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Agenda

 Varför?

 Vad?

 Hur?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag tänker fokusera kring tre frågorOm vi börjar med varför så kan vi utgår från vad lagen säger
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Varför?

 Prevalens och trender över tid

Vad vill du veta 
och varför?

2019-12-09
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Motionsvanor i Sverige

Motionerar minst 2 gånger i veckan
Personer 16-84 år 1988-2007. 

Källa: SCB, ULF undersökningarna
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Varför?

 Prevalens och trender över tid

 Samband dos av fysisk aktivitet och hälsa

Vad vill du veta 
och varför?

2019-12-09 Maria Hagströmer



Fysisk aktivitet och dödlighet

Exempel2019-12-09
Maria Hagströmer 6

CVD - MVPA Cancer - MVPA
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Varför?

 Prevalens och trender över tid

 Samband dos av fysisk aktivitet och hälsa

 Förse beslutsfattare med underlag till policy

Vad vill du veta 
och varför?

2019-12-09 Maria Hagströmer



DOS-RESPONS
Hur mycket fysisk aktivitet krävs?
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Varför?

 Prevalens och trender över tid

 Samband dos av fysisk aktivitet och hälsa

 Förse beslutsfattare med underlag till policy

 Utvärdera interventioner

 Kunna ge specifika råd

Vad vill du veta 
och varför?

2019-12-09 Maria Hagströmer



Effektutvärdering
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Exempel: Conradsson D et al. NNR. 2015 
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Varför?

 Prevalens och trender över tid

 Samband dos av fysisk aktivitet och hälsa

 Förse beslutsfattare med underlag till policy

 Utvärdera interventioner

 Kunna ge specifika råd

 Självmonitorering (motivation) Vad vill du veta 
och varför?

2019-12-09 Maria Hagströmer
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Självmonitorering

2019-12-09 Maria Hagströmer



Vad säger lagen?

 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras

 I 2 a § första stycket hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser 
om patientsäkerhet och kvalitet av vården. 
Uppföljning av levnadsvanor skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling 
inom hälso- och sjukvården. 

 Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården skall ledningssystemet säkerställa att 
det finns rutiner för hur nya behandlingsmetoder skall tas fram, provas ut och 
introduceras så att patientsäkerheten säkerställs. Vidare skall det finnas rutiner för 
hur fastställda metoder skall tillämpas, kontinuerligt följas upp samt vid behov 
revideras och rutiner för vilka åtgärder som skall vidtas när tillämpningen av 
metoderna behöver förändras.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Oftast är vi väldigt bra på att systematiskt dokumentera åtgärder i KVÅkoder och mätningar av blodtryck, blodvärden, Däremot vad gäller fysisk aktvitet så visar olika kartläggningar att vi antingen inte skriver något allas eller en lite anteckning i journalen som inte är systematisk och går att följa upp annat än lite grovt på individnivå. Här finns en förbättringspotential.
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Vad ska vi bedöma?
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Hagströmer et al. PTR 2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att kunna förstå sambandet mellan stillasittande och hälsorisker behöver vi sätta in stillasittandet i kontexten tid samt mänskligt beteende. Om vi ser på vår vakna tid utifrån den yttre rutan är så har vi först olika så kallade domäner där vi befinner oss – hemma, jobbet, transporter och fritid. Inom dessa kan vi vara stillasittande, i lätt rörelse eller i mer/tyngre rörelse. Om vi minskar tiden i någon av dessa måste vi ta ifrån något annat. Det betyder att vi inte kan studera stillasittande utan att ta hänsyn till det andra.
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FYSS 2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har i FYSS förklarat detta i ett processdiagram. Jag kommer ni att fokusera på början och slutet i detta flöde.



FYSS uppföljning och utvärdering

 Fysisk aktivitet

 Funktion/kapacitet

 Sjukdomsspecifika markörer

 Hälsorelaterad livskvalitet

2019-12-09 19

Presentatör
Presentationsanteckningar
VAD ska vi bedömaFA etc



Hur ska vi bedöma fysisk aktivitet

Självrapporterad fysisk aktivitet

- vanligt använd

- finns i flera journalsystem

- låg validitet

- medelgod reliabilitet

- viktigt att inte göra ändringar

- ”Socialstyrelsens indikatorfråga”

Objektivt bedömd fysisk aktivitet

- rörelsemätare

- finns bl.a i mobiltelefoner

- får en bild av såväl aktivitet som 
stillasittande beteende

- god validitet och reliabilitet

- visat god användbarhet inom 
hälso- och sjukvården
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Fysisk aktivitet
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Frågorna ska fånga 
om personen 

uppfyller rådande 
rekommendation 
och samtidigt ska 

frågan vara känslig 
nog att kunna mäta 

en förändring.

