
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

” Hälsa är att i glädje ta sig an sina livsuppgifter” 

Hans-Georg Gardamer, tysk filosof 
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1. Förord  

 

Fysioterapeuterna har en tydlig vision om vad vi som förbund vill arbeta för, vi vill att 

alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Men vad betyder visionen egentligen? Vi 

vet vad vi menar med den, men det behöver för den skull inte överensstämma med 

andras tolkning av betydelsen. Tolkningen varierar beroende på vem man är. Just 

därför har vi under våren genomfört Fysioterapeuternas hälsoresa runt om i landet där vi 

tillsammans med bland annat patienter, politiker och aktörer i det civila samhället 

genomfört dialoger om vad ett hälsosamt liv i rörelse för alla innebär. 

Alla dessa samtal har sammanställts i en rapport där huvudfrågorna tas upp tillsammans 

med den problembild som utkristalliserats och där vi som profession kan bidra. Det som 

är tydligt är att vi måste ta tillvara all den forskning och evidens som finns och 

samtidigt våga tänka nytt och utmana om vi ska ha någon möjlighet att lösa de 

utmaningar samhället står inför. För att uppnå en hållbar hälsa och välfärd i dagens 

samhälle krävs mycket, inte minst att många arbetar tillsammans för en hållbar 

utveckling. Utan hållbar utveckling ingen hållbar hälsa eller välfärd.  

Fysioterapeuterna vill se Tre lyft för Sverige. Tre lyft som kan bidra till hållbar hälsa, 

till att människor får förutsättningarna och möjligheten att röra sig utifrån sina särskilda 

förutsättningar. Ett rörelselyft för barn och unga, ett rörelselyft för arbetslivet och ett 

rörelselyft för äldre.  

För många är det en självklarhet att kunna röra sig, för andra krävs att man har tillgång 

till hjälpmedel eller en annan person för att kunna nå rörelse. För en del är en blinkning 

en rörelse som möjliggör både rörelse och kommunikation, medan andra har 

målsättningen att springa flera maratonlopp under året. Rörelse är med andra ord 

mycket individuellt. Det vi vet är att rörelse bidrar till så mycket mer än bara rörelsen i 

sig. Förutom att fysisk aktivitet minskar risken att dö i förtid och att drabbas av stora 

folksjukdomar ökar även koncentrations- och inlärningsförmågan.  

I vårt grannland Norge har man en helt annan inställning till preventiva och 

rehabiliterande insatser. Där ser man vinsterna med att redan tidiga åldrar arbeta 

hälsofrämjande. Genom nationella riktlinjer finns nyckeltal om hur många läkare, 

sjuksköterskor och fysioterapeuter som ska finnas inom elevhälsan. På deras fem 

miljoner invånare säger riktlinjerna att det ska finnas 480 fysioterapeuter. I Sverige har 

vi idag 3 fysioterapeuter på tio miljoner invånare och saknar riktlinjer. Vad skickar detta 

för signal när elevhälsan enligt skollagen ska arbeta hälsofrämjande? 

En förutsättning för hållbar hälsa är ett liv i rörelse. Kunskapen om hur rörelse påverkar 

människan såväl fysiskt som psykiskt och hur människor oberoende av förutsättningar 

kan stödjas för att uppnå ett liv i rörelse är själva hjärtat inom fysioterapeuters yrke.  

Vi vet att fysioterapeuter runt om i landet har ovärderlig kunskap om preventiva och 

rehabiliterande insatser och bara väntar på att få möjligheten att under rätt 

förutsättningar kunna stödja människor i deras strävan. Oavsett om det gäller personer 
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som behöver mer rörelse i sin vardag eller om det finns särskilda behov av stöd till 

rörelse. 

För att möta de väldfärdsutmaningar som samhället står inför, med bland annat kraftigt 

ökande antal barn och äldre de närmaste 15 åren behövs ett nytt perspektiv. Inte minst 

för att klara välfärdens långsiktiga finansiering är det hög tid att påbörja en kraftfull 

långsiktig satsning på både prevention och rehabilitering. 

Fysioterapeuterna vill genom förslagen om tre lyft för Sverige bidra till hållbar hälsa i 

samhället. Att satsa på hållbar hälsa är en investering för framtiden! 

 

 
Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande Fysioterapeuterna 
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2. Sammanfattning 

Våra kroppar är gjorda för rörelse men vi rör oss allt mindre och blir mer stillasittande. 

Samhället står inför stora utmaningar utifrån att andelen barn och äldre ökar, 

ohälsotalen rusar i höjden och att ojämlikheten inom sjukvården är ett faktum. Vi måste 

utmana oss och våga tänka nytt. Kunskapen finns, vi måste bara våga använda den för 

att förändra den framtid som vi annars går till mötes. 

 

Trots att alltmer forskning visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet når endast 

22 procent flickor och 44 procent pojkar mellan 11 till 18 år rekommendationerna om 

60 minuters daglig fysisk aktivitet. Genom att tidigt arbeta med barns levnadsvanor och 

rörelse kan de samhällsekonomiska vinsterna bli stora om antalet insjuknade i vuxen 

ålder minskar. 

 

Den vuxna människan spenderar stora delar av sin vakna tid på arbetsplatsen och därför 

är det centralt att ta tillvara arbetsplatsen som en arena för att främja fysisk och mentalt 

välbefinnande, där ibland rörelse och fysisk aktivitet. Arbetsmiljölagen är tydlig och 

arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för att arbetstagaren inte ska utsätts för ohälsa.  

 

Äldre personer behöver få möjlighet till träning och fysisk aktivitet utifrån deras 

förutsättningar, då fysisk aktivitet är en bidragande faktor för god hälsa och funktion 

men även en förutsättning för att äldre personer ska kunna upprätthålla sin 

självständighet och vara oberoende av hjälp i vardagen. Vilket i sin tur kommer att leda 

till att samhället kan minska på stödinsatserna.  

 

Genom att möjliggöra rörelse för alla och satsa på förebyggande åtgärder finns 

ekonomiska vinster att hämta, men det kommer även innebära ökad livskvalitet för 

människor. Samhället och politiken måste stödja en rörelse som kan bryta den negativa 

trend som vi ser. Det handlar inte om att ta över någon annans ansvar, det handlar om 

att stödja möjligheten till rörelse för alla. 

2.1 Fysioterapeuternas förslag till tre rörelselyft för Sverige 

Barn och unga 

• Skollagen bör kompletteras med “fysioterapeut” gällande vilka professioner som 

ska finnas inom elevhälsan. 

• Det ska finnas minst en fysioterapeut kopplat till elevhälsan i varje skola. 

• Att 60 minuters daglig fysisk aktivitet och rörelse utan individuella krav på 

prestation införs inom ramen för skoldagen. Aktiviteterna skall anpassas så att 

alla barn och ungdomar, oavsett fysisk hälsa eller funktionsnedsättning, kan 

delta. 

• Att skolgårdar utformas utifrån en nationellt reglerad friyta och med en 

inspirerande miljö som stimulerar till rörelse, lek och fysisk aktivitet. 
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Skolgårdarna skall även anpassas till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

 

Arbetslivet 

• Att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ 

företagshälsovård där fysioterapeuten är en central resurs för att främja en 

hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.  

