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Kommande utbildningar

Dialogmöte för chefer gällande  
regional riktlinje för rök- och alko-
hol operation  
8 nov, Digital

FaRs dag 2022 - Nätverksträff med 
tema fysisk aktivitet fokus seniorer
9 nov, Landskrona

Grundutbildning Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR) 
15 nov, Digital

Hälsosamma matvanor - samtals-
stöd för hälso- och sjukvårds- 
personal 
16 nov, Digital

Nätverksträff för MET-utbildade
17 nov, Digital

Nätverksträff för diplomerade 
tobaksavvänjare
17 nov, Digital

Lunchwebbinarium om nytt vård-
program levnadsvanor  
29 nov, Digitalt
 
29 nov, Digitalt

Alkohol - en fråga för vården
30 nov, Digital

Rök- och alkoholfri operation 
30 nov, Digital

Tobak - en fråga för vården
13 dec, Digital

Utbildning till diplomerad tobaks-
avvänjare 
30 jan-1 feb + 13 april, Lund 

Alkoholutbildning enligt MET- 
metoden
20-21 april, + 15 juni, Lund 

Goda levnadsvanor gör skillnad
Webbutbildning

Hej kära läsare!

Vårt aktuella temanummer kommer till stor del vara tillägnat det nya  
nationella vårdprogrammet för levnadsvanor som lanserades i början av 
året. Processen att implementera det nya vårdprogrammet i Region Skåne 
har inletts efter ett godkännande i Region Skånes kunskapsstyrningsråd. Vi 
är väldigt exalterade över detta då vår förhoppning är att det nya vårdpro-
grammet kommer göra det ännu tydligare hur levnadsvanearbetet bör gå till 
och vilken kunskap och kompetens som förväntas av hälso- och sjukvårds-
personalen. Något som i slutändan medför att våra patienter kan erbjudas 
en bättre vård där ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas och adekvat 
stöd kan erbjudas och följas upp. Tänk om vi faktiskt kan erbjuda evidens- 
baserade levnadsvaneåtgärder som en grundbehandling vid kronisk sjuk-
dom och där läkemedel utgör tilläggsbehanding?

Vi hoppas i detta temanummer kunna klargöra vad som är nytt i vårdpro-
grammet jämfört med Region Skånes tidigare vårdprogram och vilka för-
ändringar det medför för vården. Vi beskriver också den process som ligger 
bakom framtagandet och de kortversioner som är avsedda att utgöra ett 
stöd i det dagliga arbetet. Vi passar även på att informera om vår  
webbutbildning, övriga utbildningar, checklista för levnadsvanearbetet och 
allt annat användbart material som kan underlätta implementeringen av det 
nya vårdprogrammet i verksamheten.

Inte minst vill vi också slå ett slag för Vårdcentralen Svalövs sjuksköterska 
Linda Hunters underbara gästkrönika och de väldigt trevliga intervjuerna 
med allmänläkare Lars Jerdén och hälso- och sjukvårdsstrateg Anna Stål-
hammar på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Trevlig läsning!
 
Kjell Olsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, dietist
Malin Skogström, medicinsk rådgivare, allmänläkare

Bild: Kjell Olsson och Malin Skogström
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I DETTA NUMMER HITTAR DU  
BLAND ANNAT:

Tips - klicka på rubriken och kom direkt till artikeln du vill läsa!

s. 3 Nytt vårdprogram!

s. 7 Översikt utbildningar och 
kompetens

s. 8 Webbutbildning ”Goda  
levnadsvanor gör skillnad”

s. 11 Linda Hunter: Nationellt 
vårdprogram - vad är grejen?

s. 6 Intervju med Lars Jerdén

s. 9 Tips på material!

s. 13 Nytt om Riktade 
hälsosamtal

s. 15 Sätt Skåne i rörelse

s. 5 Kortversioner av vård- 
programmet

s. 12 Intervju med Anna  
Stålhammar

s. 16 Allmänt Levnadsvanor

Anmälan till samtliga 
utbildningar görs i  

Utbildnings- 
kalendern på Vård- 

givare Skåne
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pandemi så färdigställdes hela vård-
programmet enbart genom digitala 
möten. Under färdigställandet skick-
ades vårdprogrammet även ut på en 
remissrunda och flertalet webbinarier 
anordnades för att inhämta synpunk-
ter.

I januari 2022 lanserades så äntligen 
Sveriges första nationella vårdpro-
gram för levnadsvanor! Lanseringen 
har följts av webbinarier som introdu-
cerat vårdprogrammet och dess olika 
delar. Det har även tillkommit kort-
versioner av de olika avsnitten som 
är tänkt att utgöra ett smidigt stöd i 
arbetet med levnadsvanor. 

Medan den nationella arbetsgruppen 
arbetar vidare med att utarbeta ett 
nationellt vårdförlopp för levnads-
vanor (och förhoppningsvis även en 
webbutbildning för levnadsvanor) 
så är det nu upp till varje region att 
inom den egna kunskapsstyrningen 
anta och implementera vårdpro-
grammet. Här i Skåne är vi redan på 
väldigt god väg!

Nationellt vårdprogram vid ohälso-
samma levnadsvanor - prevention 
och behandling

Lokalt programområde (LPO) 
levnadsvanor

Vid denna tidpunkt så 
var det upp till respek-
tive region att utifrån 
de nationella riktlinjerna 
själva utarbeta ett regio-
nalt vårdprogram i syfte 
att beskriva hur imple-
mentering och arbete 
med levnadsvanor bör 
ske. Detta fick till följd 
att vårdprogrammen 
kunde skilja sig en hel 
del åt i utformning sam-
tidigt som långt ifrån 
alla regioner hade ett 
utarbetat vårdprogram.

Som en del av den nya 
nationella kunskaps-
styrningen (som drivs 
av Sveriges regioner 
och regioner (SKR)) så 
bildades under 2020 en 
nationell arbetsgrupp 
(NAG) för att i första 
hand utarbeta ett na-

tionellt vårdprogram för 
levnadsvanor. Målet med 

den nationella kunskapsstyrningen är 
en mer kunskapsbaserad, jämlik och 
resurseffektiv vård av hög kvalitet. 
Gemensamma nationella vårdpro-
gram utgör en viktig del i detta för 
att säkerställa att vi erbjuder en så 
likartad vård som möjligt i landets  
regioner, utifrån bästa möjliga evi-
dens.

Uppdragsgivare till NAG levnads-
vanor utgörs av nationellt progra-
mområde (NPO) levnadsvanor och 
medlemmarna i arbetsgruppen är 
nominerade och utvalda ifrån respek-
tive sjukvårdsregion. 

Ordförande för NAG levnadsvanor är 
Lars Jerdén, sjukvårdsregion mellan-
sverige, medan Kristine Bergström, 
norra sjukvårdsregionen, är process-
ledare. Totalt har 12 representanter 
från hela Sverige medverkat i fram-
tagandet av det nationella vårdpro-
grammet varav Malin Skogström och 
Kjell Olsson har representerat södra 
sjukvårdsregionen. 

Då arbetet påbörjades under rådande 

Under 2011 lanserades de första 
nationella riktlinjerna från Socialsty-
relsen som beskrev och gav rekom-
mendationer avseende arbetet med 
levnadsvanor, ”Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder”. En 
reviderad utgåva utkom 2018 under 
den nya titeln ”Nationella riktlinjer 
för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor”.

Bild: Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - 
prevention och behandling

NYTT VÅRDPROGRAM!

