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Välkommen till
Hälsopeppen
Hälsopeppen är en teoretisk och praktisk intro-
duktion till egenvård. Under kursens gång kommer 
du få tillgång till evidensbaserade råd och verktyg 
till hur du ska kunna förändra dina levnadsvanor, 
samt varför förändringen är viktig. Det behöver 
inte handla om att uträtta stordåd imorgon, utan 
hur små hälsosamma förändringar får stora posi-
tiva effekter när du håller dem över tid!

Hälsopeppen är framtagen i samverkan mellan 
Region Västerbotten och Umeå Universitet med 
stöd från Allmänna Arvsfonden.
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Kurs med fokus på 
din hälsa – åtta veckor

Hälsopeppen är en åtta veckor lång kurs där du och din grupp ses två gånger 
per vecka. Den ena träffen ägnas åt teori och diskussioner om hälsa och  
levnadsvanor. På den andra träffen gör ni en gemensam aktivitet. Teoriträf-
farna hålls på kursstället på respektive ort och aktiviteterna sker antingen i 
egen regi, eller som hemmaträning med onlinepass. Beroende på hur kursen 
utformas för just din grupp, kan det även vara aktuellt med prova-på-aktivi-
teter ute hos olika föreningar och företag. 

Vi har försökt sätta ihop ett så spännande program som möjligt. Vår för-
hoppning är att du efter dessa åtta veckor fått lära dig mer om din egen 
hälsa och lärt känna nya personer, samt att du hittat någon aktivitet som du 
kan fortsätta med efter kursens avslut.  Detta häfte innehåller information 
om kursens teoriträffar, övningar och hemläxor. Tanken med häftet är att det 
ska fungera som ett verktyg för reflektioner kring din egen hälsa, samt göra 
det lättare för dig att gå i riktning mot dina personliga mål.  

Vi vill påminna om att Hälsopeppen inte på något sätt är avsedd som  
behandling, utan är en kurs med inspiration om livsstilsfaktorer. Ta alltid 
kontakt med din hälsocentral vid funderingar kring din hälsa.

Stort lycka till från oss på Hälsopeppen! 1



Välkommen till 
din grupp
Vi människor är i grund och botten flockdjur och 
för att må bra behöver vi veta att vi har en grupp 
som vi tillhör. Forskning visar att en känsla av 
sammanhang gör att vi blir mer fokuserade på 
att nå våra egna mål, dessutom blir vi också mer 
angelägna om att hjälpa varandra att lyckas. När 
man delar in människor i grupper för att sam-
arbeta, är det i förhoppning om att gruppens 
prestationer ska bli högre än summan av vad var 
och en hade kunnat utföra var för sig. Satsa på 
att skapa en vi-känsla i gruppen för att öka sam-
arbetet och för att få stöd av varandra i de  
moment som ingår i Hälsopeppen. När alla kän-
ner delaktighet kan vi bygga en stark grupp!

Förväntningar 
Vad vill just du fokusera på och vad är viktigast 
för dig att ha med dig efter dessa åtta veckor? 
Vilka är dina förhoppningar och förväntningar? 
För att uppnå det vi söker underlättar det om vi 
vet vad det är. Är det att få förnyad inspiration 
till träning? Träffa nya vänner och bekanta? Kan-
ske få hjälp med viktnedgång eller att utveckla 
en ny hobby? Vad är viktigt just för dig? 

Skriv ned dina tankar. Du får gärna dela med dig 
av dina förväntningar, men det går lika bra att 
behålla dem för dig själv. 
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Våra trivselregler
Hur ska arbetet i gruppen fungera 
och vilka förväntningar har vi på 
varandra?

Om övningen
”Våra trivselregler” är den första 
gruppövningen. Diskutera i gruppen 
vilka regler och överenskommelser 
ni vill ska gälla under kursens gång. 
Hur ni vill att arbetet i gruppen ska 
fungera och vilka förväntningar ni 
har på kursen och på varandra.  
Anteckna nedan vad ni kommer 
överens om. 

Exempelvis: man ska komma i tid, det som sägs i rummet stannar i rummet, osv.
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Att ha levt ett gott liv och få fortsätta leva ett 
gott liv när vi åldras är något många önskar sig, 
men vad ett gott liv innebär beror så klart på 
vem man frågar. Ofta är vi dock överens om att 
ett gott liv inkluderar en god hälsa, så vad är då 
hälsa? Hälsa är något som förändras över tid 
och var på jorden vi befinner oss. Hälsa påverkas 
av socioekonomiska faktorer, kulturella värde-
ringar och levnadsstandard eftersom det påver-
kar vilka hjälpmedel och resurser vi har till vårt 
förfogande.

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa 
som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 
av sjukdom eller funktionsnedsättning. ”God 
hälsa är därmed ett mångfacetterat begrepp 
som påverkas av många faktorer: vårt arv, vad 
vi har arbetat med under livet, sjukdomshistorik,  
kön, eventuella funktionsnedsättningar och vår 
livsstil. 

WHO uppskattar att ungefär 80% av alla så 
kallade livsstilsrelaterade sjukdomar går att fö-
rebygga genom förändrade levnadsvanor. Till 
livsstilsrelaterade sjukdomar räknas hjärt- och 
kärlsjukdom, diabetes, KOL och icke-allergisk 
astma. Ohälsosamma levnadsvanor är riskfak-
torer för livsstilsrelaterade sjukdomar. Till dessa 
levnadsvanor hör rökning, hög konsumtion av al-
kohol, otillräcklig fysisk aktivitet, högt blodtryck, 
övervikt, kronisk stress och dålig kosthållning.

Träff 1:  
Kom igång!
Hitta din motivation och det 
som är värdefullt för dig! 
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Övning: Koll på blodtrycket
Övning att göra tillsammans 
på träffen.

Få koll på ditt blodtryck. Var fjärde vuxen i Sve-
rige har ett blodtryck över 140/90, det vill säga 
högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor 
som ligger bakom de omkring 30 000 fall av st-
roke och lika många hjärtinfarkter som sker var-
je år i Sverige. Det enda sättet att veta säkert 
om blodtrycket är förhöjt är att mäta det. På 
första träffen erbjuder vi därför möjlighet att 
testa blodtrycket.

Ett utmärkt, friskt blodtryck, är max 120/80. 
Mellan 120–140 i övertryck och 80–90 i un-
dertryck räknas som ett förstadium till högt 
blodtryck. Det är inget som behöver behandlas 
hos i övrigt friska. Över 140/90, mätt vid minst 
tre olika tillfällen, räknas som förhöjt blodtryck. 
Det räcker sedan att antingen över- eller  
undertrycket är högt i genomsnitt (exempelvis 
150/85 eller 135/100) för att blodtrycket ska 
anses förhöjt.

Mellan 140/90 och 160/100 räknas som lätt 
förhöjning, över 160/100 ses som måttligt för-
höjt blodtryck och över 180/110 är ett kraftigt 
förhöjt tryck.

Att tillfälligt ha ett något högre blodtryck (vid 
stress exempelvis) är däremot inte farligt. 
Eftersom blodtrycket varierar något från dag 
till dag rekommenderas flera kontroller innan 
högt blodtryck konstateras.

Mitt blodtryck är: 

Sätt en markering för det som gäller för 
dina värden:

  Mitt blodtryck är idag perfekt

  Mitt blodtryck är idag lätt förhöjt

  Mitt blodtryck är idag måttligt förhöjt

  Mitt blodtryck är idag kraftigt förhöjt
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Motivation är något vi ibland behöver påfyllning 
av. I synnerhet när det kommer till att förändra 
en vana eller att uppnå ett mål. Motivation kan 
lätt blandas ihop med målsättning och dröm-
mar eller visioner, men vad är det egentligen? 
Motivation är drivkraften bakom våra beteenden 
och handlingar som i sin tur kan bidra till att vi 
uppfyller drömmar, visioner och mål. Vi har både 
egna drivkrafter och såna som vi delar med an-
dra. Vi strävar efter att göra sådant som vi tror 
ska löna sig och undviker handlingar som inte 
ger oss tillfredsställelse. På nästa sida kommer 
du att arbeta med något som kallas värderad 
riktning. Motivationen stärks när vi rör oss inom 
ramen av det vi värderar i livet. Vi kan lättare 
uppnå det vi önskar om grundstenarna i motiva-
tionen baseras på våra egna beslut utifrån det 
som är värdefullt och viktigt för oss själva. 

Den inre motivationen beskrivs som den star-
kaste typen av motivation. Det innebär att du 
gör sådant som är givande för dig själv, exem-
pelvis att du tränar för att det får dig att må bra 
för din egen skull. Ibland är det ännu mer spe-
cifikt; du kämpar med din balansträning för att 
du vill fortsätta njuta av promenader i skog och 
mark. Inre motivation kan vara att du drivs att 
göra en förändring för förändringens skull eller 
att aktiviteten i sig innebär glädje och tillfred-
ställelse. Det är inte bara målet som är poängen 
utan också själva resan.  

Den yttre motivationen kan handla om att und-
vika bestraffningar eller situationer som upplevs 
som jobbiga, samt att erhålla belöningar. Exem-
pel kan vara att slippa en anhörig som tjatar om 
ens hälsa, att slippa skämmas för värdena hos 
läkaren, eller att gå ned i vikt så man kan köpa 
nya kläder.  

Motivation driver oss att förbereda oss och 
skrida till handling. Den kan innebära både piska 
och morot beroende på person och målsättning.   
Ibland kan det vara läge att ta hjälp av den 
yttre motivationen och inte invänta den inre 
motivationen för att komma igång med något. 
Dela ditt beslut med nära och kära, så de kan 
uppmuntra dig och bekräfta. Ge dig själv en be-
löning efter uppnått delmål eller period. När vi 
erhåller bekräftelse på att våra ansträngningar 
gett resultat blir det lättare att hålla ut. Vi behö-
ver också visa självmedkänsla när det står stilla 
för att kunna fortsätta trots att det är svårt. 
Två goda råd på vägen kan vara att sätta realis-
tiska delmål och huvudmål, samt att mjukstar-
ta och successivt trappa upp intensitet eller 
träningsmängd. Genom att nå sina delmål och 
huvudmål stärks också tilltron till den egna för-
mågan. Hamnar du på sidospår är det bara att 
navigera tillbaka. Du är inte hopplös för det. Pro-
va att välja förändringar och utmaningar som 
är i enlighet med värderad riktning, det som är 
betydelsefullt för just dig i din livssituation. 

Motivation
Drivkraften bakom våra beteenden 
och handlingar.
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Övning: Värderad riktning 

rad riktning, desto mer meningsfulla blir de ofta 
både i tid och prioritering. Om dina barnbarn och 
målet att vara en närvarande far/morförälder är 
angeläget för dig, men dina värkande knän hin-
drar dig att vara aktiv i lek, kan knäövningarna 
du fått från fysioterapeuten helt plötsligt kän-
nas mer viktiga. Om hälsa och egen utveckling 
innebär att gå i skog och mark, kan den dagliga 
balansträningen vara användbar.  

