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Informationsmaterial

För patienten;
 Guide för goda levnadsvanor
 Fri från tobak i samband med operation

För personal;
 Hälsofrämjande arbete i praktiken
 Lathund för hälsosamtal
 Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor
 FaR-katalog



Materialet hittar du på webben –
www.regionhalland.se/broschyrer

under rubriken Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.



Via LINA når du samma sida för beställning/nedladdning:

Vårdstöd/Hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård/Informationsmaterial

FaR-katalogen uppdateras regelbundet och nås via

Hallands idrottsförbunds hemsida; 

http://www.rf.se/RFdistrikt/Halland/Viarbetarmed/Fysiskak

tivitetpareceptFaR/



Dokumentation av levnadsvanor
• Anpassad dokumentation kring 

Tobaksvanor och Tobaksrådgivning 
med successiv start under maj.

• Nationellt framtagen 
”rivspecifikation” för indikatorer och 
dokumentationsstruktur

• Successiv anpassning av övriga 
levnadsvanor med samma typ av 
struktur under 2012. Information 
kommer.



Schema för eftermiddagen
• 1330-1430 Riktlinjerna, prioriterade områden, Lars 

Rödjer, Sara Beckman-Ewert
• 1430-1445 Fika
• 1445-1530 Forts Riktlinjer
• 1530-1545 Tobaksstopp inför operation, Christer 

Allenmark, Ingela Larsson
• 1545-1630 Tillväxtprojektet, Gerd Almqvist-Tangen, 

Josefin Roswall



Syfte och Mål
• Bakgrund till riktlinjerna
• Möjligheterna med riktlinjerna
• Effekten av riktlinjerna
• Kostnader för implementering av riktlinjerna
• Utvärdering av riktlinjerna

• VAS möjlighet eller omöjlighet
• FaR möjlighet eller omöjlighet



Är hälsan jämnt fördelad?

• Vem fördelar hälsan
• Arvet
• Miljön 
• Hälso och sjukvård
• Slumpen
• Ekonomin



Vad påverkar vår hälsa?
Lalonde uppskattade 1974

Påverkan Samhällets 
utgifter

Vårdsystemet 11  % 90 %

Miljöfaktorer 19 % 2 %

Biologiska faktorer 27 % 7 %

Livsstilsfaktorer 43 % 1 %



Är du kvinna eller man? 

1. Kvinna
2. Man 



Har du själv ändrat någon levnadsvana det 
senaste året? 

1. ja
2. nej  







Hur ser problembilden ut?



Så enkelt och så svårt



Förlorade levnadsår i Västra 
Götalandsregionen per år!



Hur många förlorade levnadsår (DALY) har 
vi i Halland per år om vi överför resultatet 
från VGR? 

1. 2000
2. 4000
3. 5500



Kostnader för ojämlik hälsa i VGR
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Prediktorer övervikt
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Prediktorer övervikt, ålder arbete
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Prediktorer övervikt

2010-04-22

Minskat sparande och ökande vikt
Vi spar mindre=kortsiktighet
Spara=långsiktigt



Kortsiktighet och vikt?
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Stillasittande
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Närmaste släkt vänner/Friend or Foe

• 57 % ökad risk för att gå upp i vikt om vän är överviktig
• 37 % ökad risk om make/maka överviktig
• 40 % ökad risk om kusin är överviktig
• Ingen påvisbar effekt av grannar

• 12000 individer från Framinghamkohorten

2010-04-22



Hur mycket kostar övervikten för Sverige i 
produktionsbortfall och ökade kostnader 
för hälso- och sjukvård per år?

1. 35 + 15 miljarder
2. 15 + 5 miljarder
3. 55 + 25 miljarder







”Halland - bästa livsplatsen”



Lovisa bättre odds!