• Utgå ifrån en gemensam diskussion på arbetsplatsen där chef, medarbetare, 

fackliga företrädare och HR (Human resources) diskuterar hur den fysiska och 

psykiska hälsan kan stärkas genom en satsning på ett flexiblare arbetsliv. Vilka 

är vinsterna? 

• Utgå från vilka förutsättningar organisationen har eller kan skapa, se över 

värdegrund, utformning av policys, lokaler och arbetsuppgifter samt möjligheter 

till variation i arbetet. 

• Skapa en stödjande kultur på arbetsplatsen för fysisk aktivitet, uppmuntra och 

föregå med gott exempel genom att exempelvis ha promenadmöten. 

• Den fysiska aktiviteten ska komplettera den belastning och aktiviteter som en 

medarbetare utför under ett arbetspass. Intensitet och typ av träning måste väljas 

med omsorg. 

• Att chefens nyckelroll tydliggörs för att underlätta regelbunden fysisk aktivitet. 

Att investera i hälsa är lönsamt både för medarbetaren och arbetsgivaren. 

• Bästa träningen eller fysiska aktiviteten är den som blir av. Både på arbetsplats 

och på fritid genom att sätta mål, tidsbestämma planen och följa upp. Fundera 

över vad som ger motivation? 

 

Äldre 

• Varje kommun bör ha en MAR  

• Inom den kommunala omsorgen bör det finnas fler fysioterapeuter kopplat till 

särskilda boenden samt för de äldre som är boende hemma. Nyckeltalen som 

redovisas nedan ska inte ses som absoluta utan är ett riktvärde. 

  

o På ett särskilt boende ska det vara minst en fysioterapeut per 50 boende. 

I verksamheter där dagrehabilitering och demensboende ingår bör det 

vara högre.   

o I de kommuner som bedriver rehabilitering i hemmet bör det finnas en 

fysioterapeut per 600 invånare över 65 år. 
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3.   Fysioterapeuternas hälsoresa 

  

På Fysioterapeuternas kongress 2016 antogs en ny vision för förbundet: "Alla ska kunna 

leva ett hälsosamt liv i rörelse". Visionen knyter an till FN:s nya globala 

utvecklingsmål, där det tredje målet handlar om att säkerställa att alla kan leva ett 

hälsosamt liv. Att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv ställer stora krav på förändringar 

och prioriteringar av prevention, hälsofrämjande insatser och rehabilitering. Och detta 

vill vi vara en del av. 

  

För att kunna identifiera vad vår vision innebär för människor i olika sammanhang har 

representanter från förbundet under våren 2017 genomfört Fysioterapeuternas hälsoresa 

som inneburit 13 dialoger med patientrepresentanter, representanter inom hälso- och 

sjukvården, olika professioner, engagerade personer inom det civila samhället, 

myndighetsföreträdare och politiker. 

 

3.1.1 Nyckelbegrepp som diskuterats under hälsoresan 

 

Förbundets vision låg till grund för de tre frågor som diskuterades under hälsoresan: 

• vad betyder alla för dig? 

• vad innebär det att leva ett hälsosamt liv för dig? 

• vad betyder rörelse för dig? 

  

Dessa tre frågor utgör grunden för vår rapport och de förslag som förbundsstyrelsen 

väljer att lägga fram som Tre lyft för Sverige. 

3.1.2 Alla 

 

”Vi släpper inte in alla i alla aspekter. Medicinskt släpper vi in alla, men inte i 

rehabilitering och rörelse” 

Citat från hälsoresa 7 mars 2017 

  

På frågan vad alla betyder är första tanken att det självklart innebär just alla. Att ingen 

kan uteslutas, det är allmängiltigt. Problemet ses oftast inte i hur ordet definieras utan 

snarare hur vi kan möta just alla utifrån deras specifika och unika förutsättningar? 

Alla blir tyvärr även oprecist och förpliktigar inte vilket kan skapa problem då det inte 

finns någon eller något som har det direkta ansvaret. Risken blir snarare att begreppet 

alla gärna används för att visa på inkludering men sällan följs av handling. Ett delat 

eller odefinierat ansvar riskerar tyvärr att inte bli någons ansvar. 

 

3.1.3 Hälsosamt 

 

”Har du hälsa har du frihet” 

http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2016/2016/Ny-vision-antagen-av-kongressen/
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2016/2016/Ny-vision-antagen-av-kongressen/
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Citat från hälsoresa 6 mars 2017 

  

Hälsosamt är personens egna definition av hälsosamt. Det handlar inte om att äta eller 

träna rätt efter någon annans definition, det handlar om att personen kan leva sitt liv 

som hen vill eller om det finns något som hindrar det. 

Samhället ska ge information och möjlighet till att leva ett hälsosamt liv, men till slut 

måste personen själv få lov att till exempel välja att inte vara fysiskt aktiv. Att hitta 

individuella val för att vara fysiskt aktiv är viktigt, istället för tvång. Om det inte finns 

lust till fysisk aktivitet blir det ett tvång, och då blir det inte hälsosamt. Detta förutsätter 

dock att människor har möjligheten att ta aktiva beslut, och hur möjliggörs det? 

Hälsosamt kan även ses som stigmatiserande och paralleller dras inte sällan till reklam 

för produkter där vältränade personer syns. 

Idag behöver den enskilde ha ett bekräftat behov av olika stödfunktioner, tillgång till 

stöd och kvalitet på stödet för att kunna leva ett hälsosamt liv och tyvärr är dagens 

möjlighet till ett hälsosamt liv beroende på vilket landsting man bor i. 

 

3.1.4 Rörelse 

 

“Det är viktigt att vara i rörelse. Stannar man dör man” 

Citat från hälsoresa 7 mars 2017 

  

Rörelse är mycket mer än fysisk rörelse. Vi är alla en del i en rörelse utifrån det 

sammanhang vi verkar i, om vi vill påverka och skapa förändring i samhället. 

Förutsättningarna för rörelse i samhället ser annorlunda ut idag än för några år sedan. 

Som människor är vi byggda för rörelse, men samhället byggs sällan för rörelse. Förr 

skapades till exempel skolgårdarna med cirka 40kvm/barn. Idag är detta nere på 

5kvm/barn. Detta är en rörelse av samhället som inte är bra, men som vi behöver 

acceptera. Då måste rörelse integreras i andra moment i vardagen, där det inte är på 

blodigt allvar. Det är viktigt att skapa rörelsemönster och rörelseglädje när barnen är 

små för då finns vanan där, även om man inte tränar aktivt under vissa perioder i livet. 

Vår största utmaning idag är att minska inaktiviteten – inte öka rörelsen. 

Dessvärre har det skapats en rörelsehets i samhället där viss rörelse inte värderas lika 

mycket som till exempel olika typer av träningsformer. Elitsatsandet har blivit det nya 

“normala” där alla ska genomföra en ironman. Vardagsmotionen värderas inte. 