Här nedan kan du själv börja fylla i värderad rikt-
ning. En god idé kan vara att först reflektera över 
vad som är värderad riktning för dig och försöka 
konkretisera det.  Senare i kursen kan du koppla 
dina personliga mål till detta.  Om du vill läsa mer 
hittar du fördjupningsmaterial i ditt veckobrev. 

Område Vad är viktigt? Hur vill jag vara? Mina konkreta steg Tillägg (varför,  
hur, när?)

Relationer Mina barnbarn 
– ta mig tid

Jag vill vara  
närvarande

Planera för att
hämta

Föreslå att hämta på 
dagis varje torsdag?

Jag vill orka leka Träna mina dåliga 
knän

Genom 10 benböj/
dag + 5 km promenad 
fram till jul

Vara en hjälpsam
syster

Ställa upp för min
syster vid läkarbesök

Ta mig tid Planera för egen
återhämtning
genom avspänning

Socialt liv Engagera mig i
volontärarbete för
att inte bli ensam

Engagerad och våga 
ta kontakt

Ringa Röda korset Kommit i gång med 
volontär- 
arbete innan  
sommaren

Hälsa Ta ett eget ansvar
för min hälsa

Jag behöver gå ner i 
vikt för att minska be-
lastningen på knäna 
och kunna vara med 
barnbarnen

Äta mer hälsosamt 
enligt anvisningar 
mån–fre, knäövningar
+ promenad 
2 ggr/veckan

Startar nu och
utvärderar om  
2 månader

När vi ska arbeta med förbättring och föränd-
ring mot nya mål, beslut och visioner, eller 
befinner oss i en ny livssituation, kan det vara 
hjälpsamt att reflektera över värderingar.  
Värderad riktning är en del av ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy). När du utgår från 
dig och din livssituation kan en ökad känsla av 
kontroll infinna sig, samt en ökad tillfredställelse 
över de beslut som tas. Det är mycket lättare att 
bibehålla motivationen när det vi gör är grundat i 
en värdering som är genuint viktig för oss. 

Följande områden är vanliga att arbeta med; 
sysselsättning, fritid, hälsa, egen utveckling, 
nära relationer samt vänner/socialt liv. Du väljer 
själv vilka områden som passar dig. Ju närmre 
vi kan knyta våra aktiviteter och mål till värde-

Exempel övning värderad rikning.
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Övning: Värderad riktning 

Område Vad är viktigt? Hur vill jag vara? Mina konkreta steg Tillägg (varför,  
hur, när?)



Hälsa är ett brett begrepp, samtidigt högst 
personligt och relationen till den egna hälsan 
förändras genom livet. För att kunna inleda ett 
arbete med att förbättra din hälsa är det viktigt 
att du har koll på hur din hälsa är idag, detta för 
att kunna sätta realistiska mål att jobba mot. 
Vad är hälsa för dig? Hur är din hälsa idag?  
Vad är bra, mindre bra och vad vill du försöka 
förändra? På nästa sida finner du en övning om 
just detta som kommer att ligga till grund för 
ditt arbete under Hälsopeppen. Övningen är 
frivillig men det kan vara till stor hjälp och nytta 
att ha en jämförbar baslinje.

Frivillig hemläxa
Hälsokoll
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Övning: Hälsokoll
Hur är din hälsa idag?
Skriv ner exempel på hur din 
hälsa är och vad du upplever 
påverkar den.

Detta är mycket bra gällande min hälsa:

Detta är bra:

Detta är mindre bra:

Detta är dåligt:

Vikt och midjemått
För att få koll på din hälsa är det bra att känna 
till ditt viktindex (BMI – body mass index) och 
midjemått. Dessa mått är enkla att använda 
och kan signalera om man har ökad risk för 
välfärdssjukdomar.

Formeln för att räkna ut BMI är:
Vikt i kilo / (längd i meter x längd i meter).  
Tips! BMI-räknare finns på nätet

BMI 18,5 och mindre = undervikt
28,5-24,9 = normalvikt
25-29,9 = övervikt
30,0 och mer = fetma

Mitt BMI är: 

Mät ditt midjemått. Ta ett måttband och mät 
runt magen cirka två cm ovanför naveln. Mät 
utan att dra åt måttbandet för hårt och håll inte 
heller in magen. Avläs i hela cm.

Midjemåttet bör av hälsoskäl ligga under
88cm för kvinnor och 102cm för män.

Mitt midjemått är: 
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Använd gärna träningsdagboken så mycket du 
önskar. Framförallt är den tänkt att använda 
om du får i uppdrag att göra en egen aktivitet 
någon vecka istället för den gemensamma med 
gruppen. Fyll gärna i den aktivitet du planerar att 
göra, men även de du har gjort. Detta kan hjälpa 
dig att styra veckan så som du vill ha den, hålla 
koll på dina mål och kanske också att våga testa 
något nytt. Det finns plats för vardagsmotion, 
fysisk träning, kulturupplevelser, återhämtning 
och övriga aktiviteter, samt en kolumn för dina 
tankar kring veckan och det du gjort för dig själv. 

Du kan använda träningsdagboken i kurshäftet 
eller som digital resurs med veckobrevet.  
Gör det som passar dig bäst.

Ta med dina erfarenheter till nästa träff.  
Lycka till!

Instruktioner:  
Träningsdagboken
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Min träningsdagbok
Vecka/datum ev. 
målsättning

Fysisk 
aktivitet/ 
vardagsmotion

Träning Kulturupplevelse Återhämtning Annat Tankar

Exempelvecka 

Mål: avspänning

Varit i trädgården, 

totalt 2h

Provat mindfulness  

en gång.

Avlägsnat mobilen 

från sovrummet

Kursvecka 1

Kursvecka 2

Kursvecka 3

Kursvecka 4

Kursvecka 5

Kursvecka 6

Kursvecka 7

Kursvecka 8

Namn:



Fysisk aktivitet är alla aktiviteter där vi gör av 
med mer energi än när vi sitter stilla eller ligger 
ned. Fysisk aktivitet är väldigt viktigt för oss och 
kommer fylla en viktigare funktion i takt med att 
vi lever längre och vårt samhälle blir bekvämare. 
Är du fysiskt aktiv så ökar du både dina möjlig-
heter till att bibehålla och förbättra din hälsa. 
Dessutom råder ett dos-responsförhållande vil-
ket innebär att mer fysisk aktivitet är bättre än 
lite fysisk aktivitet, samtidigt som lite är bättre 
än ingenting alls. De största hälsovinsterna ses 
hos dem som inte motionerar men som kommer 
igång med att röra på sig. 

Sverige följer WHO:s rekommendationer gäl-
lande fysisk aktivitet vilka är: 150–300 minuter/
vecka på måttlig intensitet (exempelvis pro-
menader), eller 75–150 minuter/vecka på hög 
intensitet (exempelvis konditionsträning där 
andningen blir märkbart påverkad). Måttlig och 
hög intensitet kan kombineras och aktiviteten 
bör spridas över veckan. 

För ytterligare hälsovinster bör äldre utföra mus-
kelstärkande aktiviteter minst två gånger per 
vecka. Dessutom rekommenderas balansträning 
två till tre gånger i veckan för att förebygga fall 
och fallrelaterade skador. 

Träff 2:  
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet ökar dina 
möjligheter att bibehålla och
förbättra din hälsa

Långvarigt stillasittande kan kopplas till ökade 
risker för utveckling av typ 2 diabetes, hjärt-  
och kärlsjukdom, vissa cancerformer och även 
förtida död. En mindre rörelsepaus på några 
minuter varje halvtimme minskar riskerna som 
är kopplade till en stillasittande livsstil.

Fysisk aktivitet har även positiva effekter på 
mental hälsa och kan hjälpa till att motverka 
stress, depression och demens. 

Det finns olika sätt att ta reda på hur aktiv du 
är. Det vanliga är att du själv uppskattar hur den 
gångna veckan har sett ut genom att fylla i en 
loggbok. Ett annat sätt är att använda ett ob-
jektivt mätinstrument som många redan har i 
sin ficka eller handväska, nämligen mobiltelefo-
nen. Nu för tiden har de flesta mobiltelefoner 
en inbyggd stegräknare. För att du ska få lite 
koll på hur din fysiska aktivitetsnivå ser ut i 
dagsläget kommer du få prova på båda meto-
derna. Senare kommer du kunna gå tillbaka och 
titta på hur man kan uppskatta fysisk aktivitet 
och hur man på ett bra sätt kan följa upp ett 
förändringsarbete.
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Övning: Diskussionsövning
Svara på frågorna tillsammans med 
en bordsgranne.

Kommer du upp i 150 minuter måttlig fysisk ak-
tivitet per vecka? Räkna alla aktiviteter där du 
är sammanhängande fysiskt aktiv i minst 
10 minuter.

Hur många minuter per vecka skulle du säga att 
du utför fysisk aktivitet på intensiv nivå?

Hur många timmar tillbringar du i sittande varje 
dag? (Räkna även in om du ligger och vilar.)
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Övning: Tester
Detta avsnitt är en serie hälsotester och enkla fystester du själv 
kan göra för att följa hur din hälsa utvecklas efter att kursen avslu-
tades. Gör testerna hemma i närtid för att få en så kallad baslinje 
och upprepa testerna efter tre, sex och tolv månader och fyll i 
dina resultat nedan.

Vikt
Baslinje:  +3m vikt: +6m vikt:   
+12m vikt: 

Blodtryck 
(gärna uppmätt på hälsocentral eller apotek)

Förberedelser: undvik tobak, koffein och fysisk 
aktivitet en halvtimme före mätning. Sitt ned och 
vila i 10 minuter före mätning.

Baslinje blodtryck:  +3m blodtryck:  
+6m blodtryck:  +12m blodtryck: 

Midjemått
Utförande: Ta ett måttband och mät runt ma-
gen cirka två cm ovanför naveln. Mät utan att 
dra åt måttbandet för hårt, och håll inte heller in 
magen. Var noga med att måttbandet inte har 
”hakat” upp sig i svanken. Avläs i hela cm. Mid-
jemåttet bör av hälsoskäl ligga under 88 cm för 
kvinnor och 102 cm för män.

Baslinje midjemått:  +3m midjemått:   
+6m midjemått:  +12m midjemått: 

BMI
Utförande: Räkna ut ditt BMI med denna formel: 
Vikt i kilo / (längd i meter x längd i meter)

Exempel: 80 / (1,8 x 1,8) = BMI 24,7

Baslinje BMI:  +3m BMI:  +6m BMI:   
+12m BMI: 

Konditionstest – 2 minute step test
Utförande: se sida 16.

Baslinje antal steg:  +3m antal steg:  
+6m antal steg:  +12m antal steg: 

Styrka – Benböj till stol
Utförande: se sida 16.

Baslinje antal repetitioner:  +3m antal 
repetitioner:  +6m antal repetitioner:   
+12m antal repetitioner: 

Styrka – Armhävningar
Utförande: se sida 17.

Baslinje antal utförda repetitioner och nivå: 
+3m antal utförda repetitioner och nivå: 
+6m antal utförda repetitioner och nivå: 
+12m antal utförda repetitioner och nivå: 

Styrka – Plankan
Utförande: se sida 17.

