Hälsa i harmoni

Integrerad version

I framtagandet av detta utbildningsmaterial har författarna utgått från utbildningsmaterialen
”Fokus Hälsa- stöd för arbete kring mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden” och ”Att främja en
hälsosam livsstil hos personer med psykisk Funktionsnedsättning”. (Se referenslista)
Materielet är faktagranskat av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, socionom,
tandhygienist och kostekonom, i de delar hörande till varje expertisområde.
Arbetsmaterial med utgångspunkt i metoden Motiverande Samtal (MI) granskat och reviderat av
MI-Coach.
Utbildningsmaterialet är testat och reviderat tillsammans med Orionvägens serviceboende,
Funktionshinderomsorgen, Jönköpings Kommun, 2018.

Hälsa i harmoni – Integrerad version
En del av Hälsa i harmoni utbildningsserie.
Projektet: ”Hälsosamt somatiskt åldrande”
© Jönköpings Kommun, 2016
Utformat av: Jenny Hiller & Mia Lundell

2

Hälsa i Harmoni – Integrerad Version
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
Hur är Hälsa i Harmoni Integrerad version
Syftet med den integrerade versionen av upplagt?
utbildningsmaterialet är att öka kunskapen om
fysisk hälsa och kopplingen mellan psykisk och
 Avsätt 10 tillfällen.
fysisk hälsa, hos personal och klienter inom
Planera tillfällena så att de flesta av personalen
socialpsykiatrin. Syftet är vidare att personal och
och klienterna har möjlighet att vara med.
klinter ska få en samsyn på fysisk hälsa och utbyta
Avsätt ungefär 1-1,5 timme per gång. Vi
erfarenheter om hur man kan och bör jobba med det
rekommenderar att endast ett tema görs varje
tillsammans. Vi hoppas att utbildningsmaterialet
gång för att ge tid för reflektioner om lite i
ska kunna vara ett stöd i hur man kan jobba
taget, mellan träffarna.
hälsofrämjande i det dagliga arbetet, ge ökad
förståelse för varandras olika syn på hälsa samt öka
 Utse en diskussionsledare
intresset och motivationen att jobba med dessa
Diskussionsledaren kan vara arbetsledare,
frågor.
hälsostödjare eller annan lämplig person. Hens
uppgift blir att leda diskussionerna, förbereda
Hälsa i Harmoni Integrerad version innehåller till
inför träffarna, sammanställa gruppens
skillnad från grundutbildningen ett eget tema om
diskussioner och sammankalla till nästa träff.
tandhälsa. Det är också mindre information som ges
Diskussionsledaren har till sin hjälp förutom
i varje tema samt att möjligheten till att få texten
detta utbildningshäfte även tillhörande
uppläst finns. Den integrerade versionen innehåller
arbetsbok med mer information och material.
fler diskussionsuppgifter och färre workshops, för
att ge personal och klienter en möjlighet att
 Dela ut Hälsa i Harmoni Integrerad
reflektera över ämnena tillsammans.
version

En metod för att främja hälsosamt fysiskt
åldrande inom socialpsykiatrin
Hälsa i Harmoni Integrerad version stödjer och
stimulerar hälsosamt fysiskt åldrande och fysisk
hälsa
för
personer
med
psykisk
eller
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är
ursprungligen framstagen för att användas inom
Socialpsykiatri. Utbildningen bygger på att både
personal och klienter deltar i diskussionerna.
Personal bör ha genomgått Hälsa i Harmoni
Grundutbildning före Hälsa i Harmoni Integrerad
Version, för att få en djupare bakgrundsförståelse
för hälsoarbete.

Alla deltagare får ett exemplar av materialet.
Ett temaavsnitt ska läsas, alternativt lyssnas
på, inför varje träff.