Om man har förlorat rörelseförmågan behöver man ofta kämpa lite extra för att få stöd 

till rörelse. Hjälpmedel är många gånger förutsättningarna för att få möjlighet att nå 

rörelse. När behovsprövning sker saknas många gånger perspektivet att ett hjälpmedel 

kan vara förutsättningar för just rörelse, hjälpmedlet ska enbart kunna uppnå en praktisk 

funktion, t.ex. nå något i skåpet. Att personen får möjlighet till stöd till rörelse är då inte 

tillräcklig. 
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3.2 Rörelse och Fysisk aktivitet 

Rörelse är en av våra mest basala funktioner och våra kroppar är byggda för rörelse. 

Rörelse är en viktig hälsokomponent genom hela livet då vi genom vår kropp och 

rörelse kan uppfylla våra basala behov, agera och nå våra mål. Genom rörelse kan varje 

människa utveckla tillit till sig själv och påverka sin egen hälsa. Ett närliggande begrepp 

till rörelse är fysisk aktivitet som definieras som all rörelse som utförs av våra muskler 

och som leder till att kroppen ökar sin energiförbrukning. Hit räknas all den tid en 

person inte sover eller är i fullständig vila.    

 

Fysisk inaktivitet definieras som vaken tid med avsaknad av kroppsrörelse, där 

energiförbrukningen är i vila, exempelvis att sitta eller ligga. I Sverige använder vi även 

begreppet stillasittande för att beskriva inaktivitet. 

  

Regelbunden fysisk aktivitet är förenat med hälsa och med minskad risk att dö i förtid 

eller insjukna i de flesta av våra vanligaste folksjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, 

typ 2-diabetes, fetma, cancer, osteoporos, demens och depression. Men även om 

forskningen visar på stora hälsovinster med fysisk aktivitet så ökar den fysiska 

inaktiviteten världen över. Idag är fysisk inaktivitet den fjärde största orsaken till global 

dödlighet. 

 

När vi pratar om fysisk aktivitet syftar vi inte till träning. Fysisk aktivitet är så mycket 

mer och kan utföras i många olika former och med olika intensitet. Fysisk aktivitet kan 

vara lek, idrott, vardagssysslor (trädgårdsarbete, städning) fritidsaktiviteter (dansa, 

promenera, vandra), fysisk träning och aktiv transport i vardagslivet (gå, cykla). Fysisk 

aktivitet behöver inte vara låst till ett ställe utan kan ske på olika platser, som i 

stadsmiljö, i naturen, i skolan, på jobbet och i hemmet som en del i vardagslivet. 

  

Inom fysioterapi utgör rörelse både ett mål och ett medel för att uppnå och behålla 

hälsa.  
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4. Tre lyft för Sverige 

Ohälsotalen har ökat i Sverige sedan 2010. Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 

2017 har ungefär hälften av befolkningen mellan 18 - 84 år övervikt och fetma. Barn 

och ungdomar är mer stillasittande än någonsin i Sverige och vi vet även att många 

folksjukdomar kan förebyggas genom ändrade levnadsvanor. Även en tredjedel av all 

cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. 

Att individen har ett eget ansvar för sin fysiska och psykiska hälsa är en självklarhet, 

men samhället och politiken måste stödja en rörelse som kan bryta den negativa trend 

som vi nu ser i Sverige. Det handlar inte om att överta någon annans ansvar, det handlar 

om att stödja rörelse för alla. 

För att nå barn och unga finns väl utbyggda institutioner, till exempel skolan, där 

samhället med små medel kan stödja föräldrar och professioner för att öka barns 

rörelseglädje. Barn och ungdomars hälsa påverkas negativt av långvarigt stillasittande. 

Ytterligare en aspekt är att många av de vanliga folksjukdomarna manifesteras i vuxen 

ålder, men barnens levnadsvanor under uppväxten har i många fall betydelse.  

I arbetslivet är arbetsmiljölagen tydlig. Arbetsgivaren har ett tydligt och övergripande 

ansvar för att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa. Här ligger ansvaret på arbetsgivaren 

och hur denne följer lagen, men uppföljningen brister ofta vilket resulterar i en dålig 

arbetssituation för arbetstagaren.  Det är denne som med sin hälsa får betala priset för 

arbetsgivarens många gånger bristande engagemang. 

Vi lever också allt längre idag. Att vi lever längre ställer högre krav på en flexibel och 

väl utbyggd vård och omsorg, då det med ökad ålder även tillkommer mer sjukdomar. 

Tyvärr ser vi ofta att äldre blir mindre aktiva med stigande ålder, framförallt när de 

flyttar in till särskilda boenden. 

För att vi tillsammans ska kunna möta ovan nämnda utmaningar som Sverige står inför 

behöver vi agera på den information och vetenskap som finns. Detta skulle helst redan 

skett, men att välja att inte agera är också ett ställningstagande. Vi kommer även se bäst 

resultat om vi systematiskt arbetar tillsammans för att bryta denna negativa trend 

gällande fysisk inaktivitet. Rörelse är ingen quick-fix och absolut ingen helhetslösning, 

men att ge alla människor möjlighet till rörelse måste vara en utgångspunkt för att så 

många som möjligt ska få möjligheten och förutsättningarna för ett hälsosamt liv.   
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5. Rörelselyft för barn och unga 

Rörelse och fysisk aktivitet är grundläggande för barns hälsa och för utvecklingen av 

kognitiva, motoriska och sociala färdigheter. Vi vet att fysisk aktivitet hos barn och 

ungdomar leder till betydelsefulla hälsovinster, både på kort och lång sikt. Det bidrar till 

utvecklingen av muskelstyrka, skelett, kondition, koordinationsförmåga och 

rörelsekontroll samt att fysisk aktivitet är kopplat till psykosociala hälsovinster som 

utveckling av social förmåga, ökat självförtroende, socialt samspel samt minskad 

depression och ångest. Forskning visar även på att fysisk aktivitet, har en positiv 

påverkan på betyg, koncentration, minne och uppträdande i klassrum. 

 

För barn, noll till fem år, ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas genom 

att vara lustfylld, intressant och motoriskt utmanande i en säker anpassad miljö. Barn i 

åldrarna sex till 17 år, bör uppnå minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet, på en måttlig 

intensiv nivå. Barn bör även uppmuntras till pulshöjande aktiviteter på en högre 

intensitet tre gånger i veckan samt muskel- och skelettstärkande aktiviteter tre gånger i 

veckan. Fysisk aktivitet för barn kan innefatta lek, idrott, aktiv transport (cykla eller gå), 

skolidrott och planerad träning.  

 

Trots att alltmer forskning visar på fördelarna med rörelse och fysisk aktivitet i relation 

till barns hälsa och utveckling så blir våra barn och ungdomar allt mer stillasittande och 

rör sig allt mindre. Svenska fyraåringar är bland de mest stillasittande barnen i Europa. 

Endast 22 procent av flickor mellan 11 till 18 år når rekommendationerna om 60 

minuters daglig fysisk aktivitet på måttlig nivå. Pojkar mellan elva till 18 år är något 

mer aktiva och 44 procent når rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet.  