Baslinje antal sekunder och nivå:  
+3m antal sekunder och nivå:   
+6m antal sekunder och nivå:   
+12m antal sekunder och nivå: 
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Konditionstest – 2 minute step test
Utrustning: timer (räknar ned) på mobiltelefon 
eller liknande, tejp, två stolar.

Förberedelser: sätt en tejpbit på väggen i höjd 
med mitten av lårbenet. Ställ två stolar med rygg-
stöden vända mot varandra, med plats för dig att 
stå mellan stolarna. Sätt timer på 2 minuter. 

Utförande: när du startar timern ska du mar-
chera på stället genom att lyfta knäna i höjd 
med markeringen. Du ska endast räkna antalet 
lyft med höger ben. Målet är att lyfta så många 
gånger som möjligt under två minuters tid. Du 
får hålla i dig i stolarna och vila vid behov, men 
utan att pausa tiden.

Resultat: jämför dina steg mot tabellen för att 
se var du hamnar utifrån din ålders- och köns- 
kategori. Använder du pulsklocka, skriv ned  
vilken puls du har direkt efter testet. Använde 
du pulsklocka skriv ned din puls du hade direkt 
efter testet.

Styrka – Benböj till stol
Utrustning: timer (räknar ned) på mobiltelefon 
eller liknande. En stol där sitthöjden gör att du 
har ca 90 graders vinkel i knävecket.

Utförande: Sätt timern på 30 sekunder eller ta 
hjälp av någon med tiden. Utför så många knä-
böj du hinner på 30 sekunder.

65–69 < 73 < 87 73–107 86–116 > 107 > 116

70–74 < 68 < 80 68–101 80–110 > 101 > 110

75–79 < 68 < 73 68–100 73–109 > 100 > 109

80–84 < 60 < 71 60–91 71–103 > 91 > 103

85–89 < 55 < 59 55–85 59–91 > 85 > 91

K
Ålder

Under medel Medelvärde Över medelvärde
K KM M M

Övning: Tester
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Kan utföras i tre nivåer:
1) lutande mot vägg
2) på knä på golv 
3) strikt utförande

Styrka – Armhävningar
Utrustning: timer (räknar ned) på mobiltelefon 
eller liknande.

Utförande: sätt timern på 30 sekunder eller ta 
hjälp av någon med tiden. Utför så många arm-
hävningar du hinner på 30 sekunder. 

Styrka – Plankan
Utrustning: tidtagarur (räknar upp) på mobil- 
telefon eller liknande.

Utförande: starta tidtagaruret innan start 
eller ta hjälp av någon med tiden. Håll posi-
tionen så länge du orkar.

Kan utföras i tre nivåer:
1) på knä på golv
2) lutande mot soffa eller säng
3) strikt utförande

1 2

3

1

2

3

Övning: Tester
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Frivillig hemläxa
Fysisk aktivitet

Om övningen
Få en överblick över din fysiska ak-
tivitet med hjälp av en loggbok som 
du fyller i under en vecka. Ta med 
aktiviteter som du gjort samman-
hängande i minst 10 minuter. Det 
kan vara allt från att tvätta till en 
promenad eller trädgårdsarbete. 

Skriv in nedan hur aktiv du varit för varje dag. 

Aktivitet(er): Total tid (tim + min):

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7
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Hemläxa
Steg för hälsa

Om övningen
Att registrera hur många steg man 
tar per dag ger en bra överblick över 
hur fysiskt aktiv man varit. Även om
antal steg inte säger något om hur 
intensivt man har rört på sig så vi-
sar det att man rört sig vilket går i 
linje med rekommendationen om 
att minska stillasittandet.

Skriv in nedan antalet steg per dygn under en vecka.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Det finns en mängd gratisappar som kan laddas 
ner till din smartphone för att registrera steg. I 
många smartphones finns redan funktionen in-
lagd. I dag är det även populärt med aktivitets-
klockor som bland annat registrerar hur mycket 
du rör på dig. För äldre finns en riktlinje om att 
uppnå 6000-10 000 steg per dag. (Folkhäl-
somyndighetens rekommendation.)

Är du mycket aktiv?
Aktivitetsappen visar på minst 12 500 steg per dygn

Är du måttligt aktiv?
Aktivitetsappen visar på minst 5000 steg per dygn

Är du lätt aktiv?
Du når inte upp till 5000 steg per dygn
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Fysisk aktivitet är alla aktiviteter där vi rör på 
oss och förbrukar mer energi än i vila. Det kan 
vara hushållsarbete, promenader och träning. 
Träning är däremot en mer riktad aktivitet där 
vi medvetet anstränger oss med syftet att för-
bättra vår hälsa, styrka eller kondition. All fysisk 
aktivitet ger positiva hälsoeffekter och forskning 
har visat att det finns ett så kallat dos-respons-
samband. Det innebär att ju mer vi rör på oss, 
desto bättre är det för vår hälsa. 

Under förra träffen kanske du reagerade på att 
det endast behövs minst 150 minuter fysisk 
aktivitet på måttlig intensitet eller minst 75 mi-
nuter på hög intensitet per vecka för att uppnå 
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det 
har att göra med vilken roll intensiteten har. 
Lågintensiv och måttligt intensiv fysisk aktivitet 
kan vi hålla på med länge och det är den sorten 
som vi fyller våra dagar med. Ofta är det toppar 
av intensiv och högintensiv fysisk aktivitet som 
saknas, de är viktiga då de medför stora häl-
sovinster. Hur står det till med din egen fysiska 
aktivitet? Har du några högintensiva toppar av 
fysisk aktivitet i din träning och vardag? Om inte 
kan det vara en pusselbit som saknas!

Oavsett vilken form du är i eller hur gammal du 
är behöver du fysisk aktivitet. Hur du bör struk-
turera din träning påverkas dock av din ålder och 
förutsättningar. Vi kan träna för att förebygga 
ohälsa, för att må bättre, för att det är roligt, 
av estetiska skäl eller som behandling vid olika 
sjukdomstillstånd. Beroende på dina förutsätt-
ningar behöver kanske vissa aktiviteter anpas-
sas, för att göra det möjligt för dig att utföra 
dessa på ett säkert sätt och för att minimera 
skaderisken. Detta avsnitt innehåller övningar 
som syftar till att hjälpa dig att hitta just rätt 
nivå att börja på. Det innehåller även tips på hur 
du kan träna för att förbättra vissa sjukdomstill-
stånd. Vid kontakt med sjukvården kan du också 
fråga efter Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR 
förskrivs av legitimerad vårdpersonal och utgår 
från dina förutsättningar och sätter dig och din 
hälsa i fokus. Med hjälp av FaR kan dina besvär 
behandlas med fysisk aktivitet istället för, eller 
som ett komplement till mediciner.

Träning är en typ av fysisk aktivitet, men fysisk 
aktivitet är inte nödvändigtvis träning. Är det 
komplicerat? Hänger du med?

Träff 3:  
Fysisk aktivitet 
och träning
Vad är det? Hur gör man?
Vad gör man?
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Övning: Aktivitetsanalysen
Under förra träffen gjorde vi en övning där du fick uppskatta din 
fysiska aktivitet och du fick i hemläxa att objektivt mäta din fysis-
ka aktivitet med stegräknare. Bläddra tillbaka i häftet och titta på 
dina värden. Nu har du en bild av din uppskattade aktivitet och din 
objektivt uppmätta fysiska aktivitet. Hur väl stämde de överens? 
Om det är stor skillnad vad kan det bero på tror du? Det är väldigt 
vanligt att man överskattar sin fysiska aktivitet. Aktivitetsappar 
har visat sig vara väldigt bra redskap för att följa aktivitetsnivån 
och motivera till att höja den.

Sammanfatta nedan med egna ord vad testerna visade  
och hur du tolkar testresultaten.
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Övning: Träning som  
behandling

Med fysisk aktivitet kan du förebygga sjukdom 
eller komplettera behandling av sjukdom. Precis 
som med läkemedel behöver man fundera på 
vad man vill åstadkomma och undvika biverk-
ningar eller skador. Kryssa i vilka hälsofrämjande 
anledningar du har till att öka din fysiska akti-
vitet. Tabellen på nästa sida är sammanställd 
med evidensbaserade rekommendationer på 
fysisk aktivitet från FYSS, kom ihåg att detta är 
just målsättningar och successiv upptrappning 
av aktiviteterna är det bästa. Vid nya symptom 
eller sjukdomar bör du alltid prata med din läka-
re eller fysioterapeut för att få hjälp att komma 
igång på ett säkert sätt.
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Jag vill Föreslagen  
aktivitet och mängd

Antal ggr / v Tillägg

Förebygga hjärt- och kärl-
sjukdom, diabetes, me-
tabola syndromet, över-
vikt/fetma, benskörhet, 
depressiva symptom och 
depression

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
150 min / vecka. Styrke-
träning 8-12 reps totalt 
8-10 övningar

Kondition 5-7 ggr / v, styr-
ka 2-3 ggr / v

Förbättra artros Rörlighetsträning av vär-
kande leder, styrketräning 
av muskelgrupper kring 
artrosleder, 8-12 reps. 
Konditionsträning 20-30 
min

2-3 ggr / v Långsam uppvärmning, 
stötdämpande skor, 
stegra successivt

Förbättra förhöjda blod-
fettsnivåer

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
150 min / vecka. Styrke-
träning 8-12 reps totalt 
8-10 övningar

Kondition 5-7 ggr / v,  
styrka 2-3 ggr / v

Förbättra glukoskontrol-
len vid diabetes typ-1 eller 
typ-2

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
150 min / vecka. Styrke-
träning 8-12 reps totalt 
8-10 övningar

Kondition 5-7 ggr / v,  
styrka 2-3 ggr / v

Mät plasmaglukos före 
och efter aktivitet, över-
väg att reducera insulin-
dos för att tillföra kolhy-
drater under och precis 
efter träning, då fysisk 
aktivitet kan innebära risk 
för hypoglykemi. För opti-
mal glukoskontroll bör det 
vara max 2 dygn mellan 
träningspassen

Förbättra blodtrycket vid 
högt blodtryck

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
150 min / vecka

3-7 ggr / v

Förbättra livskvalitet och 
kapacitet vid KOL

Styrketräning 8-12 reps 
totalt 8-10 övningar men 
med långsammare tempo

2-3 ggr / v

Förbättra symptom på 
metabola syndromet

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
150 min / vecka

Kondition 5-7 ggr / v,  
styrka 2-3 ggr / v

Förbättra symptom vid 
ångest

Måttligt ansträngande 
konditionsträning, minst 
300 min / vecka

3-7 ggr / v Vid behandling av över-
vikt och fetma för vikt-
nedgång behöver fysisk 
aktivitet kombineras med 
kostomläggning
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Övning: Vad klarar du idag?
När du funderar på vilken typ av fysisk aktivitet du vill göra 
och vad du vill uppnå är det också bra att fundera över var du 
befinner dig idag kapacitetsmässigt, dvs vad du har för ork. 
En god uppskattning av din förmåga gör det lättare för dig 
att lägga upp en bra plan och du kommer att ha lättare att nå 
dina mål. Kryssa i nedan vilken kapacitetsnivå du tror att du 
har idag.