Regionens övergripande mål för hälso-
och sjukvården

• God hälsa
• Nöjda och engagerade invånare
• God vård
• Stark ekonomi
• Stolta och engagerade medarbetare



Socialstyrelsens uppdrag

• Jämställa vården i Sverige
• Öppna jämförelser
• Sammanställa vad som är evidensbaserat 
• Minska introduceringar av ineffektiva metoder och läkemedel

• Öppna systematiska prioriteringar
• För beslutsfattare och verksamhetsledning!

• Den enskilda vårdgivaren? 



Hur stor är alternativkostnaden för att 
bibehålla sin vikt per månad enligt 
uppskattningen i ESO-rapporten?

1. 500/mån
2. 1200/mån
3. 2300/mån
4. 2700/mån



Vad anser du om dokumentation av 
levnadsvanor i journal?

1. Superbra
2. Bra
3. Ganska Bra
4. Tveksam
5. Klart skeptisk



Landsövergripande mål 
liknande Hallands



Syfte och Mål 



Syfte och Mål 







ICKE GÖRA
• Dagligrökning hos vuxen. Rökavvänjning med snus (Rad 13)
• Dagligrökning hos vuxen. Aversionsterapi (14)
• Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år). Brevbaserad 

feedback (57)
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FOU
• Dagligrökning hos vuxen. Rökavvänjning med snus (Rad 13)
• Dagligrökning hos vuxen. Aversionsterapi (14)
• Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år). Brevbaserad 

feedback (57)

2010-04-22







Hur ofta ger du råd om ökad fysisk 
aktivitet?

1. Dagligen
2. Varje vecka
3. Någon gång per månad
4. En gång om året
5. Aldrig





• Enkla råd är en kortare rådgivning i form av information 
och motivationsstöd (ev. läkemedelsstöd tobak). 
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• Rådgivande samtal utgör en fördjupad rådgivning med 
planerat uppföljningssamtal (t. ex motiverande samtal för 
bedömning av behandlingsinsats). Remiss eller fördjupad 
rådgivning för egenvård. Ofta behövs ett rådgivande 
samtal före en eventuell hänvisning till kvalificerat 
rådgivande samtal utifrån definitionen att kvalificerat 
rådgivande samtal står för planerad behandling med 
motiverad patient.
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• Kvalificerad rådgivning innebär upprepade 
individanpassade behandlingsinsatser på individ- eller 
gruppnivå som ges av hälso- och sjukvårdspersonal med 
särskild kompetens i behandlingsmetoden.
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Var skall jag börja????



Detta skall du göra!





Vilken alkoholhalt har 'starköl'?

1. ca 2%
2. ca 4-5%
3. ca 7-8%
4. ca 10%
5. annat



Hur ofta skriver du FaR? (Fysisk aktivitet 
på Recept) 

1. Dagligen
2. Varje vecka
3. Någon gång per månad
4. En gång om året
5. Aldrig





Hur ofta skriver du FaR i VAS? 

1. Dagligen
2. Varje vecka
3. Någon gång per månad
4. En gång om året
5. Aldrig



Hur mycket kostar hälso och sjukvården 
i Sverige? 

1. 60 Miljarder, resp 2
2. 100 Miljarder, resp 3,5
3. 200 Miljarder, resp 7

• Vad kostar i så fall vården i Halland? (1/30)



Hur mycket kommer implementeringen av nya 
arbetsmetoder för Hälso och Sjukvården kosta enligt 
beräkningar av Socialstyrelsen? (Hela Sverige)

1. 200 miljoner
2. 400 miljoner
3. 800 miljoner
4. 1100 miljoner



Om vi bedömer att de förlorade levnadsåren till följd 
av ojämlik hälsa påverkas till 50 % av de levnadsvanor 
som omnämns i Nationella riktlinjerna så skulle vi 
teoretiskt kunna årligen minska DALY med 2750 år. 
Om varje levnadsår värderas till 50000 $ så skulle det 
generera ett mervärde på?

1. 200 miljoner
2. 500 miljoner
3. 950 miljoner





Hur mycket kan enbart byte av smör mot 
rapsolja i kosten påverka blodfettprofilen dvs 
triglycerider, total-kolesterol, LDL/HDL-kvot?

