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Hälsa i Harmoni
Ordet Harmoni kommer från grekiska harmonia som betyder samklang, samverkan. Ordets
synonymer är: jämnvikt, balans, konsensus, enighet och så inom oss frid, själsro och sinnesro.
Introduktion
Hälsa i Harmoni Grundutbildning
Målet i svensk folkhälsopolitik är jämlikhet i hälsa,
där alla ska ha lika möjligheter till god hälsa.
 Avsätt 10 tillfällen.
Personer med funktionsnedsättningar har generellt
Planera tillfällena så att de flesta av personalen
sämre
hälsa
än
andra.
Enligt
Statens
har möjlighet att vara med, exempel i anslutning
folkhälsoinstitut skulle många personer med
till arbetsplatsträff. Avsätt ungefär 1,5 timme
funktionshinder
ha
bättre
hälsa
om
per gång. Om ni vill kan ni ta två teman på
förutsättningarna var bättre.
samma gång upp till och med tema sju, men
avsett då minst 2 timmar per gång.
Syftet med det här utbildningsmaterialet är att öka
kunskapen om fysisk hälsa och kopplingen mellan
 Utse en diskussionsledare
psykisk och fysisk hälsa, hos personalen inom de
Diskussionsledaren kan vara arbetsledare,
olika verksamheterna inom socialpsykiatrin. Syftet
hälsostödjare eller annan lämplig person. Hens
är också att öka möjligheterna att stödja klienterna
uppgift blir att leda diskussionerna, förbereda
att förbättra sin fysiska hälsa och därigenom få en
inför träffarna, sammanställa gruppens beslut
mer hälsosam livsstil. Utbildningsmaterialet hoppas
och
sammankalla
till
nästa
träff.
vi ska kunna användas på varje arbetsplats och vara
Diskussionsledaren har till sin hjälp förutom
ett stöd i hur man kan jobba hälsofrämjande i det
detta utbildningshäfte även tillhörande arbetsbok
dagliga arbetet.
med mer information och material till
workshops.
En metod för att främja hälsosamt fysiskt
åldrande inom socialpsykiatrin
Hälsa i Harmoni är en utbildningsserie som förutom
denna grundutbildning innehåller en integrerad
version som kan användas av klienter och personal
tillsammans, en utbildning för hälsostödjare samt
ett studiecirkelmaterial riktat till klienter.
Utbildningsmaterialet stödjer och stimulerar
hälsosamt fysiskt åldrande och fysisk hälsa inom
socialpsykiatrin för personer med psykisk
funktionsnedsättning som t.ex. bipolär sjukdom,
psykos,
schizofreni
och
neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning som aspergers syndrom,
ADHD/ADD och Tourettes syndrom. Hälsa i
Harmoni grundutbildning är avsedd att användas
som utgångspunkt för att diskutera och enas kring
sätt att arbeta för att främja ett hälsosamt åldrande
med god fysisk hälsa genom bra mat, fysisk
aktivitet
och
hälsosamma
vanor.
Efter
genomgången grundutbildning kan Hälsa i Harmoni
Integrerad version användas.



Dela ut Hälsa i Harmoni Grundutbildning
Alla medarbetare får ett exemplar av materialet.
Ett temaavsnitt ska läsas inför varje träff. Utöver
detta häfte finns också ett dataprogram med
samma namn som deltagarna bör få tillgång till.



Diskutera varje tema
Varje tema diskuteras vid ett diskussionstillfälle.
Tema
1-7 bearbetas med
hjälp av
diskussionsfrågor som hör till varje tema. Tema
8-10 behandlar hur verksamheten kan arbeta
med fysisk hälsa och bearbetas med hjälp av
workshops. Tema 11 är ett frivilligt tema som ni
gör om det finns behov för det i verksamheten.



Sammanställ gruppens beslut
Tema 10 går ut på att sammanställa vad gruppen
kommit fram till vid de tidigare tillfällena och
göra en plan för hur arbetet ska hållas levande
under en längre tid.
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Tema 1:

Begreppet Hälsa
Vad är hälsa?
Väldshälsoorganisationen definierar hälsa som ett
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom
eller handikapp. Att ha hälsa innebär alltså inte
endast frånvaro av fysisk sjukdom, utan är en
symbios av ovan nämnda komponenter och den
egna individens upplevelse av dessa.
Hälsokorset
Det finns många teorier om hälsa och vad hälsa är
för olika individer är väldigt individuellt. Ofta är
det bra att låta individen skatta sin egen hälsa, då
personens hälsouppfattning kommer påverka en
persons levnadsvanor mer än allmänna råd. Ett
verktyg som kan använda för detta är hälsokorset.
Korset ger utrymme för både skattning av fysisk
hälsa och psykisk hälsa. Du kan skatta dig själv
som sjuk men samtidigt må bra eller skatta dig
själv som frisk men må dåligt.

levnadsvanor. En levnadsvana är ett specifikt
beteende i vardagliga aktiviteter och som individen
själv kan påverka. Vi kan påverka både vår fysiska
och psykiska hälsa genom våra levnadsvanor. Hur
vi sover, äter, rör på oss, om vi röker eller snusar
och om vi stressar är sådant som har betydelse för
hälsan. Alla människor har individuella vanor
gällande hur vi utför våra vardagssysslor och vi
vill gärna hålla kvar de invanda vanor vi har.
Rutiner ger livet struktur, gör det förutsägbart och
gör det lättare för oss att orientera oss i tiden.
Vanor är förankrade i våra mest fundamentala
övertygelser om hur välden ser ut och därför har vi
ett inneboende motstånd till att ändra dem.

Mår bra
Är sjuk och
mår bra

Är frisk och
mår bra

Sjuk

Frisk
Är sjuk och
mår dåligt

Är frisk och
mår dåligt

Mår dåligt

Våra levnadsvanor
Även om den egna individens skattning av sin
hälsa är bra, är det endast en ögonblicksbild av
individens situation. Skattningen tar inte med
riskfaktorer i individens leverne som kan orsaka en
sämre skattning senare i livet. Det finns
komponenter som man idag vet kan leda till både
fysisk och psykisk ohälsa, så kallade riskfaktorer.
Riskfaktorerna styrs i hög grad av våra

Hälsofrämjande arbete
Hälsofrämjande arbete syftar, enligt WHO, till att
ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin
hälsa och förbättra alternativt bibehålla den.
Utöver individens egna val och levnadsvanor
påverkas vår hälsa även av strukturella faktorer
som yttre miljö och demokratisk rättighet. Det
övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att
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skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika
villkor för befolkningen. Det sjätte delmålet
handlar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
och lyfter vikten av förebyggande insatser för att
möjliggöra för människor att behålla hälsan. Även
Socialstyrelsen betonar vikten av att förebygga
sjukdom genom att stödja personer att ändra sina
levnadsvanor.
Primärt och sekundärt åldrande
Åldrandet kan delas in i primärt och sekundärt. Det
primära åldrandet styrs av våra gener och kan inte
påverkas. Det är åldersförändringar som sker för
alla människor och när de sker är
förprogrammerade i våra gener. Sekundärt
åldrande är åldersrelaterade sjukdomar som inte
alla får, men benägenheten att få dem ökar ju
längre det primära åldrandet har kommit. Det
sekundära åldrandet styrs av en kombination av
våra gener och omgivningsfaktorer. Med andra ord
kan vi till stor del påverka detta genom våra
levnadsvanor. Det primära åldrandet börjar runt 30
års ålder och ju längre det primära åldrandet
kommit, desto större är risken för det sekundära
åldrandet.

aktivitetsnedsättning. Alla människor har också ett
behov av att känna mening i vardagen och
begreppet mening kan innehålla många
komponenter och är individuellt. Delaktighet kan i
sig ge meningsfullhet, likaså att man klarar sig så
självständigt som möjligt och kan behålla sina
vardagsrutiner. Fysisk aktivitet är en av de insatser
som ger den största positiva effekten på hälsa. När
det gäller kosten har både det vi faktiskt äter och
att måltiderna upplevs som trivsamma, påverkan
på hälsan.

