Om du vill se seminariet i efterhand och/eller ta del av föreläsningsbilderna 
så finns det tillgängligt via DRFs hemsida. 
 
Fullkornswebbinariet – inspelade föreläsningar : Dietisternas Riksförbund

Bild:  DRF

Hur bemöter vi patienter som frågar om att sluta röka med 
hjälp av e-cigaretter?
1. E-cigarett är ingen lämplig metod för att sluta röka
När en person ska sluta röka är att bryta vanor en framgångsfaktor för att 
lyckas. När man väljer att gå över till e-cigarett behåller man sina ”rökvanor” 
och kan till och med lägga till nya 
vanor.

2. E-cigarett ökar risken för luft-
vägsbesvär
Nu finns det även studier som visar 
en ökad risk för luftvägsbesvär för 
de som både röker och använder 
e-cigarett. Enligt studien, som är en 
av de största studierna om e- 
cigarettanvändning i Europa med 
30 000 deltagare kunde man se att 
närmare 60 procent av dubbelanvändarna hade dessa symptom det senaste 
året, vilket var nästan dubbelt så högt som icke-rökarnas siffror, och högre 
än både dem som enbart röker eller enbart använder e-cigaretter. Även en 
stor amerikansk studie visar att risken för kronisk luftvägssjukdom är högst 
för dem som både röker och använder e-cigaretter. Studien visade även att 
risken för de som enbart använder e-cigaretter ligger närmare rökarnas än 
icke-rökarnas. Att e-cigaretter ökar risken för luftvägsbesvär bekräftas även i 
en systematisk litteraturstudie som undersökte och hittade säkerställt  
samband mellan e-cigarettanvändning och risken för lungsjukdomar som 
astma och KOL.

”Väldigt oroväckande att unga exponeras för nikotinprodukter” -  
Tobaksfakta

3. E-cigaretter ökar risken för återfall
En ny studie visar även att individer som slutade röka och bytte till e- 
cigaretter ökade risken för att återfalla till rökning under följande år med 8,5 
procentenheter jämfört med dem som helt slutade använda tobaksvaror.

Risk för återfall när ex-rökare gick över till e-cigaretter- Tobaksfakta

Bild:  Pixabay

Att dricka alkohol i unga år 
påskyndar processen mot 
stelare kärl
Våra blodkärl blir stelare och  
mindre elastiska med ålder, vilket 
ökar risken för hjärtsjukdom och 
stroke. En ny studie visar nu att 
alkohol kan påverka denna process 
och ge oss stelare blodkärl redan i 
tidig ålder. Deltagarnas blodkärl  
undersöktes vid 17 respektive 24 års 
ålder. Resultatet visar att stelheten i 
kärlen ökade i genomsnitt 10,3  
procent från 17 till 24 års ålder, 
något mer för kvinnor än för män. 
Styvheten i blodkärlen ökade för 
varje högre klassificering av alko-
holkonsumtionen. 

Ungas blodkärl åldras av alkohol

https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev---enkat/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-hjartinfarkter-fortsatter-att-minska/?utm_campaign=nyhetsbrev211214&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/antalet-hjartinfarkter-fortsatter-att-minska/?utm_campaign=nyhetsbrev211214&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/strokefallen-fortsatte-att-minska/?utm_campaign=nyhetsbrev211214&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/strokefallen-fortsatte-att-minska/?utm_campaign=nyhetsbrev211214&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://drf.nu/fullkornswebbinariet-inspelade-forelasningar/
https://tobaksfakta.se/djupt-orovackande-att-unga-exponeras-for-nikotinprodukter-att-nikotin-ar-ofarligt-ar-falsk-marknadsforing/
https://tobaksfakta.se/djupt-orovackande-att-unga-exponeras-for-nikotinprodukter-att-nikotin-ar-ofarligt-ar-falsk-marknadsforing/
https://tobaksfakta.se/studie-risk-for-aterfall-okade-nar-ex-rokare-gick-over-till-e-cigaretter/
https://accentmagasin.se/forskning/alkohol-aldrar-ungas-blodkarl/


Tobaksvanor i Sverige 2003-2020
En rapport har tagits fram som beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under åren 2003–2020 i 
Sverige. Sedan 2003 har cigarettkonsumtionen minskat med 43 procent. Att snusa är betydligt vanligare bland män än 
bland kvinnor, men andelen kvinnor som snusar har ökat.

