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Sjukgymnaster - nyckelroll i det 

hälsofrämjande arbetet  
- erfarenheter från neurorehabilitering 
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Kliniskt verksam –  
Spinaliskliniken/Rehab Station Stockholm, RSS 

 

Utvecklingsarbete -  

Stiftelsen Spinalis 

”Hälsopromotion i neurorehabilitering” 

– Utveckling av metoder/program 

– Integrera i klinisk verksamhet 

– Utbildning av vårdgivare 

– Utbildning av brukare 

Projekt: Allmänna arvsfonden 

Samarb. brukarorganisationerna 

Spinalis Hälsonavigator  

www.spinalis.se/ Hälsa & livsstil 

 Arborelius E. Varför gör dom inte som vi säger?? Teori och praktik om att påverka människors  

levnadsvanor, Centrum för Barn- och Ungdomshälsa, Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.  
PR-Offset AB, 2000.  
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“I själva verket är livsstilen av särskild betydelse just 

för den som har ett resttillstånd av skada eller 

sjukdom. Förutom en mer eller mindre omfattande 

begränsning av aktivitet och funktionsförmåga, 

leder sådana tillstånd till viss sårbarhet för 

följdtillstånd och komplikationer.” 

 

“Först när den enskilde personen får tillräcklig 

kunskap och motivation att göra de nödvändiga 

förändringarna, kommer våra medicinska 

åtgärder till sin rätt.” 

 Ur förord i Livsstilsboken  

 Richard Levi Professor i Rehabiliteringsmedicin  

 vid Umeå Universitet 
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Medicinska professionen tidigare ointresserad! 
Men! Lång överlevnad ställer nya krav på rehabinnehållet! 

 

Health 
Promotional

Medical

Rehab
 content

Time

• Whiteneck GG, Charlifue SW, Gerhart KA, Lammertse DP, Manley S, Menter RR, Seedroff KR, editors (1993) Aging with Spinal Cord 

Injury. New York: Demos Publications. 

  

• Lammertse DP. Maintaining Health Long-Term with Spinal Cord Injury. Top Spinal Cord Inj Rehab 2001;6:1-21. 
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Hälsopromotion/preventiv medicin - alltid relevant! 

• Hälsopromotion – Optimera/främja potential för hälsa/välbefinnande 

 

• Primär prevention – undanröja sjukdomsorsak innan sjukdomen 

uppstått.  

 

• Sekundär prevention – förebygga återfall eller försämring hos den 

som redan insjuknat.  

 

• I ett medicinskt sammanhang – livsstilsförändring som behandling vid 

sjukdom 

 Preventiv Medicin K Orth-Gomér 2008 
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Hälsopromotion 
- grundtanken/min absoluta övertygelse 

1. Se hela människan! Möjlighet att öka livskvalitet! 

2. Arbeta proaktivt! 

3. Riktigt stora, på befolkningsnivå, mycket utbredda  
livsstilsrelaterade problem – är för viktiga för att 
överlämnas till specialister! Enkla anledningen att de är för 

få, och arbetar reaktivt. 

4. Vårdpersonal som redan har diagnosspecifika kunskaper, 
behöver ganska lite adderande kunskaper  för att kunna 

göra stor insats, att stödja till bättre hälsa.  

5. Sjukgymnaster har bland de bästa förutsättningarna!  
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Eftersträvar: patienter tar ansvar för sin hälsa och 
sina hälsovanor (livsstil + RMS-”management”) 

Hur: 

• Förståelse för 

orsakssamband 

• Kunskap 

• Stöd 

• Inspiration 

• Motivation 

När: 

• Timing? 

