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till en befäst livsstilsförändring                     
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Jörgen Lundqvist 



Jörgen Lundqvist från 102-70kg 

• Ombudsman samt VD Fysioterapeuterna Service AB sedan 1999 

• Tidigare erfarenheter:  

– Byggvaruhandel.  

– Skolan som vik och elevassistent.  

– Psykiatrin: Akut psyk, Sluten psyk (kroniker)behandlingshem och 

Rättspsyk,  

– Sjukgymnast vid ortopeden, ortopedmottagning, IVA, medicin. 

– Lokalt fackligt förtroendevald  

– Regional facklig förtroendeman VG 
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Min hälsoresa 2015 – befäst 

livsstilsförändring? 
• Starten till reaktion och insikt: Gladiatorerna och Simons 

uttalande – ett uppvaknande! 

• Analys av stress, alla klassiska undanflykter, sätta matintag i 

relation till fysisk aktivitet 

Förändringen - Enkla åtgärder – tänka långsiktigt = Nyckeln till 

framgång: 

- Minska kaloriintaget ta bort onödigt socker (godis sylt, gelé) 

- Äta vanlig mat (Kostcirkeln) mindre portioner – äta 4 ggr per dag-

aldrig efter 18.00 

- Raska promenader 30-50 min dagligen – våga bli svettig 

- Från promenad till konditionsträning – Göra träning till en del av 

livet och lättillgängligt i vardagen. 

- Följ planen Tänk långsiktigt sätt långsiktiga mål på 6 

månader, 1 år och 2 års sikt för hållbar förändring och 

resultat 
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Resultatet – förlänger livet 

• Uppnått följande hälsoeffekter  

– Minskat sug minskad hunger  med rätt intag för aktivitetsnivån 

– Bättre sömnkvalitet 

– Större stresstålighet 

– Ökad ork 

– jämnare blodsockerhalt – jämnare humör = mindre lättirriterad 

– förbättring av alla medicinska värden- blodtryck, 

syreupptagningsförmåga, blodfetter etc. till kanonsvärlden 
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Jag sticker ut näsan  

2016-10-17 

• Socker ett gift i för stora mängder som tillsammans med  

inaktivitet – En snabb transport till livsstilssjukdomar 

• ”Quick fix” metoder helt vilseledande – leder mkt sällan till 

förändrat beteende, men ofta till återfall när viltmålet nåtts – 

Långsiktighet och beslutsamhet gäller. 

• Medias rapportering gick ner x-kilo på x-tid – Skapar större del 

misslyckanden och känsla av att misslyckas 

• Saluförande av s.k. ”nyttiga produkter”  sportbars etc. – Helt 

galet!! Det är för de som tränar på hög nivå 

• Bantningsmetoder LCHF 3:2-metoden etc. – Farliga på sikt 

Gastric by pas operationer sker i för hög utsträckning – På fel 

grunder/indikationer bl.a. med ett förfaringssätt omfattande 

inkvalning med krav om viss viktnedgång för att få opereras – sker 

trots att andra åtgärder ej är uttömda – Ger allt för ofta 

följdkomplikationer- individer ändrar inte sitt beteende avseende 

förhållande till mat och dryck. 
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Fysioterapeuter en del av lösningen- 

fetma och övervikt en arena att verka 

inom 
- Tydlig Nationell riktlinje bör utarbetas  

- Stora kunskaper i träning, fysiologi och det motiverande samtalet 

- Minska antalet gastric by pas op. - De som op. skall in i ett 

program för att stimulera till ändrat beteende  

- Arbetare med hela människan för beteendeförändringar 

- Kanske mer i team och samverkan med andra professioner, 

beteendevetare och dietister 

Behandlingskontrakt:  

- Utvärdering med uppsättande av målbild 

- Igångsättning, stöd, coaching 

- uppföljningar – på rätt spår  

 ”Biggest looser” tanke men i ett  längre tidsperspektiv 

- Vill individ så kan de. 
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Här finns jag 
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------------------------------------------------------------------------------------ 
Jörgen Lundqvist, Ombudsman, Vd – Fysioterapeuterna Service AB 

Fysioterapeuterna 

Box 3196 (Vasagatan 48), 103 63 Stockholm 

jorgen.lundqvist@fysioterapeuterna.se 

 
  
Växel: 08-567 061 00 

Direkt 08-567 061 12 

Mobil 0709-28 61 12 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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