 

Kunskapsunderlaget när det gäller fysisk aktivitets betydelse för fysisk och psykisk 

hälsa är stort och vi vet att tidiga insatser på många sätt är en avgörande faktor för 

barnens hälsa och utveckling. Trots detta saknas ofta ett förebyggande och 

hälsofrämjande stöd till barn och ungdomar inom skolan. Skolan är den främsta arenan 

för att nå alla barn och ungdomar. Därför är det viktigt att se hur samhället kan arbeta 

med goda levnadsvanor och fysiska aktivitet i denna kontext, allra helst i en tid då vi ser 

att majoriteten av barn och unga inte når rekommendationerna för fysisk aktivitet. De 

förlorar därmed de hälsovinster, fysiska som psykiska, som aktivitet och rörelse för med 

sig. En stor del av den unga generationen är på väg att bli fysiska förlorare om vi inte 

kan bryta utvecklingen med det ökade stillasittandet och den minskade nivån av fysisk 

aktivitet.  

5.1 Idrott och hälsa 

Så länge barnen är små och går i förskola är rörelse en naturlig del i verksamheten. Det 

är när barnen börjar skolan som stillasittandet på allvar blir ett problem, och ju äldre 

barnen blir desto mindre rör de sig. Bland våra nordiska grannländer är Sverige det land 

med högst andel stillasittande barn och ungdomar samt det land med lägst antal 
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idrottstimmar i skolan. Läroplanen för grundskolan säger att skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Medan 

läroplanen för gymnasieskolan inte är lika tydlig och säger att skolan ska sträva efter att 

ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk aktivitet. 

  

Den forskning och kunskap vi har idag visar att fysisk aktivitet bidrar till förbättrade 

skolresultat, koncentration och förbättrad hälsa. Våra nordiska grannländer var tidiga 

med att utöka antalet timmar i ämnet idrott som ett led i att motverka inaktivitet och 

stimulera lärandet i andra ämnen. Sverige å andra sidan skar ner på antalet timmar i 

ämnet idrott och hälsa 1995 med argumentet att tiden behövdes för att förbättra 

skolresultat i andra ämnen. Efter den senaste tidens alarmerande siffror om hur 

stillasittande dagens barn och ungdomar är har regeringen beslutat att öka aktiviteter i 

anslutning till skoldagen.  Detta ska genomföras i samarbete med bland annat 

organisationer i det civila samhället. Förslaget innebär även att antalet idrottstimmar i 

grundskolan ökas med 100 timmar från 2019. En analys ska göras i vilka årskurser en 

utökning ger störst effekt. Det vore önskvärt att antalet idrottstimmar utökades med 100 

timmar per årskurs när forskning och evidens visar på vikten av fysisk aktivitet, men en 

fokusering bör i detta skede ske på högstadiet. I Regeringens förslag ingår inte heller 

gymnasieskolan vilket är ett problem då inaktiviteten är som störst i högstadiet och 

gymnasiet. 

  

Ämnet idrott och hälsa ingår i det betygsgrundande underlaget. I ämnet finns en 

inbyggd målkonflikt mellan idrott (fysisk aktivitet) och hälsa, där betoningen ser olika 

ut beroende på pedagog. Ämnet idrott och hälsa borde handla om och syfta till att bygga 

barn och ungas fysiska självkänsla, istället för att betygsätta hur bra hen är på fotboll 

eller vissa specifika hälsoteorier. Ytterligare en målkonflikt finns här gällande hur 

idrottslärare ska motivera och entusiasmera till fysisk aktivitet samtidigt som eleverna 

ska graderas utifrån deras fysiska prestation. Hur ska en fysisk självkänsla kunna 

byggas om insatsen samtidigt ska betygsättas?  

  

Det bör vara kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa som ska betonas i läroplanen 

med syfte att bygga elevernas fysiska självkänsla samt erfarenhet och insikt om hur 

dessa delar intimt hänger samman. Utan fysisk självkänsla kommer den fysiska 

aktiviteten inte bli livslång. 

5.2 Elevhälsan  

Enligt skollagen ska elevhälsan bland annat verka för att varje skola har en miljö som 

främjar alla elevers hälsa och välmående. Man ska även arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. I skollagen finns det ingenting som säger att fysioterapeuter inte kan 

arbeta inom elevhälsan men lagen innehåller en mycket snäv definition vilket är ett 

problem. Lagen säger att: skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog och kurator ska 

finnas inom elevhälsan. Detta gör att kommuner tyvärr inte ser fysioterapeuter som en 
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naturlig del i detta arbete trots att fysioterapeuter är den profession som tydligast arbetar 

förebyggande med hälsa och rörelse.  

  

I Norge finns nationella riktlinjer om hur många läkare, sjuksköterskor och 

fysioterapeuter som ska finnas inom elevhälsan. På deras fem miljoner invånare säger 

riktlinjerna att det ska finnas 480 fysioterapeuter. I Sverige finns idag tre fysioterapeuter 

på tio miljoner invånare. 

  

Idag får många fysioterapeuter träffa barn och ungdomar när det har gått en tid, men där 

stöd och hjälp skulle ha kunnat sättas in i ett mycket tidigare skede och på ett bättre sätt 

om fysioterapeuter hade funnits inom elevhälsan. Med bättre förutsättningar och bredare 

kompetens inom skolan och elevhälsan, där fysioterapeuter bidra i arbetet med 

hälsofrämjande insatser och stödja lärarna i det förebyggande arbetet, ökar 

möjligheterna för alla barn och ungdomar att nå rekommendationerna om fysisk 

aktivitet och de hälsovinster som det för med sig. Skollagen skulle kunna efterlevas på 

ett ändamålsenligt sätt samtidigt som alla barn och unga skulle få bättre förutsättningar 

för jämlik hälsa, då fysioterapeuter med sitt kompetensområde kan bidra till att alla 

barn, oavsett sjukdom eller funktionshinder, får möjligheten att delta och vara fysiskt 

aktiva genom en individuell anpassning av aktiviteter.   

5.3 Miljöns betydelse 

Forskning visar att den fysiska utformningen av utemiljön har stor inverkan på barns 

rörelsemönster. Studier visar att barn rör sig mer i miljöer med mycket träd, buskage 

och ojämn mark än i begränsade miljöer med lite vegetation. 

  

Sedan 1991 har kommunerna själva fått bestämma över skolgårdarnas storlek och 

utformning, innan dess fanns statliga regleringar från Skolöverstyrelsen om att 

skolgårdens storlek. I Plan- och bygglagen (PBL) 8 kapitel 9§ står det att “Om tomten 

ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 

fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i 

närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse”. 

 

Det är alltså byggnadsnämnden i respektive kommun som ansvarar för planläggning och 

bygglovsprövning, det är även de som avgör vad som är tillräckligt stor friyta lämplig 

för lek och utevistelse. Boverket har tagit fram allmänna råd (BFS 2015:1) som 

byggnadsnämnden kan använda som hjälp vid planering av friyta för lek och utevistelse. 

Utöver detta finns ingen riktlinje varpå variationerna på landets skolgårdar är stor, detta 

märks tydligast på skolor som etablerats efter 1991 då de statliga regleringarna togs 

bort. 

