Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av
all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer.
Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja
utvecklingen av typ 2–diabetes. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysisk aktiv och har en måttlig konsumtion av
alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor.
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder ger rekommendationer om hur hälso- och sjukvården
kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Det här är en kortversion och mer information finns att läsa på webben.
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Levnadsvanor viktiga för hälsan
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
ger rekommendationer om hur sjukdom kan förebyggas; hälso- och
sjukvården bör genom särskilda metoder stödja patienter att förändra en
ohälsosam levnadsvana. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är
● tobaksbruk
● riskbruk av alkohol
● otillräcklig fysisk aktivitet
● ohälsosamma matvanor.
Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma
levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2–
diabetes. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och
har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än
den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra utvalda levnadsvanorna
är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i
Sverige.
Trots att dessa levnadsvanor alltså orsakar så mycket sjukdom, och
trots att åtgärder för att förebygga sjukdom är en del av hälso- och
sjukvårdens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har
det sjukdomsförebyggande arbetet fortfarande ingen självklar ställning i
hälso- och sjukvården. Det saknas en enhetlig praxis, och det råder stora
variationer mellan landsting och mellan vårdenheter.
Regeringen vill stärka det förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården
och har därför beslutat att särskilt stödja införandet av dessa nationella
riktlinjer. Stödet riktar sig både mot vårdgivarna och mot professionerna.
Att erbjuda åtgärder i enlighet med rekommendationerna innebär ett
effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Det kan också
leda till besparingar på lång sikt, i form av minskade sjukvårdskostnader
för levnadsvanerelaterade sjukdomar.

Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen har ett uppdrag att utarbeta evidensbaserade nationella
riktlinjer för god vård för de stora folksjukdomarna och för patienter med
andra allvarliga sjukdomar där vården tar stora resurser i anspråk.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd för styrning och
ledning inom hälso- och sjukvården. Målet är att bidra till att hälso- och
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sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov samt styrs
av systematiska och öppna prioriteringar. De primära målgrupperna
för riktlinjerna är således beslutsfattare inom hälso- och sjukvården
(politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer) och hälso- och
sjukvårdspersonal.
I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer anlitar Socialstyrelsen
ett stort antal experter med vetenskaplig och klinisk erfarenhet. Arbetet
inleds med en systematisk genomgång av det vetenskapliga läget för det
aktuella området. Riktlinjerna ska baseras på bästa tillgängliga kunskap,
och utgår i första hand från systematiska översikter. Det vetenskapliga
underlaget granskas, bedöms och redovisas enligt i förhand uppställda
kriterier.
Myndighetens förslag till prioriteringar utgår från den nationella
modellen för prioriteringar, där tre dimensioner vägs samman:
● tillståndets svårighetsgrad
● åtgärdens effekt
● kostnadseffektivitet.

Rådgivande samtal grunden för åtgärderna
För de åtgärder som redovisas i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, är grunden alltid någon form av rådgivning eller
samtal. Åtgärderna har delats upp i tre nivåer – enkla råd, rådgivande
samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Indelningen beror av flera
aspekter, som åtgärdernas struktur, innehåll och omfattning, och utifrån
hur detta har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen.
De tre åtgärdsnivåerna är gemensamma för alla fyra levnadsvanor,
men kan skilja sig åt när det gäller omfattning samt vilka verktyg och
hjälpmedel som ingår. Samtliga nivåer förutsätter att
● personalen har kunskap om den eller de levnadsvanor åtgärden gäller
● hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor.
Övriga åtgärder i riktlinjerna – till exempel nikotinläkemedel eller
skriftlig ordination av fysisk aktivitet – ges i tillägg till någon form av
rådgivning eller samtal.
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Tabell 1. Socialstyrelsens tre åtgärdsnivåer för sjukdomsförebyggande
metoder
Åtgärdsnivå

Beskrivning

Omfattning i tid

Enkla råd

• Information och korta, standardiserade råd
och rekommendationer om levnadsvanor
(inte detsamma som att ställa frågor om levnadsvanor).
• Ev. komplettering med skriftlig information.

Vanligtvis kortare
än 5 minuter.

Rådgivande
samtal

• Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal
och patient.
• Anpassning till den specifika personens ålder,
hälsa, risknivåer m.m.
• Ev. komplettering med olika verktyg och
hjälpmedel.