Uppskattad
kapacitet

Förmår du under en  
halvtimme  eller mer att

Tips på träningsstart

1 Sitta

2

3 Gå långsamt

4 Kroppsviktsträning i lugnt tempo

5 Styrketräning i lugnt tempo

6 Styrketräning i lugnt tempo

7 Dans

8 Jogga eller cykla

9 Kroppsviktsträning i högt tempo

10 Springa långsamt

11 Styreträning i högt tempo

12 Springa fort eller cykla fort

13 Simma i höft tempo

14 Squash

15 Springa väldigt fort

16 Springa i uppförsbacke

17

18 Utföra konditionsträning på elitnivå 
för kvinnor

19

20 Utföra konditionsträning på elitnivå 
för män

Har du skattat mellan 1–5 kan 
det vara lämpligt att börja med 
långsamma promenader,  
långsam cykling eller lättare 
styrke- och rörlighetsträning

Har du skattat mellan 6–12  
kan det vara lämpligt att välja 
aktiviteter som jogging,  
styrketräning, långsammare 
löpning eller cykling

Har du skattat mellan 13–20 
är du vältränad och kan pröva 
något som utmanar dig. Du kan 
även pröva att öka tiden eller  
intensiteten på dina 
träningspass
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Forskningen visar tydligt att rökstopp alltid ger 
hälsovinster i form av minskad risk för allvarliga 
sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och cancer. 
De flesta av oss vet att cigarettrök innehåller 
flera giftiga och cancerframkallande ämnen men 
rökning försämrar även kroppens blodcirkulation 
och syreupptagningsförmåga, vilket påverkar 
alla kroppens vävnader med försämrad genom-
blödning, kondition, läkningsförmåga och kan 
ge nedsatt smak- och luktsinne. Att sluta röka 
gynnar hela din hälsa, du får bättre syresättning 
i hela kroppen och bättre effekt av din träning 
samtidigt som du orkar mer. I samma veva spar 
du pengar, att avstå ett paket om dagen innebär 
att du spar ca 25 000 kr på ett år.

Hur lång tid tar det då för kroppen att 
återhämta sig?
• Efter 20 minuter har puls och blodtryck 
 förbättrats
• Efter 12 timmar har kolmonoxidblockeringen 
 i blodet släppt och syrehalten i blodet ökar
• Efter två veckor till tre månader har blod- 
 cirkulation och lungfunktion blivit bättre så 
 du orkar mer
• Hostan och andfåddheten minskar
• Efter ett år har risken för hjärtinfarkt 
 och stroke minskat kraftigt

Tobak
Det finns många fördelar med att sluta 
med tobak. Både hälsan och ekonomin 
förbättras och dessutom gör man sig fri 
från ett beroende.

Trots att hälsoriskerna med snus är betydligt 
lägre än vid rökning är de inte försumbara. Snus 
innehåller flera cancerframkallande ämnen och 
nikotin, dessa har en akut effekt på blodcirkula-
tionen och leder till att pulsen ökar, blodtrycket 
höjs och kärlens förmåga att vidgas minskar. 
Snusare har en ökad risk för dödlig utgång vid 
hjärtinfarkt och stroke och en ökad risk för  
typ-2 diabetes.

Vad händer i munnen?
Rökning skadar de små kärlen vilket ger en ökad 
risk för tandlossning och förmåga att känna 
smak försämras. Tänderna missfärgas av snus 
och tandköttet där snusen läggs kan bli för-
tjockat. Dålig andedräkt och en vilja om att vara 
fräsch i munnen kan vara ett motiv för att sluta 
med tobak. Det viktigaste för den som planerar 
att sluta med tobak är att den egna, inre moti-
vationen är närvarande. Då kan det vara till hjälp 
att ta ställning till:

Vilka fördelar kan du få av att sluta röka/snusa?

Hur kommer det sig att du röker/snusar?

Hur kommer dig sig att du vill sluta röka/snusa?
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Hemläxa
Mina träningsmål

Om övningen
Veckans hemläxa har två delar och 
denna del syftar till att du ska fun-
dera på träning. Som du nu vet är 
träning en fysisk aktivitet med syfte 
att förbättra något. Vad skulle du 
vilja förbättra, kanske konditionen, 
styrkan eller rörligheten? Anteckna 
vad du kommer fram till och tankar 
kring hur du vill göra det.Vad du vill förbättra genom träning?

Varför vill du förbättra just detta genom träning?
Hur tänker du göra för att uppnå ditt/dina mål?

Det tar tid att skapa nya rutiner och vanor,  
samt att den processen är högst individuell. 
Uppskattningsvis kan du räkna med allt mellan 
1–3 månader, beroende på hur aktiv du har varit, 
hur din ork är idag, men också hur motiverad du 
är och om du har en realistisk målsättning. Något 
alla kan behöva acceptera är att vi i början ibland 
får tvinga oss själva, eftersom tid är en faktor när 
det gäller att se resultat. Men när resultaten väl 
kommer blir det lättare och roligare att fortsätta!

Generella råd för dig som vill öka din fysiska  
aktivitet: Vinsterna med fysisk aktivitet över- 
väger riskerna. Fysisk aktivitet av måttlig inten-
sitet är förenad med mycket små risker. Att  
successivt öka intensitet och eller tränings-
mängd minskar riskerna.
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Hemläxa
Hälsofrämjande fysisk 
aktivitet

Vad strävar du mot? Hur kan du öka din fysiska 
aktivitet i vardagen? Finns det aspekter av din
hälsa som är extra viktiga för dig? Fundera över 
hela din hälsa, inte enbart den fysiska. Skriv ned 
dina tankar med hjälp av rubrikerna här nedanför.

Det här är viktigast för dig i nuläget: Det här bestämmer du dig för att sträva mot:

Om övningen
Hur lätt det är att vara fysiskt aktiv varierar med årstider-
na. Din kropp tar inte hänsyn till att det är en iskall och 
halkig vintermånad, den behöver ju få röra på sig ändå. 
När det är mörkt och halt eller blött och regnigt lockar 
promenaden inte lika mycket, men när solen skiner på 
sommaren rör de flesta på sig mer helt naturligt. Denna 
del av hemläxan har fokus på hur du kan öka den generella 
fysiska aktiviteten i vardagen.

Fundera på vad du kan göra för att generellt öka din  
fysiska aktivitet och hur du kan behöva anpassa den  
under vinterhalvåret.  Fyll i tabellen nedanför och  
poängsätt fördelarna som du ser med en ökad  
fysisk aktivitet. 

Skatta med en siffra hur viktigt du tycker det är, 
där 1 inte är så viktigt och 5 mycket viktigt.

  Du blir piggare

  Det goda kolesterolet ökar

 Du minskar dina stressnivåer

  Din koncentrationsförmåga förbättras

  Du minskar risken för benskörhet

  Du minskar risken för diabetes typ-2

  Du minskar risken för övervikt
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Kost är ett komplext och laddat ämne som har 
lätt att beröra oss då det är starkt kopplat till 
kultur, vanor, vikt och kroppsform. För att kom-
plicera det ytterligare, går det ständigt att läsa 
i tidningar om olika dieter och hur man bäst 
”rasar i vikt”, experter som gör utlåtanden och 
rekommendationer. Kostbranschen är en enorm 
industri. Allt detta bidrar förstås till förvirring, 
men hur fungerar det egentligen? Vad säger ve-
tenskapen om kosthållning och dieter? Hur lyder 
rekommendationerna?

Din kropp behöver främst energi och en bland-
ning av olika näringsämnen (protein, fett,  
kolhydrater, vitaminer och mineraler) varje dag 
för att fungera och må bra. Hur mycket kroppen 
behöver av energi och av dessa olika närings- 
ämnen beror bland annat på om du är kvinna  
eller man, vilken ålder du är i och din nivå av 
 fysisk aktivitet. Att äta hälsosamt är en fråga 
om balans, vilket även blir temat för denna  
kursvecka. 

Protein behövs för att bevara starka muskler, 
för immunförsvaret och sårläkning. Protein 
finns i ägg, fågel, fisk, bönor, nötter, kött, mjölk, 

yoghurt, ost, kvarg. Det finns även växtbase-
rade proteinkällor tex sojabaserade produkter, 
baljväxter och frön. Bröd och andra spannmål 
innehåller också en hel del protein. Den som 
är 65+ behöver mer protein än en ung person. 
Om du äter varierat och inte har problem med 
aptiten får du troligen i dig tillräckligt med pro-
tein utan att behöva ändra på maten. Men, om 
din aptit minskar är det bra om varje måltid 
innehåller protein, även mellanmålen.

D-vitamin bidrar till ett starkt skelett. Är du över 
75 år behöver du få i dig mer D-vitamin, efter-
som hudens förmåga att omvandla solsken till 
D-vitamin minskar med åren. Därför rekommen-
derar Livsmedelsverket alla som fyllt 75 år att ta 
tillskott med 20 mikrogram (μg) D-vitamin/dygn.

Med stigande ålder blir förmågan att känna törst 
sämre. Rekommendationerna är därför att för-
söka dricka tillräckligt, cirka 1,5–2 liter per dygn 
även om du inte är törstig, för att undvika väts-
kebrist. Vätskebrist kan få dig att må allmänt 
dåligt men också ge yrsel, vilket ökar risken för 
att ramla. Om du är mycket fysiskt aktiv eller 
om det är varmt behöver du dricka ännu mer.

Träff 4:  
Hur ska man tänka 
kring kost?
Hur fungerar det egentligen?  
Vad säger vetenskapen?
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Övning: Hur ser ditt
behov ut?
Ditt dagliga energibehov går att uppskatta genom 
en beräkning som har visat sig vara träffsäker. Det 
svåra i uppskattningen är att vara helt ärlig i hur man  
bedömer sin nivå av fysisk aktivitet. Under träff 2 
fick du göra en aktivitetsberäkning. Titta tillbaka i 
häftet efter svaret och kryssa i rutan nedan som 
bäst motsvarar din aktivitetsfaktor.

Faktor Aktivitetsnivå Definition

1, 2 Stillasittande Lite eller ingen motion

1, 375 Lätt aktiv Lätt motion 1–3 ggr/v

1, 55 Måttligt aktiv Måttlig träning 3–5 ggr/v

1, 725 Mycket aktiv Hård träning 6–7 ggr/v

1, 9 Extremt aktiv Hård träning varje dag 
och fysiskt tungt arbete

Först behöver du räkna ut ditt basala energi- 
behov, använd miniräknaren i din telefon: 

För män: (13,75 x vikt i kg) + (5 x längd i cm) 
- (6,76 x ålder i år) + 66 =

För kvinnor: (9,56 x vikt i kg) + (1,85 x längd i cm) 
– (4,68 x ålder i år) + 665 =

Uträkning basalt energibehov:
För män: (13,75 x  kg) + (5 x  cm)  

– (6,76 x  år) + 66=   basalt energibehov

För kvinnor: (9,56 x  kg) + (1,85 x  cm) 

– (4,68 x år) + 655=  basalt energibehov

Därefter räknar du ut ditt totala energibehov: 
basala energibehov x aktivitetsfaktor.