Diskutera varje tema
Varje
tema
diskuteraras
vid
ett
diskussionstillfälle. Tema 1-8 innehåller
diskussionsfrågor och tema 9 är en mindre
workshop. Tema 10 syftar till att sammanställa
och reflektera över utbildningen som helhet.
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Tema 1:

Begreppet Hälsa
Vad är hälsa?
Att ha hälsa innebär inte endast frånvaro av fysisk
sjukdom, utan även hur man mår psykiskt och
socialt.
Hälsokorset
Hälsa är väldigt individuellt och hälsa betyder
olika för olika individer. Det är därför bra att skatta
sin egen hälsa. Ett verktyg som kan användas för
detta är hälsokorset.
Mår bra
Är sjuk och
mår bra

Är frisk och
mår bra

Sjuk

Frisk
Är sjuk och
mår dåligt

för alla människor. Sekundärt åldrande är sjukdomar
som inte alla får, men risken att få dem ökar ju äldre
man blir. 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.

Är frisk och
mår dåligt

Mår dåligt

Våra levnadsvanor
När man skattar sin hälsa med hälsokorset ovan är
det hur man mår här och nu. Man kan dock ha
riskfaktorer i ens 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 av våra levnadsvanor och 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. Det kan
dock vara svårt att ändra en vana då vi har ett
inneboende motstånd att ändra våra invanda
rutiner. Vanor ger livet struktur, gör det
förutsägbart och gör det lättare för oss att orientera
oss i tiden.
Primärt och sekundärt åldrande
Det primära åldrandet styrs av våra gener och kan
inte påverkas. Det är åldersförändringar som sker

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 gynnar hälsan
Alla människor har ett behov av att känna mening i
vardagen och vad som ger mening är individuellt.
Delaktighet kan i sig ge meningsfullhet, likaså att man
klarar sig så självständigt som möjligt och kan behålla
sina vardagsrutiner. Upplevd ensamhet kan driva på
olika sjukdomstillstånd, som försvagat immunsystem,
inflammatoriska processer och ökad stress. Studier
visar att upplevd ensamhet kan göra att funktions- och
aktivitetsnedsättning kommer tidigare.
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Diskutera
Vad är hälsa för dig?
Vem bestämmer vad som är hälsa och
ohälsa?
I vilka situationer upplever du att du
mår bra i livet?
Vad har ni för riskfaktorer för ohälsa?
Om någon skulle stötta dig i att ändra
dina levnadsvanor, hur skulle du vilja
bli stöttad då?
Vad skulle kunna motivera dig att ändra
en ohälsosam levnadsvana?
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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. Det tycks
både finnas ett samband genom att psykisk ohälsa
direkt kan leda till fysiska sjukdomar samt genom
att omgivningsfaktorer ökar benägenheten till det.
Att ta hand om sin fysiska hälsa minskar, botar och
lindrar i sin tur den psykiska ohälsan. Det är därför
viktigt att inte enbart prioritera den psykiska hälsan
utan även den fysiska.
Försvårande faktorer
Det finns en mängd omgivningsfaktorer för en
person med psykiskt funktionshinder som kan
påverka den fysiska hälsan, både direkt och
indirekt genom att göra det svårare att göra
livsstilförändringar.

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. En medicin som t.ex. leder till övervikt
kanske ska bytas. Om man äter antipsykotiska
läkemedel har nikotin en positiv effekt på
biverkningar som medicinen kan ge, vilket gör att
många som äter dessa mediciner röker mer. Vid
rökstopp kan därför biverkningarna öka kraftigt.

Nikotinabstinens liknar även sjukdomssymtom.
Detta gör att det kan vara svårare att sluta röka för
dessa personer, men det går med hjälp och stöd.
Många landsting har speciella tobaksavvänjare
som ger stöd gratis.
Kognitiva funktioners påverkan
Hos personer med psykisk sjukdom påverkas
hjärnans kognitiva förmågor. Det kan vara
försämrad förmåga till uppmärksamhet, hålla
tråden i ett samtal, göra flera saker samtidigt, ta
initiativ, passa tider, ta till sig ny information eller
planera långsiktigt. Detta kan göra det svårare att
göra livsstilsförändringar.