Bild: ”Nationella riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande metoder” från 2011 och 
”Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” 
från 2018.

Bild: Teams-möte NAG levnadsvanor

Lunchwebbinarium om 
Region Skånes nya vård-
program levnadsvanor  

29 november  
kl. 12:15-12:45
Anmäl dig här!
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Alla ska kunna uppmärksamma och ge enkla råd –  
det nya vårdprogrammet tydliggör att all hälso- och sjuk-
vårdspersonal med självständig patientkontakt behöver 
ha kompetens att uppmärksamma ohälsosamma lev-
nadsvanor och att i dialog kunna ge korta, standardise-
rade råd. Vidare behövs kompetens om lokala rutiner för 
hänvisning till rätt kompetens samt rutiner för dokumen-
tation av levnadsvanor.

Dietistkompetens vid specifik anpassning av mat- 
vanor – många patienter som identifieras med ohälso-
samma matvanor har även en diagnos som kräver särskild 
anpassning av kosten. För dessa patienter blir åtgärden 
en kombination av kvalificerat rådgivande samtal och 
kost- och nutritionsbehandling. I det nya vårdprogram-
met specificeras att dessa bör träffa dietist.

Riktade hälsosamtal - beskrivs i eget avsnitt som en  
metod för uppsökande verksamhet. Beskrivningen 
överensstämmer helt med den metod som breddinförs i 
Skåne.

Ytterligare fokus på barn och ungas levnadsvanor – 
barn och unga har egna avsnitt i det nya vårdprogrammet 
och vikten av att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet 
lyfts. Behovet av struktur och etablerandet av åtgärden 
familjestödsprogram lyfts särskilt. I övrigt är innehåll och 
rekommendationer det samma som i tidigare vårdpro-
gram. 
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Levnadsvanor inför operation – tydliggörs ännu mer i 
det nya vårdprogrammet. Precis som i tidigare vårdpro-
gram så inkluderas inte enbart tobak och alkohol, utan 
även fysiskt aktivitet och matvanor.

Äldre över 65 år - lyfts fram som en prioriterad grupp 
då detta är den åldersgrupp som hälso- och sjukvården 
i dagsläget minst ofta samtalar med om levnadsvanor. 
Insatser för denna grupp beräknas ge snabba hälsovinster 
och minskade vårdkostnader. 

Jämlik hälsa - hälso- och sjukvårdens arbete för att 
minska den ojämlika hälsan tydliggörs ännu mer i det nya 
vårdprogrammet.

Personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt 
– vikten av personcentrering vid samtal om levnadsvanor 
betonas. Personcentrering innebär att vård och behand-
ling utformas tillsammans och i dialog med individen. 
Bland annat belyses begreppet hälsolitteracitet, det vill 
säga individens förmåga att förvärva, förstå och använda 
hälsoinformation. Fokus ligger även på att samtalet bör 
vara hälsofrämjande genom att också belysa friskfakto-
rer samt att stödja och stärka individens förmåga att ha 
kontroll över sin egen hälsa.

VAD ÄR NYTT I DET NYA VÅRDPROGRAMMET?
- JÄMFÖRT MED REGION SKÅNES TIDIGARE VÅRDPROGRAM 

FÖR LEVNADSVANOR?

Bild: Region Skånes regionala vårdprogram för 
levnadsvanor från 2018. 

Bild: Region Skånes nya vårdprogram för lev-
nadsvanor från 2022. 
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KORTVERSIONER AV VÅRDPROGRAMMET
I samband med framtagandet av nytt vårdprogram för levnadsvanor så utarbetades även ett antal kortversioner. Kort-
versionerna är tänkta att vara tillämpbara verktyg i den kliniska vardagen och ger en snabb vägledning till att upp-
märksamma, åtgärda och följa upp ohälsosamma levnadsvanor. De utgör ett utmärkt stöd till all hälso- och sjukvårds-
personal med självständig patientkontakt som avser komma igång med att uppmärksamma och åtgärda ohälsosamma 
levnadsvanor.

Förutom en kortversion för respektive levnadsvana så återfinns även en kortversion inför operation och för fysisk  
aktivitet och matvanor för barn och unga 6-17 år samt alkohol och tobak för barn och unga under 18 år. Dessa kort-
versioner lanseras preliminärt under hösten. Kortversionerna återfinns i början av det nationella vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf
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                Lars Jerdén är allmänläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral i Borlänge och 
docent vid Högskolan Dalarna. Lars är även ordförande i den nationella  
arbetsgrupp som utarbetat ett nationellt vårdprogram för arbete med  
levnadsvanor och som just nu håller på med ett vårdförlopp för levnadsvanor.

Hej Lars! Du har under de senaste åren axlat rollen som ordförande för 
nationell arbetsgrupp (NAG) levnadsvanor. Hur har det varit?
- Jättekul! Vi är 18 personer i arbetsgruppen, från Norrbotten till Skåne, olika 
professioner, patienter, företrädare för kommunerna och andra vårdförlopp. 
Det är fantastiskt vilken bred kompetens och stort intresse som finns runtom i 
landet!

I januari lanserades Sveriges första nationella vårdprogram för levnads- 
vanor. Vilka förhoppningar har du på detta vårdprogram?
- Att arbetet med levnadsvanor ska få ännu ett lyft. Alla kunniga och entusias-

tiska personer i hälso- och sjukvården behöver få utrymme för att samtala med 
patienterna om levnadsvanor i lugn och ro. Istället för att tvingas göra brandkårsutryckningar för att fylla luckor runt 
om i organisationen. Arbete med levnadsvanor är evidensbaserat och har hög kostnadseffektivitet, och bör priorite-
ras före det mesta. Jag hoppas inte minst att chefer på alla nivåer läser vårdprogrammet noggrant, och att det blir en 
konkret grund att utgå från när man planerar arbetet.

Arbetet med levnadsvanor fortsätter i den nationella arbetsgruppen, bl.a. genom framtagandet av ett gene-
riskt vårdförlopp för levnadsvanor. Vad tror du krävs för att levnadsvanor ska utgöra en självklar och integre-
rad del av hälso- och sjukvården i samtliga Sveriges regioner? 
- Vi behöver komma till rätta med ”nån-annan-ismen”: ”Javisst, levnadsvanor är jätteviktiga, men det är någon annan 
som ska göra jobbet”. Utvärderingar visar dock glädjande nog att arbete med levnadsvanor är ganska jämnt spritt i 
hela hälso- och sjukvården. Exempelvis är det inom psykiatrin man samtalar mest om levnadsvanor, inte inom primär-
vården. Sedan behöver vi bli bättre på att använda KVÅ-koder för att kunna utvärdera våra insatser. Utan en fortlöpan-
de utvärdering vet vi inte vad vi behöver förbättra, exempelvis var fortbildning behövs mest.

Till sist, vad önskar du dig allra mest just nu?
- Haha, det vore olämpligt att skriva! Men jag önskar också en lugn och stärkande höst med tid för reflexioner, utan 
krig, epidemier och annat elände.

