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Mat och Fysisk aktivitet

8.30- 10.00  mat Carina Svärd

10.00-10.15    fika

10.15-11.45  fysisk aktivitet Gerthi Persson

LUNCH

14.30-15.45  alkohol
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Den fysiska aktivitetens
betydelse för hälsan

• Evidens för fysisk aktivitet

• Påverkan på kroppen

• Rekommenderade nivåer

• Stillasittande

• Verktyg för att öka den fysiska 
aktiviteten

• Fysisk aktivitet på recept (FaR)
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Gerthi Persson 

leg. fysioterapeut, med dr

Utvecklingsenheten



Morris et al 1953
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Lancet 2012; Published Online July 18 
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Experimentell forskning

Interventionsstudier

Epidemiologisk forskning



Ryggmärgsskada

Schizofreni

Fysisk aktivitet-evidensbaserad medicin

Alzheimer
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Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling

GRADE

starkt (++++)

måttligt starkt(+++)

begränsat(++)

otillräckligt(+)

vetenskapligt underlag



Förebygga sjukdom med fysisk aktivitet

• kranskärlssjukdom 15-39 %

• stroke 33 %

• högt blodtryck 12 %

• diabetes (typ2)12-35 %

• tjocktarmscancer 22-33 %

• bröstcancer 5-12 %

• benskörhetsfrakturer 18 %.
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DALY -Disability Adjusted Life Year
förlust av friska år 

• Fysisk inaktivitet tillskrivs 3,3 % av all DALY.

• En av de tio största riskfaktorerna att dö i förtid 
i världen.

• Den femte (kvinnor) och sjätte (män) viktigaste 
riskfaktorn för att drabbas av sjukdom.

• Fysiskt aktiva lever i genomsnitt 6 år längre. 
Dessutom får de i genomsnitt 8 extra friska år
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Risk för sjukdom

• arv

• inaktivitet

• rökning

• kost

• alkohol

• stress
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Motionera regelbundet och bli gammal

God arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den 
klart starkaste faktorn för överlevnad hos män 
Healthy Aging Research 2014, 3:5



Oavsett ålder
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Det är aldrig för sent



If you don’t use it you loose it

Bekämpa latmasken !
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Hur mycket fysisk aktivitet krävs?
Eller hur mycket kan man komma undan med?

30 minuter 

om dagen
Svenska Läkaresällskapet

kan delas upp i 3 x 10 min eller 2 x 15 min

All fysisk aktivitet räknas
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Nya Rekommendationer Vuxna 

Varje vecka:

•Minst 150 min måttligt 
ansträngande fysisk aktivitet 
(t.ex. 5 x 30 min raska 
promenader) 

eller

•Minst 75 min kraftigt 
ansträngande fysisk aktivitet 
(t.ex. 3x25 min löpning, gympa)

All tid räknas
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Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Svenska läkaresällskapet 2011 



•Styrketräning 2 ggr/v

•Balansträning >65 år

•Minskat stillasittande
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Svenska läkaresällskapet 2011 

Rekommendationer forts



De som inte kan nå upp till 
rekommendationerna om 
fysisk aktivitet – bör vara så 
aktiva som tillståndet medger

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Svenska läkaresällskapet 2011 

Rekommendationer forts



Vad är en aktivitetsminut?

1. Hur mycket tid ägnar du dig en vanlig vecka åt 
vardagsmotion, t.ex. promenader, cykling, 
trädgårdsarbete? 

2. Hur mycket tid ägnar du dig en vanlig vecka åt fysisk 
träning, som får dig att bli andfådd, t.ex. löpning, 
motionsgymnastik, bollsport?          antal minuterx2

Sammanlagda minuter fråga 1och 2
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Socialstyrelsens riktlinjer