Diskutera
Vem äger svaret på vad som är hälsa och
ohälsa?
I vilka situationer upplever ni att ni mår
bra i livet?
I vilka situationer upplever ni att era
klienter mår bra i livet?
Vilka riskfaktorer för ohälsa finns bland
era klienter?
Hur kan ni på er arbetsplats hjälpa
klienterna att identifiera hälsorisker?
Hur kan ni på er arbetsplats hjälpa
klienterna att förändra sin hälsa?

Hälsosamt åldrande
Social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk
aktivitet och goda matvanor brukar benämnas som
de fyra hörnstenarna för ett gott åldrande. Att
känna gemenskap, delaktighet och mening är i sig
hälsofrämjande. Upplevd ensamhet kan driva på
olika
sjukdomstillstånd,
som
försvagat
immunsystem, inflammatoriska processer och ökad
stress. Studier visar att upplevd ensamhet
påskyndar förloppet av funktions- och
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Tema 2:

Psykisk sjukdom och hälsa
Sambandet fysisk och psykisk hälsa
Det finns en koppling mellan psykisk och fysisk
hälsa och sambandet går åt båda hållen. Brist på
meningsfullhet kan i sig påskynda det sekundära
åldrandet och upplevd ensamhet kan påskynda
olika sjukdomstillstånd och förloppet av funktionsoch aktivitetsnedsättning som kommer av
åldrandet. Personer med psykiskt funktionshinder
har större förekomst av fysisk ohälsa som leder till
dödlighet, än den generella befolkningen. Lägre
överlevnad ses i allt ifrån cancer till hjärt- och
kärlsjukdomar. Det tycks både finnas ett samband
mellan fysisk och psykisk ohälsa genom att
psykisk ohälsa direkt kan leda till fysiska
sjukdomar samt genom att omgivningsfaktorer
ökar benägenheten till det. Samtidigt finns en
växelverkan åt andra hållet. Att ta hand om sin
fysiska hälsa minskar, lindrar och kan t.o.m. bota
den psykiska ohälsan. Fysisk aktivitet t.ex. lindrar
och förbygger för psykiska symtom som ångest,
depression och stress samtidigt som det förbygger
sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes och övervikt.

Försvårande faktorer
Det finns en mängd omgivningsfaktorer för en
person med psykiskt funktionshinder som kan
påverka den fysiska hälsan, både direkt och genom
att göra det svårare att göra livsstilförändringar.
Både
behandlings-,
psykologiska
och
socioekonomiska faktorer påverkar individens
förmåga att upprätthålla god fysisk hälsa.

Påverkan av mediciner
Många mediciner som används vid psykisk
sjukdom kan ge bieffekter i form av viktökning,
förhöjt blodsocker, förhöjda blodfetter, ökad aptit
och törst, trötthet och inaktivitet och ökad
muntorrhet som ökar risken för karies. Även vissa
psykiska sjukdomar i sig, som psykoser, kan ge
övervikt. Andra hälsorisker som kan komma av
mediciner som antipsykotiska, är att de bryts ner
snabbare vid nikotinintag, vilket får till följd att
rökare behöver stå på högre doser medicin.
Samtidigt upplevs nikotin minska biverkningarna,
vilket gör att många med dessa mediciner röker
mer. Vid rökstopp kan i sin tur biverkningarna öka
kraftigt. Detta gör att det kan vara svårare att sluta
röka för dessa personer, men det går med hjälp av
stöd.
Många
landsting
har
speciella
tobaksavvänjare
som
ger
stöd
gratis.
Nikotinabstinens liknar sjukdomssymtom och det
kan vara svårt för personen att avgöra vad som är
vad vid rökavvänjning. När det gäller mediciner är
det viktigt att även ta hänsyn till den fysiska
hälsan. En medicin som t.ex. leder till övervikt
kanske ska bytas. Personal runt personen bör också
stödja personen till mer hälsosamma vanor.
Kognitiva funktioners påverkan
Hos personer med psykisk sjukdom påverkas
hjärnans kognitiva förmågor. Det kan vara
försämrad förmåga till uppmärksamhet, hålla
tråden i ett samtal, simultankapacitet, ta initiativ,
passa tider, ta till sig ny information eller planera
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möjligheter till god fysiska hälsa. Människor i
socialt utsatta situationer har oftare en mer osund
kosthållning. Låg inkomst minskar även utbudet
av hälsoaktiviteter då man kanske inte har råd med
avgifter vissa aktiviteter kräver. Missbruk är en
vanlig faktor som påverkar ekonomin hos personer
med psykisk sjukdom. Bland de med
psykossjukdom utvecklar omkring 50 % ett
missbruk av t.ex. läkemedel eller alkohol.

långsiktigt. Detta kan göra att man har svårt att
förstå hälsorisker eller att följa råd eller
behandling. På så vis kan livsstilsförändringar vara
svårare att utföra för dessa personer. En person
med bristande tidsuppfattning kan ha svårt att se
sambandet mellan händelser, t.ex. att något man
gör nu kan få en konsekvens senare. Detta gör det
svårt att se att ett ohälsosamt leverne nu kan ge
sjukdomar i framtiden. Många har kunskapen om
hur de borde leva men har svårt att upprätthålla
motivationen över tid. Det kan också vara svårt att
gå från tanke till handling trots att motivationen
finns. Här är det viktigt att personal inte tolkar det
som ointresse utan ger stöd i att påbörja de bättre
vanorna.
Relationer, fattigdom och utanförskap
Relationer är viktigt för hälsan. Upplevd ensamhet
kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa.
Relationer ger oss också bekräftelse och
vägledning och gör det lättare för oss att
genomföra livsstilsförändringar. Personer med
psykisk funktionsnedsättning har ofta ett mindre
socialt nätverk. Familjen blir viktigare och i de fall
där familj och vänner inte finns blir personal runt
personen viktigare för att tillfredsställa detta
behov. Personalens delaktighet och stöd i
hälsofrämjande aktiviteter ökar motivationen för
dem. Effekten av hälsoaktiviteter kan således öka
om det finns ett socialt stöd. Samhällets attityder
och förutfattade meningar påverkar personens
sociala nätverk mycket. Många med psykisk
sjukdom har erfarenhet av att bli nedvärderade i
samhället. Detta kan leda till dålig självkänsla och
låg motivation hos dessa personer. Om samhällets
attityder återspeglas även hos personalen runt
personen påverkar detta i stor grad personens tro
på sig själv och sin förmåga till förändring. Även
ekonomiska förutsättningar påverkar våra