 

Många fristående skolor har etablerats i lokaler som i första hand inte är avsedda för 

skolverksamhet eller i tätbebyggda områden där möjligheten till större skolgårdar inte 

finns. Detta har då lösts genom att skolan har ett närliggande grönområde som kan 

nyttjas. Möjligheten till spontanidrott/aktivitet minskar rejält om barnen är beroende av 
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vuxna både för transport till och från platsen. Vid bedömningen av om friytan är 

tillräckligt stor ska kommunen ta hänsyn till både storleken på friytan per barn och till 

den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta, enligt Boverket, kan vara 40 

m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i grundskolan 

 

Det är även viktigt att utemiljön och friytorna anpassas för de barn och ungdomar som 

har olika former av funktionsnedsättningar. För dessa barn är rörelse precis lika viktigt, 

men miljön kan ofta behöva anpassas för att de ska kunna nyttja ytorna, men även 

utmanas i sin rörelse utifrån sina specifika förutsättningar. 

5.4 Fysioterapeuten i skolan  

Fysioterapeuter har en bred kunskapsbas som grundar sig i rörelseanalys och verkar 

genom rörelse och fysisk aktivitet, därigenom kan man bidra med specifik kunskap 

kring barns motoriska och fysiska utveckling.  

  

Fysioterapeuten kan:  

• arbeta förebyggande genom utbildning i ergonomi, hälsa och levnadsvanor. 

• bedöma och behandla smärta från rörelseapparaten, motorisk funktion, 

långvarig smärtproblematik, ohälsa relaterad till stress/nedstämdhet mm. 

• stötta barn som har funktionshinder där möjlighet till rörelse behöver anpassas. 

• stötta barn och unga till att få en positiv upplevelse av fysisk aktivitet och att 

utveckla sin fysiska självkänsla.  

• se individens möjligheter.  

• bidra till ökad fysisk aktivitet fördelad över hela skoldagen.  

• vara drivande och samarbeta med andra professioner inom skolan och 

elevhälsan i de frågor som berör hälsa, förebyggande arbete och fysisk aktivitet. 

5.5 Förslag till åtgärder 

• Skollagen bör kompletteras med “fysioterapeut” gällande vilka professioner som 

ska finnas inom elevhälsan. 

• Det ska finnas minst en fysioterapeut kopplat till elevhälsan i varje skola. 

• Att 60 minuters daglig fysisk aktivitet och rörelse utan individuella krav på 

prestation införs inom ramen för skoldagen. Aktiviteterna skall anpassas så att 

alla barn och ungdomar, oavsett fysisk hälsa eller funktionsnedsättning, kan 

delta. 

• Att skolgårdar utformas utifrån en nationellt reglerad friyta och med en 

inspirerande miljö som stimulerar till rörelse, lek och fysisk aktivitet. 

Skolgårdarna skall även anpassas till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 
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6. Rörelselyft för arbetslivet 

Människan spenderar större delen av sitt vuxna liv som yrkesverksam och stora delar av 

sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det centralt att ta tillvara arbetsplatsen som en 

arena för att främja goda levnadsvanor, där ibland fysisk aktivitet. 

 

Idag ser arbetslivet annorlunda ut än vad det gjorde för några decennier sedan.  Det 

ställs idag högre krav på kognitiva förmågor, kommunikation och samarbete. De fysiskt 

krävande yrkena är även färre. Det finns fortfarande arbetsplatser där det ställs höga 

fysiska krav på arbetstagarna eller där arbetsuppgifterna är statiska och ensidiga, men en 

allt större andel av den arbetande befolkningen spenderar sitt arbetsliv stillasittande. 

Idag är psykisk ohälsa tillsammans med besvär från rörelseorganen de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivning.  Vi förväntas i dag arbeta högre upp i åldrarna och för att 

klara detta måste vi hushålla mer med våra krafter och hela tiden fylla på genom såväl 

fysisk aktivitet som återhämtning. 

 

Även anställningsvillkoren har förändrats och idag byter vi arbetsplats flera gånger 

under arbetslivet, vilket inte var lika vanligt förr. En del i att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare är att visa att medarbetarnas hälsa är viktig genom att ha utarbetade 

strategier för hur till exempel fysisk aktivitet kan främjas. 

6.1 Friskvård  

På arbetsplatsen kan både ledning och medarbetare hålla frågan om fysisk aktivitet 

levande. Chefen kan säkerställa att fysisk aktivitet alltid har en plats på agendan i 

individuella utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, och i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  Det handlar också om hur arbetsplatsen eller organisationen jobbar 

med värdegrund, organisationens kultur och utformning av policys. 

 

Arbetsgivaren kan uppmuntra personal till att röra på sig genom att erbjuda 

friskvårdsbidrag, träning på arbetstid eller att tillsammans i arbetsgruppen göra fysiska 

aktiviteter. Det kan också handla om att få delta i organiserade idrottsevenemang. 

 

Vissa yrken har i dag obligatorisk träning på arbetstid såsom till exempel poliser och 

räddningstjänstpersonal, men det är många andra yrkesgrupper som också skulle behöva 

ha den möjligheten för att klara ett fysiskt belastande arbete, till exempel inom hälso- 

och sjukvårdssektorn. Det är betydelsefullt att den fysiska aktiviteten och träningen 

läggs upp och utformas utifrån de krav och ansträngningar som finns för varje 

yrkesgrupp. Med ökad uthållighet, rörlighet och styrka kan den anställde klara fysisk 

och mental belastningen bättre. Men, den totala fysiska och mentala belastningen under 

hela dygnet måste värderas för att få en bra balans mellan arbete och fritid, samt mellan 

aktivitet och vila. Det är även viktigt att möjliggöra lågintensiv träning och anpassad 

träning för de som lever med sjukdom eller har olika funktionsnedsättningar för att 
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främja ett inkluderande arbetsliv och möjliggöra arbete utifrån den enskildes 

förutsättningar.  

6.2 Arbetsplatsens utformning och kultur 

Hur arbetsplatsen ser ut är också av betydelse för att möjliggöra den vardagliga 

aktiviteten. På arbetsplatsnivå kan arbetsplatsen utformas så att det uppmuntrar till 

fysisk aktivitet och minskar stillasittande. I dag finns vetenskapligt stöd för att många 

timmars stillasittande är en hälsorisk. Är det möjligt att förflytta sig gående mellan olika 

enheter, finns trappor (istället för hiss) synliga och tillgängliga? Hur är olika 

gemensamma utrymmen placerade, som till exempel skrivare eller förråd? Uppmuntrar 

det till att förflytta sig? Det finns också studier som visar effekter av att erbjuda höj- och 

sänkbara skrivbord.  

 

Genom arbetsplatskulturen kan organisationen på flera sätt att uppmuntra till aktivitet 

under arbetsdagen. Promenadmöten och transport med cykel eller gående vid möten 

utanför arbetsplatsen kan uppmuntras. Att erbjuda tjänstecyklar som komplement till 

eller istället för tjänstebilar. Genom att erbjuda flexibla arbetstider, kan arbetsgivaren 

också möjliggöra för arbetstagare att få tid till träning. Kanske väljer de anställda då att 

cykla till arbetet om de har möjlighet att börja en stund senare. Arbetsgivaren kan till 

exempel tillhandahålla cykelparkering och omklädningsrum med dusch.  