Relationer, fattigdom och utanförskap
Relationer är viktigt för hälsan. Relationer ger oss
också bekräftelse och vägledning och gör det
lättare för oss att genomföra livsstilsförändringar.
Personalens delaktighet och stöd i hälsofrämjande
aktiviteter, kan därför genom uppmuntran och stöd
öka motivationen för att utföra aktiviteterna. Även
ekonomiska
förutsättningar
påverkar
våra
möjligheter till god fysisk hälsa. Ekonomin kanske
begränsar vilka matvaror man kan köpa eller
utbudet av hälsoaktiviteter man har råd att göra.
Missbruk är en vanlig faktor som påverkar både
ekonomin och hälsan.
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Diskutera
Vilka av de aktiviteter du har i din vardag
stärker både den fysiska och psykiska
hälsan?
Vad finns det mer för aktiviteter som
stärker både den fysiska och psykiska
hälsan?
Vad finns det för hälsoaktiviteter i
samhället där du bor som är gratis att
utföra?
Vilka biverkningar kan mediciner ge som
påverkar den fysiska hälsan? Vad kan man
göra åt det?
Hur kan personal stötta en person att
bibehålla hälsosamma vanor i perioder av
sämre psykiskt mående?
Vilka andra kan hjälpa till att stötta vid
livsstilsförändringar?
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Tema 3:

Hälsosam mat
Kost och hälsa
Kosten är av stor betydelse både för den psykiska
och fysiska hälsan. Med åldern minskar
energibehovet vilket gör det viktigare med en god
balans mellan energi och näringsämnen. 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.
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. Extrema
bantningsdieter är aldrig lämpliga. 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.
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
ätande 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 bröd (fullkorn) eller flingor
(osötade), någon mjölkprodukt (naturell) 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 mängd
fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer och
mineraler. Grönsaker och frukt bör ingå i varje
måltid, då det 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. Även vid
färdiga rätter som värms i mikron bör man ta
hänsyn till tallriksmodellen och inkludera extra
frukt och grönt.
Att främja god kosthållning
Mat är mer än bara näring och måltidsmiljön.
Inflytande och delaktighet i maten är också viktigt.
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.
Livsmedelsverket
På livsmedelsverkets hemsida kan man få råd och
tips om bra mat och hur man behöver äta utifrån
t.ex. graviditet eller olika sjukdomstillstånd.
Måltider
som
planeras
utefter
dessa
rekommendationer ger förutsättningar för god
hälsa och minskar risken för sjukdomar. Vid vissa
sjukdomar kan behovet vara annat och då bör
kostintaget planeras med dietist.
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Diskutera
Hur bör en bra måltid vara uppbyggd?
Är det något i din kost idag som du skulle
behöva förbättra?
Har du rutiner för kostintag eller går du på
känsla och äter när du är hungriga? Vilka
för- och nackdelar finns det med det?
På vilket sätt skulle du vilja ha stöttning om
du skulle ändra dina kostvanor?
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Tema 4:

Tandhälsa
Tandhälsa
Kosten påverkar vår tandhälsa och tandhälsan
påverkar vårt kostintag. Tandvård och munhälsa
är viktiga delar för att du ska må bra. Tar vi inte
hand om vår munhälsa kan det leda till värk,
infektioner och svårt att tugga och tala.
Mediciner och sjukdomar kan göra att vi får
muntorrhet. Muntorrhet innebär att vi producerar
för lite saliv, vilket ökar risken för att vi ska få
hål. Att borsta tänderna morgon och kväll med
fluortandkräm, använda mellanrumstandborste,
tandtråd och använda flourskölj är rutiner som
främjar tandhälsan och minskar risken för hål.
Ätande som gynnar tandhälsan
När man äter och dricker bildar munhålans
bakterier en syra som kan fräta på våra tänder.
När det blir tillräckligt surt i munhålan börjar
tandemaljen och rotytan på tanden lösas upp. Ju
mer socker det är i det du äter, desto mer syra
produceras. Äter eller dricker man mycket socker
blir det surare i munhålan och risken för hål ökar.
Saliven är till för att reparera tänderna. Lider du
av muntorrhet, ökar därför risken för hål ännu
mer. Bra kost för tänderna är samma kost som är
bra för kroppen. Du bör dock inte äta mer än fem
gånger per dag, för att saliven ska hinna med att
reparera tänderna efter varje måltid. Vatten, kaffe
och te utan socker eller honung kan du dock
dricka utan risk för hål.
Lindra muntorrhet
Ett enkelt sätt att lindra muntorrhet är att skölja
munnen med vatten. När du tuggar ökar
salivproduktionen. Därför är det bra att äta mat
med mycket tuggmotstånd, till exempel råa
morötter. Sockerfritt tuggummi kan också hjälpa.
På apotek finns bland annat sugtabletter, gel och
munspray som minskar muntorrheten. Du bör
undvika söta eller sura drycker som läsk, saft och
juice.