Prioritering av psykisk hälsa
Det finns en tendens både hos personer med
långvarig psykisk sjukdom och personal som
arbetar med målgruppen, att prioritera den
psykiska hälsan. Många som arbetar med psykisk
hälsa anser sig ha för lite kunskap om fysisk hälsa
för att stödja personen med det. Samtidigt har
personal som arbetar med fysisk hälsa ofta svårt att
veta hur de ska bemöta personer med psykisk
funktionsnedsättning. Detta gör att dessa personer
ofta hamnar mellan stolarna gällande den fysiska
hälsan. Personen själv har också en tendens att
prioritera sin psykiska hälsa. Under perioder då
man upplever sig psykiskt stabil har man lättare att
upprätthålla hälsosamma vanor men man tappar
dem i perioder av sämre psykiskt mående.
Diskutera
Stödjer vi som personal ohälsosamma vanor
för fysisk hälsa genom ord, handling och
inställning? (ex. ”det finns större problem”)
Är det bra eller dåligt?
Kan vi stödja personen att se över sin
medicinering om vi misstänker ohälsosamma
biverkningar? Hur?
Hur kan vi som personal stötta personen att
bibehålla hälsosamma vanor i perioder av
sämre psykiskt mående?
Finns det insatser som stärker både den
psykiska och fysiska hälsan? Vilka?
Om vi väljer att lindra den psykiska hälsan
med åtgärder som riskerar att personen dör i
förtid av fysiska sjukdomar, är det värt det?
Vilket bör prioriteras?
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Tema 3:

Hälsosam mat och tandhälsa
Kost och hälsa
Kosten är av stor betydelse både för den psykiska
och fysiska hälsan. Vi måste hitta en bra balans
mellan det vi stoppar i oss och hur mycket vi rör på
oss. Hur mycket kalorier vi behöver är individuellt
och beror på kön, ålder och hur mycket man rör
sig. Felaktiga matvanor ökar risken för en mängd
olika sjukdomar som t.ex. hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer, depression och benskörhet.
Med åldern minskar energibehovet vilket gör det
viktigare med en god balans mellan energi och
näringsämnen.

Samhällets påverkan
Genom media nås vi ständigt av information om
mat och hälsa. Genom tv, tidningar, annonspelare,
böcker, butikers budskap om mirakelkurer och nya
dieter nås vi hela tiden av mängder av information
som kan vara svår att sålla ibland. En viktig
uppgift för personal kan vara att hjälpa personen
att hitta rätt i denna mängd av information.
Livsmedelverket ger råd utefter Nordiska
näringsrekommendationer (NNR) som är riktlinjer
för bra mat som grundar sig på internationellt
erkänd näringsforskning. För att ändringar ska
göras i rekommendationerna krävs att upprepade
studier visat på samma resultat. Måltider som
planeras utefter dessa rekommendationer ger
förutsättningar för god hälsa och minskar risken
för sjukdomar. Rekommendationerna gäller dock
friska människor. Vid olika sjukdomar kan behovet
vara annat och då bör kostintaget planeras med

dietist. Gemensamt för alla dieter är att man ska
utesluta viss typ av mat. Utesluter man en viss typ
av mat, oavsett vilken, minskar vi mängden energi
och därigenom lyckas man gå ner i vikt. En bra
kost ska dock inte enbart hjälpa oss att hålla
vikten, utan också ge oss den näring som vi
behöver. Att testa en diet under en kort period
behöver inte vara fel, men är inte lämpligt att följa
under
en
längre
tidsperiod.
Extrema
bantningsdieter är dock aldrig lämpliga.
Bra mat
Nästan all mat är bra mat. Det handlar om att äta
lagom portioner, att ha bra proportioner mellan
olika livsmedel och att äta regelbundet Att äta
regelbundet och varierat säkerställer att vi får i oss
alla ämnen vi behöver samt rätt mängd kalorier, än
om vi äter ett stort mål och småäter. Regelbundet
ätandet ger större energi under hela dagen, håller
blodsockernivån jämn och minskar på så sätt
sötsuget samt gör det lättare för kroppen att känna
hunger och mättnad, vilket i sin tur gör det lättare
att hålla vikten då vi har lättare att äta lagom. En
bra frukost innehåller fullkornsbröd eller osötade
flingor, någon naturell osötad mjölkprodukt och
frukt, grönsaker eller ett litet glas juice. Lunch och
middag planeras med fördel efter tallriksmodellen,
då det ökar möjligheterna till en balanserad måltid
som innehåller lagom med mängd fett,
kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler.
Även vid färdiga rätter som värms i mikron bör

Tallriksmodellen
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man ta hänsyn till tallriksmodellen. Grönsaker och
frukt bör ingå i varje måltid, då de gör det lättare
att hålla vikten och innehåller många viktiga
ämnen. Vatten är den bästa måltidsdrycken. Sötade
och alkoholhaltiga drycker innehåller mycket
kalorier. Då dryck mättar dåligt är det lätt att få i
sig mer än man behöver och därigenom gå upp i
vikt. Mjölk innehåller kalcium och D-vitamin som
är viktigt för oss, men också mättat fett som vi ska
äta mindre av. Välj därför helst lättmjölk. Fett är
viktigt för oss för att vi ska kunna ta upp fettlösliga
vitaminer och livsnödvändiga fettsyror. Vi bör
undvika för mycket mättat fett (smör, grädde, ost)
och istället välja omättat fett (nötter, oljor, fisk).

Personliga val och professionalitet
Alla människor har, och har rätt till, sin personliga
relation till mat och alla har olika åsikter om hur
man vill äta och varför. Personalen har en viktig
uppgift att inte ge råd efter en personlig
uppfattning, utan att hjälpa personen sålla i all
information,
ge
råd
efter
NNR
och
livsmedelsverket och motivera personen till att
ändra en ohälsosam kosthållning. Personalen
behöver vara medvetna om sin egen personliga
relation till kost och fysisk aktivitet för att kunna
skilja på denna och vetenskapligt förankrade råd.
Att främja god kosthållning
Mat är så mycket mer än bara näringsämnen och
måltidsmiljön och inflytande över och delaktighet i
maten är också viktigt. Att vara med vid planering,
inköp och tillagning ökar delaktigheten och ger en
känsla av självständighet och meningsfullhet. Det
är också viktigt att få bestämma själv över sin
matsituation och att t.ex. få välja själv om man vill
äta ensam eller med andra. Komponenter som i sin
tur ger ökad livskvalité. Faktorer som påverkar
människors möjlighet till bra kosthållning är

kunskapsnivån man har gällande mat, självtillit, hur
stödjande miljön är för matlagning och kosthållning,
matpriser och ekonomiska förutsättningar och
tillgängligheten till och utbudet av mat.

Tandhälsa
Tandhälsa har en dubbelsidig växelverkan med
kosten. Kosten påverkar vår tandhälsa och tandhälsan
påverkar vårt kostintag. Tandhälsan är av stor vikt för
individens livskvalité och välbefinnande. Tandhälsan
ökar generellt i samhället idag men skiljer sig
beroende på socioekonomiska förutsättningar.
Mediciner och sjukdomar påverkar våra tänder på
olika sätt och gör det extra viktigt med munhygien.
Även muntorrhet påverkar vår tandhälsa genom att
det ger ökad benägenhet till karies. Att borsta
tänderna
med
fluortandkräm,
använda
mellanrumstandborste och fluorskölj är rutiner som
främjar tandhälsan.