Tobaksvanor i Sverige 2003-2020 - CAN

År 2021 uppgav sex procent att de röker dagligen bland både kvinnor och män. Fortfarande ses stora skillnader mellan 
olika grupper i befolkningen utifrån olika faktorer. Bland de som var sjukskrivna uppgav 14 procent att de rökte dagli-
gen och 13 procent bland de arbetssökande är dagligrökare. År 2021 uppgav 20 procent av männen och sex procent 
av kvinnorna att de snusar dagligen. I den yngsta åldersgruppen (16-29 år) har andelen kvinnor som uppgav daglig 
snusanvändning ökat från tre procent år 2018 till nio procent år 2021.

År 2021 uppgav 24 procent av männen och 12 procent av kvinnorna att de använder tobak varje dag (cigaretter/rök- 
tobak, snus eller både och).

Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter - Folkhälsomyndigheten

LPO levnadsvanor 
Alla regioner har gått samman i ett nytt gemensamt nationellt system för 
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är att alla ska få en jämlik, 
kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård, där bästa möjliga 
kunskap ska finnas i varje patientmöte.

Lokala programområden (LPO)  har inrättats i Region Skåne för att leda, 
styra och samordna kunskapsstyrningsarbetet inom sitt område.

LPO levnadsvanor startades före årsskiftet, se bild gällande gruppens  
sammansättning. Detta LPO går på bredden och har bäring i samtliga andra 
programområden, där uppdraget är att skapa förutsättningar för att  
evidensbaserade levnadsvaneåtgärder för prevention och behandling  
integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar. 

Kunskapsstyrning - Vårdgivare Skåne

LPO Levnadsvanor

Bild: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” Folkhälsomyndigheten

Bild: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” Folkhälsomyndigheten

https://www.can.se/publikationer/tobaksvanor-i-sverige-2003-2020/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/anvandning-av-tobaks-och-nikotinprodukter/vuxnas-bruk-av-tobaks--och-nikotinprodukter/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/levnadsvanor/
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INTERVJU MED EN MEDARBETARE

Hej Jill! Vad är din roll på Enheten 
för kunskapsstyrning och FoU?

- Jag är relativt ny och har bara  
arbetat ett halvår i Region Skåne. Jag 
lär mig fortfarande om organisa- 
tionen och speciellt nu när vi är nya 
på Enheten för kunskapsstyrning och 
FoU. Jag jobbar som administratör 
och ansvarar för kursadministrationen 
främst inom området levnads- 
vanor, samt de utbildningar vi har 
inom metoden Riktade hälsosamtal. 
Jag arbetar även med olika former av 
administrativt stöd i verksamheten 
där ett annat område innebär att  
ansvara för den support vi till dagli-
gen tillhandahåller för våra samtals- 
ledare via mail och telefon.

Varför är det hälsofrämjande  
arbetet så viktigt?

- För att i det långsiktiga loppet 
minska belastningen på samhället 
och sjukvården men även för att varje 
enskild individ ska må bra utifrån sina 
förutsättningar. Hela sam- 
hället mår bra om individer är friska. 
Klyschan att ”den som inte tar sig tid 
till att leva hälsosamt nu, får ta sig 
tid till sjukdom senare” säger väldigt 
mycket. Jag tror egentligen alla vill 
må bra och vara vid god hälsa, men 
mycket i livet kan vara svåra hinder. 
Ett stort hinder är att vi människor 
till naturen är lata, och hur kan vi då 
hjälpa människor till goda levnads-
vanor som främjar hälsan? Här är det 
väldigt viktigt att jobba hälsofräm-
jande tidigt i livet och med de små 
barnen eftersom goda vanor skapas 
redan i ung ålder. Det är viktigt att 
det skapas förutsättningar på många 
arenor i samhället för att underlätta 
för individer att göra hälsosammare 
val!

Vad tänker du att vi som enhet kan 
bidra med gällande det hälso- 
främjande arbetet?

- Jag tänker att vi kan sätta på kartan 
att det hälsofrämjande arbetet är 
viktigt även inom sjukvården och  
något vi behöver arbeta med  
parallellt med sjukvården. Det  
hälsofrämjande arbetet tar tid att  
arbeta in och det är tyvärr lätt att det 
i verksamheter blir något som görs 
när extra tid finns och när någon 
tycker det är roligt. Inom sjukvården 

är det inte givet att jobba hälsofräm-
jande, utan sjukvården behandlar 
sjukdom. Jag tror att vi kan bidra 
väldigt mycket med att påverka detta 
synsätt, även om detta tar tid.