Arbetsgruppen NAG - Nationell arbetsgrupp (NAG) vårdprogram och vårdförlopp för  
levnadsvanor
NAG vårdprogram och vårdförlopp för levnadsvanor inledde sitt 
arbete i maj 2020. I det första skedet hade arbetsgruppen till upp-
gift att utforma ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor. Efter 
färdigställandet av vårdprogrammet har arbetsgruppen till uppgift 
att utifrån vårdprogrammet utformar en generisk modell för lev-
nadsvanor i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Det nationella vårdprogrammet för levnadsvanor ger förutsättning-
ar för en effektiv hälso- och sjukvård genom att tillgängliga resur-
ser används på bästa sätt och skapar förutsättningar till att erbjuda 
bästa möjliga vård till hela befolkningen. Vårdprogram levnads-
vanor och den generiska modellen för arbete med levnadsvanor i 
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp representerar god 
vård då de inkluderar evidensbaserade metoder (kunskapsbasen)  
vid ohälsosamma levnadsvanor och ger säker och konkret vägled-
ning för hur stöd till levnadsvaneförändringar kan genomföras och 
integreras i övriga vårdprocesser. Därmed skapas förstärkta förutsättningar för att vården framgent kan hantera ohäl-
sosamma levnadsvanor på ett strukturerat sätt. För vårdens medarbetare innebär vårdprogrammet och vårdförloppet 
att det kliniska arbetet effektiviseras. Professionerna i vården får bättre förutsättningar till hur man kan individanpassa 
åtgärder och göra dem tillgängliga som del i pågående behandling. Eftersom ohälsosamma levnadsvanor är mer van-
ligt förekommenade i grupper med kortare utbildning innebär förstärkta insatser från vårdens sida gällande levnadsva-
nor också ökade förutsättningar till jämlik vård.

Kontaktperson och processledare för arbetsgruppen: Kristine Bergström, Norra sjukvårdsregionen

Bild: Lars Jerdén

Bild: NAG vårdprogram och vårdförlopp levnadsvanor. Efter 
två års distansarbete fick arbetsgruppen äntligen möjlighet 
att träffas i Stockholm i våras.

INTERVJU MED LARS JERDÉN
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Tobak

ÖVERSIKT UTBILDNINGAR OCH KOMPETENS

Alkohol 

Fysisk aktivitet

Matvanor

Rådgivande samtal
Tobak - en fråga för vården 
Halvdagsutbildning där du får hjälp och råd kring hur du kan börja prata om tobaks-
vanor med patienter på ett bra sätt.

Webbutbildning ”Goda levnadsvanor gör skillnad” 
Webbutbildning som syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande 
utbildning i att uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor.

Enkla råd

Kvalificerat rådgivande samtal
Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare 
Tredagarsutbildning som ger praktiska kunskaper i att behandla den som 
vill sluta röka eller snusa.

Rådgivande samtal
Alkohol - en fråga för vården
Halvdagsutbildning där du får hjälp och råd kring hur du kan börja prata alkohol- 
vanor med patienter på ett bra sätt.

Kvalificerat rådgivande samtal
Alkoholutbildning för primärvården enligt MET-metoden 
Tredagarsutbildning som ger praktiska kunskaper i att arbeta med pa-
tienter med riskbruk samt lindrigt till måttligt alkoholberoende.

Rådgivande samtal
Grundutbildning Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
Halvdagsutbildning där du får lära dig att använda metoden FaR (Fysisk aktivitet på 
Recept) samt att arbeta med fysisk aktivitet i prevention och behandling.

Webbutbildning ”Goda 
levnadsvanor gör skillnad” 

hittar du här:
För anslutna till Region 

Skåne: ”Goda levnadsvanor 
gör skillnad” 

För externa: ”Goda lev-
nadsvanor gör skillnad”

Hälsosamma matvanor - samtalsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal 
Halvdagsutbildning med fokus på samtal om hälsosamma matvanor för hälso- och 
sjukvårdspersonal med genomgång av olika metoder för att utforska patienters 
matvanor.

Rådgivande samtal

Enkla råd
Webbutbildning ”Goda levnadsvanor gör skillnad” 
Webbutbildning som syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande ut-
bildning i att uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor.

Enkla råd
Webbutbildning ”Goda levnadsvanor gör skillnad” 
Webbutbildning som syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande ut-
bildning i att uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor.

Enkla råd
Webbutbildning ”Goda levnadsvanor gör skillnad” 
Webbutbildning som syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande 
utbildning i att uppmärksamma och samtala om ohälsosamma levnadsvanor.

Anmälan till samtliga 
utbildningar görs i  

Utbildnings- 
kalendern på  

Vårdgivare Skåne

Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom Region Skåne som 
bidrar till kompetens motsvarande de olika nivåerna av samtal 
i vårdprogrammet. Se nedan och stäm av inom er enhet vilket 
behov av utbildning som finns hos er.

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-168,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-168,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-168,
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Webbutbildning”Goda levnadsvanor gör skillnad”

Webbutbildningen vänder sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt och omfattar de fyra 
levnadsvanorna alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet, med specifika avsnitt om motiverande samtal, levnads- 
vanor inför operation, barn och unga, levnadsvanor och cancer samt hur vi åtgärdsregistrerar våra samtal. 

Syftet har varit att utarbeta en webbutbildning som både är aktuell och uppdaterad i enlighet med gällande nationella 
riktlinjer och vårdprogram, samt upplevs som intressant och användarvänlig för de som genomför den.

Medarbetare inom hälsoinriktad hälso- och sjukvård  har bidragit med sin ämnesexpertis till 
respektive avsnitt och medverkar även i de inspelade filmerna. Magnus Ågren vid Regional 
lärredaktion har stått för filmning, ljudupptagning, animering och den grafiska utform-
ningen av utbildningen. Övriga kollegor vid lärredaktionen har bistått med såväl planering, 
manusbearbetning som administration av utbildningen.

Vi har också haft god hjälp av Maria Bjerstam, regional patientprocessledare prevention vid 
Regionalt cancercentrum syd, som både har haft ansvar för och medverkar i avsnittet om 
levnadsvanor och cancer.

Sammanlagt består utbildningen av tio avsnitt, med filmer, reflektionsfrågor och patientfall. Utbildningen avslutas med 
ett kunskapstest. För att bli godkänd krävs både genomförande av samtliga avsnitt och 80 procent korrekta svar på 
kunskapstestet.

Z

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning (För anslutna till Region Skåne)

”Goda levnadsvanor gör skillnad” - webbutbildning (För externa)

Tidsåtgång: ca 60-75 minuter.

Bild: Magnus Ågren

Bild: Från webbutbildningen ”Goda levnadsvanor gör skillnad”

Bilder: Från webbutbildningen ”Goda levnadsvanor gör skillnad”

https://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=7346
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/Extern/education/main.aspx?courseid=7346&navtreeid=a0388a32-280b-45fd-adfe-2174b511a694
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TIPS PÅ MATERIAL!

Samtal om hälsa
Samtal om hälsa är ett häfte i fickformat som utgör ett 
behändigt och lättillgängligt verktyg vid samtal om 
levnadsvanor. Du får snabb och lättillgänglig information 
om vilka frågor du kan ställa i samtalet med patienten 
för att samtala om respektive levnadsvana. Du får även 
kortfattade råd och tips att delge patienten samt infor-
mation om rekommenderade nivåer och verktyg som du 
kan använda i patientdialogen. Häftet ger även kortfattad 
information om motiverande samtal och vilka KVÅ-koder 
som används för dokumentation.

Samtal om hälsa kostar 20 kr/st och beställs via Rain- 
dance Marknadsplats eller OneMed Webshop. Artikelnr. 
27092. 