• Tidigt “så ett frö” 

 

 

Varför: 

• Öka välbefinnandet och stärka 

generell hälsopotential 

• Minska risken/fördröja 
uppkomsten av sekundära 

komplikationer 

Vad: 

• Struktur och rutiner 

• Möta patienter i en hälsodialog 

• Föreläsningar och skriven info 
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Livsstilsboken –  

vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder 

 

• Leva hälsosamt med rörelsehinder 

• Lyckas med livsstilsförändringar 

• Fakta/konkreta program/praktiska tips 

 
– Hälsotips 

– Motivation och livsstilsförändring 

– Mat och vikt 

– Motion och träning, yoga 

– Mindfulness och tanketräning 

Nedladdningsbara program www.spinalis.se          

 

Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman 

 
Tillkommit i projektet: Livskompetens, att åldras 

med funktionshinder.  

Ett Spinalisprojekt sponsrat av Allmänna 

Arvsfonden 
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I vardagsarbetet - en allmän omsorg om patientens 
generella hälsa: 

”Det är viktigt att du tar hand om dig!” 

Frågor: 

- Du verkar trött idag. Hur har du det med sömnen? Kommer du i säng 
på kvällen eller hänger du uppe sent? 

- Du verkar inte ha någon riktig energi idag. Hur har du det med maten? 
Fick du i dig någon frukost?  

- Jag vet att du är inbiten rökare. Har du funderat på att sluta? 

Ge förslag: 

- Jag tycker vi ska avsätta en stund för att prata om hur du mår och hur 
du har det. Jag bokar in dig på ett Hälsosamtal. 

Frågeformulär: 

- Frågor om hälsa och levnadsvanor/ självskattning 

Hälsosamtal: 

Dokumenteras som Hälsosamtal/Hälsovägledning  
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Överviktsprevention - Uppmuntra, öka medvetenhet 
om värdet av att undvika viktuppgång 

Alla situationer som handlar om funktion: 

- Förflyttningsteknik 

- ADL/ personlig hygien 

- Klara sig själv i alla situationer  

- Gå upp för trappor 

- Inte försvåra för hjälparen 

 

Utprovning av hjälpmedel 

- Rullstolsutprovning 

 

  ”Många går upp i vikt efter en ….. eftersom kroppens förbränning blir så 
låg. Det är bra för dig om du kan hålla den här vikten, så blir dina 
förfyttningar/xx så jobbiga.”  
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Införandet av hälsopromotion i rehab 
- med PLISSIT-modellen framför ögonen 

P = Gäller alla som jobbar på en   
avd/mottagning 

LI = Exempel: 

 “Förbränningen minskar vid en 
ryggmärgsskada, det är lätt att 

gå upp i vikt.” 

SS = Hälsosamtal, genomföra 
gruppaktiviteter 

---------------------------------------- 

IT = Specialister 

 

OBS! Viktigt! Måste alltid vara 
relevant för situationen. 
“Pekpinnar”/påhopp förbjudet! 
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Studie- Förekomst och omfattning av hälsopromotion 
i SCI rehabilitering. 

Semistrukturerad intervju 

Resultat  

• RMS-rehab utmärktes till en mycket liten utsträckning 

av hälsopromotiva insatser. 

• Intresse fanns 

• Avsaknad av  

– metoder  

– pedagogik 

– systematik 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerström A-C. Hälsopromotion i rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.  
Utbildningsrapport (magister) Institutionen Neurotec, Sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet i Stockholm 2002.   

  

 

http://www.spinalis.se/
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Ingen uppmärksamhet kring kost och vikt i kronisk 
fas 

Tidig post akut fas/post akut fas 
 - Stor uppmärksamhet kring underviktsproblem / malnutrition och 

tarmproblem 

 

Kronisk fas 
 - Fortsatt uppmärksamhet vid undervikt / malnutrition, tarmproblem och 

     sår 

 - Ingen systematisk viktkontroll eller kostscreening  

 - Inga referensuppgifter om ny “normalvikt” vid sci. 

 - Interventioner endast vid grav fetma och mycket stora problem relaterade 

      till fetman. 

 
Lagerström A-C. Hälsopromotion i rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.  