Vad gör du när du inte arbetar på 
Enheten för kunskapsstyrning och 
FoU?
- Jag är en väldigt familjekär person 
som älskar mitt hem och som  
ideligen planerar nya projekt i träd-
gården tillsammans med min man. 
Med två barn på 10 och 8 år så går 
mycket i livet just nu ut på att planera 
och få vardagen att gå ihop med allt 
vad det innebär. Men jag älskar det 
och vi försöker att inte bara leva för 
helgen eller semestern, utan njuta av 
livet även i vardagen. Sedan ska en 
semesterresa inte underskattas! Jag 
älskar att ha en resa att se fram emot 
och en nyväckt passion är vinter- 
resa och skidåkning tillsammans med 
familjen. Jag är väldigt intresserad av 
matlagning och tycker om att planera 
middagar, gärna i kombination med 
ett passande vin och i familj/vänners 
sällskap. Jag har alltid varit idrotts-
intresserad och sedan min hand-
bollskarriär tog slut så tränar jag för 
att må bra utan krav på prestation. 
Eller ska jag vara ärlig så kämpar jag 
för en bra km-tid när jag springer så 
tävlingsinstinkten kommer nog alltid 
finnas kvar!

Bild:  Jill Persson

Nytt bildmaterial kring fullkorn, fibrer, frukt och grönsaker
Dietisternas Riksförbund, DRF, har tagit fram patientmaterial kring fullkorn under det senaste året. Bland materialet 
finns bl.a. en infografik som uppmuntrar till ökat fullkornsintag som DRF hoppas ska inspirera till samtal om betydel-
sen av att äta tillräckligt med fullkorn. Utöver detta finns även annat fint material att ladda hem och använda i samtalet 
kring matvanor eller sätta upp i vänt- och samtalsrum:

• DRF Infografik 2021-2022
• Fullkornsprodukter
• Dagsintag av fullkorn
• Frukt och grönsaker
• Positiva effekter

Bild: DRF Bild: DRF

https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/12/DRF_infografik_2021-22.pdf
https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/11/DRF_Fullkorn_egenskrivare.pdf
https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/11/Tre-ex-dagsintag-av-fullkorn-KLAR.pdf
https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/11/DRF_frukt_egenskrivare.pdf
https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/10/DRF_manniskokroppen_webb.pdf
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I början av januari så lanserades Sveriges första nationella vårdprogram för  
levnadsvanor. Vårdprogrammet baseras på Socialstyrelsens riktlinjer från 2018 och 
ger vägledning och inspiration till hur hälso- och sjukvårdens arbete med  
ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet. Förenklat kan det ut-
tryckas som att medan de nationella riktlinjerna anger vad som bör göras, så ger 
vårdprogrammet vägledning i just hur det kan ske. Målgruppen är i första hand 
vårdpersonal som möter patienter och chefer från och med första linjens vård. 

Precis som i de nationella riktlinjerna så 
avgränsas levnadsvanorna till alkohol, 
tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet. 
Vårdprogrammet förtydligar att all  
hälso- och sjukvårdspersonal med själv-
ständig patientkontakt bör kunna  
identifiera ohälsosamma levnadsvanor, vid 
behov ge enkla standardiserade råd, samt 
remittera individen vidare för ytterligare 
stöd.

Levnadsvanor inför operation utgör ett eget avsnitt i vårdprogrammet och förutom tobak och alkohol så beskrivs även 
åtgärder avseende nutrition och fysisk aktivitet inför operation. Likaså beskrivs Riktade hälsosamtal i ett eget avsnitt, 
med en beskrivning av vad som utmärker Riktade 
hälsosamtal, olika grafiska profiler som används, samt 
kompetenskrav för den som utför Riktade hälso- 
samtal.

Behovet av specifika insatser för att nå grupper med 
särskild risk betonas i vårdprogrammet. Hälso- och 
sjukvårdens arbete bör eftersträva att minska den 
ojämlika hälsan. Äldre över 65 år är den åldersgrupp 
som vårdpersonal minst ofta samtalar levnadsvanor 
med, trots levnadsvanornas betydelse genom hela 
livet. Likaså är det viktigt att etablera goda levnads-
vanor tidigt i livet. Flera avsnitt av vårdprogrammet 
är därför just särskilt dedicerade till barn och ungas 
levnadsvanor.

Kortversioner för matvanor, tobak, alkohol och fysisk 
aktivitet är publicerade (ligger först i vård- 
programmet). Även kortversioner för levnadsvanor 
inför operation och barn/unga är inplanerade. Fram-
över planeras även en nationell webbutbildning för 
levnadsvanor.