Bild: Broschyr Samtal om hälsa

Ny uppdaterad checklista för strukturerat 
levnadsvanearbete
För att underlätta implementering och struktur avseende 
levnadsvanearbetet på en vårdcentral eller mottagning 
så finns en checklista utarbetad där ansvarig chef lätt kan 
gå igenom och stämma av så att verksamheten möter 
upp mot de olika delarna. Checklistan är uppdelad i fem 
områden: kunskap, utbildning, material, verksamhet och 
fördjupning.

Checklistan kan laddas ned och fyllas i digitalt på följande 
sida:

Checklista för strukturerat levnadsvanearbete

Bild: Checklista för strukturerat levnads-
vanearbete

Tips om ny broschyr!
Hjärt-Lungfonden har tagit fram en väldigt fin och  
genomarbetad broschyr på både lättläst svenska och 
engelska som ger handfasta tips på hälsosamma matva-
nor och en aktiv vardag. Båda broschyrerna går att ladda 
ner via Hjärt-Lungfondens hemsida. Den svenska går även 
att beställa hem kostnadsfritt via samma hemsida.

Beställ material Lättläst svenska och engelska - 
Hjärt-lungfonden

Bilder: Broschyrerna ”Friskt liv” och ”A healthy life”

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/#7090
https://www.hjart-lungfonden.se/om-oss/bestall-material/
https://www.hjart-lungfonden.se/om-oss/bestall-material/
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Lokalt programområde (LPO) levnadsvanor
LPO levnadsvanor går på bredden och har bäring i samtliga 
andra programområden. LPO ska ge förutsättningar för att 
kunskapen om levnadsvanornas betydelse för den fysiska och 
psykiska hälsan genom livet ska kunna integreras i kunskaps-
styrningssystemets olika delar.

I dagsläget har tre lokala arbetsgrupper (LAG) startats:
• LAG metodutveckling riktade hälsosamtal
• LAG uppföljning av patienter inom primärvården med 

graviditetsdiabetes samt framtagande av regional riktlinje 
(tillsammans med LPO kvinnosjukdomar och förlossning, 
LPO endokrina sjukdomar och lokalt primärvårdsråd)

• LAG familjestöd (tillsammans med LPO barn och ungdomars hälsa)

Medlemmar i LPO levnadsvanor:
Malin Skogström (ordf), läkare, specialist i allmänmedicin
Susanna Stenevi Lundgren (processledare), hälso- och sjukvårdsstrateg, fysioterapeut, PhD 
Kjell Olsson, hälso och sjukvårdsstrateg, dietist
Ena Thomasson, hälso och sjukvårdsstrateg, dietist
Fiffi Boman, hälso- och sjukvårdsstrateg, läkare, specialist i allmänmedicin
Johannes Malm, leg. psykolog
Linda Hunter, sjuksköterska
Lotzke Hanna, fysioterapeut, verksamhetschef
Bodil Ohlsson, överläkare
Anna Karlsson Egerstedt, specialistläkare 
Hanne Tønnesen, överläkare, professor

LPO levnadsvanor - Vårdgivare Skåne 

Bild: LPO levnadsvanor Vårdgivare Skåne

Riktlinjeredaktionen
På Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har en redaktion 
för regionala medicinska riktlinjer (”Riktlinjeredaktion”) nyligen 
skapats med anledning av det nya nationella systemet för kun-
skapsstyrning. Vid redaktionen arbetar medicinska rådgivare, 
webbredaktör för Vårdgivare Skåne och administratör. Syftet med 
Riktlinjeredaktionen är att underlätta framtagandet av nya  
kunskapsstöd och att hjälpa till med uppdateringar. På Vårdgivare 
Skåne finns omkring 200-300 regionala medicinska riktlinjer  
publicerade, varav en del passerat sitt sista angivna giltighets- 
datum. Därutöver finns på Vårdgivare Skåne ett stort antal 
AKO-riktlinjer som baseras på nationellt kliniskt kunskapsstöd för 
medarbetare inom primärvården (dessa riktlinjer hanteras av AKO 
Skåne, Allmänläkarkonsult Skåne).

Vår vision är att alla medarbetare inom såväl primärvård som specialiserad vård enkelt ska kunna nå användarvänliga 
kunskapsstöd på Vårdgivare Skåne. Regionala medicinska kunskapsstöd ska baseras på nationella förlagor i största 
möjliga utsträckning, med särskilda regionala tillägg för Skåne där så behövs. Riktlinjeredaktionen strävar efter att 
säkerställa att olika kunskapsstöd inte innehåller motstridiga uppgifter. Vårdgivare Skåne är en lämplig visningsyta 
då den är öppen för alla, men det behövs en bättre sökfunktion för att snabbt hitta rätt dokument (teknisk utveckling 
pågår). Idag har specialiserad vård i offentlig regi en stor del av sina kunskapsstöd på Dokumentportalen, en sluten 
plattform. Detta innebär både sämre överblick av relevanta kunskapsstöd i Skåne och ökad risk för parallella doku-
ment med delvis olika innehåll. Den som försöker få ett helikopterperspektiv över medicinska kunskapsstöd upptäcker 
snabbt att detta är ett stort och svåröverskådligt område. Många olika former av kunskapsstöd tas fram av flera olika 
aktörer, både nationellt, regionalt och lokalt, och hur dessa kunskapsstöd väger mot varandra sinsemellan är otydligt. 
Riktlinjeredaktionens uppdrag avslutas vid publicering av det regionala medicinska kunskapsstödet. Nyheter om nya/
uppdaterade kunskapsstöd sprids bland annat genom Vårdgivarnytt.

Redaktion för regionala medicinska riktlinjer - Vårdgivare Skåne

Text: Maria Fridh, medicinsk rådgivare, enheten för kunskapsstyrning 

Bild: Redaktionen för regionala medicinska riktlinjer Vårdgivare 
Skåne

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/omraden-kunskapsstyrning/levnadsvanor/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/redaktion-for-regionala-medicinska-riktlinjer/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/redaktion-for-regionala-medicinska-riktlinjer/
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NATIONELLT VÅRDPROGRAM LEVNADSVANOR - VAD ÄR GREJEN?
- EN KRÖNIKA AV LINDA HUNTER

Cliffhanger: Vården står i en sjö av bajs, evidensbaserad vård, förebygga 16 000 strokes/år och till sist-  vi har inte tid att inte ha 
tid! Jag frågade en patient en gång som hade ett nyupptäckt högt sockervärde om han var orolig för att få diabetes. Nej svarade 
han, det finns ju mediciner för allt! Nästan 6,8 miljoner personer hämtade ut minst ett läkemedel år 2021. Detta motsvarar cirka 65 
procent av befolkningen. 

Varför ska vi jobba med levnadsvanor och införa vårdprogram?
I media och framförallt inför valår haglar det förslag om att vården ska bli mer tillgäng-
lig. Vi ska kunna svara när du ringer från soffan på 10 minuter, vi ska kunna mäta ditt 
blodtryck på distans medan du har fredagsmys, skriva ut mediciner du knappt behöver 
betala för och när du gnäller att du fick vänta 6 timmar på akuten, då ska vi be om ursäkt 
och göra något åt det. Då ska vi rösta på något annat parti för dom kommer lösa det! 
Och öka tillgängligheten. Hela tiden står vi med evidens i handen. Och vi ska väl arbeta 
evidensbaserat? Enligt WHO kan vi minska risken för de mest vanliga sjukdomarna och 
dödsorsakerna med 80% om vi rör oss regelbundet, äter hälsosamt, inte röker och håller 
en hälsosam vikt. Varje år får ca 25 000 personer i Sverige stroke. Enligt WHO hade 16 000 
av dessa alltså kunnat förhindrats. 