Vanligtvis10–15
minuter, ibland upp
till 30 minuter.
Konsultationen
sker ibland vid
upprepade
tillfällen

Kvalificerat
rådgivande
samtal

• Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal
och patient.
• Anpassning till den specifika personens ålder,
hälsa, risknivåer m.m.
• Eventuell komplettering med olika verktyg
och hjälpmedel.
• Vanligen teoribaserat eller strukturerat, t.ex.
- Social learning theory/Social cognitive theory
- Health belief model
- Theory of planned behavior
- Stages of change/Transtheoretical model
- Motiverande samtal (MI)
- Kognitiv beteendeterapi (KBT)
- Åtgärd med komponenter från flera teorier
• Personal med utbildning i den metod som
används.

Ofta längre än
rådgivande samtal. Konsultationen
sker i regel vid
upprepade tillfällen

Rekommendationerna
Rökning

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till
patienter som röker. Åtgärder för att hjälpa patienter att sluta röka är
förmodligen vanligt förekommande redan idag, men Socialstyrelsen
bedömer att rekommendationen ändå innebär en ambitionshöjning.
Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida,
ammande och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk
rökning, och för dessa grupper finns särskilda rekommendationer.
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Riskbruk av alkohol

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som
har ett riskbruk av alkohol. Inom primärvården ställer rekommendationen
om rådgivande samtal främst krav på kunskap och medvetenhet om
riskbruk, medan det inom andra delar av vården förmodligen behövs både
mer kunskap och ett resurstillskott för att kunna utföra åtgärden.
Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig
konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. En hög
genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka för män
och 9 standardglas för kvinnor. Intensivkonsumtion avser en konsumtion
av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och
fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som
motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. På
individnivå kan känsligheten för alkohol variera och det kan ibland vara
lämpligt att ge stöd till patienter med lägre konsumtionsnivåer att minska
sin alkoholkonsumtion.
Bland personer med en alkoholkonsumtion som normalt motsvarar
riskbruk kan det också finnas de som har utvecklat ett missbruk eller
beroende. Dessa personer omfattas inte av rekommendationerna utan bör
erbjudas behandling enligt riktlinjer för dessa diagnoser.

Otillräcklig fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg
av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med
särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.
Socialstyrelsen bedömer att hälso- och sjukvården bedriver ett arbete
inom området, men att det finns stora variationer i landet. Sannolikt krävs
ett resurstillskott för att uppfylla rekommendationen.
Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter
fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre
än 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.

Ohälsosamma matvanor

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal
till patienter med ohälsosamma matvanor. Matvanor är troligtvis den
levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag,
vilket förmodligen kan leda till betydande kostnadsökningar inom
området.
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Ohälsosamma matvanor definieras med hjälp av ett kostindex som
Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Indexet bygger
på konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat (till
exempel godis, chips, kaffebröd, läsk). Utifrån denna definition har cirka
20 procent av befolkningen ohälsosamma matvanor.

Stor satsning för hälso- och sjukvården
På kort sikt bedömer Socialstyrelsen att rekommendationerna kommer att
medföra en kostnadsökning för hälso- och sjukvården, i form av den tid
som personalen behöver avsätta. En annan stor del av kostnadsökningen
är kostnaden för kompetenshöjning och fortbildning. Vården kan behöva
utveckla dels en allmän utbildning för att öka kunskapen om och påverka
attityden till sjukdomsförebyggande arbete, dels en särskild utbildning
med fördjupad kunskap om levnadsvanorna och om de rekommenderade
åtgärderna.
Samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården är också av
stor vikt. En av de utmaningar som vårdgivarna står inför är att utveckla
varaktiga samarbetsmodeller med andra aktörer, t.ex. förvaltningar,
frivilligorganisationer och studieförbund som kan ge ytterligare stöd till
att främja hälsosamma levnadsvanor.