Exempel: Basala energibehovet för en lätt aktiv man:  
(13,75 x 85) + (5 x 185) – (6,76 x 73) + 66 = 1666 kcal

Uppskattat totalt energibehov per dygn:  
1666 x 1,375 = 2291kcal.

Uträkning uppskattat totalt energibehov:
Basalt energibehov:   x  din aktivitets-

faktor =  kcal/dygn

Mitt dagliga kaloribehov är   
kcal/dygn

Krångligt att räkna ut?  
På nätet finns flera gratis  
kaloriräknare att använda. 
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Hemläxa
Kostdagbok

Vill du gå ned eller upp i vikt eller lära dig mer om 
kost och hur den påverkar dig? Då kan en kost-
dagbok vara ett bra hjälpmedel. Genom att föra 
kostdagbok under en vecka får du en överblick 
över dina kostvanor. När du efter ett tag kan se 
sambanden mellan stress, sömn och kost så får 
du en bättre förståelse om varför det står still 
på vågen eller varför du under perioder känner 
dig trött, hängig eller allmänt seg. 

När du får reda på hur dina vanor ser ut, vad du 
behöver äta mer eller mindre av och varför du 
behöver göra det så är det lättare att jobba mot 
dina mål och lyckas med dem. 

Metoden kan man sedan upprepa, när man kän-
ner ett behov av att få lite koll. Att föra en kost-
dagbok passar dig som vill öka din medvetenhet 
om vad du äter, få en tydlig överblick eller vill 
följa din utveckling.

Veckans hemläxa blir att föra kostdagbok under 
en veckas tid. Skriv ned allt du äter och dricker 
i kostdagboken på nästa sida. Gör gärna ock-
så en reflektion över det du uppmärksammar. 
Glöm inte att skriva ner sådant som du kan få 
i dig mellan huvudmålen såsom mellanmål, 
drycker och snacks. Var ärlig mot dig själv!

Vi rekommenderar dig att testa två olika meto-
der för kostregistrering, dels kostdagboken på 
nästa sida, dels via en app. Vid appregistrering 
kommer du att få en inblick i näringsvärden när 
du lägger in vad du äter. Genom att testa båda 
alternativen får du en känsla för vilka verktyg 
som passar dig bäst att använda när du behöver 
en koll på ditt kostintag. 

Appen vi rekommenderar 
heter Lifesum.
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Kostdagbok
Skriv ned allt du äter och dricker i kostdagboken. Gör gärna också en reflektion över det du uppmärksammar. Glöm inte 
att skriva ner sådant som du kan få i dig mellan huvudmålen, såsom mellanmål, drycker och snacks.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Frukost

Mellanmål

Lunch

Mellanmål

Middag

Kvällsmat

Övrigt

Tankar för 
dagen



Träff 5:  
Kom vidare
med kosten
Ditt förhållande till kost och matvanor

Förra veckan handlade om att få en inblick i vad 
kost är och hur ditt nuläge ser ut. Vi spenderar 
en stor del av vår tid med att äta och då kost är 
starkt kopplat till njutning så är det lätt att fast-
na i gamla mönster.

En bra tumregel är lördagsgodis, och då även för
chips, snacks, glass och fikabröd. När det gäller 
kost och energiintag så är det verkligen många 
bäckar små som gäller, är man dessutom mindre 
fysiskt aktiv så kan en bulle motsvara en hel mål-
tid. Ett annat hjälpmedel är att använda sig av 
mobiltelefonens påminnelser om man har svårt 
med att äta regelbundet, en mat-och-sovklocka.

Kost är bland det svåraste att mäta och räkna 
på, det blir lätt komplicerat. Ofta kan man ändå 
skatta vad man själv tycker om hur man äter, 
om det är hälsosamt eller inte och hur laddat 
ämnet kost är. Nedan är två frågor kring ditt för-
hållande till kost och matvanor, sätt ett kryss på 
linjen vad du tycker representerar hur du känner.

Vad tycker du om dina matvanor?

Mat kan även vara förknippat med mycket känslor

Perfekta

Mat är en källa till
glädje och lust

Mat är förknippat 
med dåligt samvete 
och ofta en känsla av 
att ha syndat

Det finns mycket
att jobba med

Har du funderat på att ändra på några av dina
kostvanor? Fyll i nedan och lägg gärna till egna
tankar kring dina kostvanor.

Kostvanor Bra som 
de är

Kan för-
bättras

Äter dagligen frukt

Äter dagligen grönsaker

Äter dagligen fiberrikt bröd

Väljer nyckelhålsmärkta livsmedel

Äter fisk veckovis

Rött kött och charkuterier

Kaffedrickandet

Konditorivaror, fikabröd och
småkakor

Matfett på smörgåsarna

Stekt mat

Grädde och annat mejerifett

Tilltugg som chips, salta nötter, 
och snacks

Godis, choklad, glass

Läsk, saft och alkohol

Frukosten

Lunchen

Middagen

Mellanmålen

Kvällsmålen
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Övning: Vad är din 
utmaning med kosten?

Vad vill du helst ändra med din kosthållning?

Vad kan du isåfall göra åt dessa hinder?

Vilka hinder kan du se?

Hur kan du underlätta för dig själv för att var-
aktigt lyckas med att ändra din kosthållning?

Nu har du fått reflektera över vad du äter, skapat en medve-
tenhet om dagsformen och hur du gör bra val i vardagen där 
allt är tillåtet men inte alltid. Några kloka råd kan vara att  
planera kosten veckovis och att använda mobilen som en 
mat-och-sovklocka. Om du vet om att du ska vara iväg en hel 
dag, förbered dig och packa med matsäck och mellanmål. 
Använd inköpslistor vilket underlättar, kortar tiden i mataf-
fären och blir ofta ekonomiskt då mindre impulsköp slinker 
med. Ett sista råd är att fokusera på det du tycker går bra. 
En av de vanligaste anledningarna till att ge upp är att man 
försöker få allt perfekt, försök istället fokusera på det du 
har gjort bra. Det viktigaste är att du strävar efter en bättre 
hälsa, inte perfektion. Vad skulle kunna underlätta för dig, för 
att du varaktigt skall kunna ändra din kosthållning?

Vi sammanfattar:
Hela kroppen fungerar bättre och det är lättare att äta lagom 
mycket om du äter regelbundet - frukost, lunch och middag 
samt mellanmål – gärna frukt och något magert proteinrikt.

Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det 
motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grön-
saker. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, 
pasta och ris. Ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan. Använd 
olja istället för smör i matlagningen. Välj gärna nyckelhåls-
märkta livsmedel.
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Ät minst 500g frukt och grönt om dagen. Detta mot-
svarar två generösa nävar med grönsaker, rotfrukter 
och baljväxter, samt 2-3 frukter och bär. Potatis räknas 
inte in i dessa 500g. Det finns ett starkt vetenskapligt 
stöd för att grönsaker och frukt minskar risken för 
ohälsa. Råa och tillagade grönsaker är bra på olika sätt 
och flera av de nyttigaste grönsakerna är också de bil-
ligaste, exempelvis rotfrukter, baljväxter, lök, kål och 
krossad tomat. Hela frukter är bättre än juice och en 
smoothies av grönsaker, frukt eller bär är ett bra sätt 
att få i sig nyttigheterna utan att gå miste om fibrerna. 
Grönsaker och frukt innehåller många näringsämnen 
och antioxidanter som inte heller går att ersätta med 
kosttillskott.

Fullkorn ca 70g/dygn för kvinnor och ca 90g/dygn för 
män. Fullkorn är när alla delar av spannmålskornet 
finns med i mat gjord på till exempel vete, råg, korn, 
havre, ris och majs. Fullkorn innehåller mer fibrer, vi-
taminer och mineraler än när man inte använt hela 
kornet. Fullkornsprodukter innehåller järn, kalium, 
magnesium, folat och antioxidanter. Studier visar att 
personer som äter mycket fullkorn har lägre risk att få 
typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. I fullkorn 
finns växtsteroler som sänker halten av det skadliga 
LDL-kolesterolet i blodet. Lite mer fullkorn i kosten är 
bättre än inget fullkorn alls.

Rött kött (nöt, fläsk, lamm, ren och vilt) och charkute-
rier bör begränsas till högst 500g per vecka. Med char-
kuterier menas skinka, salami, bacon och korv, oavsett 
vilket kött den är gjord av). Att äta mer än 500g/vecka 
ökar risken för tjock- och ändtarmscancer och charku-
terier innebär en större risk.

Fisk och skaldjur är näringsrika livsmedel och en god 
källa till vitamin-D, jod, selen och omega-3-fett. Det 

är lagom att äta fisk och skaldjur 2–3 gånger i veckan, 
både fet och mager fisk är bra men tänk på att varie-
ra mellan olika sorters fisk. Fisk och skaldjur behöver 
inte vara dyrt: frysta block, frysta musslor och räkor, 
inlagd sill, ansjovis och sardiner är exempel som kostar 
lite mindre.

Mejeriprodukter innehåller mycket näring, ex
riboflavin, vitamin B12, vitamin D och kalcium. 2–5 dl 
yoghurt, fil eller mjölk per dag räcker för att uppnå 
det rekommenderade dagliga intaget (RDI). Välj magra 
mejeriprodukter utan tillsatt socker och om du inte tål 
mejeriprodukter så välj laktosfritt eller växtbaserade 
alternativ som är berikade med kalcium, riboflavin, vi-
tamin D och vitamin B12.

Matfett bör i första hand vara från raps- och oliv- 
olja som är rikt på enkel- och fleromättade fetter och 
innehåller omega-3-fettet som kroppen inte kan bilda 
själv. Forskning visar tydligt att risken för hjärt- och 
kärlsjukdom minskar när en del av det mättade fettet 
(till exempel smör, grädde och kokosolja) byts ut mot 
omättat.

Saltintaget bör begränsas till högst 6 gram/dag. Läs 
innehållsförteckningarna och var medveten om att 1 
gram natrium motsvarar 2,5 gram salt. Smaklökarna 
vänjer sig vid ett högt saltintag men genom att minska 
saltet i maten successivt hinner de anpassa sig. Välj 
ett joderat salt då jod behövs för ämnesomsättningen.

Sötsaker innehåller mycket energi men nästan ingen 
näring, speciellt socker i flytande form som ex läsk 
bidrar med mycket energi utan att ge någon mättnads-
känsla. Minska därför sockerintaget så långt det är 
möjligt!

Rekommendationer
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Grönsaker och frukt
Nötter, frukt och bär med Nyckelhålet innehåller inte 
några andra ingredienser än själva råvaran. För att nöt-
ter och jordnötter ska få Nyckelhålsmärkas finns krav 
på att innehållet av mättat fett inte är för högt. För fär-
digrätter av grönsaker och rotfrukter finns även regler 
om mängden tillsatt fett, socker och salt.

Spannmålsprodukter
Mjöl, gryn och ris med Nyckelhålet innehåller en viss 
mängd fullkorn och fibrer. När det gäller frukostflingor 
och müsli finns även en maxgräns för mängden fett, 
socker och salt. Gröt, bröd och pasta med Nyckelhålet 
innehåller en viss mängd fullkorn och fibrer. Mängden 
fett, socker och salt är begränsad.