Diskutera
I vilka sammanhang möter era klienter
budskap om mat, fysisk aktivitet, kroppsideal
och hälsa?
Vilka olika tankar har ni själva om mat och
olika dieter i personalgruppen? Vad har
klienterna för tankar? Skiljer de sig åt?
Är ni duktiga på att inte låta de personliga
åsikterna påverka hur vi pratar om mat och
hälsa med klienterna?
Har ni lätt för att starta diskussionen om
matvanor med era klienter? Hur kan man
närma sig denna diskussion på bäst sätt?
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Tema 4:

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet definition
Med fysisk aktivitet avses kroppsrörelse som är
en
följd
av
skelettmuskulaturens
sammandragning och som resulterar i ökad
energiförbrukning. Fysisk aktivitet är alltså inte
nödvändigtvis det samma som motion som
definieras som en planerad fysisk aktivitet som
syftar till att förbättra eller bibehålla en eller
flera komponenter av fysisk kondition.

Fysisk aktivitet och hälsa
Fysisk aktivitet har flera hälsosamma effekter i
kroppen. Man känner sig gladare, sover bättre,
har lättare att hantera stress, att hålla vikten och
det förebygger för tidig död. Fysisk aktivitet är
bra för hälsan och ibland den bästa medicinen.
Hos sjukdomstillstånd som till exempel diabetes,
depression och ångest, högt blodtryck, hjärt- och
kärlsjukdom, stroke, benskörhet, artros och
reumatiska sjukdomar finns en påvisad effekt på
förbättring,
av
fysisk
aktivitet.
Ökad
syreupptagningsförmåga, ökad muskelstyrka och
bättre rörelsemönster och balans är exempel på
positiva vinster av fysisk aktivitet. Dessutom får
vi ofta också bättre humör och självbild. Hälso-

vinsterna ökar såväl hos äldre människor som hos
övriga och det är aldrig för sent att börja röra på sig.
Hur mycket fysisk aktivitet behövs?
Rekommendationen är att alla människor bör vara
fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter/dag.
Det går alltså att dela upp den fysiska aktiviteten på
t.ex. tre gånger tio minuter. Aktiviteten bör dock
pågå minst tio minuter och intensiteten bör vara
åtminstone måttlig, t.ex. som vid rask promenad.
Utöver det är det dock inte bra att sitta stilla för
länge i sträck. Sitter man stilla mycket bör man resa
sig med jämna mellanrum. Man kan ta en enklare
pausgympa, gå och städa lite i köket eller bara ställa
sig upp några minuter. Tittar man mycket på tv, kan
man ta till vana att resa sig i reklamerna eller
variera sittandet med att stå och titta på tv.
Ytterligare hälsoeffekt kan uppnås om man utöver
detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.
En rask promenad om dagen, så att pulsen ökar och
hjärtat får jobba, är tillräcklig för att förbättra
hälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) anser att
man kan uppnå den rekommenderade nivån genom
att ta dagliga promenader, cykla, renovera i
bostaden, arbeta i trädgården och i övrigt ta alla
tillfällen i akt att röra sig. Det är bra om fysiska
aktiviter ibland varar mer än 30 minuter åt gången,
exempelvis långpromenader eller cykelturer.

Det måste vara roligt
Vilken aktivitet som görs spelar mindre roll. Det
viktiga är att välja en aktivitet man tycker är rolig.
Då är det lättare att hålla i träningen och att få den
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att bli en vana. Vi tenderar att tycka om det vi
har en fallenhet för och att ogilla det vi inte är
bra på. Intresse kan, tillsammans med tron på
den egna förmågan och värderingar, användas
som motivator till att utföra aktiviteter.
Människor med psykisk problematik har ofta
färre intressen. Att känna lust inför aktiviteter
och att inte ha en för låg aktivitetsnivå påverkar
också den psykiska hälsan positivt. Minskad
aktivitet och lusten till aktivitet verkar också ha
ett växelsamband. Gör man mindre, får man
mindre lust till aktivitet och vid mindre lust gör
man mindre. Därför är det viktigt vid en
funktionsnedsättning som begränsar antalet
aktiviteter man kan utföra, att stimulera till nya
intressen för att få lust till nya aktiviteter.
Intressen skapar också mening och energi i livet.

Naturens påverkan
Fysiska aktiviteter ute i naturen inverkar positivt
på vårt humör och kan medföra gemenskap och
sociala kontakter. Att ofta vistas i naturen ger
effekt på hälsan. Speciellt äldres hälsa,
livskvalitet och välbefinnande ökar av att vistas i
natur och grönområden. Har man möjlighet att
förlägga
den
fysiska
aktiviteten
i
natur/trädgårdsmiljö
förstärks
därför
hälsoeffekten av den. Det bästa är att använda
sig av grönområden i närområdet då det ökar
möjligheten till att det kan ske oftare.

Fysisk aktivitet då och nu
Vi rör oss idag generellt mindre än för bara några
årtionden sedan. Teknikutvecklingen har gjort att
vi har färre fysiskt krävande arbeten i samhällen
och fler människor har fått ett stillasittande arbete.
Det är också lättare att ”spara energi” då man t.ex.
kan ta rulltrappa eller hiss istället för att ta trappor.
Tillgången till bil och den ökade stressen i
samhället gör det också lättare att ta bilen istället
för att gå, oavsett var man ska, för att spara både
energi och tid. För att vi ska vara fysiskt aktiva
idag krävs det ofta mer medvetna beslut än förr då
det skedde mer naturligt, vilket gör det lättare att
det inte blir av. Om man har ett litet socialt
närverk är det lättare att man blir sittande framför
tv:n, då utbudet där är stort i stort sätt dygnet runt.
Mer och mer av vårt sociala liv flyttar dessutom ut
på nätet vilket i sig bidrar till mer stillasittande.
För att bli mer fysiskt aktiva behöver vi göra
vardagsmotionen till en vana. Det kan vara små
förändringar i vardagen som att gå eller cykla
istället för att ta bilen eller ta trappor istället för
hissen. Vi får inte heller glömma att
vardagsaktiviteter
som
städning
och
trädgårdsarbete också är fysisk aktivitet.
Aktiviteten behöver inte kallas för motion för att
förbättra hälsan.
Diskutera
Vilka fysiska aktiviteter tycker ni själva om?
Hur fick ni den första positiva upplevelsen
av aktiviteten?
Vilka fysiska aktiviteter tycker ni själva inte
om? Vad kan det bero på?
Vilka hinder finns för att era klienter ska
kunna vara fysiskt aktiva?
Hur kan dessa hinder överbyggas?
Hur kan ni motivera klienterna att vara mer
fysiskt aktiva?
När kan fysisk aktivitet bli negativt? Kan det
bli det?
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Tema 5:

Utbud och tillgänglighet
Utbud i samhället
Vad det finns att välja på i samhället påverkar vad
vi äter och vad vi väljer att utföra för aktiviteter.
Vad affärer tar in för mat, vad det är för säsong och
vad de väljer att ha för kampanjer påverkar vad vi
väljer att köpa. Detta påverkas i sin tur av
jordbrukspolitik, matkultur och efterfrågan från
konsumenter. Inte bara priset påverkar vad vi
köper utan också hur varor marknadsförs och hur
och vad affärerna väljer att lyfta fram. Om allt
godis exponeras vid kassorna där man står och
väntar t.ex. kan det vara svårt att motstå. När det
gäller mat från resturanger väljer vi utifrån vad
som finns i närheten av oss eller där vi bor, smak,
hur mycket tid vi har och vad det kostar. Det är
inte alltid lätt att välja hälsosam mat på resturanger
och det kan vara svårt att veta vad maten
innehåller. Många lunchresturanger serverar mat
med mycket mer kalorier än vi behöver. Dock ökar
utbudet av nyckelhålsmärkta maträtter och
salladsbarer på restaurangerna.

