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VAD GÖR DIG SJUK? 

VAD HÅLLER DIG FRISK?
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Jämvikt

Välinställd medicinering Balanserade levnadsvanor



Patienter med psykiatrisk diagnos återfinns i 
hela sjukvårdsapparaten 



Patienter med psykiatrisk diagnos återfinns i 
hela sjukvårdsapparaten 

Hjärtinfarkt

Meniskskada

Ulcer

Artros

Eksem

Astma

Diabetes

Graviditet

Återkommande ÖLI

Eftersatt tandstatus

Cancer

Hypertoni

Allergier

Sexuell dysfunktion

Frakturer



Stor och heterogen patientgrupp

Psykisk ohälsa Svår psykisk 

sjukdom



Är vården jämlik?



Lungcancer, levercirros, esofaguscancer, trafikolycka. Tobak och alkohol bidrager starkt



Död på och utanför sjukhus inkluderas. Hjärtinfarkt dominerar







Det kostar liv och 
livskvalité att vara 
psykiskt sjuk



Metodstöd & Aktörer



Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
2011 och 2017



Evidens för fysisk aktivitet vid psykisk 
ohälsa

Unipolär affektiv sjukdom (depression)

Viss ångest

FYSS 2017



Vård vid depression och ångestsyndrom 
december 2017



Fysisk aktivitet vid depression hos vuxna



Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa



• Redskap för personal inom vård, socialtjänst eller 
skola med samlad kunskap om vård- och stödinsatser 
vid psykisk ohälsa.

• Arbetet sker inom ramen för SKL och statens 
överenskommelse ”Stöd till riktande insatser inom 
området psykisk hälsa” i samverkan med 
utvecklingsarbetet inom Landsting och regioners 
system för kunskapsstyrning. 



Programområden 

• ADHD 

• Ångest och depression 

• Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 

• Självskadebeteende 

• Missbruk och beroende







Kiruna!



Läkares samtal om levnadsvanor

Jill Taube & Yvonne Lowert



GULDKORN



• DEFINITION
• ANAMNES
• FAKTA
• ATT TÄNKA PÅ
• DIAGNOS
• KVÅ-KODER

 TOBAK
 ALKOHOL
 FYSISK AKTIVITET
 MATVANOR

http://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/


Lugnar nikotin?



Är 2 lättöl till lunch 
försumbart?



Kan träning utlösa 
panikattacker?



Är matvanor patientens 
ensak?



Exempel på (fungerande) utvecklingsarbete 
för levnadsvanor och psykisk ohälsa

Exempel på (fungerande) utvecklingsarbete 
för levnadsvanor och psykisk ohälsa



Psykosvård och Rättspsykiatrisk vård
Akademiska Sjukhuset, Uppsala



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ÅRSKONTROLL 
PSYKOS & RÄTTSPSYKIATRI  
UPPSALA 

 

                         
Namn     ……………………………………………………………….……. 
 
Personnummer    ………………………………………………………..…. 
 
Datum    ……………………………………….………………………….…    
                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppverksamhet:

Promenadgrupp

Innebandy

Gymträning

Sluta röka

Stegprojektet

Hälsa & aktivitet i vardagen

Mindfulness m.m

Individanpassad rådgivning: 

Tobaksavvänjning, 

FaR

Enskilt stöd vb
• Kartläggning av levnadsvanor inkl. spelvanor

• Somatisk undersökning inklusive blodprov

• EKG



Psykosmottagningen vid Akademiska belönad med Hälsofrämjandepris

• Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder hälsobefrämjande insatser och arbetar aktivt och 
systematiskt för att integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i behandlingen till 
patienter med psykossjukdomar.

• Här ingår kartläggning av levnadsvanor, individuell rådgivning och träning i grupp. För sitt arbete belönas 
verksamheten med Region Uppsalas Hälsofrämjandepris 2018.



SK-kurs om levnadsvanor 
för blivande psykiatriker



From illness to wellness



Vart är vi på väg?