1. inget alls
2. ca 5-10%
3. ca 20 %







FIKA, Stegräknare



Kenneth 50 år

Besök läkarmottagning:

Söker för ont i höger knä.

Gift
Arbetar fysiskt ’packning’ inom industri
Icke-rök
Läkemedel mot allergisk astma och rhinit pollensäsong



Kenneth 50 år

Söker för ont i höger knä – bättre nu, lite 
symtom, beskedligt status.

Vill prova smörja lokalt, åter vid behov. Artros-
utveckling?



Kenneth 50 år

Telefonkontakt 1 vecka senare för uppföljning höger 
knä – blivit bra!!

Kent har några fler frågor:

Kolesterol? Bör man kolla? FHV uppmanat Kent flera år 
tidigare
att söka för rådgivning! 



Kenneth 50 år

Återbesök!

Hereditet – ischemisk hjärtsjd mor och bror.
Socialt – industriarbete, gift, jägare, gillar skogen.
Fysisk aktivitet – låg!
Tobaksvanor – icke-rökare.

Status – cor carotider pulm ausk ua, bukaorta palp ua,
ABI bilat 1.0, bltr 125/80.

Lab – kol 7.1, HDL 1.2, LDL 4.9, Triglyc 2.6, krea 78,
fPGlu 5.5, vikt 93 kg (midjemått?, BMI?)



Kenneth 50 år
Åtgärd:

Råd om ökad fysisk aktivitet – skogspromenader?
Råd om välja rätt fett i kosten – vegetabiliska oljor i 
matlagning?

Kenneth avböjer skriftlig ordination om fysisk aktivitet 
(FaR).

Planering:
Överenskommer uppföljning 3 mån med 
fasteprovtagning.



Kenneth 50 år

Återbesök 3 mån:

Lab kol 5.3, LDL 3.5, vikt 92 kg.

Tränar 3 ggr/vecka på lokalt gym med arbetskompisar,
tagit upp korp-hockey lördagar.
Har bytt fetter i matlagningen (rapsolja).



Kenneth 50 år

Enligt Riktlinjer????

Fysisk aktivitet:
’Rådgivande samtal’ 10-15 (ev 30) min med särskild 
uppföljning u tillägg (prio 2, rad 175).

Kostvanor:
’Enkla råd’ el ’Rådgivande samtal’ (Prio 10 resp 9, rad 105 
resp 106)

(Rek Kvalificerat rådgivande samtal
min 30 min, kompetens dietist?, rad 108)



Kenneth 50 år

Slutsats????

Vi har kompetens och gör redan mycket av det som 
rekommenderas
enligt Riktlinjerna. Behöver vi stärka kompetens 
(dietist?).

Dokumenterar vi det arbete vi gör?
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Bo Per Testare Testsson
AKA: 1212121212

• En ODDYSSE i VAS…………



• Enkla råd är en kortare rådgivning i form av information 
och motivationsstöd (ev. läkemedelsstöd tobak). 
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• Rådgivande samtal utgör en fördjupad rådgivning med 
planerat uppföljningssamtal (t. ex motiverande samtal för 
bedömning av behandlingsinsats). Remiss eller fördjupad 
rådgivning för egenvård. Ofta behövs ett rådgivande 
samtal före en eventuell hänvisning till kvalificerat 
rådgivande samtal utifrån definitionen att kvalificerat 
rådgivande samtal står för planerad behandling med 
motiverad patient.
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• Kvalificerad rådgivning innebär upprepade 
individanpassade behandlingsinsatser på individ- eller 
gruppnivå som ges av hälso- och sjukvårdspersonal med 
särskild kompetens i behandlingsmetoden.
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Rekommendationsgrad 1 Tobak
• Dagligrökning hos vuxen med depression. KRS (rad 17)
• Rökning hos gravid. RS (18)
• Rökning hos ammande. KRS (22)
• Rökning inför op. KRS +-nikotiners. (32)
• Dagligrökning hos vuxen med cancer. KRS (34)
• Dagligrökning hos vuxen med hjärtkärlsjukdom. KRS (36)
• Dagligrökning hos vuxen med diabetes. KRS +- nik (38)
• Dagligrökning hos vuxen med lungsjukdom. KRS (40)
• Dagligrökning hos vuxen med schizofreni. KRS (41)
• Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck. KRS (135)
• Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbning. KRS (138)
• Dagligrökning hos vuxen med övervikt och fetma. KRS (141)
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Rekommendationsgrad 2 Tobak
• Dagligrökning hos vuxen. KRS (rad 5)
• Dagligrökning hos vuxen. KRS i grupp (6)
• Rökning hos förälder/annan vårdnadshavare. KRS (25)
• Rökning hos ungdomar under 18 år. KRS (28)
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Rekommendationsgrad 1 och 2 Fys akt
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med hypertoni. RS med uppföljning (rad 90)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med diabetes. KRS (97)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med IHD. RS med tillägg (101)