I den nationella arbetsgruppen som utarbetat vård-
programmet har både Malin Skogström och Kjell 
Olsson från Region Skåne medverkat. För att ta del av 
vårdprogrammet, samt även ett 60 minuters webbina-
rium som introducerar vårdprogrammet, vänligen se 
länken nedan:

Vårdprogram för levnadsvanor - Kunskapsstyrning 
hälso- och sjukvård

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnads- 
vanor  - prevention och behandling 

Webbinarium - Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

NATIONELLT VÅRDPROGRAM VID  
OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR 

Bilder: Nationellt vårdprogram

Bilder: Nationellt vårdprogram

Bild:  Pixabay

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/vardprogramforlevnadsvanor.60610.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/vardprogramforlevnadsvanor.60610.html
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/levnadsvanor.56318.html
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Just nu finns det 212 aktiva samtalsledare  
fördelade på 117 vårdcentraler som påbörjat  
arbetet med hälsosamtalen. Av dessa är 46 privata 
vårdcentraler och 72 offentliga vårdcentraler. Nya 
samtalsledare utbildas fortlöpande.  

Vårens utbildningar
Har du en kollega som vill bli samtalsledare?
Datum och anmälan nedan:

Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal
14-15 mars
20-21 april
16-17 maj

MI-grundutbildning
23-24 mars + 26 april
5-6 april + 9 maj
27-28 april + 23 maj
11-12 maj + 14 juni

MI-repetitionsutbildning
2 maj

Hälsosamtalen på 
Instagram!
In och följ arbetet med hälso- 
samtalen på Instagram!
Sök på Hälsosamtal i Skåne eller 
scanna QR-koden för att följa 
oss!

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

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

teman eller innehåll 
till vårt nyhetsbrev?  

Maila oss!

Vårens workshops!

2 juni kl.14:30-16:0030 mars kl.14:30-16:00
13 maj kl.12:30-14:00

Motiverande samtal (MI)
Under våren kommer vi att starta upp digitala 
workshops med olika tema för fördjupning i  
Motiverande samtal (MI). 

17 mars kl. 14-16 - Tema: Bygga relation, rätt väg 
in i samtalet

7 april kl. 10-12 - Tema: Låt inte guldkornen  
passera, bli en mästare på att fånga, locka fram 
och utveckla förändringsprat

19 maj kl. 14-16 - Tema: Reflektera mera

Inför uppstart

Nätverksträff FaR
Vi bjuder in dig som förskriver FaR, arbetar med Rikta-
de hälsosamtal eller ansvarar för aktiviteter knutna till 
metoden FaR via RF-SISU/Skåne till nätverksträff den 
7 april kl 13-16 på Quality Hotel View, Hyllie Stations-
torg 29 i Malmö. Eftermiddagen bjuder på möjligheter 
för alla oss som arbetar med fysisk aktivitet att mötas. 
Vi kommer att presentera nya FYSS 2021 och det blir 
inspirerande föreläsningar om fysisk aktivitet som  
behandling vid blodfettsrubbningar och högt blod-
socker. Vi presenterar ”Rörelsesatsningen” i skolan och 
metoden ”Aktivitet förebygger”. Våra föreläsare är  
läkaren Mikael Wibom och Maja Arvidsson ”Årets  
Peppare 2022” samt Henrik Nilsson på RF-SISU.

Anmälan till Mia Andersson (RF-SISU Skåne):
Mia.Andersson@rfsisu.se

Digital tolkutbildning lanserad
Efter en lyckad pilot så har samtliga tolkar i Skåne nu 
blivit inbjudna till att gå en digital tolkutbildning i  
Riktade hälsosamtal via tolkförmedlaren Digitaltolk. 
Totalt omfattar det ca 1000 tolkar. Inom kort kommer 
samtalsledarna vid bokning av tolk att kunna efterfråga 
en tolk som genomgått utbildningen. Responsen på  
utbildningen har hittills varit väldigt positiv och vi  
hoppas att så många som möjligt av tolkarna väljer att 
ta del av denna möjlighet.

Bild: DigitalTolk

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/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
mailto:kclevnadsvanor@skane.se
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev/
https://vardgivare.skane.se/supportsidor/formular/kcnyhetsbrev---enkat/
mailto:kclevnadsvanor@skane.se
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#229459
mailto:Mia.Andersson@rfsisu.se