Hjärnfonden kommer med upplyftande besked: ”Genom att göra förändringar i livsstilen kan du minska risken att drabbas.” 1177 är 
inte sena att haka på trenden: ”Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för högt blodtryck, höga halter av blodfetter, 
övervikt och diabetes som kan leda till åderförfettning. Du kan till exempel äta hälsosamt, sova tillräckligt och vara fysiskt aktiv  
regelbundet. Det är också viktigt att sluta röka om du gör det eftersom rökning ger skador i blodkärlen. Alkohol kan också öka 
risken för sjukdom.” Den totala kostnaden för hjärt-kärlsjukdom beräknades till 60,2 miljarder kronor år 2019. Nära hälften av kost-
naderna (42%) utgjordes av sjukvårdskostnader. Det intressanta är att trots allt detta, som vi vet, som ni säkert alla läst förut hör jag 
fortfarande oss säga att vi inte har tid för det förebyggande arbetet. Vi har INTE TID att INTE arbeta förebyggande skulle jag vilja 
påstå. För vart kommer detta bära av? Prognosen är sådär. Enligt nationella folkhälsoenkäten så är andelen..

• med en självrapporterad otillräcklig fysisk aktivitet i Skåne 35 %
• med en självrapporterad riskkonsumtion av alkohol i Skåne 15 %
• självrapporterade dagligrökare i Skåne 8 % hos både män och kvinnor
• med självrapporterade ohälsosamma matvanor i Skåne ökat i den vuxna befolkningen de senaste åren. Var femte kvinna och 

varje tredje man har rapporterat ett betydande lågt intag av frukt och grönsaker.

Ok, det var varför. Om du orkat hit orkar du en sektion till - HUR?
Det är här ett vårdprogram kommer in. Styrdokument som ger oss ett hur!  Vi tar det i punktform:
• Utbildning! Skånes patienter behöver utökad tillgång till vårdgivare med kompetens inom evidens- 

baserade metoder för levnadsvaneförändring, samt att det dessutom avsätts tid för detta arbete i  
verksamheterna.

• Strukturerade arbetssätt med levnadsvanor, tex de riktade hälsosamtalen! 
• Motiverande samtal (MI) är en metod för att uppnå personcentrering och en hälsofrämjande dialog i mö-

tet med patienten. Med MI ges patienten möjlighet att på ett öppet och respektfullt sätt reflektera över 
sin egen situation och därifrån fatta beslut om vilka eventuella förändringar hen vill göra och på vilket 
sätt de ska göras. Sannolikheten att levnadsvaneförändringarna lyckas och blir hållbara är betydligt större 
när en förändring genomförs utifrån egen övertygelse och på ett sätt som passar in i det egna livet. Just 
nu pågår en satsning i Region Skåne för att tillgängliggöra MI-utbildningar och det arbetet bör fortsatt 
prioriteras.

• Dietistkompetens mer tillgängligt. För kvalificerat rådgivande samtal om matvanor krävs adekvat tillgång 
till dietistkompetens som kan möta upp behovet från patienter med ohälsosamma matvanor, inklusive de 
som samtidigt har en diagnos som kräver individanpassad kost. 

• Tobaksavvänjare. Åtgärden kvalificerat rådgivande samtal vid daglig rökning kräver att vårdgivaren är diplomerad tobaksav- 
vänjare. Region Skåne erbjuder sedan flera år denna utbildning varje termin och vårdgivare bör uppmuntras att säkerställa 
denna kompetens i sitt vårdutbud.

• Förskrivare av FaR. Kompetens kring åtgärder för ökad fysisk aktivitet, exempelvis förskrivning av FaR samt rådgivande samtal 
om alkohol bör upprätthållas och utvecklas inom verksamheterna.

• Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling (NVPL) införs i Region Skåne enligt beslut 
i KS-rådet 25 mars § 58. NVPL ersätter nuvarande vårdprogram för levnadsvanor i Region Skåne. Målet är att ge patienten vård 
enligt bästa tillgängliga kunskap. Alltså evidensbaserad vård. 

Sammanfattning
Nationellt Vårdprogram för levnadsvanor kan vara ett av de viktigaste dokument den svenska befolkningen kommer beröras av i vår 
nutid. Det handlar om det de flesta dör och blir sjuka av. Det som skapar så mycket lidande. Det som kostar mest pengar. Det som 
tar tid. Vi har inte tid att inte lägga tid på levnadsvanor. Vi har prövat mediciner, snabba åtgärder. Det har inte fungerat. Vården står 
i en sjö av bajs och kommer inom snar framtid att spolas ut i ett hav av dålig vård, brandsläckeri och sönderstressad personal. Kris. 
Vi behöver tänka längre. Och vi behöver gå tillbaka till det vi kan bäst- evidensbaserad god och nära vård. Vem är med mig? Phu! 
Det var intensivt. Bra jobbat du som läste klart. Nu ska du få en uppgift av mig. Fundera en stund på hur du arbetar med före- 
byggande insatser utifrån din roll. Gå sedan till din chef med en flagga och svarta streck på kinderna och proklamera att det inte 
duger. Gör sedan något åt det. Om du behöver ideer- hör av dig på linda.hunter@skane.se  #allaskame 

Text: Linda Hunter, sjuksköterska Vårdcentralen Svalöv, resurs riktade hälsosamtal, Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Bild: Niklas Laurin

Bild: Pixabay
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Vad är din roll på Avdelningen för 
hälso- och sjukvårdsstyrning?
- Jag arbetar på staben för övergri-
pande processer i huvudsak med 
processledning av övergripande 
behovs-, uppdrags- och uppfölj-
ningsprocess hälso- och sjukvård. Det 
innebär bland annat att jag tillsam-
mans med kollegor tar fram under-
lag, bereder och samordnar arbetet 
inför politiskt beslut om hälso- och 
sjukvårdsbudget, uppdrag och upp-
följning.

Du är ordförande i nätverket 
uppdrag hälsa – kan du berätta lite 
om det? På vilket sätt lyfter du in 
området i ditt arbete på HSS?
- Vi är ett nationellt nätverk för tjäns-
tepersoner som arbetar med ledning 
och styrning av hälso- och sjukvård 
samt vård och omsorg ur ett befolk-
nings- och behovsperspektiv. Vi har 
ett nära samarbete med Nätverket 
Hälsa och Demokrati, som är ett 
nätverk för förtroendevalda politiker 
med samma perspektiv. Nätverken 
kan beskrivas som ett utvecklingsfora 
eller plattform där förtroendeval-
da och tjänstepersoner kan utbyta 

erfarenheter och utveckla 
kompetens som befolk-
ningsföreträdare och 
uppdragsgivare. Till- 
sammans arbetar vi med 
fyra strategiska områden; 
befolkningens behov, 
prioriteringar, uppdrag 
och uppföljning Nätverk 
Uppdrag Hälsa.

Eftersom jag och kolle-
gor på HSS arbetar med 
dessa frågor dagligdags 
har vi naturlig nytta av 
nätverken i vårt arbete. 
Nätverkens temasemina-
rium, med föreläsningar 
och erfarenhetsutbyte, 
är också välbesökta och 
uppskattade i en stör-
re krets. Nätverken gör 
även utvecklingsarbeten 
som kommer till nytta till 

regionerna. Nyligen tog vi exempelvis 
fram Vägledning för prioriteringar i 
en behovsstyrd hälso- och sjukvård 
för god och jämlik hälsa i hela befolk-
ningen i samverkan med Linköpings 
universitet. 