Fisk & skaldjur
Nyckelhålet på fisk- och skaldjur innebär att inga andra 
ingredienser har tillsatts. På fiskprodukter är mängden 
fett utöver det naturliga fiskfettet begränsat, liksom 
mängden socker och salt.

Kött och chark
Nyckelhålet på obearbetat kött innebär att mängden 
fett är begränsad. När det gäller andra köttprodukter så 
som tex. leverpastej och skinka, är även mängden salt 
och socker begränsad.

Mejeriprodukter
Naturell mjölk och mjölkprodukter med Nyckelhålet får 
bara innehålla en viss mängd fett. När det gäller smak-
satta mjölkprodukter så som tex yoghurt är även mäng-
den socker reglerad. Nyckelhålet på ost och motsvaran-
de vegetabiliska produkter innebär att de innehåller en 
begränsad mängd fett och salt.

Smörgåsfetter 

På smörgåsfetter fick Nyckelhålet tidigare bara använ-
das på lättmargariner. Nu finns det även på smörgåsfet-
ter med upp till 80 procent fetthalt. Det finns också på 
rapsolja och andra matfetter med upp till 100 procent 
fett. Kravet är att mängden mättat fett, liksom mäng-
den salt, är begränsad.

Rekommendationer
Vad innebär nyckelhålet?

Sötsaker
Nyckelhålet får inte finnas på sötsaker, läsk, glass och 
andra livsmedel med mycket socker. Däremot finns 
Nyckelhålet på exempelvis frukostflingor och fruktyog-
hurtmed mindre socker än andra produkter av samma slag. 
Nyckelhålsmärkta livsmedel får inte innehålla sötningsmedel.

Tallriksmodellen kan se olika ut beroende på din 
aktivitetsnivå och aptit. Här nedan ser du tre bilder 
med exempel på tallriksmodellen. Samtliga bilder är 
hämtade från Livsmedelsverket.

Tallriksmodellen för per-
soner som uppnår rekom-
mendationerna för fysisk 
aktivitet.

Tallriksmodellen för per-
soner som inte uppnår 
rekommendationerna för 
fysisk aktivitet.

+

+Fett

Med åldern minskar ofta aptiten, och man kan få för lite energi och protein. Då minskar muskelmassan, kroppen 
blir inte lika stark och  läkningsförmågan blir sämre. Knepet är att äta flera små, energi- och  proteinrika måltider. 

Tallriksmodellen till vänster visar en hälsosam fördelning av maten vid normal aptit. Den till höger visar 
hur fördelningen kan anpassas för personer med nedsatt aptit. Genom att minska på grönsaker och  rotfrukter, 
potatis, ris och pasta, behålla mängden protein från kött, fisk, ägg eller bönor och lägga till lite extra fett 
minskar portionens storlek samtidigt som den bidrar med lika mycket energi och protein.  Även måltidsdrycken 
kan bidra med energi och näring utan att mätta så mycket.

NORMAL APTIT NEDSATT APTIT

Tallriksmodellen för perso-
ner med nedsatt aptit.

Läs mer
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/
text-pa-forpackning-markning/nyckelhalet

www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/
kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen
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Övning: Rekommendationer

Vilka grönsaker och frukter gillar du? Vilka charkuterier äter du och hur mycket 
per vecka?

Vilka grönsaker kan du tänka sig att äta 
mer av?

Vilka alternativ till dessa charkuterier 
finns det?

Vilka livsmedel rika på fullkorn gillar du? Vilket rött kött äter du och hur mycket 
per vecka?

Hur kan du öka ditt intag av fullkorns- 
produkter?

Vilka köttbaserade måltider kan du byta ut 
mot vegetariska, kyckling eller fisk?
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Hemläxa
Dryckesvanor

Börja med att mäta hur mycket dina vinglas
faktiskt innehåller. Ta fram två likadana vinglas,
dem du vanligtvis använder. Fyll det ena med
samma mängd vatten från kranen som du
vanligtvis häller upp vin. Mät sedan upp mäng-
den för standardglas 1,25 dl och häll det i det 
andra glaset. Ställ nu glasen bredvid varandra.

Är det lika mycket vatten i båda glasen? 
Vad innebär detta för dig?

Mät nu upp vattnet i glaset som du först fyllde,
hur mycket är det?

Om du vill kan du sätta en markering på 1,25 dl
med tusch eller tejp innan du häller ut vattnet.

Gör sedan samma sak för andra drycker. Ta fram
två av de glas du vanligtvis använder för lätt-
dryck, saft mm. Fyll första glaset med den 
mängd du vanligtvis häller upp av din dryck och 
mät sedan upp ett standardglas (2,5 dl) i de-
tandra. Ställ nu glasen bredvid varandra.

Är det lika mycket vatten i båda glasen? 
Vad innebär detta för dig?

Mät nu upp vattnet i glaset som du först fyllde, 
hur mycket är det?

Om du vill kan du sätta en markering med tusch
eller tejp på 2,5 dl innan du häller ut vattnet.

Dryck Kalorier

1 starköl (5,6% ) 40 cl 186

1 glas rött vin (12% ) 12,5 cl 90

1 glas vitt vin (12% ) 12,5 cl 84

1 fyra gin & tonic 150

1 burk söt cider (4,5%) 33 cl 182

1 burk folköl (3,5%) 50 cl 200

1 fyra cosmopolitan 120

1 glas punsch (26% ) 4 cl 98

1 whisky (40% ) 4 cl 89

Dryck Kalorier

1 glas läsk 2,5 dl 105

1 glas blandsaft 2,5 dl 90

1 glas lättdryck 2,5 dl 75

1 glas lättöl (2,3%) 2,5dl 73

1 glas alkoholfri öl (0%) 2,5 dl 50

1 glas cider (1%) 2,5 dl 118

1 glas alkoholfritt vin, (1%) 1,25 dl 22

1 glas alkoholfri öl 2,5 dl 50

Så många kalorier innehåller drycken 
med alkohol:

Så många kalorier innehåller några 
vanliga drycker:

Öl, vin och sprit, liksom läsk, saft, och energi- 
drycker är inget man dricker för hälsans skull. 
Alkohol bidrar med mycket kalorier, vissa alko-
holhaltiga drycker även med socker, men  
minimalt med andra näringsämnen. Vill du du gå 
ned i vikt eller är du intresserad av att lära dig 
mer om hur din konsumtion kan påverka dig är 
ett första steg är att få koll på läget.
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Hemläxa
Besök Livsmedelsverket

Uppgiften är att surfa runt och läsa innehåll, råd och rekommenda-
tioner. Fokusera främst på avsnittet ”matvanor, hälsa & miljö” med 
underrubrikerna ”kostråd och matvanor”. Anteckna nedan om du 
lärt dig något nytt eller om du hittade något intressant du tycker är  
viktigt att dela med dig av till gruppen.

Om övningen
Veckans hemläxa är att besöka 
livsmedelsverkets hemsida  
www.livsmedelsverket.se
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Allt fler människor, även äldre, dricker alkohol 
regelbundet och i större mängd än tidigare. Fak-
tum är att den största ökningen i Sverige ses i 
åldersgruppen 65+. Enligt de nordiska närings-
rekommendationerna bör intaget begränsas 
till högst 10 gram alkohol/dygn för kvinnor och 
högst 20 gram/dag för män. En flaska starköl 
(33 cl) innehåller cirka 15 gram alkohol. Ett glas 
vin (15 cl) lika mycket. Ett riskbruk eller riskkon-
sumtion är en alkoholkonsumtion som medför 
förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och so-
ciala konsekvenser. För kvinnor innebär en kon-
sumtion över nio standardglas/vecka eller tre 
standardglas vid ett och samma tillfälle en för-
höjd risk. För män innebär en konsumtion över 14 
standardglas/vecka eller mer än fyra standard-
glas per tillfälle en förhöjd risk.

De ovan nämnda riktlinjerna tar dock inte hänsyn 
till att personer 65+ har lägre tolerans för alkohol 
och i högre utsträckning använder läkemedel. 
Kroppsammansättningen förändras med åldern 
vilket gör att ju äldre man är, desto högre blir al-
koholhalten i blodet av att dricka samma mängd 
alkohol. Äldre personer har en ökad känslighet för 
alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter 
som beror på fysiologiska och kroppsliga för-
ändringar men även medicinska faktorer. Svens-
ka studier visar att hos personer 65+ har både 
konsumtionen av alkohol och alkoholrelaterade 
skador och sjukdomar ökat de senaste åren. 

Även en relativt låg alkoholkonsumtion är hos 
äldre förknippad med ökad risk för olyckor och 
hälsoproblem som hjärtflimmer, mag- och 
tarmsjukdomar och vissa cancersjukdomar. En 
stigande ålder i sig ökar risken för både kroniska 
och akuta hälsotillstånd, denna risk ökar ytterli-
gare om man konsumerar alkohol.

Alkohol
Hur ser dina alkoholvanor ut?

Alkohol kan dessutom försämra kognitiva funk-
tioner (minnet, uppmärksamhet, beslutstagan-
de m.m.) och reaktionsförmågan i situationer 
som kräver skicklighet eller precision, exempel-
vis bilkörning, promenader och simning. Alkohol 
är aldrig helt ofarligt och det är inte heller nyt-
tigt, men det är utan tvekan bättre för hälsan 
att dricka mindre än mer. Håller du ditt alkoho-
lintag inom gränserna minskar du riskerna som 
är förknippade med alkohol.

Om man försöker hålla ned vikten kan alkohol 
ställa till det rejält. Alkohol är väldigt energirikt, 
ökar aptiten och bidrar följaktligen till att man 
äter mer.  Dessutom ser kroppen till att alkoho-
len går före maten vi ätit i kön till förbränning. 
Anledningen till detta är att kroppen ser alkohol 
som ett gift och levern arbetar med att göra sig 
av med all den mängd som intagits. Detta inne-
bär i sin tur att fettförbränningen minskar och 
att fett enklare lagras.

Under de senaste åren har det alkoholfria sor-
timentet vuxit sig allt större. Det finns många 
drycker att välja bland, som inte nödvändigt-
vis är söta, och som passar bra som mat- eller 
sällskapsdryck. Utforska det alkoholfria och 
lågalkohol-sortimenten hos Systembolaget, i 
butiken, på krogen eller restaurangen och testa 
dig fram.

Tips för att dricka mindre alkohol:
• Välj alkoholfria alternativ
• Välj alternativ med lägre alkohol

Du kan göra ett enkelt test om just dina alkohol-
vanor på: www. alkoholprofilen.se
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Kultur är ett ord med många betydelser som 
sträcker sig från mat och odling till konstnärliga 
uttryck och socialt överförda levnadsmönster i 
den kultur vi lever i. FN:s mänskliga rättigheter 
lyfter alla människors rätt till konstnärlig frihet 
och kreativitet i två artiklar. Dessa inkluderar 
rätten till att fritt uppleva och bidra till konst-
närliga uttryck och verk, samt att som individer 
eller i grupp, ha tillgång till och njuta av konst.