Att göra tillgängligt i hemmet
Genom att ha bra mat och möjligheter till aktivitet
i hemmet ökar också möjligheten att ha en
hälsosam livsstil. Att ha frukt och grönsaker
hemma är en förutsättning för att kunna göra
hälsosamma val. Det är också lättare att bli påmind
om att t.ex. ta en frukt om det står framme på
köksbordet än om det ligger icke synligt i
kylskåpet. Att planera måltider och inköp för en
viss tidsperiod kan hjälpa till att alltid ha
hälsosamma val hemma och att äta bättre, utan att

behöva anstränga sig på samma vis. För personer
med psykiskt funktionshinder kan det vara svårt att
behålla de hälsosamma vanorna i perioder då man
mår psykiskt sämre. Ett sätt för att hjälpa personen
till detta är att t.ex. ha en receptpärm. Man kan ha
en pärm för när personen mår bra som innehåller
många olika hälsosamma, varierande recept som
personen kan använda vid planering och tillagning
av måltider. Man kan också ha en andra pärm för
de perioder personen mår sämre som innehåller
färre alternativ. När man mår sämre kan man ha
svårare för att ta sig för aktiviteter och att göra val.
Om valen redan finns där och du kan få steg-försteg-uppmaningar hur du utför aktiviteten har man
lättare att påbörja den. Klarar personen att följa
vanliga recept kan man enkelt göra en pärm av
recept man hittar på nätet. Om personen inte klarar
vanligt recept kan anpassade recept efter personens
kognitiva förmågor, utformas av arbetsterapeut. På
hemsidan ”recepttillalla.se” kan man hitta
anpassade recept. Genom att planera för veckans
mat i förväg kan man också lättare följa vad
butikerna har för erbjudande just nu och på så vis
hålla kostnaderna nere.

Den serverande maten
Det är inte bara maten i sig som är viktigt vid
måltidssituationen utan även miljön runt omkring.
Personer som bor ensamma kan vissa gånger ha
svårt att sätta sig och äta ensam, andra har svårt för
att äta med andra människor. Att anpassa
måltidssituationen efter vad personen mår bäst av
kan göra det lättare för personen att ta sig för att
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äta och lägga kraft och energi på vad man äter.
Genom att t.ex. duka vackert och lägga upp maten
snyggt blir det trevligare att sätta sig vid bordet.
Man kan använda snygga dukar eller tabletter,
levande ljus, skära upp salladen snyggt. Allt som
gör det mer inbjudande att sätta sig till bords. Om
personen har svårt att äta ensam kan man fundera
på om det är lättare för personen att ha något att
läsa samtidigt eller lyssna på en ljudbok eller
musik under måltiden.

Fysisk aktivitet i närmiljön
Att samhället blir mer tillgängligt för alla och
anpassat efter funktionsnedsättningar gör att det
även för funktionsdugliga personer är lättare att bli
mindre fysiskt aktiva genom att använda dessa
hjälpmedel, som hissar eller automatiska dörrar.
Hur miljön omkring oss ser ut påverkar hur vi rör
oss. Det är lättare att promenera om det finns bra
promenadvägar, om vägarna är sandade vintertid,
om området är upplyst kvällstid och att träna om vi
har nära till simhallar och fritidsanläggningar. Det
samma gäller vårt hem. Det är lättare att vara aktiv
om det finns alternativ till tv:n. Ett exempel kan
vara aktiverande tv-spel.

att sålla i information. Detta kan innebära en
svårighet att ta till sig samhällsinformation. Även
om tillgängligheten till tidningar, internet och
klientföreningar finns, kan det vara så att
informationen inte når fram. En viktig del som
personal, är därför att ge information som personen
kan ta till sig, om vad det finns för utbud av
aktiviteter i linje med personens egna intressen.
Det kan vara allt ifrån fritidsaktiviteter som finns i
kommunen till anpassade träffpunkter och
aktiviteter som riktar sig just till målgruppen.
Kanske kan man som personal följa med personen
första gången eller påminna personen om tiden för
aktiviteten. Om man inte hittar någon fysisk
aktivitet i linje med personens intressen eller om
personen inte är intresserad av någon fysisk
aktivitet, kan det vara bättre att leta aktiviteter i
linje med intressena och göra dem till fysiska.
T.ex. om personen är intresserad av foto, kan man
ta med kameran på promenader eller promenera till
fotoutställningar istället för att ta bussen.
Diskutera
Vad finns det för möjlighet till hälsosamma
aktiviteter i er kommun?
På vilket sätt kan ni bidra till att hälsosam
mat blir tillgänglig för era klienter?
Vilka möjligheter finns till vardaglig fysisk
aktivitet och motion i era klienters
närområden?
Vad finns det för utbud av fysiska aktiviteter
riktade till just era klienters målgrupp?
Stimulerar dessa aktiviteter olika
intresseområden?
Kan man utnyttja klienternas intressen för
att de ska bli mer fysiskt aktiva även om de
inte är intresserade av en specifik fysisk
aktivitet?

Information om aktiviteter
Psykiska sjukdomar påverkar ofta våra kognitiva
förmågor och det kan vara svårt för dessa personer

Hur kan ni skapa fler fysiska aktiviteter i
klienternas direkta närområde?

14

Tema 6:

Vanornas makt
densamma. Med hjälp av vanor strukturerar vi vårt
vardagsliv. Vanebildning gör att vi inte hela tiden
behöver göra medvetna överläggningar om vad
nästa handlingssteg är. De frigör också tid och
energi till att utföra andra aktiviteter samtidigt och
minskar på så vis den ansträngning som vårt
aktivitetsutförande kräver. Vanor ger oss också en
möjlighet att känna igen sammanhang, vad som
förväntas av oss just i den aktiviteten/situationen
och vilket nästa steg är.

Mänsklig aktivitet
Människan är av naturen en aktiv varelse och det
finns en mängd olika teorier om mänsklig aktivitet.
Vad människor väljer för aktivitet är resultatet av
integrationen mellan följande faktorer. Vad en
individ tror sig kunna göra på ett effektivt sätt, vad
en person tycker om att göra, vad en individ
värdesätter och tycker är meningsfullt och miljöns
möjligheter och förväntningar. Hur vi människor
klarar att utföra och väljer att utföra aktiviteter
beror på ett dynamiskt samband mellan
värderingar, intressen, uppfattningen om den egna
förmågan, roller, vanor, psykisk, fysisk och
kognitiv utförandekapacitet och fysisk, psykisk och
social miljön. Alla dessa faktorer kan både
begränsa eller möjliggöra aktivitet.
Vanor
Vanebildning är halvautomatiserade beteendemönster som samspelar med våra välbekanta,
tidsbundna, fysiska och sociala närmiljöer. Vanor
är bibehållna sätt att göra saker som vi
internaliserat genom upprepning. De uppkommer
av att man i samma samanhang gör samma saker
på samma sätt. Våra handlingar blir automatiserade
och gör att de inte kräver lika mycket
koncentration och uppmärksamhet. För att vanor
ska uppstå krävs att handlingen upprepas
tillräckligt många gånger och att miljön alltid är