Bedöm och utvärdera fysisk aktivitet

Aktivitetsmätare -Objektiv mätning

FYSS 2017 – Hagströmer, Wisén, Hassmén

Stegräknare

Grovt mått på den totala 

fysiska aktiviteten

Accelerometer

Total fysisk 

aktivitet och 

aktivitetsmönster



Mätning av fysisk kapacitet

FYSS 2017 – Hagströmer, Wisén, Hassmén

Submaximalt konditionstest

• Åstrands cykeltest

•Ekblom-Bak-test

•Hjärtrehab-test

Funktionell arbetsförmåga

• 6-minuters gångtest

• 6- eller 12-minuters 
löpning



Prata om intensitet & upplevd ansträngning

Intensitetsnivåer

Låg intensitetsnivå 9–11

Måttlig intensitetsnivå 12–13

Hög intensitetsnivå  14–17

Din upplevda ansträngning Intensitetsnivå

6 Ingen ansträngning alls

7
Extremt lätt

8

9 Mycket lätt

Låg10

11 Lätt

12
Måttlig

13 Något ansträngande

14

Hög
15 Ansträngande

16

17 Mycket ansträngande

18

19 Extremt ansträngande

20 Maximal ansträngning

Borg-RPE-skalan® – ® G. Borg, 1970, 1998



RISK

mellan fysisk aktivitet 

och hälsa/risk

Läkartidningen 2015

Häsovinst

Risk

Stillasittande/
låg dos

Medelhög dos Hög dos Mycket 
hög dos

HÄSOVINST

DOS FYSISK AKTIVITET

Dos–responssamband



Fysisk aktivitet /Stillasittande

Källa: Hälsa på lika villkor 2018

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial
utbildning

Stillasittande minst 10timar/dygn Fysiskt aktiva minst 150min/vecka 

självrapporterad aktivitet 16-84år 



Vardagsmotion

Stor hälsopotential att öka

den totala fysiska aktivitetsnivån,

både i anslutning till arbete och

fritid. Bekämpa latmasken !

Fysisk aktivitet är en färskvara,

viktigt att bibehålla sin aktivitets-

nivå under en längre tid för att 

erhålla bäst effekt. (Folkhälsmyndigheten)
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Aktivitetspyramid
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Diabetes
• En timmes snabb promenad per dag ger 34 % mindre 

risk att utveckla typ 2-diabetes(Hawley, Lessard 2008)

• Ett medelhårt träningspass vid Typ II, leder till ökad 
insulinkänslighet som kvarstår >16tim och avklingar efter 
48tim (Hawley, Lessard 2008)

• Tydligt dos-respons samband mellan fysisk aktivitet och 
plasmaglukoskontroll. Kort diabetesduration-god 
sannolikhet att nå kontroll med enbart fysisk aktivitet 
(Umpierre, Ribeiro et al. 2011)

• Vävnadernas känslighet för insulin ökar 
vid fysisk ansträngning såväl som i vila vidTyp I och II-
diabetes (Borghouts, Keizer 2000)

• Fysisk aktivitet 3 gånger i veckan tillsammans med 
förändrade kostvanor är lika effektivt som att påbörja en 
insulinbehandling vid diabetes typ II. (Bergstad et al. 2005)
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Aerob fysisk aktivitet Muskelstärkande aktivitet

intensitet Duration 
min/vecka

Frekvens 
ggr/vecka

Antal 
övningar

Antal rep. Antal set Antal 
ggr/vecka

Måttlig Minst 150 3-7 8-10 8-12 Minst 1 2-3

eller Evidens saknas för styrketräning vid Typ 1
Bättre effekt vid högre intensitet och dos av aerob
aktivitet. Kombination av aerob och styrketräning 
bättre effekt.hög Minst 75 3-5

Eller kombinerad måttlig/hög t.ex. 
90min/vecka (30min. 3ggr/v

Typ 1 och 2 diabetes



Hjärta och kärl

Sänkta riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom vid 
typ I och II diabetes Wallberg-Henriksson H, Krook A. LiberAB; 

2005, ss. 97-108

Förbättrad blodfettprofil och sänkt blodtryck 
Rigla M, Sanchez-Quesada JL, Ordonez-Llanos J, Prat T, Caixas A, Jorba O, et 
al.Metabolism 2000;49:640-7.

