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Utbildningen är framtagen i samverkan med Livsmedelsverket 



Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som: 

sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, psykolog, barnmorska eller 

dietist 

”God kunskap om våld mot äldre ger 

förutsättningar att arbeta mer effektivt 

med att förebygga och upptäcka våld 

samt stödja våldsutsatta personer 

som.” 

Till vem vänder sig utbildningen? 
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Kursdeltagare efter genomförd webbutbildning 

”Jag tycker att kursen är mycket bra och 

toppen att jag har möjlighet att komma 

tillbaka och läsa igen.”  



Mer än bara en webbutbildning 
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•Webbaserad 

utbildning i dator eller 

på surfplatta  

• ”Guide till 

webbutbildningen”  

ger stöd för hur 

webbutbildningen kan 

användas och förslag 

på kursupplägg 

• Filmer 

•Verktyg  



Utbildningens innehåll – 3 delkurser 
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•Kostråd  

•Vem bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal 

•Samtalet 

 

och mer material: 

Verktyg 

 



Kostråd – delkurs 1 
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•Samband mellan kost och sjukdom 

•Näringsämnen och rekommendationer 

•Livsmedelsverkets kostråd 

•Gruppövning kostråd,  

    Annas matvanor 



Fördjupningar – delkurs 1 
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•Faktorer som påverkar järnupptag   

•Kost och sjukdomar   

•Mat och miljöpåverkan 

•Om Nordiska närings- 

rekommendationer  



Vem bör erbjudas det kvalificerat 

rådgivande samtalet – delkurs 2 
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•Processen för rådgivning om matvanor 

•Gruppövning läkarsamtal 



Fördjupningar – delkurs 2 
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•Att bedöma övervikt 

•Kostråd vid några diagnoser 

•Särskilt prioriterade grupper 



Samtalet – delkurs 3 
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• Individens utgångspunkter 

•Förhållningssätt och metoder 

•En modell för samtalet 

•Gruppövning,  

   öva på samtalet 



Fördjupningar – delkurs 3 
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• Fler teorier och modeller 

•Kvalitetssäkring  

motiverande samtal MI 

 



Verktyg - exempel 
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•Kostindex 

•Enkla råd för  

bra matvanor 

 

…med mera 

 



Gör utbildningen i din egen takt 
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Tid: 

Den webbaserade utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra.  

 

Delkurser: 

Du kan gå igenom delkurserna i valfri ordning. Du kan också välja 

att bara gå igenom en eller två delkurser. Efter genomgången 

delkurs fyller du i en utvärdering för att sedan kunna hämta ut ett 

kursbevis. Går du igenom alla delkurser i utbildningen kommer du 

att få tre kursbevis.  



Praktiskt 

– registrering och inloggning 
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För att få tillgång till utbildningen måste du 

registrera din e-postadress. 

 

Du får ett mejl till den e-postadress du anger. Följ 

sedan anvisningarna för inloggning i mejlet.  Du 

använder sedan samma inloggningsuppgifter om 

du vill gå in fler gånger på samma utbildning. 

 

Utbildningen är avgiftsfri. 



Var finns utbildning och mer material? 
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www.socialstyrelsen.se/matvanor 

 

Mer material om kost: 

 

www.livsmedelsverket.se 

 



Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 

www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev 

 