Vanor viktiga i det sociala samhället
Vanor är även viktiga för vårt sociala liv då de
hjälper oss att både synkronisera vårt
aktivitetsmönster/beteende efter andra människor
och att definiera oss som grupp, då gemensamma
vanor är det som sammanbinder vår kultur, som
t.ex. högtider som firas. Gemensamma vanor är
också en förutsättning för att samhällskroppen ska
fungera. Vanor innefattar också vad vi har för
handlingsmönster under en viss tidsperiod, så
kallade rutiner. Rutiner ger livet struktur, gör det
förutsägbart och gör det lättare för oss att orientera
oss i tiden. De möjliggör för oss att få gjort det vi
ska få gjort och infinna oss på den tid vi ska
infinna oss under våra dagar. Att vi har synkade
rutiner med andra är det som gör att vi kan utföra
våra jobb och att företag och samhällsorgan kan
existera.
Brist på och förändring av vanor
Alla människor har individuella vanor gällande hur
vi utför våra vardagssysslor och vi vill gärna hålla
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kvar de invanda vanor vi har. Vanor är förankrade i
våra mest fundamentala övertygelser om hur
välden ser ut och därför har vi ett inneboende
motstånd till att ändra dem. När vanor förändras
eller störs ger det oss en känsla av desorientering
och overklighet. Vanor är ett sätt att strukturera vår
utförandekapacitet och vanornas lämplighet
gentemot vår utförandekapacitet är det som avgör
hur effektiva vi är. Vanorna behöver alltså ligga i
linje med vår förmåga att utföra aktiviteterna.
Vanor kan både förstärka eller kompensera en
funktionsnedsättning. Störningar av eller brist på
vanor leder för de flesta människor till sänkt humör
och minskad energi.

Vanornas makt
Då vi har ett inneboende motstånd till att förändra
våra vanor är det lättare att få in en ny vana om vi
kan koppla den till en redan existerande vana. Kan
vi införa t.ex. fysisk aktivitet i de vanor som finns
till och från jobbet eller i anslutning till någon
annan vana är det större möjlighet att den nya
vanan etableras. Det kan vara bra att kartlägga de
vanor som finns för att lättare kunna avgöra var
den nya vanan kan läggas i vardagen. Vanan måste
också ligga i linje med vår förmåga att utföra den.
Den får inte vara för svår eller för lätt. Personen
måste också vara motiverad för att en vana ska
kunna ändras och det bästa är att inte göra för stora
förändringar på en gång.
Aktivitetsbalans
Alla våra individuella vanor och de aktiviteter vår
vardag innehåller skapar tillsammans vår

aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans definieras som en
balans gällande engagerande i aktivitet som leder
till välmående. Balansen kan vara mellan fysiska,
mentala och sociala aktiviteter, mellan valda och
obligatoriska aktiviteter, mellan ansträngande och
vilsamma aktiviteter eller mellan görande och
varande. Sammanfattat kan man säga att
aktivitetsbalans är rätt antal aktiviteter och rätt
variationer av aktiviteter i det individuella
aktivitetsmönstret. Att ha ”rätt mix” helt enkelt.
”Rätt mix” i det här fallet är att organisera
vardagens aktiviteter på ett sådant sätt att det
möjliggör för hälsa och välmående och som tillåter
engagemang i alla vardagens olika typer av
aktiviteter som arbete, hemaktiviteter, personlig
vård, fritid och vila. När man inför eller förändrar
vanor är det viktigt att ta hänsyn till hur det
förändrar aktivitetsbalansen så att den fortfarande
är hälsosam.
Diskutera
Hur påverkas vår mat- och rörelsevanor av den
kultur vi lever i? Både i kulturen som land och
den kultur som finns i vår sociala krets.
Hur ser era rutiner ut under en dag? Skiljer sig
era rutiner från klienternas rutiner?
Var i ert vardagsliv skulle det fungera bäst att
lägga till en ny hälsosam vana?
Hur kan ni stödja era klienter att förändra
vanor?
Hur upplever ni er aktivitetsbalans?
Hur ser era klienters aktivitetsbalans ut?
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Tema 7:

Motivation och förändring
Detta gäller såväl om man skyller situationen på
annan person eller mediciner eller om man
hänvisar till kontroll utanför sig själv i form av
t.ex. religiös tro. Bristande tro på den egna
förmågan eller att man lägger ansvaret utanför sig
själv, leder båda till passivt beteende.

Motivation
För att kunna göra en livsstilsförändring krävs
motivation. Motivationen påverkas av hur vi ser på
hälsa, hälsorisker och ohälsa. Många personer med
psykiska funktionshinder upplever inte att de har
några fysiska hälsorisker. Detta kan bero på att
man har svårt att sätta ord på vad fysisk hälsa och
ohälsa är. Om man inte upplever några hälsorisker
är man inte motiverad att förändra sina vanor. Vår
motivation för att utföra aktiviteter styrs av vår
uppfattning om vår egen förmåga, värderingar och
intresse. Dessa faktorer samverkar när vi väljer vad
vi gör i våra liv. De påverkar också hur vi tolkar
och upplever det vi gör och hur vi betraktar oss
själva.

Förändringsstegen
Att förändra en vana eller ett beteende är inte lätt.
För att vilja förändra något måste vi först bli
medvetna om att vi har något vi behöver förändra.
Först när vi börjat överväga en förändring kan vi
börja förbereda för den. Det här har beskrivits i
förändringsstegen, som beskriver förändringsprocessen i fem steg.

5
4
3
2
1

Fortsätter med
nytt beteende
Aktivt engagerad i
nytt beteende

Förbereder för förändring
Funderar på förändring
Tänker inte på förändring

När man ska stödja en person till förändring är det
viktigt att utgå från på vilket steg personen
befinner sig på trappan. Om personen befinner sig
på första steget kan stöd till att börja fundera på
förändring behövas, medan praktisk hjälp till
förändring behövs på steg två eller tre.

Tron på den egna förmågan
Huruvida man tror på sin egen förmåga att kunna
förändra saker man inte är nöjd med kommer
påverka motivationen till det. En person med låg
tillit till sin förmåga att förändra kommer känna
mindre motivation. Om en person lägger ansvaret
utanför sig själv kommer man inte heller göra
något aktivt för att försöka förändra situationen.

Delmål och uppmuntran
Det är viktigt att sätta upp delmål och se konkreta
resultat. Vid målsättning är det viktigt att målet
inte blir ouppnåeligt. Det får inte vara för stort
glapp mellan personens förmåga och målet, utan
målet ska ligga precis över förmågan så att det
både blir utmanande och uppnåeligt. Människor
väljer i regel att göra saker de är kapabla till och
undviker sådant de riskerar att misslyckas med.
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Därför är det viktigt att målet är anpassat för där
individen befinner sig nu. Blir glappet för stort
kommer individen inte utföra aktiviteten. För att
mäta målet kan man ta hjälp av de hjälpmedel som
finns. Idag finns många appar för att förändra
vanor eller så kan man använda aktivitetsdagbok
eller stegräknare. Det är viktigt att få uppmuntran
under förändringens gång och när man når resultat.
Det tar tid att förändra en vana och det krävs
planering inför det. Genom att lägga till
hälsosamma vanor kan man dock ibland minska de
ohälsosamma vanorna utan att man tänker på det.
PGSA-cykeln
PGSA-cykeln står för Planera, Göra, Studera och
Agera och kan användas som utgångspunkt i
planerandet av en förändring. Under ”planera”
bestäms vilken åtgärd eller förändring som ska
testas, under ”göra” testas förändringen, under
”studera” analyserar man resultatet, hur det gått
och under ”agera” bestämmer man om man
behöver ändra något och gå ännu ett varv i cykeln,
eller om förändringen redan lett till den förbättring
man ville uppnå.