Utbildningsrapport (magister) Institutionen Neurotec sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet i Stockholm 2002. 
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Vanliga medicinska konsekvenser av en 

ryggmärgsskada -  
 

• Förlamning 

• Känselnedsättning 

• Blås- och tarmfunktionsrubbning 

• Spasticitet  

• Smärta (neuropatisk) 

• Sexuell dysfunktion 

• Förändrad kroppssammansättning 

• Störning i kroppstemperaturreglering 

• Andningsproblem 

• Osteoporos 

 Levi R, Hultling C, Seiger Å. The Stockholm Spinal Cord Injury Study. 1. Medical problems in a regional SCI  

population. Paraplegia 1995;33:308-15 
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Vanliga sekundära komplikationer  

• Trycksår 

• Urinvägsinfektioner och läckage 

• Problem med förstoppning och tarmläckage 

• Smärta (överutnyttjande) 

• Lunginflammation 

• Frakturer 

• Övervikt 

 

 

 
Levi R, Hultling C, Seiger Å. The Stockholm Spinal Cord Injury Study. 1. Medical problems in a regional SCI  

population. Paraplegia 1995;33:308-15 
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Kosten, särskilt viktigt vid/ risk för:  
trycksår, UVI och antibiotikabehandling, tarmproblem, allmän 

infektionskänslighet, osteoporos, långvarig smärtproblematik 

Behöver 

• Bra protein 

• Vitaminer och mineraler 

• Tänka antiinflammatoriskt: 

     - Bra fetter  

     - Antioxidanter 

• Lagom med fiber 

• Probiotika 

Behöver inte 

• Snabba kolhydrater 
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Levnadsvanor - Fysisk inaktivitet 
 
Förstärkt problematik jämfört med normalbefolkning: 

 
 
• Minskad Adl-förmåga 

• Svagare, sämre kondition 

• Svårighet att röra sig i stadsmiljö/utomhus 

• Svårighet vid förflyttningar 

• Förstärker förstoppningsproblematik  

• Minskad livskvalitet 

• Depression 

 
  

  

 Noreau L, Shepahard RJ. Spinal Cord injury, exercise and quality of life. Sport Med. 1995;20:226-50 

 Noreau L et al. Relationship of impairment and functional ability to habitual activity and fitness 
following Spinal Cord Injury. Int J Rehabil Res. 1993;16:265-75 

 Lynch AC, et al. Bowel dysfunction following Spinal Cord Injury. Spinal Cord 2001;39:193-203 

© Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström 2013 

Levnadsvanor - Rökning  
 
Förstärkt problematik jämfört med normalbefolkning: 

• Ökad risk för UVI 

• Andningsrelaterad sjukdom/ökad risk för tetror 

• Försvårar sårläkning – försämrad perifer cirkulation (snus!) 

• Hjärt-kärlsjukdom 

• Död i förtid  

  - ökad dödlighet med 4%/cig/dag jämfört de som aldrig rökt 

   
 Davies DS, McColl MA. Lifestyle risk for three disease outcomes in spinal cord injury. Clinical 

rehabilitation 2002;16:96-108 

 Garshick et al. A prospective assessment of mortality in chronic spinal cord injury. Spinal Cord 
2005;43:408-416 
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Levnadsvanor - Alkohol (missbruk/riskbruk) 
 
Förstärkt problematik jämfört med normalbefolkning:  

 Generellt 

• Leverskada 

• Hjärta och blodtryck 

• Övervikt – ökat kaloriintag 

• Halsbränna och magkatarr 

• Sex och infertilitetsutredningar 

• Sänkt immunförsvar 

• Benskörhet 

• Inflammation i bukspottkörteln 

• Cancer 

• Olyckor 

 

RMS 

• Ökad risk för UVI 

• Överkonsumtion av alkohol 
associerat med rökning 

 
      

 

 

 

 

 

       Davies DS, McColl MA. Lifestyle risk for three 
disease outcomes in spinal cord injury.Clinical 
rehabilitation 2002;16:96-108 
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Övervikt och fetma - en pandemi 

• USA 65%  

• 20% ökning av övervikt/fetma i 
USA på 25 år 

• Sverige, varannan man och 
40% av kvinnorna  

• Personer med rms 75 %   
 enligt studie K Wahman 
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Övervikt – ett direkt hinder för att leva ett självständigt liv! 