För närvarande har vi ett arbete i 
samarbete med Nätverket Hälsofräm-
jande hälso- och sjukvård om upp-
drag och uppföljning som ett led i 
behovsstyrning för en god och jämlik 
hälsa. 

Hur ser du att hälsa och sjukdoms-
förebyggande arbete kan inklude-
ras i hälso- och sjukvården?
- Vi vet att många sjukdomstillstånd 
skulle kunna förebyggas eller för-
dröjas. Vi vet också att vi framöver 
kommer att ha svårt att kunna ta 
hand om alla som behöver sjukvård, 
om vi inte ändrar något. Att arbeta 
för att fler i befolkningen inte insjuk-
nar från första början i de tillstånd 
som går att förebygga ser jag som en 
av de största möjligheterna, i första 
hand naturligtvis för individen men 
också för samhället, så att vi framöver 
har resurser och förmåga att ha en 
god hälso- och sjukvård för de som 
behöver. 

Det, och även hälsofrämjande i ett 
bredare perspektiv behöver integre-
ras i hälso- och sjukvården. Hur det 
bäst görs, vilka metoder som ska 
användas, lämnar jag till sakkunniga 
på området att föreslå. 

Du deltog i nätverket för häl-
sofrämjande hälso- och sjukvårds- 
konferens i Malmö nu i september. 
Är det något särskilt du tar med 
dig därifrån?
- Det var många bra föreläsningar 
men om jag ska välja ut något så 
tog jag särskilt med mig Michael 
Marmots intressanta och oroväck-
ande beskrivning av utvecklingen av 
hälsofaktorer i England kopplat till 
effekter av beslut som fattats. Det var 
en tydlig påminnelse om hur stark 
påverkan politiska beslut kan ha och 
hur viktigt det är att följa och analy-
sera utvecklingen ur flera perspektiv. 

Linda Hunters föreläsning om 
Svalövs-modellen var inspirerande 
och ett intressant exempel på hur 
man kan ändra arbetssätt och sam-
verka på nya sätt till nytta för patien-
terna.
    
Vad gör du på fritiden? Vad är 
hälsa för dig?
- Jag gillar att umgås med familj och 
vänner, är träningsledare på Friskis 
och Svettis och yogaledare och en 
rätt flitig besökare på kulturevene-
mang. Att vara ute i naturen på olika 
sätt som att påta i trädgården, padd-
la, vandra, åka skidor eller rida är ock-
så favoriter. På det personliga planet 
är god hälsa något jag skattar högt, 
prioriterar och känner ödmjukhet och 
tacksamhet för. För mig handlar det 
inte bara om t.ex. träning och kost 
utan om en mångfacetterad livsstil 
med olika inslag och perspektiv.  

Michael Marmot - Build Back Fai-
rer - Föreläsning från HFS nationella 
konferens 14 sep

Bild: Anna Stålhammar

INTERVJU MED ANNA STÅLHAMMAR

https://www.youtube.com/watch?v=3z0l_Sor3bc
https://www.youtube.com/watch?v=3z0l_Sor3bc
https://www.youtube.com/watch?v=3z0l_Sor3bc
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RIKTADE HÄLSOSAMTAL I SKÅNE

Kommande utbildningar
Har du en kollega som vill bli sam-
talsledare? Datum och anmälan 
nedan:

Utbildning i metoden Riktade 
hälsosamtal
14-15 nov
7-8 dec
26-27 jan 
1-2 mars 
19-20 april
24-25 maj

MI-grundutbildning
8-9 nov + 6 dec
17-18 nov + 16 dec
16-17 jan + 27 feb
9-10 feb + 16 mars
14-15 mars + 13 april
25-26 april + 23 maj 
9-10 maj + 13 juni

MI-fördjupning
28 april 

MI-repetitionsutbildning
10 nov
21 mars

Kommande workshops

23 nov kl. 14.30-16.00

Workshop Motiverande samtal 
(MI)
Under hösten håller vi digitala 
workshops med olika tema för 
fördjupning i Motiverande samtal 
(MI). 

15 nov kl. 14-16 Tema: Skapa 

relation och tillit

15 dec kl. 14-16 Tema: Möta 
människan där hen är

Workshop Inför uppstart
Dessa workshoppar riktar sig till 
dig som är samtalsledare och ska 
starta upp med Riktade hälso-
samtal på din vårdcentral. Under 
workshopparna repeterar vi de 
praktiska delarna som ingår i 
metoden.

Utvärdering av riktade hälsosamtal
Ny rapport från nationellt programområde levnadsvanor (NPO) visar att riktade hälsosamtal 
har haft positiva effekter. Riktade hälsosamtal har genomförts sedan mitten av 1980-talet, 
då några svenska landsting började att bjuda in personer i medelåldern till återkommande 
hälsoundersökningar och hälsosamtal. Syftet var att minska förekomsten av hjärtinfarkter, 
stroke och diabetes typ 2. NPO Levnadsvanor gav den 22 juni 2021 en oberoende expert-
grupp i uppdrag att ”…göra en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen 
avseende den svenska modell där hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande lågrisk- och 
högriskstrategi kombineras för prevention och behandling, i syfte att i första hand minska 
insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom med hjälp av Riktade hälsosamtal” I expertgruppen 
har följande personer ingått: 
• Margareta Kristenson (ordförande) professor Linköpings universitet 
• Mats Börjesson, professor Göteborgs universitet
• Yvonne Forsell, professor Karolinska Institutet 
• Lars Jerdén, docent Högskolan Dalarna

Rapporten är nu klar och publicerad: Utvärdering av riktade hälsosamtal | Kunskapsstyrning vård | SKR

Rapporten presenterades av NPO levnadsvanor tillsammans med expertgruppen på ett webbinarium 16 september. 
Webbinariet spelades in och publiceras inom kort på kunskapsstyrningvard.se 

Malin Skogström, Södra sjukvårdsregionen representant i NPO levnadsvanor: ”I NPO levnadsvanor är vi intresserade av 
individorienterad primärprevention och den svenska modellen för riktade hälsosamtal är ett sätt att arbeta med detta. 
Vi hoppas att rapporten entusiasmerar till dialog ute i regionernas RPO- och LPO-organisation. Vi kommer att fortsätta 
dialogen med expertgruppen under hösten. Ett av målen är att eventuellt kunna stärka skrivningen om modellen i det 
nationella vårdprogrammet vid kommande uppdatering. I nuläget finns en beskrivning av modellen i vårdprogrammet, 
men ingen rekommendationsruta. För oss i Skåne är rapporten ett starkt kvitto på att vi är på rätt väg med – införan-
det av modellen fortsätter enligt plan!”

Bild: Pixabay

Du som är samtalsledare kan nu 
anmäla dig till höstens nätverks-
träffar. Ni kommer att inspireras 
av Mai-Lis Hellenius, professor 
vid Karolinska institutet och Felix 
Vikingsson, dietist Näsby och 
Knislinge vårdcentral. Ni kommer 
också få ta del av Fritidsban-
kens arbete. Ni kommer också 
få möjlighet att samverka med 
andra samtalsledare och lyfta 
reflektioner från ert arbete som 
samtalsledare.

Malmö 10 nov kl. 13-16 
Kristianstad 16 nov kl. 13-16
Helsingborg 12 dec kl. 13-16 

Varmt välkommen med din 
anmälan!