Socialstyrelsens rekommenderade 
indikatorfråga om fysisk aktivitet. 
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Exempel på accelerometerdata

2019-12-09 Maria Hagströmer

Presentatör
Presentationsanteckningar
This picture is an example of how the output from an accelerometer can look like. (also found on the frontpage of my thesis)Time on the X-axis and activity in counts on the Y axis.As you can see this person put the accelerometer on at 6.30 in the morning and took it of at 10 pm.The lines describes different intensities, for example the reda line represents the cut-off for vigorous intensity, this person had about 1 hour of continues vigorous intensity activity this day. The area between the blue and reda lines represents time in moderate intensity, this person have about 45 minutes of moderate intensity this day. The area below the grey line is inactivity, The total area under the curve represents the total physical activity in counts and we have used a wieghted value for this, taking into account the wearing time. I.e counts per minute



Monitorering
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Uppföljning och utvärdering

 Uppföljning bör ske direkt efter den initiala 
träningsperioden och gärna återkommande för 
att säkerställa effekten och därmed 
kvalitetssäkra behandlingen.

 Uppföljning bör ske frekvent utifrån individens 
förmåga och hälsotillstånd under minst 6 
månader.
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Vad ska systematiskt dokumenteras

 Typ av råd (metod) 
(enkla råd, rådgivande samtal, kvalificerat 
rådgivande samtal)

 Grad av fysisk aktivitet innan rådgivning

 Grad av fysisk aktivitet vid uppföljning 
(OBS med samma metod som innan)
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Sammanfattning

 Varför?

 Vad?

 Hur?

 Hur går du vidare i din organisation?
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Tack för uppmärksamheten!
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eFYSS
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 FYSS 2017, kap Bedöma och utvärdera, att individanpassa fysisk aktivitet

 Socialstyrelsen – indikatorer (bilaga)

 Ainsworth B. Assessment of Physical Activity. In: Oja P, Borms J (Ed). Health Enhancing
Physical Activity. p 239-270, ICSSPE. 2004

 Welk G. Physical Activity Assessment for Health Related Research. Human Kinetics. 
2002

 Thomas J, Nelson J. Research Methods in Physical Activity. Human Kinetics. 5th Ed. 2005

 Shephard R, Tudor-Locke C (Ed). The objective monitoring of physical activity. Springer 
1st Ed. 2016



28



Kroppens svar och anpassning av träning

 Muskelstyrka och muskelmassa ↑ 

 Ämnesomsättning ↑, fett massa ↓

 Insulinkänslighet ↑

 Syreupptagningsförmåga, kondition ↑ 

 Bentäthet, balans, rörlighet ↑ 

 Ledsmärta, ryggsmärta ↓

 Mental hälsa ↑ och depression ↓

Pedersen och Saltin Scand J Med Sci Sports 2015,
Haskell et al Med Sci Sports Exerc 2007

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett par månaders styrketräning ger ofta mycket stora förändringar i uppmätt muskelstyrka, alltifrån 20–30 procent upp till flera hundra procent beroende bland annat på typen av träning och utvärderingsmetoder samt på initial träningsgrad. De flesta studier visar en ökning av muskelfibrernas tvärsnittsyta i storleksordningen 10–60 procent, vanligtvis runt 20 procent. Styrketräning – har i ett stort antal studier visat sig ge ökningar i muskelstyrka hos äldre, även över 90 års ålder, på mellan 50 och 200 procent (6, 7). Det finns ett starkt samband mellan intensiteten i styrketräningen, det vill säga belastningen, och de förbättringar som uppnås. I de studier som nått stora och praktiskt betydelsefulla resultat har belastningen under träningen varit hög, ofta över 80 procent av den maximala styrkan (80 % av ett repetitivt maximum). Ökningen av energiförbrukningen i direkt samband med styrketräning är måttlig. I relativa tal är belastningen under ett pass cirka 20–50 procent av maximalt syreupptag, motsvarande 100–200 kcal (grovt räknat) för ett 30–40 minuters pass, vilket är ungefär detsamma som vid promenad. Fettfria massan ökade med 2 kg hos 70-åriga kvinnor och män efter 26 veckors styrketräning (45 minuters träning 3 gånger per vecka) (3). Styrketräning kan medföra en förbättrad insulinkänslighet (17, 27–30) och i en del fall även förbättrad glukostolerans och glykemisk kontroll. Studier har visat att det finns ett samband mellan muskelstyrka och förbättrad lipidprofil. Ett stort antalstudier visar att styrketräning ökar bentäthet eller reducerar den åldersrelaterade minskningenDe flesta undersökningar visar att styrketräning inte nämnvärt ökar maximalt syreupptag. Trots detta kan styrketräning öka aerob uthållighet både på ergometercykel och löpband.Förslitning och nedbrytning av brosk i knäleden leder till uttalad smärta och funktionshinder. Styrketräning har visats minska smärtan och förbättra funktionen (17, 44–46). Kronisk smärta i ländryggen



Rutter H. WHO. 2019
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