 Vanligaste skälet att vilja 
gå ned i vikt: 

 “Jag vill inte ha en större 
rullstol!” 
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Därför blir så många personer med ryggmärgsskada 
överviktiga/feta 

• Dramatiskt minskad energiomsättningen 

  - Minskad muskelmassa (= - 25% BMR) 

  - Minskad fysisk aktivitet 

    Sammantaget = upp till - 50% av TEE 
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Därför blir så många personer med ryggmärgsskada 
överviktiga/feta 

• Dramatiskt minskad energiomsättningen 

  - Minskad muskelmassa (= - 25% BMR) 

  - Minskad fysisk aktivitet 

    Sammantaget = upp till - 50% av TEE 

• Saknar “kontakt” med sin kropp 

• Förändrad livssituation 

• Depression 

• Medicinering  
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NHR´s 
medlemstidning 
Reflex 

 

Måbra-artiklar 

Regelbunden skribent 

 
Nedladdningsbart  på  

www.spinalis.se / Hälsa och livsstil 

http://www.spinalis.se
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Förutsättningarna 

• Strukturerat hälsosamtal 

• Saklig information 

• Tog sig tid att väga och 
förklara: 
– Minskad energiomsättning 

– Vad en hälsosam vikt kan 
vara 
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Ökad livskvalitet 

• Ökad rörlighet 

• Ökad självständighet 

• Piggare och gladare 

•  “Har aldrig mått så här 
bra!” 
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Problemområde: övervikt/fetma vid ryggmärgsskada 
Konsekvenser: för individen ökat lidande, för samhället ökade 

kostnader 
 • Förflyttning   

 -  rörlighet, autonomi och delaktighet  

• Ökad belastning på axlar och armar   
– överutnyttjande-syndrom med smärta i axlar 

– carpaltunnelsyndrom 

• Obstruktiv sömnapné /andningsproblem  

 - trötthet och ökad risk för hjärt/kärlsjukdom  

• Urinläckage 

• Utseende och självkänsla 

• Skaderisk nursing staff 

• Sittsår 
Clinical Assessment and Management of Obesity in Individuals With Spinal Cord Injury: A Review  

J Spinal Cord Med. 2008;31:361-372 
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Dessutom finns en ökad risk för 

folksjukdomar/livsstilssjukdomar  
 

• Diabetes (typ 2-diabetes) 

• Hjärt/kärlsjukdom 

• Metabola syndromet – riskfaktorer 

– Förhöjda (förändrade) blodfetter  

– Insulinresistens (höga blodsockervärden) 

– Övervikt/fetma (särskilt bukfetma) 

– Högt blodtryck 

• Cancer 

 
 

 
 

 

 

 

 
         Brenes G, Dearwater S,Shapera R, LaPorte RE, Collins E. High-density lipoprotein cholesterol concentrations in 

physically active and sedentary spinal cord injured patients. Arch Phys Med Rehab1986;67:445-50.  
 

•Brenes G, Dearwater S,Shapera R, LaPorte RE, Collins E. High-density lipoprotein cholesterol 

 concentrations in physically active and sedentary spinal cord injured patients. Arch Phys Med Rehab 1986;67:445-50. 

•Wahman K, et al. Cardiovascular Disease risk factors in persons with paraplegia: The Stockholm Spinal Cord Injury Study.  