Vältränade överviktiga män löper mindre
risk att dö i hjärtkärlsjukdom än otränade
normalviktiga män 

Lee CD, Blair ST, Jackson AS. Am J Clin Nutr 1999;69:372-80. 
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Hypertoni, kranskärlssjukdom lipidrubbning 

Aerob fysisk aktivitet Muskelstärkande aktivitet

hypertoni

intensitet Duration 
min/vecka

Frekvens 
ggr/vecka

Antal 
övningar

Antal 
rep.

kommentar

måttlig
hög
kombinerad

minst 150
minst 75
måttlig/hög

3-7
3-5

Vid isometrisk träning 4x2 min kontraktion på 
20-50% max kontraktion, 3ggr/vecka, evidens 
saknas, max effekt efter 4-6 mån

kranskärlssjukdom

måttlig/hög Minst 90
30-60 
min/tillfälle

3-5 8-10 10-15 Träningsstart inom 1 - 2 
veckor efter en akut 
händelse fysioterapi

lipidrubbning

måttlig
hög
kombinerad

minst 150
minst 75
måttlig/hög

3-7
3-5

All form av aerob träning 
har effekt så länge 
tillräcklig dos uppnås
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DNA och hjärnsubstans 

• Skyddande effekt på ändarna av DNA 
kromosomen. Personer med längre 
telomerer lever 5 år längre.    Lynn F. Cherkas 

et al. Arch Intern Med. 2008;168(2):154-158.

• Nybildning av hjärnceller 
vid fysisk aktivitet.       Pereira 

AC et al. PNAS 2007;104:5638-5643. 
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Hjärnstark – Hur motion och träning stärker 
din hjärna. Anders Hansens, författare och psykiatriöverläkare

• Hjärnan verkar vara det organ som stärks allra mest när 
vi rör på oss.

• Förutom att må bättre av fysisk aktivitet, förbättras 
även koncentration, minne, kreativitet och 
stresstålighet.

• Hjärnan processar information snabbare  och blir bättre 
på att mobilisera tankemässiga resurser när de behövs.

• En extra ”mental växel” att lägga i om det är stökigt 
omkring oss eller behålla lugnet när hjulen snurrar som 
snabbast.”

• Fysisk aktivitet till och med verkar öka intelligensen. 

(sidan 9)



Effekter av fysisk aktivitet

• Ökad neurotransmission av dopamin, noradrenalin, 
serotonin och endorfiner, som stimulerar till ökad 
nervcellsnybildning i hippocampus.

• Ökad nivå av brain derived neurotropic factor 
(BDNF) ger ökad cellöverlevnad, tillväxt och 
differentiering av nya nervceller och synapser.

• Minskade nivåer av C-reaktivt protein (CRP) och 
inflammatoriska cytokiner som är utlösande 
faktorer för kronisk stress.



Demens och minnesstörning

Fysisk aktivitet minst två ggr/v i medelåldern 

minskar risk för demens med 52%, Alzheimer 

62% Rovio S et al. Lancet 2005;4;705

Halverad risk för demens och Alzheimer 

hos fysiskt aktiva - fr.a. hos de med ärftlig     

belastnin. Nordkarelen projektet och FINMONICA

Högintensiv träning förbättrar problemlösning 

hos kvinnor med lätt glömska Baker LD, Arch

Neurol. 2010 Jan;67(1):71-9.
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Aerob fysisk aktivitet Muskelstärkande aktivitet

intensitet Duration 
min/vecka

Frekvens 
ggr/vecka

Antal 
övningar

Antal rep. Antal set Antal 
ggr/vecka

Måttlig Minst 150 3-7 8-10 8-12 Minst 1 2-3

eller Personer med demens behöver oftast assistans med sin 
träning. Vid lindrig eller måttlig depression lindrar fysisk 
aktivitet depressiva symtom i liknande grad som 
antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi 
(KBT). Vid medelsvår till svår depression bör den fysisk 
aktiviteten ske parallellt med övrig antidepressiv 
behandling som medicinering och/eller samtalsterapi.