Höstens nätverksträffar

Varmt välkomna till stormöte för 
Riktade hälsosamtal!  
29 november kl 15-16

Anmäl dig via: jill.persson@skane.se
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Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
Centrum för primärvårdsforskning (CPF) leder den vetenskapliga utvärderingen av riktade hälsosamtal i Skåne i sam-
arbete med Region Skåne, Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden. Professor Kristina Sundquist vid CPF är ansvarig 
forskare. Projektet är inriktat på att undersöka metodens hälsoeffekter i olika befolkningsgrupper. Dessutom identifie-
ras nya risk- och friskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och andra allvarliga sjukdomar senare i livet genom att följa delta-
garnas hälsoutveckling över tid. Det tas biobanksprover vid vissa vårdcentraler. Dessa sparas för analyser av molekylära 
biomarkörer. Insamlingen av enkätdata, mätresultat och biobanksprover utgör en unik möjlighet till forskning och 
prevention. Extra intressant är att vi får information om samma intervention, risk- och friskfaktorer i olika ålders- 
grupper. Nytt i Skåne, jämfört med tidigare utvärderingar, är bland annat att samtalen införs i en storstadsregion. 
Ett systerprojekt vid Centrum för primärvårdsforskning undersöker effekten av hälsosamtal på psykisk ohälsa.
Centrum för primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
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fortfarande ledande dödsorsak i Sverige och världen. Här 
finns en databas med förhoppningsvis massor av nycklar 
till nya sätt att förebygga och behandla.

På vilket sätt kan forskningen vara med och bidra till 
bättre folkhälsa? 
- Man vet att levnadsvanor har stor betydelse för hälsan, 
men det kan vara svårt att ändra sin livsstil. Om forskning-
en visar att hälsosamtal har goda effekter på livsstil och 
hälsa så motiverar det fortsatt spridning av metoden till 
relevanta åldersgrupper och fler regioner. Det finns redan 
studier från andra svenska regioner som visar att riktade 
hälsosamtal kan ha effekt på kardiovaskulära riskfaktorer 
och dödlighet, men det behövs mycket mer forskning. 

Vad är roligast och mest intressant med ditt arbete 
med riktade hälsosamtal?
- Först och främst är det samarbetet mellan teamen på 
Centrum för primärvårdsforskning och Enheten för  
Kunskapsstyrning, hälsosamtalsledare och labbpersonal – 
det är så roligt. Men även att få fördjupa sig om metoden 
hälsosamtal, där kan man grotta ner sig hur mycket som 
helst!

På vilket sätt tar du själv hand om din hälsa? 
- Jag cyklar till jobbet i alla väder och så spelar jag pingis. 
Matvanorna är min akilleshäl, jag älskar godis och har 
gärna både socker och grädde i kaffet, men det ska bli 
bättring på den fronten, jag lovar! 

Intervju med Emelie Stenman på Centrum för 
primärvårdsforskning (CPF)

          Vem är du och vilken roll 
har du inom riktade 
hälsosamtal? 
- Jag är docent i allmän-
medicinsk forskning och 
teamledare för AVC- 
koordinatorerna vid  
Centrum för primärvårds-
forskning. Nu hjälper jag 
Kristina Sundquist att 
koordinera utvärderingen 
av riktade hälsosamtal. (AVC 
står för akademiska vård-
centraler – det finns 11 runt 
om i Skåne).

Vilka vinster ser du med att vetenskapligt utvärdera 
hälsosamtalen i Skåne? 
- Det finns så många! Vi kommer att lära oss vilka effek-
ter samtalen har i olika åldrar och olika grupper. Finns 
det någon grupp som det är svårt att nå ut till? Behöver 
metoden anpassas? Det är inte minst en viktig resursfråga 
nu när hälsosamtal införs i många av Sveriges regioner. 
Och sedan den otroliga möjligheten att skapa jättefina, 
omfattande ålderskohorter med information om livsstil, 
hälsoparametrar och biomarkörer. Hjärt-kärlsjukdomar är 

Bild: Emelie Stenman

Livsstilsverktyget
Efter genomfört hälsosamtal i Skåne får deltagarna  
erbjudande om Livsstilsverktyget och de kan nå verktyget 
genom att logga in på www.livsstilsverktyget.se/regions-
kane. Livsstilsverktyget är ett digitalt, kostnadsfritt och 
individanpassat verktyg. Genom att använda verktyget 
deltar man också i en stor nationell forskningsstudie som 
studerar hur detta verktyg kan förebygga ohälsa i befolk-
ningen. Verktyget kombinerar på ett lustfyllt sätt veten-
skaplig information kring hälsa med reflektioner kring 
individens centrala livsfrågor. Tanken är att deltagaren 
ska bli mer medveten om sina egna vanor och värdering-
ar, erbjudas kunskap och reflektion, samt utforska vilka 
råd och metoder som passar med ens egna värderingar 
och prioriteringar. 

Bild: Broschyr Livsstilsverktyget

https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/
https://livsstilsverktyget.se/sv/regionskane
https://livsstilsverktyget.se/sv/regionskane
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SÄTT SKÅNE I RÖRELSE -   
FÖR ÖKAD FYSISK AKTIVITET, RÖRELSEGLÄDJE OCH 

HÄLSA HOS BARN OCH UNGA 
Skåne kraftsamlar för att sätta barn i rörelse
”Sätt Skåne i rörelse” vill bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar  
rörelseglädje, social gemenskap och där jämlikheten ökar i aktivitetsnivå och 
hälsa på både kort och lång sikt. Vi har en samhällsutmaning gällande barn 
och ungas hälsa med minskad fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskat 
föreningsdeltagande, ökad ensamhet och psykisk ohälsa. ”Sätt Skåne i rörelse” 
bygger på ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes kommuner, idéburen 
sektor, lärosäten och näringsliv. Vi behöver alla samverka för att främja barn 
och ungas psykiska och fysiska hälsa. På vår webbplats lyfter vi goda exempel, 
kunskap och inspiration och målet är att med gemensamma krafter skapa 
bättre hälsa hos Skånes barn och unga.

Sätt Skåne i rörelse
Bild: Sätt Skåne i rörelse

Idrottens dag
Riksidrottsförbundet arrangerade den 
30 september Idrottens dag i hela 
landet. I Skåne deltog drygt  
25 000 barn i 90 skolor. Storkskolan 
i Blentarp, Sjöbo kommun, valdes 
som årets fokusskola då man gjort 
långsiktiga, strukturerade rörelsesats-
ningar under flera år. Timplanen har 
utökats för att ge ytterligare möjlig-

het till rörelseglädje och värdegrund-
arbete. ”Vi arbetar frekvent med 
rörelsesatsningar på Storkskolan. Det 
handlar om regelbundna ”brainbre-
aks” under skoldagen, rastaktiviteter 
med ledare, veckans lek, måndags-
dansen som eleverna ansvarar för 
och vi har startat en skolidrottsfören-
ing”, säger Pontus Carlström, rektor 
på Storkskolan. Jenny Björkqvist, 
fritidsutvecklare i Sjöbo kommun, 
lyfter att det är glädjande att förut-
om Storkskolan så arbetar alla övriga 
grundskolor i Sjöbo kommun aktivt 
med rörelsesatsningar för att förbätt-
ra barnens hälsa, studiero och trivsel. 

Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne, 
berättar att Rörelsesatsning i skolan 
är etablerad i Skånes alla kommuner 
med fler än 300 anslutna grund- 
skolor. ”Med stark förankring i 
idrotten har vi en unik förutsättning 

att bygga broar mellan skola, barn 
och föreningslivet”. Under Idrottens 
dag fick eleverna på Storkskolan 
möjlighet att prova en mängd olika 
aktiviteter som skateboard, cricket, 
gymnastik, boule, padel och inlines. 

Man fick även besök av  RF-SISU:s 
”Rörelsesatsning i skolan” och Region 
Skånes ”Sätt Skåne i rörelse”. ”Roligt 
och utvecklande att man kommer 
och besöker oss denna viktiga dag. 
Vi ser fina resultat av vårt arbete  
gällande elevernas motivation, kon-
centration, minskad stress och ökat 
välbefinnande vilket vi även följer i 
våra trivselenkäter. Nu hoppas jag 
att fler skolor och kommuner i Skåne 
inspireras av vårt arbete” säger rektor 
Pontus Carlström.

Idrottens dag 2022 Storskolan

Bild: Jonas Carlström, Henrik Nilsson

Skogshjältarna för barn i 
rörelse
I januari 2022 inleddes ett samver-
kansprojekt mellan Friluftsfrämjandet 
och Region Skåne gällande metoden 
Skogshjältarna. Pedagoger i försko-
leklass, årskurs 1-3 och på fritidshem 
från 13 kommuner har nu utbildats i 
metoden (se karta för aktuella  
kommuner). Skogshjältarna bygger 
på ökad rörelse och utevistelse i 
skolan och att använda naturen som 
lärmiljö i undervisningen. Denna 
satsning främjar elevernas hälsa och 
utveckling och ger barnen förut-

sättningar till en livslång och hållbar 
relation till naturen. 

För mer information kontakta pro-
jektledare Lovisa Cederström: lovisa.
cederström@friluftsframjandet.se 

Bild: Karta Skogshjältarna

Ny folder från RF-SISU!
RF-SISU Skåne har tagit fram en 
folder som syftar till att sprida 
inspiration och framgångsfaktorer 
baserat på erfarenheter och tidigare 
forskning, samt bidra med en hand-
lingsplan till skolor som vill komma 
igång eller utveckla sitt arbete med 
rörelsesatsning för att främja barn 
och ungas hälsa

Skåne inspirerar till mer rörelse och 
idrott i skolan - RF-SISU

https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
https://www.youtube.com/watch?v=bk2ECZhemgE
mailto:lovisa.cederstr%C3%B6m%40friluftsframjandet.se%20?subject=
mailto:lovisa.cederstr%C3%B6m%40friluftsframjandet.se%20?subject=
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https://www.rfsisu.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rf-sisu-skane/dokument/pdf-filer/2022/skane-inspirerar-till-mer-rorelse-och-idrott.pdf?w=900&h=700
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Tack för denna gång!
Mail: levnadsvanor@skane.se
Prenumerera på våra temanummer här!

Läser du frekvent våra temanummer? 
Ge oss gärna feedback!

Har du förslag på  
teman eller innehåll till 

våra temanummer? 
Maila oss!

Ny lag kring tobaksfria  
produkter

Tobaksfritt snus är en produkt som 
utvinns ur tobaksplantan, men som 
kommit att klassats som tobaksfritt 
eftersom tobaken processats i flera 
steg i tillverkningen. Detta har gjort 
att produkten först inte omfattats 
av begränsningar vad gäller mark-
nadsföring och har kunnat säljas till 
ungdomar under 18 år.  Den 1  
augusti kom dock en ny lag som 
bland annat innebär:
- Vid marknadsföring av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsumenter 
ska särskild måttfullhet iakttas.  
Reklam eller andra marknadsfö-
ringsåtgärder får inte vara påträng-
ande, uppsökande eller uppmana till 
bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 
- Hänvisning till produktens smak 
får endast göras om det är motive-
rat av konsumentens behov av  
produktinformation. Marknads- 
föringen får inte riktas särskilt till  
eller skildra barn eller ungdomar 
som inte har fyllt 25 år.
- Tobaksfria nikotinprodukter får 
inte säljas eller på annat sätt lämnas 
ut i näringsverksamhet till den som 
inte har fyllt 18 år.

En reglering av tobaksfria nikotin-
produkter är viktig för folkhälsan. 
Ungdomar är dessutom särskilt 
känsliga för nikotinets beroen-
deframkallande egenskaper och 
behöver det särskilda skydd som 
lagen ger. 

Ny lag om tobaksfria nikotinproduk-
ter - Tobaksfakta

Bild:  Pixabay

Nationell konferens på besök i Skåne 
Region Skåne hade förmånen att 
agera värd för den nationella  
konferensen inom nätverket häl-
sofrämjande hälso- och sjukvård den 
14 september. Temat för konferensen 
var ”Från kunskap till handling för en 
god och jämlik hälsa”:
- Om samskapande mellan den lärda 
och den levda kunskapen 
- Om tilltro till den egna förmågan och tillit till välfärdssystemen 
- Om levnadsvanornas roll i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Konferensen är tänkt att vara en mötesplats för att utveckla den hälsofräm-
jande hälso- och sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen. 
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Jonasson inledde dagen 
och välkomnade våra nationella gäster. Keynote speaker Michael Marmot 
lämnade ingen oberörd med sin beskrivning av hälsans bestämningsfaktorer 
och hur Covid-19-pandemin har blottlagt och förstärkt ojämlikheter i hälsa i 
England. De ekonomiska skador som orsakas av åtgärder för att kontrollera 
viruset riskerar också att ytterligare påverka hälsan negativt. Så mycket klok-
skap i kombination med lång erfarenhet. Nu gäller det att vi gör rätt! PPTs 
från föreläsningarna finns upplagda på HFS hemsida. Föreläsningen med 
Michael Marmot spelades in och kommer snart vara tillgänglig under samma 
länk.
HFS nationella konferens 2022

Den nationella konferensen går av stapeln i Göteborg 2023, varmt välkomna 
då!

Bild:  Från HFS-konferensen 14 september. 

Varmt välkomna till FaRs dag 9 nov!
FaR:s dag äger i år rum den 9  
november kl. 13-16.30 i Pulse Arena i 
Landskrona och årets tema är senio-
rer. Programmet riktar sig till dig som 
förskriver fysisk aktivitet på recept, 
är intresserad av fysisk aktivitet som 
sjukdomsprevention och sjukdomsbe-
handling eller arbetar som samtals- 
ledare inom de riktade hälsosamtalen. 
Eftermiddagen är en samverkan med 
aktivitetsarrangörer knutna till FaR- 
konceptet via RF-SISU Skåne. Ni kom-
mer att få ta del av kunskap gällande 

effekter av fysisk aktivitet på äldres hälsa och ta del av tidiga erfarenheter 
från pilotprojektet för riktade hälsosamtal för 70-åringar. Bland annat kom-
mer Regional Utveckling att informera om promenad- och cykelvägar inom 
”Nära Naturen” knutet till varje enskild vårdcentral. Tillsammans kommer vi 
att utbyta erfarenheter och inspirera varandra där en frågeställning är hur 
vi kan nå de minst aktiva seniorerna och med hjälp av fysisk aktivitet bryta 
ensamhet och skapa sociala sammanhang.

För mer information och anmälan:
Fars dag 2022 - Nätverksträff med tema fysisk aktivitet fokus seniorer

Bild:  Pixabay
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