 

Det finns goda möjligheter för arbetsplatsen att vara en arena där fysisk aktivitet främjas 

för fysiskt och mentalt välbefinnande. Arbetet med att främja fysisk aktivitet kan ske på 

individ-, arbetsgrupps- och organisationsnivå och är definitivt en ledningsfråga. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv kan det vara en strategisk satsning för att ha kvar sin personal och 

för att främja ett hållbart arbetsliv, men det kan också vara ett sätt i att attrahera nya 

medarbetare. 

 

Arbetsgivare, medarbetare och de fackliga parterna har mycket att vinna på att 

samverka för att tillsammans åstadkomma ett rörelselyft för Sveriges arbetsliv. Att 

värna om ett inkluderande arbetsliv där alla i arbetsför ålder ingår i satsningen på ett 

hälsofrämjande och rörligt arbetsliv.  

6.3 Fysioterapeuten i arbetslivet 

Fysioterapeutens insatser är självklara för ett hållbart arbetsliv. Fysioterapeuten arbetar 

med flera olika typer av hälsofrämjande insatser kopplade till arbetslivet. Det handlar 

ofta om att förebygga arbetsrelaterad fysisk och psykisk ohälsa, att göra 

riskbedömningar och ergonomiska insatser på arbetsplatsen och att hålla i utbildningar 

inom arbetsmiljöområde med teman som arbetsmiljö, ergonomi, stressprevention och 

fysisk aktivitet.  

 

Fysioterapeuter ger stöd och åtgärder till personer i samband med att förebygga 

sjukskrivning, vid sjukskrivning och återgång i arbete. Fysioterapeuter ställer diagnos, 
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analyserar funktionspåverkan och relaterar det till det sammanhang i arbetslivet som 

patienten befinner sig i. 

 

Fysioterapeuten har en bred kunskap om människors fysiska och psykosociala hälsa och 

hur den påverkar funktion och aktivitet. Vidare har man god kompetens att även 

bedöma arbetets krav, vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur de ska genomföras, i 

vilken omfattning och under hur lång tid. Därtill tittar man på själva utförandet av 

arbetsuppgifterna, alltså arbetstekniken men hur själva arbetsplatsens är utformad och 

hur arbetet är organiserat har också en stor inverkan på en individs arbetsförmåga. 

6.4 Förslag till åtgärder 

• Att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ 

företagshälsovård där fysioterapeuten är en central resurs för att främja en 

hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.  

• Utgå ifrån en gemensam diskussion på arbetsplatsen där chef, medarbetare, 

fackliga företrädare och HR (Human resources) diskuterar hur den fysiska och 

psykiska hälsan kan stärkas genom en satsning på ett flexiblare arbetsliv. Vilka 

är vinsterna? 

• Utgå från vilka förutsättningar organisationen har eller kan skapa, se över 

värdegrund, utformning av policys, lokaler och arbetsuppgifter samt möjligheter 

till variation i arbetet. 

• Skapa en stödjande kultur på arbetsplatsen för fysisk aktivitet, uppmuntra och 

föregå med gott exempel genom att exempelvis ha promenadmöten. 

• Den fysiska aktiviteten ska komplettera den belastning och aktiviteter som en 

medarbetare utför under ett arbetspass. Intensitet och typ av träning måste väljas 

med omsorg. 

• Att chefens nyckelroll tydliggörs för att underlätta regelbunden fysisk aktivitet. 

Att investera i hälsa är lönsamt både för medarbetaren och arbetsgivaren. 

• Bästa träningen eller fysiska aktiviteten är den som blir av. Både på arbetsplats 

och på fritid genom att sätta mål, tidsbestämma planen och följa upp. Fundera 

över vad som ger motivation? 

 

7. Rörelselyft för äldre 

Vi lever allt längre och år 2037 beräknas över 2,5 miljoner svenskar vara 65 år eller 

äldre, varav över en miljon invånare kommer vara 75 år eller äldre. En åldrande 

befolkning innebär en utmaning för samhällets ekonomiska utveckling gällande 

äldreomsorg och sjukvård, där kostnaderna inom dessa områden kan komma att öka 

med 270 procent fram till år 2040. 

 

Att åldras innebär ökad risk för att drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar men det 

innebär inte att en persons åldrande är den andra lik, äldre personer åldras som en 

heterogen grupp och har behov därefter. En naturlig del av åldrandet är successiv 
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minskning av funktionsförmågan samtidigt som risken ökar för att drabbas av 

åldersrelaterade sjukdomar, demenssjukdomar och fallolyckor. Att äldre personer är 

fysiskt aktiva är en avgörande och bidragande faktor för god hälsa och funktion, så 

kallad Active eller Healthy Ageing. Det är även en förutsättning för att kunna 

upprätthålla sin självständighet och minska beroendet av hjälp i vardagen. Äldre 

personer, över 65 år, bör ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet som innefattar 

konditionsträning, muskelstärkande träning och balansträning. Rekommendationerna är 

150 minuter per vecka på måttlig intensitet, exempelvis 30 minuter pulshöjande 

promenad fem dagar i veckan. Muskelstärkande aktiviteter samt balansträning bör 

utföras två gånger i veckan. Genom att vara fysiskt aktiv bygger äldre personer upp en 

reservkapacitet som underlättar dagliga aktiviteter och skyddar vid sjukdom och skador.  

 

Studier visar att två tredjedelar av äldre människor mellan 65 och 74 år motionerar 

regelbundet i någon form, men enbart hälften av dessa uppnår rekommendationerna om 

minst 150 minuters fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka. Det finns även 

uppgifter om att andelen inaktiva ökar med stigande ålder och andelen inaktiva är 

dubbelt så stor i åldersspannet 75 – 84 år jämfört med 65 – 74 år. Multisjuka äldre 

personer får sällan möjlighet att vara fysisk aktiva och använda sina förmågor. Ofta ses 

även en nedgång i hälsa och en ökad beroendegrad i dagliga aktiviteter som till exempel 

på- och avklädning hos äldre som flyttat till särskilt boende. Det kan handla om att 

stimulans till anpassad rörlighet och aktivitet inte erbjuds eller att professioner inom 

vård och omsorg ”hjälper till” för mycket. Ibland handlar det om att kunskap om vikten 

av rörelse och fysisk aktivitet inte finns och/eller att tidsschemat inte ger utrymme för 

omsorgspersonalen att ägna tid åt sådana aktiviteter.  

7.1 Fallolyckor 

Ett stort folkhälsoproblem bland äldre personer är fallolyckor med stort lidande liksom 

ökade samhällskostnader som följd. Majoriteten av fallolyckor sker vid förflyttningar 

framför allt under gång där nedsatt rörelseförmåga är en riskfaktor som går att påverka. 