hög Minst 75 3-5

Eller kombinerad måttlig/hög t.ex. 
90min/vecka (30min. 3ggr/v)

Fysisk aktivitet vid demens och 
depression



Träningsredskap
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http://www.gardesloppet.com/grongubbe/index2.html


Förändring i aktivitetsmönster 
(1978-2002 )

Mäkinen T et al. Scand J Med Sci Sports 2009;19:188-197. 
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The active couch potatoe

Owen N et al. Exerc Sports Sci Rev 2010;38:e 

pub juli 
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Ebklom-Bak et al. Scand J med Sci Sports 2018

•Andelen med låg konditionsnivå 
(<32 mL/min/kg) har ökat från 27 % 
till 46 %

•Minskning av absolut VO2max med 6,7 
% (0,19 L/min)

•Minskning av relativ VO2max med 10,8 
% (4,2mL/min/kg)

354 277  individer, 18-74 år, 44 % kvinnor.

Screening via Företagshälsovård mellan 1995 och 2017.

Submaximal konditionstest på cykel enligt Åstrand.

Konditionen har försämrats 

bland arbetsföra vuxna i Sverige

som konditiontestats via företagshälsovård



Raustorp , Fröberg, Acta Paediatr, 2018

Konditionen har försämrats 
bland skolbarn i Sverige

Stegmätning visar att 
svenska skolbarn och 
framför allt tonåringar 
rör sig allt mindre.

Tvärsnittsstudier med stegmätning av 

8- 11- och 14-åringar

332 individer år 2000, 

562 individer 2017

2017 jämfört med 2000

• Antalet steg /dag hade minskat med 30 % 

bland 14-åriga flickor och med 24 % bland 

pojkarna 

• Antalet steg/dag  hade minskat med 12 %  

bland både 11-åriga flickor och pojkar 

• Antalet steg/dag var oförändrat bland 8-åriga 

flickor men ökat med 8 % bland 8-åriga pojkar



Kondition viktig

God arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den 
klart starkaste faktorn för överlevnad hos män 
Healthy Aging Research 2014, 3:5



Stillasittande

orsakar var 10:e dödsfall.

Lika farligt som rökning   
Min Lee et al, Lancet 2012; Published Online July 18
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Data från 168 länder 2001-2016. Lancet Global Health 2018

Otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande

2016
•27,5 % av världens befolkning är 

otillräckligt fysisk aktiva

•1,4 miljarder människor rör sig så lite 
att det medför risk för ohälsa

•Vanligare i höginkomstländer

•Fler kvinnor än män

• I Sverige: 21,5 % av männen och 24,7 % 
av  kvinnorna                                          



Andel vuxna som sitter 4 timmar 
eller mer/dag

Europa 64% 

Amerika 55% 

Mellanöstern 41% 

Oceanien 40% 

Afrika 38% 

Sydostasien 24%

(Hallal PC et al, Lancet 2012)

2020-11-03

En bensträckare (2 min/ 20 min) ger  Minskad 
glukos och insulinnivå efter måltid.
(Dunstan D et al. Diabetes Care 2012; 35:976-83)



Dos-responssamband mellan stillasittande
och …

Kardiometabola riskfaktorer

• större midjeomfång

• BMI 

• systoliskt blodtryck

• Triglycerider

• 2-timmars plasmaglukos

• Seruminsulin

• lägre HDL

Förtida död 
kardiovaskulär och total 
mortalitet

Även hos fysiskt aktiva 
individer ökar risken 
för död med ökat 
stillasittande.