 J Rehabil Med 2010;42:272-278. 
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Energiomsättning och viktförändring 

• Äter man mer än vad kroppen gör av med – viktuppgång 

 

• Äter man mindre än vad kroppen gör av med – viktminskning 

 

• Eftersträvar energibalans! 
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Viktminskningsprogram 

• 12 veckors viktminskningsprogram, 16 deltagande SCI 

• Dietföreskrifter  

– 1200 kcal kvinnor 

– 1400 kcal män 

• Träning 30 min program /vecka 

• Strategier för beteendeförändring 

• Resultat: genomsnittlig viktminskning 3.5 + 3.1 kg 

 
 

Chen Y, Henson S, Jackson AB, Richards JS. Obesity intervention in persons with spinal cord injury. Spinal 

Cord. 2006;44:82-91. 
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Ny normalvikt efter skada, x kg lägre än tidigare 
normalvikt 

• Paraplegi  ca 4.5 kg – 7 kg (beroende av personens längd) 

• Tetraplegi ca 7 kg – 9 kg            ¨               ¨    

• Beräknad ungefärlig viktförlust (muskelmassa, skelett)  

 

 (Ny utvärderingsskala för BMI!) 

 

 

 
 

• Pfeiffer SC, Blust P, Leyson JF. Nutritional assessment of the spinal cord injured patient. J Am Diet 
Assoc. 1981;78:501-505.  
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Viktförändring efter rms  
(subakut nutritionsmålsättning, från katabolt till anabolt läge) 

Vikt/ 

BMI 

Tid 

Trauma/sjukdom 

Normalvikt 
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Viktförändring efter rms  
- behov av nya riktlinjer för bedömning av hälsosam vikt 

Vikt/ 

BMI 

Tid 

Trauma/sjukdom 

Normalvikt 

Ny normalvikt 

Dold övervikt 
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Viktkurva?  
 

Vikt vid 

skadetill- 

fället 

Tid från skadetillfället 

Normalvikt 

Ny normalvikt 

Åtgärd! 
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Nya rutiner inom neurorehabilitering!  

• Regelbunden vägning. Viktkurva? Vikt före skada? 

• Nya riktlinjer för att bedöma övervikt/fetma vid SCI 

• Tidig patientutbildning; Kostföreläsning/gruppdiskussion 

– Förståelse för konsekvenser av minskad energiomsättning med 

ökad risk för övervikt 

– Förståelse för ökat nutritionsbehov (kvalitet i stället för kvantitet)  

• Erbjuda individuellt hälsosamtal enl. Spinalis Hälsonavigator 

 - MI, Stages of Change, 5A Structure, aktivt lyssnande 

• Patientens eget ansvar;viktlogg 

• Måttbandsmätning bukomfång 

© Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström 2013 

Viktstation: 
rullstolsvåg, instruktion, viktlogg, artiklar att läsa med tips, 

spegel  
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Patientföreläsning/diskussion om mat, vikt, hälsa 
och motivation 

• Hälsa/ohälsa relaterat till kost/vikt 

• Förändringar av energiomsättning efter en rms 

• Vad är bra mat? 

• Hur mycket ska man äta? 

• Vad är en bra vikt? 

• Vad är bra för att magen ska fungera? 

• Hur gör man för att lyckas med en förändring? 

© Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström 2013 

Vanliga missuppfattningar: 

• Ökad fysisk aktivitet är inte 
nödvändigt för viktminskning! 

 - det handlar om att äta mindre! 

• Låg kroppsvikt är inte samma sak 
som att vara undernärd! 

• Övervikt är inte samma sak som 
att vara välnärd! 

• Övervikt skyddar inte mot sittsår, 
det är i stället en riskfaktor! 

 

Viktigt! 

• En hälsosam/funktionell vikt är 
extremt viktig för fysisk förmåga! 

 

600 kcal 
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Spinalis Hälsonavigator 
- ett system av ”hälsoverktyg” i ett hälsoprogram 

Interventioner/behandling 

- Hälsosamtalet 

Hälsoinformation    och 

patientutbildning 

Screening    

© Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström 2013 

Screening 

Beteende 
- Fysisk aktivitet/motion 
- Diet/nutrition 

- Rökning/snus 

- Alkohol 

- Droger 

- Sov-vanor 

 

Livsstilsrelaterad ohälsa - mätningar 
 - Övervikt, obesitas (undervikt) 

   Snabb viktökning (-minskning)   

 - Högt blodtryck 
 - Dyslipidemi 
 - Glukos/insulin 

 - Historia CVD 
 - Metabolt syndrom  

 

 

 
Brenes G, Dearwater S,Shapera R, LaPorte RE, Collins E. High-density lipoprotein cholesterol 
concentrations in physically active and sedentary spinal cord injured patients. Arch Phys Med Rehab 1986;67:4450. 