Planera
Göra

Agera
Studera

sjukvård eller myndigheter, som t.ex. försäkringskassan. Familj och vänner spelar stor roll för alla
människors välbefinnande och om personal och
anhöriga kan hålla samma linje i sitt stöd till
förändring för personen, är möjligheten till
förändring större. Det är dock viktigt att personen
är med på samarbetet och att det inte sker över
klientens huvud.

Diskutera
Vad skulle kunna motivera er själva till en
livsstilsförändring?
Har era klienter stor eller liten tro på sin
egen förmåga? Hur påverkar det erat arbete
med personen idag?
Hur kan ni stödja en klient att ändra steg på
förändringsstegen?
Hur kan man använda kunskapen om
motivationens komponenter (tron på den
egna förmåga, värderingar, intresse) för att
öka motivationen för en aktivitet?
Vad använder ni för verktyg för att få till en
förändring idag? Kan dessa användas även
för fysisk hälsa?
Skulle ett samarbete med anhöriga kunna
användas? Hur skulle detta kunna se ut?

Samverkan
Det är inte alltid lätt att ge stöd till förändring av
levnadsvanor. Genom att samarbeta med andra
som finns i klientens närhet är det möjligt att
genomföra förändringar som kanske annars inte
skulle gå att genomföra. Samarbetet kan vara
med familj och anhöriga, gode män, hälso- och
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Tema 8:

Verktyg i hälsoarbete
utgå ifrån i samtalet med klienten och är uppbyggd
efter MI-tänk. Genom hälsosamtalet kan ni
gemensamt komma fram till vad klienten vill göra
för förändring och planera den i Hälsoplanen. Gör
en Hälsoplan för varje område som klienten vill
förändra. Vi rekommenderar att börja med en
förändring i taget. Om det framkommer många
förändringsområden,
kan
ni
använda
prioriteringsblanketten för att komma fram till
vilket område ni ska börja med.
Mår bra

Motiverande samtal (MI)
Metoden MI används inom många verksamheter i
samhället och framför allt inom vård och omsorg.
Metoden används för att hålla ett strukturerat
samtal och möta personen där hen är i sin
förändringsprocess. MI-tänket är en bra grund att
använda sig av i följande verktyg som presenteras.
I vissa av verktygen som t.ex. hälsosamtalet eller
hälsoplanen kan det ibland finnas en fördel med att
lyfta
in
MI-verktyg
som
t.ex.
ambivanlensutforskning. Ta gärna hjälp av din
metodstödjare om du känner dig osäker.

Är sjuk och
mår bra

Är frisk och
mår bra

Sjuk

Frisk
Är sjuk och
mår dåligt

Är frisk och
mår dåligt

Mår dåligt

Hälsokorset
Hälsokorset är en del av hälsosamtalet som kan
användas för att få en bild av personens egen
uppfattning av sin hälsa. Att veta hur personen ser
på din egen hälsa kan ge riktlinjer om var personen
befinner sig på förändringstrappan och hur man
ska bemöta personen.

Planera
Göra

Agera
Hälsosamtal
Mallen för hälsosamtalet omfattar områdena hälsa,
tobaksvanor, alkoholvanor, fysisk aktivitet, kost
och tandhälsa samt aktivitetsbalans. I områdena
hälsa, fysisk aktivitet och kost och tandhälsa finns
en skattningsskala som klienten ska skatta och som
sen är ett bra underlag att diskutera utifrån. Mallen
för hälsosamtal är tänkt som ett stöd för dig att

Studera
PGSA-cykeln
PGSA-cykeln beskriver hur en förändring bör ske
och vilka delar den bör innehålla. Att ha PGSAcykeln i bakhuvudet vid planeringen av
förändringen och i processens olika delarna kan
underlätta processen.
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OBQ- Occupational Balance Questionnaire
OBQ är ett instrument för arbetsterapeuter som mäter
graden av aktivitetsbalans i vardagen. Instrumentet
utgår ifrån 11 olika faktorer som tidigare studier visat
är viktigt för en hälsosam aktivitetsbalans. Varje
faktor kan skattas på en 4-stegs-skala, där steg 1 är
”Instämmer inte alls” och steg 4 är ”Instämmer helt”.
Ju högre skattning, ju större aktivitetsbalans. Ett
mindre utförligt verktyg som också går att använda
här är ”Aktivitetsplanering” från ESL.
Hälsoplan
Hälsoplanen utgår också från MI-tänk och är
utformad för att passa hälsosamtalet, vara tydlig
och förståelig för klienten och skapa motivation.
Till grund för mallens struktur ligger andra
hälsoplaner som används runt om i landet. En
hälsoplan skrivs för varje vana som ska ändras.
Hälsoplanen sätts sedan med fördel upp i klientens
bostad som en påminnelse om förändringen som
pågår. Här kan man också använda blanketten ”Nå
mål och klara hinder” från ESL.

Intressechecklistan
Intressechecklistan används av arbetsterapeuter
och är ett verktyg för att utreda vad en person har
för intressen. Det kan vara svårt att rada upp och
reflektera över sina intressen från eget huvud. Ofta
har man fler intressen än vad man själv tror eller
kan komma på om någon bara ställer frågan ”Vad
har du för intressen?”. Intressechecklistan används
för att få ett strukturerat samtal om intressen med
personen. Personen får själv skatta vilka
intresseaktiviteter hen utför idag, om det har varit
ett intresse tidigare och om det finns en vilja att
utöva dem i framtiden. Ett annat verktyg som kan
användas ”Fritid” från ESL. Detta är dock inte lika
utförligt.

Användbar teknik
Stegräknare är ett bra mätinstrument att använda sig
av för att se hur mycket man orkar och förändringen
över tid. Utöver det finns det idag en mängd appar
som kan användas. Nedan listas några
.
Rökavvänjning- Rökfri
Träning – Runkeeper.
Stegräkning – S Health

Workshop del 1
Material delas ut av diskussionsledaren
Gå igenom och titta på de verktyg som
diskussionsledaren delar ut.
Testa att utföra ett hälsosamtal två och två.
Testa att skriv en hälsoplan utefter
hälsosamtalet.
Vilka av verktygen i ESL (Ett självständigt liv)
kan användas inom ramen för hälsoarbetet?
Diskutera i storgruppen vilka verktyg som
fungerade bra och vilka som skulle fungera
sämre på arbetsplatsen.
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Tema 9:

Håll arbetet levande

Främja hälsosamma vanor
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer
för att stödja personer att förändra sina
ohälsosamma levnadsvanor. Grunden i dessa
riktlinjer är det rådgivande samtalet. De delar in
det i tre nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och
kvalificerat rådgivande samtal. Den lägsta nivån,
enkla råd, innebär att man ger information eller
korta råd och rekommendationer som bygger på
den forskning som finns och som kan kompletteras
med skriftlig information. Nästa nivå, rådgivande
samtal, är ett mer djupgående samtal som anpassas
efter den specifika personen och kan kompletteras
med olika verktyg och hjälpmedel. Den högsta
nivån, kvalificerat rådgivande samtal, är ett mer
tidskrävande samtal där man utgår från teoretiska
modeller. Metoden MI (motiverande samtal) är ett
sådant exempel. Denna typ av samtal kräver viss
utbildning hos personalen.