Bryt stillasittandet



Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder 2011

Prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor  2018

Socialstyrelsen
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Rådgivning- grund för alla åtgärder

Levnadsvana Åtgärd

Rökning Kvalificerat rådgivande samtal 

Riskbruk av alkohol Rådgivande samtal 

Otillräcklig fysisk 
aktivitet

Rådgivande samtal med eller utan 
tillägg av skriftlig ordination av fysisk 
aktivitet och/eller aktivitetsmätare 

Ohälsosamma matvanor Kvalificerat rådgivande samtal

• Individuellt samtal

• Individuellt samtal 
+ Individualiserad 
skriftlig ordination

• Individuellt samtal 
+ Aktivitetsmätare



Tillägg 
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Antal steg/dag

Kvinnor: 

18-40 år: 12 000

40-50 år: 11 000 

50-60 år: 10 000 

> 60år: 8 000 

Män: 

18-50 år: 12 000

> 50 år: 11 000 

2020-11-03

Barn:
Flickor 6-12 år: 12 000
Pojkar 6-12 år: 15 000



FaR som behandlingsmetod

Används som:

•Första behandling

•Alternativ eller komplement till 
läkemedel

För att ge:

•Hälsovinster, minska riskfaktorer

•Minskad läkemedelskonsumtion

•Minskade läkemedels- och 
sjukvårdskostnader – hälsoekonomi

SoS Nationella riktlinjer 2017, FYSS 2017



•Samtal i kombination med 
skriven ordination 

•Aktiv, deltagande patient –
planering, målsättning

•Positiv attityd till FaR från 
patienter

•Bättre följsamheten till FaR än 
långtidsbehandling med 
läkemedel

FaR som behandlingsmetodFungerar det?

SoS 2014, Leijon 2009, Kallings 2008, SBU 2006, WHO Adherence 

to long-term therapies: Evidence for action 2003



•Ökad fysisk aktivitet

•Ökad fysisk kapacitet

•Minskad tid i stillasittande

•Förbättrad kardiovaskulär, metabol 
hälsa

•Ökad hälsorelaterad livskvalitet och 
tilltro till förmåga

FaR som behandlingsmetodResultat?

Lundqvist 2017, Morén 2016, Hellgren 2016, Rödjer 2015, Olsson 2015, 

Hendberg 2014, Sjögren 2012, Hemmingsson 2009, Kallings 2008



36 % otillräckligt fysiskt aktiva i Sverige

21,5 % stillasittande >10 tim/dag

Vem ska ha FaR?

Socialstyrelsen 2018, FYSS 2017, Folkhälsomyndigheten 2016

Individer som av hälso- och 
sjukvården bedömts vara i 

behov av ökad fysisk aktivitet 
för att förebygga och/eller 

behandla sjukdom.



När ska FaR in i processen?

Som första 
behandling

Som komplement till 
annan behandling, 
ex. läkemedel eller 

rehabilitering

Vid avslutad 
rehabilitering/

specifik träning



Syftet med samtalet 
om fysisk aktivitet är 
att ge förutsättning 
för en …

•Hur mycket rör du på dig respektive 
sitter du still en vanlig vecka 
(arbete och fritid)?

•Nuvarande fysisk aktivitet (innehåll 
och omfattning)?

•Tidigare fysisk aktivitet?

•Möjligheter/fördelar?

•Hinder/risker?

•Motivation, tilltro?

… diskussion kring 
eventuell förändring 
och en individuellt 
doserad ordination.

FaR – Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Statens 

Folkhälsoinstitut 2011



Bedöm och utvärdera fysisk aktivitet

Självrapporterad



Bedöm och utvärdera stillasittande

Räkna ihop 

stillasittande tid en 

typisk dag, t.ex:

• I bilen

•På arbetet 

•På fritiden



FaR som behandlingsmetod

Individuellt
rådgivande

samtal

1
Skriftlig 

ordination på 
fysisk aktivitet

2
Individuellt 

planerad 
uppföljning

3



Samtala med 

patienten om 

motivation till 

förändring av fysiska 

aktivitetsvanor och 

eventuella hinder

Individuellt
rådgivande

samtal

1
Exempel på frågor

• Berätta om tidigare erfarenheter av fysisk 
aktivitet.