Fluor
Fluor är det absolut bästa för att behålla en bra
tandhälsa och att borsta tänderna med
fluortandkräm är den enskilt största anledningen till
att hål i tänderna har minskat bland befolkning.
Fluor stärker tänderna och kan läka små skador som
uppkommer. Därför är det viktigt att använda
fluorprodukter. Alla människor, barn som vuxna,
kan använda fluorprodukter, men vilken fluorhalt
man bör ha varierar med åldern. Om man använder
produkter med fluor så som tandläkare
rekommenderar och instruktioner visar finns ingen
som helst risk för biverkningar, då de produkter
som säljs innehåller mycket liten andel fluor. Om
man lider av muntorrhet kan det vara bra att tillsätta
extra fluor t.ex. i form munskölj.
Kostnader
Om du är mycket torr i munnen på grund av
sjukdom eller läkemedelsbehandling kan du ha rätt
till ”Särskilt tandvårdsbidrag”. Det innebär att du
får 600 kr per halvår som ska användas för att
förebygga hål i tänderna, genom behandling hos en
tandhygienist eller tandsköterska. Om du har en
svår psykisk funktionsnedsättning som påverkar
möjligheten att sköta din munhygien och har
problem att genomgå tandvårdsbehandling, kan du
också ha rätt till ökad ekonomisk ersättning. För
detta krävs ett läkarintyg på en blankett framtagen
av Socialstyrelsen. Fråga personal eller LSShandläggare för mer information.
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Diskutera
Hur ser dina rutiner för tandhälsa ut idag?
Vad är bra rutiner i vardagen för att
behålla god tandhälsa?
Behöver alla ha lika bra rutiner för
tandhälsan?
Hur ofta behöver man besöka
tandhygienist och tandläkare?
Kan man ha bra tandhälsa utan att gå till
tandhygienist eller tandläkare
regelbundet?
Vad finns det för hjälpmedel för att hjälpa
till att påminna om tandrutiner om man
har lätt för att glömma det?
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Tema 5:

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 och hälsa
Fysisk aktivitet har flera hälsosamma effekter i
kroppen. Man känner sig gladare, sover bättre,
har lättare att hantera stress och att hålla vikten.
Hos sjukdomstillstånd som till exempel diabetes,
depression, 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.
Hur mycket fysisk aktivitet behövs?
Rekommendationen är att alla människor, helst
varje dag, bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt
minst 30 minuter. Det går 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. 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.

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
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 användas som motivator till att utföra
aktiviteter. Att känna lust inför aktiviteter och att
inte ha en för låg aktivitetsnivå påverkar också den
psykiska hälsan positivt. 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
Naturen påverkar oss positivt. Har man möjlighet
att
förlägga
den
fysiska
aktiviteten
i
natur/trädgårdsmiljö förstärks därför hälsoeffekten
av den.
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Diskutera
Vilka fysiska aktiviteter tycker du själv
om? Hur fick du den första positiva
upplevelsen av aktiviteten?
Vilka fysiska aktiviteter tycker du själv
inte om? Vad kan det bero på?
Vilka av dina aktiviteter i vardagen är
fysiskt aktiva?
Vad skulle kunna motivera dig till att göra
en fysisk aktivitet du inte gör idag?
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Tema 6:

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. 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.

Att göra tillgängligt i hemmet
Genom att ha bra mat och möjligheter till aktivitet
i hemmet, ökar 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. Mår
man psykiskt dåligt kan det vara svårt att behålla
de hälsosamma vanorna i perioder då man mår
psykiskt sämre. Ett sätt för att hjälpa till med detta
är att t.ex. ha en receptpärm. Man kan ha en pärm
för när man mår bra som innehåller många olika
hälsosamma, varierande recept som man kan
använda vid planering och tillagning av måltider.
Man kan också ha en andra pärm för de perioder
man 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-för-steg-uppmaningar hur
du utför aktiviteten har man lättare att påbörja den.
Har man behov av anpassade recept kan man hitta
det på hemsidan ”recepttillalla.se”. Genom att
planera för veckans mat i förväg kan man också
lättare följa vad butikerna har för erbjudande och
på så vis minska kostnaderna.