Begreppet kultur och hälsa kan enkelt beskrivas 
som kulturunderstödd vård. Detta innefattar 
olika typer av insatser där konstnärliga uttryck, 
konst och kultur används inom hälso- och sjuk-
vård, vård och omsorg eller folkhälsoområdet.
En grundläggande utgångspunkt för kultur och 
hälsa är det salutogena perspektivet. Det inne-
bär en inriktning på insatser med fokus på frisk-
faktorer, alltså det som stärker det friska och 
hälsofrämjande. Insatserna kan förenklat delas 
upp mellan två grupper som antingen sker i ett 
behandlande och rehabiliterande syfte eller i ett 
förebyggande och hälsofrämjande syfte. 

Forskning visar att en kulturunderstödd vård kan 
öka det fysiska, psykiska och sociala välbefin-
nandet vid ett flertal olika tillstånd. Det kan på 
flera sätt ha en positiv hälsopåverkan, till exem-
pel att uppmuntra till hälsofrämjande beteen-
den, ge social sammanhållning eller förebygga 

Träff 6:  
Kultur och 
ensamhet
Hur ser dina kulturvanor ut?

ohälsa. Det kan även fungera som ett stöd i vård 
av personer med akuta tillstånd. Kulturunder-
stödd vård kan användas vid behandling av så 
kallade vällevnadssjukdomar och hjälpa perso-
ner som upplever psykisk sjukdom, för att ge 
några exempel. Forskare inom folkhälsa räknar 
även alla former av eget skapande och kulturdel-
tagande som bidragande till ett ökat välmående 
och en bättre folkhälsa, utan att detta har en 
direkt koppling till vård och omsorg. I den om-
fattande genomlysningen ”What is the evidence 
on the role of the arts in improving health and 
well-being?” konstaterar WHO att kultur bidrar 
till att ge en känsla av sammanhang och mening, 
vilket både kan förebygga ohälsa och öka männ-
iskans beredskap att möta utmaningar i livet. 
På motsvarande sätt har kultur också visat sig 
viktigt för både livskvalitet, folkhälsa och social 
hållbarhet.

Trots konst och kulturs goda inverkan hos 
människor finns det i dagsläget tydliga skillna-
der i svenskarnas kulturvanor. Kvinnor är mer 
kulturaktiva än män och storstadsbor använder 
kulturutbudet mer än boende på landsbygd. Det 
är också så att högutbildade ägnar sig åt kultur i 
större utsträckning än personer med låg utbild-
ningsnivå, både när det gäller besöksaktiviteter, 
eget skapande och utövande.
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Övning: Reflektionsuppgift

Hur ser du på kultur?

Vad för slags kultur är du intresserad av? 

Berätta om ett tillfälle då konst och kultur 
gett dig en stark upplevelse (fått dig att rysa 
eller fått håret på dina armar att resa sig) och 
vad du tänker om det.

Vilken funktion har kultur för dig? Hur ser dina 
kulturvanor ut? Hjälper de dig att träffa nya 
människor, tänka annorlunda runt olika frågor, 
glömma din vardag eller inspirera dig att prova 
nya eller gamla saker på nytt?

Hur tror du att ett samhälle utan kultur och 
konst skulle vara att bo och leva i? Vad tänker du 
om det?
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Ensamhet
Hur ser den ofrivilliga ensamheten ut
i Sverige och vad kan vi göra åt det? 

Ofrivillig ensamhet drabbar oss alla periodvis i 
livet och det gäller människor i alla åldrar. I snitt 
upplever 4% av Sveriges vuxna befolkning (16 år 
och uppåt) sig socialt isolerade.  I åldersspannet 
65–85 år ligger siffran på 5–15%. Var femte vux-
en och var fjärde person över 85 år har känt sig 
ensam de senaste 14 dagarna. För åldersgrup-
pen 65 år och uppåt tillkommer faktorer som 
kan påverka möjligheterna till social samvaro 
och därmed öka den ofrivilliga ensamheten.  
Exempelvis när vi går i pension och mister kon-
taktytor, kanske förlorar en partner eller en vän. 
Vi kan uppleva en försämrad hälsa, minskad ork 
och fysisk kapacitet som försvårar umgänge och 
aktiviteter utanför hemmet. Kan social samva-
ro på recept vara en del av lösningen? Ingeborg 
Nilsson, forskare vid Umeå Universitet, leder ett 
forskningsprojekt tillsammans med Husläkarna 
och Umeå kommun för att undersöka just detta. 
Inspiration till projektet är hämtat från Stor-
britannien där de sedan många år arbetar med 
”Social prescribing”. 

Varför är det oroande att så många känner sig 
ensamma? Om ensamheten pågår under en läng-
re tid kan tillståndet vara lika hälsovådligt som 
rökning eller fetma. Ofrivillig ensamhet kan liknas 
vid ett kroniskt, lågintensivt, stresspåslag som 
ökar risken för psykisk ohälsa, försämrad livskva-
litet, hjärt- och kärlsjukdom, stroke och demens.  
Ensamhet kan kännas väldigt svårt att bryta 
och det är viktigt att förstå ensamhetens meka-
nismer för att minska den egna skammen. Orsa-
ken till ofrivillig ensamhet är ofta multifaktoriell 
och kan leda till en ond cirkel. När vi blir sedda, 
hörda och bekräftade av andra människor till-
fredsställs ett grundläggande mänskligt behov. 
Detta förklarar varför vi kan känna oss ensamma 
och utstötta trots att vi är omgivna av andra 

människor ifall det genuina mötet uteblir. När 
vi inte upplever att behovet av bekräftelse blir 
tillgodosett ökar vår rädsla att bli avvisade. För 
att inte bli sårade börjar vi stänga ute andra 
människor och undviker att söka kontakt. Vi 
kan också bli överdrivet riskberäknande och på 
vår vakt när vi inte upplever att vi har det skydd 
som en gemenskap innebär. Detta accelererar 
känslan av att vara exkluderad från gemenska-
pen, som i sin tur ökar den egna skammen och 
bidrar till ytterligare isolering. Vi har alltså inte 
oss själva att skylla för den ofrivilliga ensamhe-
ten, men det finns sätt att bryta den och det är 
fullt möjligt att lyckas på egen hand.  

Ett steg för att arbeta med din hälsa kan vara att 
ta promenaden tillsammans med någon annan 
nästa gång. Kom ihåg att det är lika svårt för oss 
alla att ta det där första steget. Det är många 
som väntar och hoppas på att någon ska höra 
av sig. Ytterligare råd för att bryta din egen eller 
någon annans ensamhet och starta en positiv 
spiral finner du i fördjupningsmaterialet i ditt 
veckobrev. 

Psykolog  Johan Cacioppo har listat fyra konkreta steg 
som du kan göra för att bryta ensamheten (EASE): 

E – Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom
  att hälsa, småprata och söka ögonkontakt med
  andra människor. 
A – Action plan. Gör upp en lista över sammanhang där
  du kan träffa likasinnade och sök dig till dem,
  exempelvis en kör eller en förening. 
S – Selection. Ha inte för många kontakter samtidigt
  utan välj vilka du vill försöka komma nära och satsa
  tid och energi på de personerna. 
E – Expect the best. Utgå från att människor du möter
  vill dig väl.
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Hemläxa
Kulturutbud

Veckans hemläxa är att undersöka ditt lokala kulturutbud. Det kan 
du göra genom att söka på internet, titta i lokaltidningar eller fråga 
bekanta. Du kan även kolla in våra partnerorganisationer så som 
Sensus studieförbund, Röda Korset, SPF seniorerna, PRO och din 
kommuns hemsida, men även sidor så som tex:

www.visitvasterbotten.se
www.alltomvasterbotten.se
www.aktivaseniorer.com/forbundet/vara-foereningar/

Om övningen
Skriv ned det du finner av det som du 
skulle vilja prova på och vill dela med 
dig av till gruppen.
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Det händer mycket i kroppen när du sover. Du 
behöver sova för att hålla dig frisk, kunna tänka 
klart och lära dig nya saker. Sömnen är viktig för 
återhämtning och för att motverka stress. Vux-
na sover 6–10 timmar per natt i snitt, men när vi 
blir äldre förändras vårt sömnmönster. Andelen 
djupsömn minskar, vi upplever fler uppvaknan-
den under natten och det blir vanligare med 
sömnsvårigheter. Förutom förändringar med 
åldern kan sömnen också variera från person till 
person. En del fungerar bra på några timmars 
sömn medan andra behöver mer. Några veten-
skapliga studier uppskattar att så mycket som 
hälften av alla äldre har någon form av sömn-
besvär. Sömnbesvär kan bero på sjukdomstill-
stånd, värk, läkemedel, förändrad livssituation 
och upplevd ensamhet, för att nämna några. 

Det finns dock flera saker man kan göra för att 
förbättra möjligheten till en god natts sömn. 
Försök få så mycket dagsljus som möjligt, gärna 
i kombination med fysisk aktivitet på dagtid. 
Skippa tuppluren på dagen och undvik koffein, 
nikotin och alkohol på kvällen. Gör den sista tim-
men inför natten rofylld och utan starkt ljus från 
mobil, dator eller tv. Ha mörkt, tyst och svalt i 
sovrummet och försök lägga dig och stiga upp 
på regelbundna tider. 

Träff 7:  
Sömn och stress
Hur hänger det ihop?

Hur ser du på din sömn? Hur kan du se till att 
få så bra förutsättningar som möjligt för en 
god natts sömn?

Att vara tillräckligt avslappnad är en förutsätt-
ning för god sömn. Om du är spänd, uppvarvad 
eller stressad är det svårt att somna. Ett tips 
kan vara att lära dig en avslappningsteknik eller 
andningsövning. Kan du ändå inte sova? Kliv upp 
och gör något annat en stund till du känner att 
sömnigheten smyger sig på.
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Stress är en naturlig reaktion i kroppen som 
ofta fyller sin funktion. Vi behöver kunna spänna 
bågen och utmana oss själva.  Att ”göra sig av 
med” eller till varje pris undvika stress är således 
inget bra eller funktionellt mål. Vi behöver lära 
oss att hantera stress och det är något vi ofta 
arbetar med genom hela livet. Stress är heller 
inget farligt. Farligt blir det först om vi inte får 
återhämtning utan går med ett varaktigt och 
långvarigt stresspåslag.  

Definitionen av stress är ”en upplevd obalans 
mellan krav och resurser”.  Vi kan alltså uppleva 
stress både av att ha för mycket krav eller för-
väntningar på oss och att ha för lite. Obalans är 
nyckelordet. Fundera gärna lite på detta nästa 
gång du säger högt eller tyst att du är stres-
sad, är du verkligen det? Kanske har du snarare 
bråttom eller är jäktad? Eller använde du ordet 
stress av gammal vana? Ska vi arbeta med att 
hantera stress kan det vara en bra början att  
definiera vilka situationer, tankar och känslor 
som innebär stress för dig.  