Fysisk aktivitet och träning har visat god effekt för att förebygga fall för äldre och det 

handlar främst om balans- och styrketräning. Äldre personer är på grund av de 

funktionsnedsättningar som åldrande och sjukdom, samt olika typer av medicinering 

orsaker både mer utsatta för och sårbara vid fallolyckor. Risken för att råka ut för en 

dödlig fallolycka ökar med stigande ålder och flest dödliga skador till följd av 

fallolyckor drabbar åldersgruppen 80 – 89 år. Under 2015 avled 956 personer över 65 år 

till följd av en fallolycka där flest dödsfall inträffade i åldersgruppen 85 år och äldre. 

7.2 Demens 

Det finns runt 160 000 äldre med en demenssjukdom i Sverige och nästan hälften av 90-

åringarna har en demenssjukdom. I och med att vi blir allt äldre så förväntas även 

antalet människor med demenssjukdom öka och det uppskattas att ungefär 240 000 

kommer att lida av demens år 2050. Genom förebyggande åtgärder går det genom 

behandling av högt blodtryck i medelåldern, fysisk aktivitet och genom stimulerande 
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aktiviteter, både mentalt och socialt, att påverka vissa riskfaktorer för demenssjukdom. 

Forskning har visat att fysisk aktivitet kan minska risken för att drabbas av 

demenssjukdom. Forskningen visar på att en måttlig intensitet, exempelvis pulshöjande 

promenader, ger effekt. Fysisk aktivitet är inte enbart viktigt som en förebyggande 

åtgärd för demens utan även för att förhindra funktionsnedsättning hos de som har en 

utvecklad demens. Äldre personer med demens rekommenderas samma mängd fysisk 

aktivitet, det vill säga 150 minuter per vecka på måttlig intensitet. Personer med demens 

behöver dock stöd med sin träning exempelvis genom gruppaktiviteter, av fysioterapeut 

eller anhörig.  

7.3 Bristande möjligheter till fysisk aktivitet och rehabilitering  

Många äldre personer på särskilda boenden får idag inte heller tillgång till 

rehabiliterande insatser i tillräcklig omfattning. Detta till trots att de är en grupp som 

generellt skulle kunna vara betydligt mer självständiga samt ha en ökad livskvalitet med 

rätt typ av stöd till träning samt preventiva och rehabiliterande insatser. Träning och 

fysisk aktivitet måste anpassas till den enskilde personens funktionsnivå och behov. Att 

det finns tillgång till fysioterapeuter är här en förutsättning för att äldre personer ska få 

en god, säker samt individuellt anpassad och specifik rehabilitering såväl i hemmet som 

i olika former av särskilt boende. Oavsett om man vårdas i hemmet, i särskilt boende 

eller på sjukhus gäller rekommendationerna om fysisk aktivitet för äldre.  Samtliga bör 

få tillgång till bedömning av funktionsförmåga och aktivitetsnivå utförd av 

fysioterapeut. Denna bedömning ska sedan ligga till grund för anpassad träning som 

följs upp och anpassas allt eftersom individens behov förändras. 

 

I Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL §24, och patientsäkerhetsförordningen (SFS 

2010:1369) finns det idag reglerat att det ska finnas en MAS (medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) i varje kommun. Det är av lika stor vikt att personer med rehabiliterande 

insatser garanteras en patientsäker rehabilitering av hög kvalitet. Idag finns 60 MAR 

(medicinskt ansvarig för rehabilitering) i 80 av landets 290 kommuner. Det är inte 

rimligt att det ska vara beroende på vilken kommun man bor i om man kan garanteras 

en patient- och kvalitetssäker rehabilitering. En relativ enkel åtgärd, för att öka 

möjligheten till en jämlik patient- och kvalitetssäker kommunal hälso- och sjukvård, är 

att tillse att varje kommun inrättar en MAR.  I detta säkerställs att den senaste 

forskningen och kunskapen omsätts i verksamheterna samt att resurserna används på 

mest effektiva sätt. 

7.4 Fysioterapeuten för äldre 

Fysioterapeuten kan specifikt:  

• tillsammans med den äldre, genom anpassad fysisk aktivitet, skapa 

förutsättningar för att bibehålla god hälsa och funktionsförmåga. 
• bidra till minskad risk för fallolyckor genom anpassad träning. 

• Bedöma funktionsförmåga och anpassa rehabilitering efter skador och 

sjukdomar så som stroke och höftfrakturer.  
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• vara drivande och ge stöd åt andra professioner inom särskilda boenden och 

rehabilitering i de frågor som berör hälsa, förebyggande arbete och fysisk 

aktivitet. 

7.5 Förslag till åtgärder 

• Varje kommun bör införa en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 

• Inom den kommunala omsorgen bör det finnas fler fysioterapeuter kopplat till 

särskilda boenden samt för de äldre som är boende hemma. Nyckeltalen som 

redovisas nedan ska inte ses som absoluta utan är ett riktvärde. 

  

o På ett särskilt boende ska det vara minst en fysioterapeut per 50 boende. 

I verksamheter där dagrehabilitering och demensboende ingår bör det 

vara högre.   

o I de kommuner som bedriver rehabilitering i hemmet bör det finnas en 

fysioterapeut per 600 invånare över 65 år. 

 

8. Samhällsvinst 

8.1 Minskade samhällskostnader 

Samhället står redan idag inför stora utmaningar där vi ser hur ohälsotalen rusar i 

höjden, ojämlikheten inom sjukvården är ett faktum och antalet icke smittsamma 

sjukdomar ökar. Samtidigt ökar andelen äldre och barn de närmaste åren. Trots att dessa 

beräkningar varit kända i flera år har inte hälso- och sjukvården ställt om för att kunna 

möta dessa utmaningar. 

Om samhället fortsätter att göra som det alltid har gjort kommer resultaten bli desamma 

som vi ser idag. Ökande ojämlikhet och högre ohälsotal, det har samhället inte råd med. 

Därför måste vi utmana oss och våga tänka nytt, men framförallt ta tillvara alla den 

kunskap som redan idag finns. Idag finns kunskapen men vi måste även använda den för 

att kunna nå förändring.  

8.2 Bättre hälsa för barn och unga 

Förutom att barn kommer få ökade möjligheter att nå bättre hälsa kan de direkta 

kostnaderna enligt beräkningar från folkhälsomyndigheten minska med ca 60–70 

miljoner kronor under en tidsperiod på fem år om andelen som når rekommenderad nivå 

av fysisk aktivitet ökade med 1 procent. 

En annan aspekt är att många av de vanligaste folksjukdomarna manifesteras i vuxen 

ålder, men att barns levnadsvanor under uppväxten i många fall har betydelse. Genom 

att redan tidigt aktivt arbeta med barns levnadsvanor och rörelse kan de 

samhällsekonomiska vinsterna bli stora om antalet insjuknade i vuxen ålder minskar. 
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8.3 Minskat antal sjukskrivningar 

Om arbetsgivare mer aktivt arbetar med anställdas hälsa kommer både de anställda och 

arbetsgivare tjäna på det. Som anställd får man en årlig uppföljning och plan för den 

personliga hälsan, som arbetsgivare minskar sjukfrånvaron och produktiviteten ökar.  