• Ser du idag några hinder för att öka din fysiska 
aktivitet?

• På vilket sätt tror du att du kan öka din fysiska 
aktivitet?

• Hur viktigt är det för dig att bli mer fysiskt aktiv? 
(1–10) 

• Hur stor tilltro till din förmåga har du att 
genomföra planerad förändring? (1–10)

Bedöm beredskap/motivation 
till förändring



Utifrån patientens funktionsförmåga, nuvarande aktivitetsnivå och 

motivation till förändring 

Ordinera individuellt diagnosanpassad fysisk 

aktivitet med stöd av FYSS

Specificera ordinationen utifrån: 

• Val av aktivitet (låt patientens intresse styra) 

• Frekvens 

• Duration 

• Intensitet

Formulera en individuellt doserad ordination

Skriftlig 
ordination på 

fysisk aktivitet

2
Individuellt
rådgivande

samtal

1



• Förskrivande vårdgivare ansvarar för att uppföljning sker.

• För vårdenhet med kort vårdtid: epikris och kopia på FaR som skickas 

till uppföljande vårdenhet

• Uppföljning ska ske efter individuellt behov och behöver anpassas efter 

patientens motivation, beredskap och tilltro

• Viktigt med uppföljning  relativt tidigt för att stötta och ev. justera dos 

eller aktivitet , t.ex. Efter några veckor eller 2–3 månader, samt efter 

lite längre tid,  6 månader och 1 år. 

• Uppföljningen kan ske via återbesök och/eller telefonkontakt

2
Individuellt 

planerad 
uppföljning

3

Uppföljning



Förskrivning i Blekinge
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Antal FaR
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Piller              Fysisk aktivitet

• fabrikat

• frekvens

• dos

• aktivitet (vad?)

• frekvens (hur ofta?)

• dos (intensitet?)
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Motiverande samtal

Hitta en aktivitet man tycker om och trivs med

2020-11-03



Aktivitetskataloger www.1177.se

Gympa

Asarumsgymnasterna/Mörrums Gymmix 

Tid och plats: se schema på webbplats www.asarumsgymnasterna.nu 
Kostnad: 400 kronor per termin

Beskrivning av aktivitet: Vi erbjuder olika intensitet av träning där du och 
din kropp själv bestämmer tempot. Hos oss väljer du pass såsom Tabata, 
Core, Cirkelträning, Intervallträning, Box, Workinggympa, Seasonal Grace 
samt Linedance (en dansform där du inte behöver någon partner). 
Intensitet: lätt/medel. 



FaR®

ingen sekretess

försäkring

tidsbegränsad 
subventionering 

friskvård

Högkostnadsskydd
gäller inte
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e-FYSS

• Digitalt kunskapsstöd 

• 20 av de diagnosspecifika kapitlen i 

FYSS 2017 förkortats och IT-

anpassats

• http://fyssweb.azurewebsites.net/

http://fyssweb.azurewebsites.net/


Länkar

Stöd för samtal om fysisk aktivitet (film):

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktli
njerpreventionochbehandlingvidohalsosamm
alevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor
/samtal-om-fysisk-aktivitet

FYSS: http://www.fyss.se

1177 vårdguiden: 
https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Halsa/Fy
sisk-aktivitet/FaR---fysisk-aktivitet-pa-
recept/

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor/samtal-om-fysisk-aktivitet
http://www.fyss.se/
https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/FaR---fysisk-aktivitet-pa-recept/


Sammanfattning

• Multipiller

• Öka vardagsmotionen/bekämpa 
latmasken

• Minimera och bryt stillasittandet

• Rådgivning med verktyg

Det är aldrig för sent
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• Du skall med jämna mellanrum taga dig lätt kroppsrörelse intill en 
tredjedel av dagen.