Det vi målar upp i fantasin är ofta värre än vad 
det är i verkligheten, och detta är troligen något 
de flesta av oss kan skriva under på. Detta gäller 
i högsta grad stress. Inte sällan kan tankar, oro 
och vår upplevelse av att inte ha kontroll leda till 
ett stresspåslag. Om vi leder tillbaka tanken till 
här och nu och till det vi faktiskt vet, så kan vi 
hjälpa oss själva på ett konstruktivt sätt. Nästa 
gång tankarna far iväg, iaktta gärna din andning 
och hur du reagerar i kroppen. Troligen så ställer 
kroppen in sig på att springa ifrån faran, men re-
aktionen fyller inte sin funktion utan lämnar dig 
istället med ett högt stresspåslag och kroppslig 
anspänning. I dessa situationer kan det vara en 

Stress
Vad är det och hur kan vi  
hantera det på bästa sätt?

god hjälp att använda sig av enkla andnings- 
övningar eller kroppsrörelser för att möta den 
inbyggda reaktionen och således få hjärnan att 
signalera när faran är över. 

Ytterligare några konkreta tips för att hantera 
stress är att ställa sig frågan vem som ställer 
kraven och har alla förväntningar på dig. San-
ningen är att det ofta är vi själva som skapar 
krav och måsten. Smärta och yttre faktorer  
såsom ljud, ljus och stökiga miljöer kan öka  
sårbarheten för stress. Fysisk aktivitet, god 
sömn och bra matvanor ökar vår motstånds-
kraft mot stress. Visste du att pulshöjande 
aktivitet kan lära hjärnan att en ökad puls inte 
nödvändigtvis betyder fara när du blir stressad? 
Ganska finurligt, eller hur?

Ta hjälp av nära och kära, de märker av dina  
reaktioner på stress och kan hjälpa dig att 
uppmärksamma dem. Sök stöd hos andra 
människor! När vi verbaliserar vår upplevelse av 
obalans konkretiseras och tydliggörs det vi är 
med om och blir därmed lättare att hantera.  
 
Vi tänker kanske oftast på stress som kamp 
eller flykt (fight or flight), men missar ibland att 
vi har en till reaktion på stress där vi stänger av 
och sluter oss. Denna reaktion kan vi kalla för att 
spela död eller använda oss av engelskans  
freeze. Detta kan visa sig som trötthet, initiativ-
löshet, att vi drar oss undan sociala samman-
hang eller har svårt att processa information.  
 
Vill du arbeta mer med andning, avspänning och övning-
ar för att vara i nuet, finns ytterligare läsning och tips 
i ditt veckobrev!
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Övning: Avslappning

Din andning sker automatiskt, oavsett om du är 
vaken eller sover. I vila är det normalt att andas 
ca 12–14 gånger per minut. När du är avslappnad 
eller sover andas du oftast djupt och långsamt. 
Om du känner dig stressad kan du pröva att göra 
andningsövningar för att slappna av. Som med 
alla metoder kräver avslappningsövningar lite 
träning och vana. När du gör övningarna är det 
bra om du sitter bekvämt utan störande mo-
ment. De första gångerna kan du känna dig rast-
lös, men när du blir van kommer du lättare att 
hitta avspänning. I ditt veckobrev finner du fler 
bra och enkla andningsövningar.  

Du kan öva avslappning i sängen innan du som-
nar, på bussen eller i väntrummet. I den här öv-
ningen föreställer du dig att du andas växelvis 
genom en näsborre i taget. Detta sker framför 
allt i tanken, men det viktiga är att du kan visua-
lisera det. 

Om övningen

Börja med att ta ett par djupa andetag genom näsan så 
att magen och axlarna sjunker ned. Gör sedan så här:

• Andas långsamt in genom vänster näsborre 
• Håll andan inne ett par sekunder 
• Andas långsamt ut genom höger näsborre 
• Håll andan ute ett par sekunder 
• Andas långsamt in igen, denna gång genom 
 höger näsborre 
• Håll andan inne ett par sekunder 
• Andas långsamt ut genom vänster näsborre
• Upprepa i någon eller några minuter

Är det svårt att fokusera på hur luften går in och ut 
genom näsborrarna kan du istället fokusera på hur 
magen rör sig in och ut när du andas, det är framfö-
rallt ett knep till att fokusera tankarna på vad som 
händer här och nu, för att inte distraheras av sin om-
givning eller andra tankar.
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Övning: Stress
Signaler på stress kan vara luriga. Ofta kommer de 
innan vi upplever att vi är stressade. Av denna 
anledning kan det vara till väldigt god hjälp att lära 
sig känna igen dem.  Det finns fler symtom och 
stressbeteenden än de som är listade här.  
Komplettera gärna!

Tecken på stress

Sover dåligt på nätterna

Känner dig trött fast du har sovit

Spänner dig och får ont i nacke eller axlar

Blir irriterad och arg för småsaker

Känner dig ointresserad av din omgivning

Väljer bort saker du tidigare gjort och tyckt om

Får svårare att tänka klart, komma ihåg saker och koncentrera dig

Känsla av rastlöshet och svårighet att koppla av

Får huvudvärk eller magont

Får hjärtklappning

Får negativa tankar, nedstämdhet eller ångest

Får minskad sexlust

Det finns flera olika saker som kan tyda på att man är 
stressad på ett sätt som inte är bra. Kryssa i rutorna på 
symptom som passar in på dig.
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Övning: Stresskedja

Det knepiga med stress är att olika personer  
får olika reaktioner och kan uppleva samma  
situation eller händelse på olika sätt. Samma 
person kan också känna sig olika mycket stres-
sad av liknande händelser vid olika tillfällen. 
Det kan bero på hur man mår för tillfället och 
vad man har varit med om tidigare. Vad gör dig 
stressad? Fyll i en stressor, en tanke förknippad 
med den och nuvarande reaktion. Skriv sedan en 
ny kedja, dvs; hur du istället kan tänka och din 
alternativa reaktion. 

Om övningen

Exempel:
Min nuvarande situation/tanke/reaktion: 
Jag ska hålla tal – jag kommer bli nervös och göra 
bort mig (tanke) – ställer in (handling) och blir 
besviken (känsla). 

Min nya situation/tanke/reaktion:  
Jag ska hålla tal – egentligen är det dumt att tänka 
att jag ska göra bort mig för det har gått bra innan 
(tanke) – jag ska träna mycket och hålla talet  
(ny tanke och handling) – jag kommer känna mig 
nöjd och stolt (känsla). 

Skriv ned egna stresskedjor  
Stressor – tanke – min nuvarande reaktion 
Stressor – ny tanke – min alternativa reaktion 
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Hemläxa
Sömnjournal

Om övningen
Veckans hemläxa är att föra en journal 
över din sömn. Skriv ned vilka tider du 
lägger dig och kliver upp, om du har  
sovit gott och om du har varit upp på 
natten. Kolla även upp vilken tempera-
tur du har i sovrummet.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Övrigt
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Under Hälsopeppens åtta veckor har du fått veta 
mer om friskfaktorer, fysisk aktivitet och träning, 
fått utföra övningar och tester, reflekterat över din 
egen hälsa och dina vanor. Du har också provat oli-
ka aktiviteter, kanske gjort nya bekantskaper och 
fått inspiration till hälsosamma levnadsvanor. 

Vår förhoppning är att du tillgodogjort dig verktyg 
för att fortsätta din hälsoresa på egen hand, eller 
tillsammans med nära och kära. Om du skulle köra 
fast någonstans längs vägen finns det alltid hjälp 
att få. Vid funderingar kring kosten är dietisten ett 
självklart val. Har du besvär med kroppens musk-
ler och leder kan du kontakta en fysioterapeut. Vid 
psykiska besvär kan du vända dig till en psykolog 
eller kurator. Är du intresserad av fysisk aktivitet 
på recept kan du kontakta din hälsocentral som 
då slussar dig vidare till förskrivare. För frågor kring 
medicinering och läkemedel kan du ta hjälp av lä-
kare eller farmaceut.

Trots inspiration och kunskap är det ofta en utma-
ning att ta resan vidare och genomföra en föränd-
ring mot hälsosammare levnadsvanor. Det hjälper 
ofta att sätta upp mål och delmål oavsett om du 
vill äta mer hälsosamt, stressa mindre, bli starkare, 
gå ned i vikt eller förbättra konditionen. Ditt mål 
får gärna vara lite utmanande, men det är viktigt 
att det också är realistiskt att uppnå. Om du för-
ankrar dina mål och delmål i värderad riktning kan 
du vara säker på att det är något som är genuint 
viktigt för dig. Bläddra gärna tillbaka till kapitel 1 
och fortsätt att arbeta med det du skrivit ned. Om 
det är värdefullt för ditt mående att gå i skog och 
mark kanske daglig balansträning kan vara ett sätt 

Träff 8:  
Kom vidare
Fortsätt din hälsoresa  
på egen hand

att bibehålla denna aktivitet. Om du vill känna dig 
rörligare när du umgås med ditt barnbarn kanske 
ett träningsprogram för knäna kan vara ett sätt att 
nå dit. Du kan också behöva veta vilka övningar du 
ska utföra, hur ofta de ska göras, samt ha en kon-
kret tidsplan med slutdatum för måluppfyllelsen.

Upplevd förbättring är en känd motivationshöjare! 
Ifall du genomförde testerna vid kursens början 
kan du göra om dem nu samt om sex respektive 
tolv månader. Om du inte gjorde testerna i början 
kan du göra dem som en baslinje från och med da-
gens datum. Rörelserna är dessutom utmärkta att 
ha som en bas i ett träningsprogram.

Under sista träffen kommer du få möjlighet att 
fundera kring de förväntningar du hade inför kur-
sen. Blev det som du hoppades? Höll du fokus på 
det som är viktigt för dig? Tillkom det något nytt? 
Reflektera också över om din målsättning och om 
tilltron till din egen förmåga förändrats under  
kursens gång.

Till sista träffen får du gärna ha med dig dina bäs-
ta tips som inspiration för hela gruppen. Vi har 
även sammanställt några av våra tips samt idéer 
från tidigare deltagare som vi kommer dela med 
oss av under träffen. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till dig som  
deltagit i Hälsopeppen och önska dig fortsatt  
lycka till med ditt hälsoliv!
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Dela med dig av dina bästa tips för att  
upprätthålla hälsosamma levnadsvanor

Övning: Mina bästa tips

Våra och tidigare deltagares tips

• Bestäm träff med en vän för att 
 genomföra aktivitet
• Berätta för vänner och familj om dina mål 
 – inkludera dem i dina förädringar
• Skriv upp dig på en aktivitet terminsvis 
 oavsett om det är en kurs, promenadgrupp, 
 kör eller simning
• Knyt nya rutiner till redan inarbetade. Gör 
 några styrkeövningar i samband med frukost, 
 ät en frukt när du dricker kaffe, ring ett samtal 
 innan eftermiddagskaffet, promenera till din 
 regelbundna aktivitet
• Ge dig själv en efterlängtad belöning efter 
 genomfört delmål
• Undvik att analysera varje dag – se det längre 
 perspektivet så krymper dina upplevda  
 tillkortakommanden
• Öva dig i att se det halvfulla glaset istället 
 för det halvtomma

51



Kontaktuppgifter
Min ledare: 

E-post:

Telefon:

www.hälsopeppen.com
facebook.com/halsopeppen
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Anteckningar

53



Anteckningar
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Anteckningar
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Lycka till med ditt  
hälsoliv

Vi gör det tillsammans!