Den serverade maten
Det är inte bara maten i sig som är viktigt vid
måltidssituationen utan även miljön runt omkring.
Vissa kan ha svårt att sätta sig och äta ensam och
andra kan ha svårt för att äta med andra
människor. Att anpassa måltidssituationen efter
vad man mår bäst av kan göra det lättare att ta sig
för att äta. Om man har svårt att äta ensam kanske
det är lättare om man har något att läsa samtidigt
eller lyssna på en ljudbok under måltiden.
Fysisk aktivitet i närmiljön
Att samhället blir mer tillgängligt för alla och
anpassat efter funktionsnedsättningar, gör det
lättare för alla samhällsmedborgare att vara 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
och om området är upplyst kvällstid. Det samma
gäller vårt hem. Det är lättare att vara aktiv om det
finns alternativ till tv:n.
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Diskutera
Brukar du påverkas av affärernas reklam och
varornas placering? På vilket sätt?
Hur bestämmer du vad du ska äta?
Vilka möjligheter till fysisk aktivitet finns i
ditt hem?
Hur kan man vara mer fysiskt aktiv i sin
vardag i samhället?
Tänk på en måltidssituation du har upplevt
som väldigt trevlig, det kan vara en
middagsbjudning eller en måltid hemma, vad
var det som gjorde den så trevlig?
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Tema 7:

Vanornas makt
Mänsklig aktivitet
Vad människor väljer för aktivitet är resultatet av
sambandet 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.
Vanor
Vanor innebär att vi gör en sak på samma sätt varje
gång. 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 densamma. Vanor frigör tid och
energi till att utföra andra aktiviteter samtidigt och
minskar på så vis den ansträngning som vårt
aktivitetsutförande kräver. Att vi har vanor gör att
vi inte hela tiden behöver göra medvetna
överläggningar om vad nästa handlingssteg är.
Vanor ger oss också en möjlighet att känna igen
sammanhang och vad som förväntas av oss just i
den aktiviteten/situationen.
Brist på och förändring av vanor
Alla människor har individuella vanor gällande hur
vi utför våra vardagssysslor och vi vill gärna hålla
kvar de invanda vanor vi har. När vanor förändras
eller störs, ger det oss en känsla av förvirring och
overklighet. 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 det till en redan existerande vana. Kan
vi införa t.ex. fysisk aktivitet i de vanor som finns
till och från jobbet är det större möjlighet att det
blir en vana. 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. Man 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. Att ha aktivitetsbalans är att ha en
bra och hälsosam balans mellan olika typer av
aktiviteter inom arbete, fritid, hemaktiviteter,
personlig vård och vila. Sammanfattande kan man
säga att aktivitetsbalans är rätt antal aktiviteter och
rätt variationer av aktiviteter. Att ha ”rätt mix” helt
enkelt. När man inför eller förändrar vanor är det
viktigt att ta hänsyn till hur det förändrar
aktivitetsbalansen så att den fortfarande är
hälsosam.
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Diskutera
Hur påverkas våra mat- och rörelsevanor av
den kultur vi lever i?
Hur ser dina rutiner ut under en dag?
Var i ditt vardagsliv skulle det fungera bäst
att lägga till en ny hälsosam vana?
Hur kan man stödja någon annan att ändra en
vana?
Hur upplever du din aktivitetsbalans?
Har du någon vana du skulle vilja förändra?
Varför?
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Tema 8:

Motivation och förändring
Förändringsstegen
Att förändra en vana eller ett beteende är inte lätt,
men fullt möjligt! 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
förändrings-processen i fem steg.
Motivation
För att kunna göra en livsstilsförändring krävs
motivation. Motivationen påverkas av hur vi ser på
hälsa, hälsorisker och ohälsa. Om man inte själv
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.