+ Upplevd hälsa 
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Spinalis Hälsonavigator, verktygslåda. www.spinalis.se   

Medicinsk  
uppföljning 

 

Protokoll, 
patientdata 

Bedömning 
BMI 

Mat & vikt 
(ppt) 

Personlig 
Hälso- 

Navigator 
Viktlogg Matdagbok Träningslogg 

Hälso-

verktyg 

patient 

Material 

hälsovägled-

are 

Viktkurva 

Patient-

utbildning 
Hälsa & livsstil  

(ppt ) 

Må-bra artiklar 
ladda ned på 
Spinalis.se 

(pdf) 

Ny bok 
Livsstilsboken 

 

Program: 
kondition & 

styrka 

Matupplägg för 
lågenergi-
förbrukare 

Viktgrupp, 
program 
(2013) 

Fråge-

formulär, 

screening 

Frågor om mat 
och dryck 

Frågor om 
livsstil och 
hälsa (A) 

Frågor om 
livsstil och 
hälsa (B) 

Viktstation 

© Stiftelsen Spinalis och Anna-Carin Lagerström 2013 
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Hälsosamtal  

 

F MT HS 

Spinalis Hälsonavigator 

Frågeformulär  + 

Resultat av mätningar 

 

Medvetenhet  

 

Mål och  

handlingsplan 

 

Uppföljning, “Hur går det?” 

Personlig  

Hälso- 

navigator 

Stödjer beteendeförändring - metoder: 

Motivational Interviewing (Miller and Rollnick, 1991)  

“Stages of change” (Prochaska and DiClemente, 
1983) 

“5A-structure” (Glynn and Manley, 1989) 

Assess  Advise  Agree  Assist  Arrange 

Medvetandegörande kommunikation 

ACT: Acceptance  and Commitment  Therapy 

Aktivt lyssnande 
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       Nyskadade/re-rehab (inneliggande RSS) 

• Föreläsningar/diskussioner ”att så ett frö” 

• Individuellt hälsosamtal vid behov 

• Köksträning med anpassning 

      Dagvårdspatienter (Spinaliskliniken) 

•        Föreläsningar/diskussioner  

•        Individuellt hälsosamtal nu vid behov 

 ambitionen är att det ska vara för alla 

   

 Långtidsuppföljning (Spinaliskliniken)   

•        Spinalis Hälsonavigator/medicinsk 

          uppföljning 

•        Nystartad viktgrupp  

•        Individuellt hälsosamtal vid behov  

•        Föreläsningar/Inspirationsdag 

•        Tjejträffar 

•         Filosofiska caféer 

 

 

Hälsopromotion på RSS och Spinaliskliniken 
- en generell ökad uppmärksamhet i organisationen  
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Spinalis Hälsonavigator  
- kurser/utbildningar med fokus på implementering 
 

 

1.   Utbildning i två steg 1,5 + 1 dag, riktar sig mot 
team/enheter. Sker hos uppdragsgivaren 

 

2.   Enstaka föreläsningar/workshops. Hos uppdragsgivaren 

 

3. Att genomföra Hälsosamtalet. Individuell fördjupning. Sker 
vid RSS i Solna. Ny kurs 25-27 jan 2014 

  

Dessutom: 

4.  Inspirationsföreläsningar för patienter/assistenter/anhöriga 
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Sjukgymnasten - nyckelroll i det hälsofrämjande 
arbetet 

• I egenskap av sin person i 
det individuella 
patientmötet 

• Ledande och drivande kraft 
bakom strukturella 

förändringar/attityder på 
vårdenheten. 
 

Kontakt: 

anna-carin@spinalis.se  

0708-790484 

www.spinalis.se /Hälsa och livsstil 
 

600 kcal 
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