Hälsofrämjande förhållningssätt vid samtal om
levnadsvanor
Vid tillämpningen av rekommendationerna i riktlinjerna anser Socialstyrelsen att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett
hälsofrämjande förhållningssätt. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i
samtal om levnadsvanor är framför allt att ge patienterna kunskap, verktyg
och stöd i sin hälsoutveckling. Samtalen bör utformas som en stödjande
dialog som utgår från patientens egen upplevelse av levnadsvanan, och
som tar hänsyn till patientens motivation till förändring. Detta stärker
patientens egenmakt (empowerment) och gör att patienten får en central
roll i sin egen hälsoutveckling. Ett sådant hälsofrämjande förhållningssätt
är viktigt i alla vårdsituationer, men det är särskilt viktigt om behandlingen
innebär att patienten behöver ändra sina levnadsvanor, det vill säga ändra
på vardagliga rutiner och invanda beteenden. När patienten är motiverad
behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda verktyg och stöd till
förändring.
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Avvägning när man ska fråga
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården arbeta för att
förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, när
det är lämpligt, ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom
eller skada. Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården i större utsträckning än den gör i dag bör uppmärksamma patienternas levnadsvanor. All hälso- och sjukvårdspersonal bör därför ha verktyg för att kunna
ställa frågor, erbjuda åtgärder eller hänvisa patienten vidare.
Som vid all annan diagnostik bör arbetet med att identifiera ohälsosamma levnadsvanor ske på ett sätt som upplevs relevant för patienten.
Ibland kan det finnas särskilda skäl att inte beröra frågan. Därför behöver
vårdpersonalen alltid göra en enskild bedömning av när och hur frågorna
ska ställas, så att det sker på bästa möjliga sätt och med lyhördhet för
patientens förväntningar och värderingar.

Indikatorer för verksamhetsuppföljning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att återkommande rapportera om
läget i hälso- och sjukvården. Myndigheten har också i uppdrag att följa
upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar vårdens praxis.
Socialstyrelsen utarbetar därför indikatorer inom ramen för arbetet med
nationella riktlinjer. Indikatorerna är mått som avser att spegla kvaliteten.
De ska kunna användas som underlag för verksamhetsuppföljning och
-utveckling, samt för öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens
kvalitet och kostnader.
Ett problem är att det idag saknas datakällor för att kontinuerligt
följa indikatorerna nationellt även om det kan se annorlunda ut på
lokal och regional nivå. Socialstyrelsen har tagit fram KVÅ-koder
(koder för klassifikation av vårdåtgärder) som är direkt anpassade till
riktlinjerna för att underlätta enhetlig dokumentation, och kommer även
på andra sätt stödja implementeringen av riktlinjerna och det fortsatta
utvecklingsarbetet som behövs för att möjliggöra uppföljning.

Stöd till införandet av de nationella riktlinjerna
om sjukdomsförebyggande metoder
Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja införandet
av de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår att

7

Levnadsvanor.indd 7

2012-04-16 08.58

● tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom
om riktlinjerna inom landsting och kommuner
● kartlägga behovet av och stödja metodutveckling för det förebyggande
arbetet inom vård och omsorg
● skapa en interaktiv utbildning för olika yrkesgrupper med hjälp av ITlösningar
● utveckla modeller eller metoder för att säkerställa datatillgång för uppföljning av införandet av riktlinjerna.
Arbetet sker i nära samarbete med landsting och regioner. Varje landsting
och region har utsett en kontaktperson till projektet vid Socialstyrelsen.
I projektets referensgrupp deltar företrädare för hälso- och sjukvården,
professionerna och de närmast berörda myndigheterna.
Genom Socialstyrelsens projekt har Svenska Läkaresällskapet och Svensk
sjuksköterskeförening kunnat bygga upp egna projektorganisationer för
att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder.
Sveriges kommuner och landsting bedriver inom ramen för Nationella
cancerstrategin ett arbete för att stödja tobaksavvänjning. Bland annat
stödjer man utvecklingen av journalsystem för att underlätta registrering
och uppföljning av tobaksslutarstöd.
Nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
är ett nätverk för hälso- och sjukvården som finns representerat i flertalet
landsting och regioner. Nätverket bidrar aktivt till att stödja införandet av
de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder.

Länkar för mer information finns att läsa på:
www.socialstyrelsen.se/
nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggande metoder
www.skl.se/cancervard
www.natverket-hfs.se
www.sls.se/levnadsvaneprojektet
www.swenurse.se/Svensksjukskoterskeforening/Verksamhet/
halsoframjande-arbete/Levnadsvanor/
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