• Otillräcklig fys akt hos vuxen med IHD. RS med särskild uppföljning (102)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med blodfettsrubbning. RS med tillägg (174)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med blodfettsrubbning. RS med särskild 

uppföljning (175)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med kronisk smärta. RS med tillägg (180)
• Otillräcklig fys akt hos vuxen med kronisk smärta. RS med särskild 

uppföljning (181)
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Rekommendationsgrad 2 Matvanor
• Ohälsosamma matvanor hos gravida. KRS (Rad 112)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck. KRS (120)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbning. KRS (124) 

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma. KRS (132)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med hjärtkärlsjukdom. KRS (128)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med schizofreni. KRS (151)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest. KRS (155)

• Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes. KRS (Rad 159)
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Rekommendationsgrad 2 Alkoholvanor

• Bruk av alkohol hos gravida. RS (Rad 54)

• Riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck. KRS (67) 

2010-04-22



2010-04-22

KOST
1. Hur ofta äter du grönsaker och/eller 
rotfrukter? (färska, frysta eller tillagade)

3 Två gånger per dag eller oftare
2 En gång per dag
1 Några gånger i veckan
0 En gång i veckan eller mer sällan

2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska, 
frysta, konserverade, juice etc.)?

3 Två gånger per dag eller oftare
2 En gång per dag
1 Några gånger i veckan
0 En gång i veckan eller mer sällan

3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt i 
sallad eller som pålägg? 

3 Tre gånger i veckan eller oftare
2 Två gånger i veckan
1 En gång i veckan
0 Några gånger i månaden eller mer sällan

4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips 
läsk/saft?

0 Två gånger per dag eller oftare
1 En gång per dag
2 Några gånger i veckan
3 En gång i veckan eller mer sällan

5. Hur ofta äter frukost

Dagligen
Nästan varje dag
Några gånger i veckan
En gång veckan eller mer sällan
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Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
i Region Hallands strategiska dokument  

Handlar om alla områden i hälso- och sjukvården, dvs 

• primärvård, inklusive tandvård
• länssjukvård, inklusive psykiatrin.
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Hälsofrämjande hälso- och sjukvård- en 
utvärdering av utbildningsinsatser 2007-2008

2010-01-21
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Utvärdering av utbildningsinsatserna visar

• En ökad andel av patienterna hade genomfört 
en livsstilsförändring

• Vårdens råd hade en ökad betydelse

• En stor andel av personalen hade förbättrat 
sina levnadsvanor

• Arbetet kan sannolikt leda till positiva 
hälsoeffekter på sikt för befolkningen i Halland



Stöd i arbetet 

• Hälsofrämjande i praktiken – vem gör vad

• Lathund för levnadsvanor – förslag på frågor och kort 
stödinformation för hälso- och sjukvårdspersonal

• Din livsstil – du kan göra mycket för att påverka din 
hälsa - patientinformation

• Terapirekommendationer kap 1 och 15 
• Frågeformulär för patienter
• Manualer för dokumentation av levnadsvanor och FaR
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Tack