• Du skall undvika den brännande sommarhettan, men utsätta dig för 
vårsolens strålar.

• Både den som äter för mycket och för litet förstör så småningom sin 
kropp.

• De bästa baden äro sådana i sjövatten sommartiden kl. 4 
eftermiddagen

• Veklighet försvagar kroppen.

• Tobaksrök, snus, tuggtobak äro alla giftiga.

• Brännvin är ett gift för dig.

• Läkekonst utan diet gör föga nytta. En dåre är den som sätter sin 
tillit till medicin, om dieten har förmåga att hjälpa.

• Ett lugnt sinne förlänger livet, ett sorgset förkortar det märkbart.                                          
(Utdrag ur Linnés 136 levnadsregler 1733)

2020-11-03



”Den som inte har tid
med fysisk aktivitet 
måste förr eller 
senare avsätta tid för 
sjukdom”

Edward Stanley (1826-1893)

TACK
2020-11-03



Folkhälsorapport Blekinge 2011
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Prevention

Hälsotillstånd Effektstorlek (riskminskning) Rek. dos

Förtida död 30%
Evidensstyrka: stark

allmän rek 
Evidensstyrka: stark

Hjärt kärl- sjukdom 24-36%
Evidensstyrka: stark

allmän rek 
Evidensstyrka: stark

Metabol sjukdom 30-40%
Evidensstyrka: stark

allmän rek 
Evidensstyrka: stark

Övervikt/fetma
viktstabilitet

Omvänt samband dos/ risk
Evidensstyrka: måttlig

allmän rek 
Evidensstyrka: måttlig

Övervikt/fetma
efter viktnedgång

Omvänt samband dos/risk
Evidensstyrka: måttlig

allmän rek 
Evidensstyrka: måttlig

Rörelseapparatens 
sjukdomar osteoporos 
bentäthet

1-2% ↑bentäthet
Evidensstyrka: måttlig

måttlig för premenopausala kvinnor 
begränsad för män och kvinnor
postmenopausalt

Fall/frakturer 
osteoporosrelaterade

fall 30%  bland äldre
Evidensstyrka: stark
fraktur: 36-68%
Evidensstyrka: måttlig

allmän rek 



Hälsotillstånd Effektstorlek(riskminskning) Evidensgrad Rek. dos

Atros begränsad Låg till måttlig dos kan 
förebygga artros

sarkopeni stark Progressiv styrka 60-80% 
1RM ökar power och 
uthållighet

Mental ohälsa 
demens/depression

20-30% dpression och demens stark Allmän rekommendation

Prevention



Agenda

• Evidens för fysisk aktivitet

• Rekommenderade nivåer

• Verktyg för att öka den 
fysiska aktiviteten



Vår tids lösning

Fysisk aktivitet = multipiller
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Fysisk aktivitet påverkar….

syreupptagning

DNA

blodfetter

blodtryck

brosk

benmassa

hjärta

blodsocker

muskelmassa
kärlväggar

nervsystem

hormoner

lungkapacitet

immunsystem

bindväv
lever

mage/tarm

koagulation
hjärnceller
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”Sätt Sverige i rörelse 2001”
Statens Folkhälsomyndighet

• Stimulera Sveriges befolkning till fysisk 
aktivitet.

• Implementera dokumenterad kunskap.

• FYSS och FASS
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Brist på fysisk aktivitet

• >5 miljoner dödsfall per år i världen 
orsakas av bristande fysisk aktivitet
(Global Observatory for Physical Activity, 2015)

• Direkta kostnader för sjukvård på 
grund av fysisk inaktivitet 750 
miljoner kronor/år
(K. Bolin & B. Lindgren Lunds Universitet 2006)

• Sjukdomar relaterade till fysisk 
inaktivitet kostar samhället 7 
miljarder /år. (Folkhälsopolitisk rapport 2010)
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Aktivitetskatalog 
Fysisk aktivitet på recept FaR® 

Olofström Kommun 

www.1177.se
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