8.4 Friskare äldre 

Vi lever längre och med en större andel äldre kommer behovet av hjälp och stödinsatser 

öka. Om man kan möjliggöra för äldre personer att träna och vara fysiskt aktiva, utifrån 

deras förutsättningar, kommer resultatet bli att samhället kan minska på stödinsatserna. 

En annan aspekt är att preventiva insatser kan minska fallolyckor som är en av de 

vanligaste olycksorsakerna. Bland personer äldre än 80 år sker nio av tio olyckor genom 

fall. När en människa drabbas av en höftledsfraktur leder det ofta till flera vårddygn 

samt en lång och komplicerad rehabilitering. De totala kostnaderna till följd av 

fallolyckor bland äldre uppskattades 2009 till ungefär 14 miljarder kronor. Dessa 

beräkningar visar även att kostnaderna uppskattningsvis kommer öka till 22 miljarder 

2050.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gav 2014 ut en rapport om fallolyckor 

där de totala kostnaderna 2012 uppskattades till nästan 25 miljarder, inräknat 

arbetsplatsolyckor. Kostnaderna för att förebygga fallolyckor uppgår till 3.4 miljarder 

där hälften av kostnaden skulle tas av näringslivet för att förebygga arbetsplatsolyckor. 

Detta innebär att det skulle kosta cirka 1,7 miljarder att förebygga fallolyckor hos äldre.  

8.5 Miljö 

Genom att bygga samhället så att människor uppmuntras till rörelse vinner samhället 

humankapital och minskad miljöpåverkan på att till exempel bygga trygga gång- och 

cykelvägar som uppmuntrar till rörelse. Den negativa miljöpåverkan minskar även 

genom hälsosamma förändringar i mat- och rörelsevanor. 

  

Rapporten visar att det finns ekonomiska vinster för samhället att hämta hem om 

politiker vågar satsa på förebyggande åtgärder, men det kommer även innebära ökad 

livskvalitet för människor som får en ökad hälsa. 
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9. Goda exempel 

Här har vi samlat goda exempel på hur olika aktörer arbetar med att främja rörelse och 

aktivitet bland barn och unga, i arbetslivet och bland äldre. 

9.1 Rörelse för barn och unga 

• FaR-team, Närhälsan i Västra Götalandsregionen. Jobbar med barn från fyra år 

och ungdomar genom fysisk aktivitet på recept för Unga. Målet är att stötta till 

ett rörligt liv på egen hand. http://www.vgregion.se/far-teamet  

• Lars Lundgren, leg. Sjukgymnast –  Har i ett tidigare projekt med en lokal 

idrottsförening infört att spelarna skulle stå och spela Tv-spel som ett led att 

minska stillasittande bland de aktiva spelarna men även som en morot i kampen 

mellan barn och föräldrar gällande tv-spel och tv-tittande.  

• Bäckahagen skola, Stockholm – Hjärna rörelse ett projekt som startade läsåret 

2015/2016 med syfte att eleverna ska må bättre och höja skolresultaten genom 

att påvisa sambandet mellan rörelseglädje och inlärning. Inom projektet finns 

nio del projekt.  http://backahagensskola.stockholm.se/hjarnarorelse-0  

9.2 Rörelse i arbetslivet 

• Träning på arbetstid, två och en halv timmar i veckan, har i en 

undersökning med 200 anställda inom Folktandvården visat att sjukfrånvaron 

minskade och produktiviteten ökade. 

(https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-

arbetsmiljo/konditionstraning-ger-bast-halsoeffekt/) 

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/traning-pa-

arbetsschemat-sparar-pengar/ 

• Uppdrag hälsa i Hylte Kommun i syfte att få ner sjukfrånvaron. Uppdrag Hälsa 

är till för dem som varit sjuk mer än sex gånger per år och består av individuella 

hälsoprofilsbedömningar, tio gruppträffar och två uppföljningsträffar under 

arbetstid.  https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-

rehabilitering/halsogrupper-bromsar-korttidsfranvaron/ 

• Ett tredubblat hälsotal på bara ett år. Det blev resultatet när hemtjänstpersonalen 

i Halmstad fick träna på arbetstid och sätta upp mål för sin hälsa. 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/anstallda-i-hemtjansten-

tranade-bort-sjukdagar/ 

9.3 Rörelselyft för äldre 

• Nacka kommun - Jobbar med förebyggande insatser för äldre bland annat genom 

att främja fysisk aktivitet för att förebygga fallskador bland äldre. Nacka 

erbjuder: 

http://www.vgregion.se/far-teamet
http://backahagensskola.stockholm.se/hjarnarorelse-0
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/konditionstraning-ger-bast-halsoeffekt/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/konditionstraning-ger-bast-halsoeffekt/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/traning-pa-arbetsschemat-sparar-pengar/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/traning-pa-arbetsschemat-sparar-pengar/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap-och-organisation/traning-pa-arbetsschemat-sparar-pengar/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/halsogrupper-bromsar-korttidsfranvaron/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/hallbar-rehabilitering/halsogrupper-bromsar-korttidsfranvaron/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/anstallda-i-hemtjansten-tranade-bort-sjukdagar/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/anstallda-i-hemtjansten-tranade-bort-sjukdagar/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/anstallda-i-hemtjansten-tranade-bort-sjukdagar/


 

Sida 24/31 

 

o 90+ träning - För dem som fyllt 90 där träningen går ut på att stärka 

skelett och balans samt ge ökad livskvalitet.  Träningen är gratis och det 

finns fyra olika träningsgrupper. http://www.nacka.se/omsorg-

stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/90-

gympa/  http://www.shcgym.se/projekt-90/info-18371065 

  

o EKEN- En förebyggande verksamhet för dem som är 65 år eller äldre. 

Eken erbjuder träning under trygga och säkra förhållanden som syftar till 

bättre hälsa och minska risk för fallskador. Vid sitt första besök träffar 

deltagaren en fysioterapeut för bedömning. En träningsperiod vid EKEN 

vara i 20 veckor och träningen sker två gånger i veckan. 

http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-

aktivitet/eken-traning-for-dig-over-65-ar/  

  

• Hörby kommun - Erbjuder kostnadsfri balansträning i grupp för personer i 

ordinärt boende som har nedsatt balans, träningen bedrivs en gång i veckan av 

kommunens fysioterapeuter 

http://www.horby.se/stodochomsorg/seniorer/aktiviteterochhalsa/Sidor/default.a

spx  

• Senior Sport School - Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och 

Skåneidrotten med syfte att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i 

Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på 

möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. 

www.seniorsportschool.se  

  

 

 

  

http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/90-gympa/
http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/90-gympa/
http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/90-gympa/
http://www.shcgym.se/projekt-90/info-18371065
http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/eken-traning-for-dig-over-65-ar/
http://www.nacka.se/omsorg-stod/aldre/forebyggande-insatser/fysisk-aktivitet/eken-traning-for-dig-over-65-ar/
http://www.horby.se/stodochomsorg/seniorer/aktiviteterochhalsa/Sidor/default.aspx
http://www.horby.se/stodochomsorg/seniorer/aktiviteterochhalsa/Sidor/default.aspx
http://www.seniorsportschool.se/
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