Hälsostödjare
Varje område i vård och omsorg kan arbeta med
hälsofrämjande av fysisk hälsa. Inom psykiatrin
bör man göra det då psykisk och fysisk hälsa hör
ihop och påverkar varandra samt att personer med
långvarigt psykiskt funktionshinder löper större
risk för sjukdomar i det sekundära åldrandet. För
att behålla tänket om fysisk hälsa kan man införa
hälsostödjare på arbetsplatsen som får till uppgift
att värna om arbetet för den fysiska hälsan, göra så
att tänket bibehålls, kunna handleda i de verktyg
som finns att använda i förändringsarbetet av
hälsofrämjande vanor samt hålla i att på olika sätt
ge information om fysisk hälsa till klienterna.

Hälsoprogram
Den information som givits i utbildningen Hälsa i
Harmoni finns samlat i ett dataprogram.
Dataprogrammet kan användas som en påminnelse
ute i verksamheten om att arbeta med fysisk hälsa
och som informationsbank om man behöver
uppdatera sig eller nyanställda på informationen.
Hälsostödjaren kan se till att er arbetsplats har
programmet till hands. Informationsprogramet
finns även i en bildversion där informationen ges
genom ljud och bild och inte text. Detta kan
användas som informationsmaterial till klienter
som antingen har svårt för skriven text eller har
stora kognitiva nedsättningar.
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flödesschema på arbetsgången för förändring av
levnadsvanor, vilka verktyg som används i er
verksamhet och när, är det lättare att det blir av att
prata om fysisk hälsa.

Workshop del 2
Material delas ut av diskussionsledaren
Vilka verktyg skulle kunna användas i ert
arbete? Finns det några verktyg ni
använder idag som kan etableras även på
arbete med fysisk hälsa?
Hälsosamtal
Inom socialpsykiatrin används idag oftast
genomförandeplaner men fokusen ligger ofta på
psykisk hälsa och aktivitetsutförande av vardagens
aktiviteter.
Som
ett
komplement
till
genomförandeplanen, kan man erbjuda klienten ett
hälsosamtal där man på ett strukturerat sätt kan
prata om hälsosamma vanor och motivera till
förändring av dem. På ett boende kan man även
välja att hälsostödjaren är ansvarig för
hälsosamtalen, i annat fall eller i boendestöd är det
bra om varje kontaktperson är ansvarig för
hälsosamtalet med sina klienter. För att få ett
naturligt flöde i arbetsprocessen och att det ska bli
naturligt att föra hälsosamtalet på tal kan man ha
som policy att alltid erbjuda hälsosamtal i
samband med genomförandeplanen. På så vis
kompletterar vi genomförandeplanens psykiskaoch aktivitetsfokus med att även fokusera på den
fysiska hälsan. Om något uppkommer i
hälsosamtalet, och personen är motiverad till att
förändra det, kan man som personal komplettera
genomförandeplanen med en hälsoplan där man
planerar för förändringen av vanan.

Vad kan hälsoombuden ha för roll på er
arbetsplats?
Finns någon arbetsterapeut kopplad till
arbetsplatsen som kan bistå med
aktivitetsbedömningar som kan vara till
hjälp i förändringsarbetet? Om ja, vad kan
arbetsterapeuten ha för roll i hälsoarbetet?
Tänk på de arbetsprocesser och rutiner ni
redan har och gör ett flödesschema på
möjlig arbetsprocess för fysisk hälsa i er
arbetsgrupp. Vilka verktyg ska ni använda
som standard? Vilka ska ni använda vid
behov? När ska de göras? Vem ska göra
dem? Hur kan arbetsprocessen för fysisk
hälsa vävas in med de arbetsprocesser ni
redan har? Om ni vill kan ni utgå från
exemplet på arbetsprocess och ändra den
så den passar er verksamhet.

Verktyg i förändringsarbetet
Tillsammans med de verktyg som presenterades i
Tema 7 är hälsostödjare och hälsosamtal en bra
grund för att hålla arbetat med fysisk hälsa
levande. För att påminna er om de förslag på
verktyg som togs upp i Tema 7 var de: MI,
Hälsosamtal, Hälsokorset, Prioriteringsblanketten,
PGSA-cykeln, Hälsoplan, Intressechecklistan,
OBQ och användbar teknik. Att göra ett

22

Tema 10:

Dags att sammanställa
Workshop del 3
Material delas ut av diskussionsledaren
Gruppdiskussion:
Vilka verktyg kan vi få in i det vardagliga
arbetet med klienterna? Vilka ska vi använda
sig av?

Dags att sammanställa
Nu är det dags att titta på allt ni kommit fram till
under workshoparna och komma överens om ett
arbetssätt för hela gruppen. Vilka verktyg ska ni i
er arbetsgrupp använda? Vilka roller ska olika
ombud och professioner ha i arbetet gällande
fysisk hälsa och när ska vad göras? Hittills har ni
diskuterat i grupper och fått fram en massa olika
förslag. Nu ska alla förslagen bli ett.
Diskussionsledaren delar ut en sammanställning av
alla tankar ifrån Tema 9. Nu är det dags att gå
igenom det och bestämma er för ett arbetssätt som
ni ska använda för att stödja era klienter i att
förbättra sin fysiska hälsa.

Vilken arbetsprocess är bäst lämpad att
använda för oss? Är det någon i
sammanställningen? Eller är det en
blandning av de som finns i
sammanställningen?
Diskussion i storgrupp:
Vilka verktyg ska vi använda i arbetet med
klienterna?
Vad ska vår arbetsprocess vara?
Ska vi koppla verktygen och arbetsprocessen
till redan existerande arbetsprocesser som
t.ex. genomförandeplanen?
Vilka roller ska olika ombud och
professioner ha i arbetet?
När ska vi börja införa detta?
Hur kan vi möjliggöra att arbetet blir av och
behålls över tid?
När ska vi utvärdera hur arbetet fungerar?

23

Extra
Tema 11:

Vid
behov

Samverkan
Detta är ett frivilligt tema som görs om ni har behov
av att göra det. Samarbetar ni tätt med andra
verksamheter eller jobbar ni med samma klienter
som andra verksamheter, kan det vara aktuellt att
även göra detta tema. Gå tillsammans igenom
nedanstående text och följ instruktionerna.

Ta kontakt
Samankalla ett möte med de av era
samarbetspartners
som
behöver
få
information om er nya arbetsprocess. Bestäm
vem som tar kontakten och när. Vilka från er
enhet ska vara med på mötet?

Vår
verksamhet

Vilka samarbetar ni med?
Börja med att göra en nätverkskarta (som ovan)
över vilka ni samarbetar med i er verksamhet. Det
kan t.ex. vara ett hälso- och sjukvårdsteam, daglig
verksamhet, träffpunkt och så vidare.

Vid mötet!
Informera om vad ni har bestämt i
utbildningen att ha för arbetsprocess
för hälsofrämjande fysisk hälsa.
Diskutera med de övriga hur
arbetsprocessen går ihop med deras
sätt att arbeta med samma område.
Diskutera hur ni kan hjälpa varandra
med det hälsofrämjande arbetet.

Vilka behöver känna till ert nya arbetssätt?
Vilka av samarbetspartnerna i kartan behöver känna
till ert nyinförda arbetssätt gällande hälsofrämjande
fysisk hälsa?
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