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 för att försöka förändra situationen. Detta
gäller både om man skyller situationen på annan
person eller mediciner eller om man hänvisar till
kontroll utanför sig själv.

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.
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.
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.
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Diskutera
Vad skulle kunna motivera dig själv till en
livsstilsförändring?
Om en person saknar motivation till att
förändra en vana som är en riskfaktor för
ohälsa, hur kan man motivera personen?
Hur kan man arbeta för att en person ska få
större tro på sin egen förmåga?
Hur kan man sätta ett bra mål som varken är
för litet eller för stort?
För att personalen ska kunna stötta personen
att nå sitt mål är det viktigt att de är insatta i
och förstår målet så att de jobbar för samma
sak. Hur kan man arbeta för att säkerställa
detta?
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Tema 9:

Verktyg i hälsoarbetet
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

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 där man ska skatta och som sen
är ett bra underlag att diskutera ifrån. Genom
hälsosamtalet kan ni gemensamt komma fram till
vad ni vill göra för förändring och planera den i
Hälsoplanen. Man gör en Hälsoplan för varje sak
som man vill förändra. Vi rekommenderar att börja
med förändring på ett område i taget.

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 visas några
exempel på appar. Ännu fler finns.
Rökavvänjning- Rökfri
Träning – Runkeeper.
Stegräkning – S Health mäter antal steg.
Kost – Matglad helt enkelt

Hälsokorset
Hälsokorset är en del av hälsosamtalet som kan
användas för att få en bild av ens egen uppfattning
av sin hälsa. Att veta hur man ser på sin egen hälsa
kan ge riktlinjer om var man befinner sig på
förändringstrappan och var man därför ska börja i
förändringsprocessen.

Hälsoplan
Hälsoplanen är utformad för att passa
hälsosamtalet, vara tydlig och förståelig för alla
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 centralt i ens bostad som en påminnelse
om förändringen som pågår.
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Diskutera
Material delas ut av
diskussionsledaren
Gå igenom och titta på de verktyg som
diskussionsledaren delar ut.
Vad tycker du är bra och dåligt
med de olika verktygen?
Vilka av verktygen tycker du
skulle vara användbara för dig i
hälsoarbetet?
Finns det andra verktyg, som inte
nämns här, som skulle kunna vara
bra?
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Tema 10:

Dags att utvärdera
man om förändring har skett eller vad man gjorde
för fel om man misslyckats. Under ”Agera” tar
man sedan beslut om en förändring har skett eller
om man ska påbörja en ny PGSA-cykel och göra
på ett annat sätt. Hälsoplanen bygger på denna
cykel och kan användas i förändringsarbetet. Tänk
på att göra en hälsoplan för varje mål.

Diskussion
Dags att utvärdera
Ni har nu diskuterat en massa olika komponenter
gällande fysisk hälsa, psykisk hälsa och
hälsoarbete. Den sista träffen är till för att
reflektera över hur utbildningen varit och hur ni
kan starta hälsoarbetet tillsammans både klienter
och personal. Inför den sista träffen är det bra att
du
som
deltagare
läser
igenom
diskussionsuppgifterna och reflekterar över dem
själv.

På vilket sätt kan ni tillsammans använda det
ni lärt er i hälsoarbetet?
På vilket sätt önskar du som klient få stöd av
personalen med ditt fysiska välmående?
Hur skulle ni kunna arbeta för att
tillsammans planera och genomföra
förändringar?

Planera
Göra

Agera

Hur har det varit att diskutera tillsammans
både personal och klienter? Har det kommit
några vinster av det?

Låt alla i gruppen svara: vad är den
viktigaste lärdom du tar med dig från
utbildningen?

Studera
PGSA-cykeln
En förändring är svår och tidskrävande och kräver
planering. PGSA-cykeln beskriver hur en
förändring bör ske och vilka delar den bör
innehålla. Att ha PGSA-cykeln i bakhuvudet vid
planeringen av förändringen och i processens olika
delar kan underlätta. Under ”Planera” bestämmer
man vad som ska förändras och hur. Man sätter
upp ett mål och gör en tidsplan. Under ”Göra” så
genomför man förändringen. Efteråt ”Studerar”
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