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Livsmedelsverket 

arbetar för  

•  Säker mat 

•  Redlig livsmedels- 

   hantering 

•  Bra matvanor 
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Livsmedelsverkets  

vision 

• Alla känner matglädje och  
mår bra av maten. 



Matvanor spelar roll 

• Hjärt- och kärlsjukdom  

kan förebyggas med bra mat och  

inte för mycket alkohol  
(Ref: WHO,O’Flaherty et al 2012) 

 

• Upp till 30 procent av cancerfallen  

skulle kunna förebyggas med bra mat,  

fysisk aktivitet och normal vikt   
(Ref :World Cancer Research Fund) 

 

• Övervikt och fetma är en av de största 

riskfaktorerna för sjukdom och död i västvärlden 
(Ref: WHO) 

 

 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_en.pdf) 



Vad gör Livsmedelsverket för 

att förbättra matvanorna? 

• Råd om bra matvanor  

• Nationellt kompetenscentrum  

för offentliga måltider 

• Stödja vården i samtal om mat 

• Minska saltinnehållet i maten 

• Arbetar inom EU för bra märkning 

• Nyckelhålsmärkning 



Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att 
stödja arbetet för bra matvanor inom hälso- 
och sjukvården. Livsmedelsverket ska praktiskt 
och konkret stötta läkare, sjuksköterskor, 
dietister med flera i det rådgivande arbetet för 
bra matvanor  

 

Uppdrag från  

Socialdepartementet 

2012-2014 



Nya målgrupper för 
Livsmedelsverket 

• Personal inom 
hälso- och 
sjukvård  

 

 

http://www.matton.se/bilder/jpg/ojo_pe0083548.html/lsok-1/sok-Hospital/browse-1/cat-C16/llsok-1/theme-Hospital


MÅL- Stöd till vården 
• Målet är att innehållet i de samtal om bra matvanor som hälso- 

och sjukvården genomför efter projektets genomförande ska vara 
evidensbaserat.   
 

Delmål: 
 

• De verktyg för rådgivning som projektet tillhandahåller ska vara 
kända och använda av personal och kända av beslutsfattare 
inom hälso- och sjukvården. 

 
• Personalen inom hälso- och sjukvården ska lätt kunna hitta 

verktyg samt faktaunderlag till  innehållet i samtalet. 
 
• Personalen inom hälso- och sjukvården ska känna att de får 

tillräckligt stöd i samtalen om bra matvanor för att känna 
motivation att genomföra dem. 
 
 



Aktiviteter 2013-2014 

• Delta i referensgrupp för implementeringen 
av riktlinjerna. 

• Delta i Socialstyrelsen arbete att ta fram 
webbutbildning till vårdpersonal om bra 
matvanor.  

• Stötta yrkesgrupperna läkare, 
sjuksköterskor, barnmorskor, dietister, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter med 
deras initiativ i implementeringsarbetet 
inom området bra matvanor. 



Aktiviteter 2013-2014 

• Verktyg: 
- Webbplats för vårdpersonal 
-   Matvanekollen 
-   Faktabladsserie 
-   Tallriksmodellen 
- Nyckelhålet 
- Fettskola 
- Utbildningsmaterial, fett, kolhydrater, protein 
• Samarbeta med dietistkåren 
• Arrangera seminarier 
• Delta i andras semiarier.  



http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matcirkeln-och-tallriksmoddellen/Tallriksmodellen/




Nyckelhålsbroschyr på 11 språk 





Webbutbildning om rådgivning  
bra matvanor 

 

• Syfte 
Att stödja hälso- och sjukvården så att personalen  ska 
kunna tillämpa  rekommendationerna för 
hälsosamma matvanor  i  de nationella riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande metoder. 
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Webbutbildningens koncept 

Samverkan mellan Socialstyrelsen och Livsmedelsverket 

Webbutbildningens innehåll  

• Matvanor och deras betydelse för hälsa 

• Rådgivning och samtal om hälsosamma 
matvanor 

• Fallbeskrivningar 

• Kunskapstester/övningar 
Bas– och fördjupningsnivå 

Flexibel användning för individer och grupper 
 

+ Vägledning för att använda webbutbildningen  
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Webbutbildningen som en del i 
en kompetensutvecklingsstrategi 
Ett exempel  
för lokal nivå   
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Samtalsmetodik-  
utbildning ca 2,5 dgr 

   
Webbutbildningen 

?  
 
Ämnesfördjupning 



Medicinska Riksstämman 2012 



Nya nordiska näringsrekommendationer 
www.nnr5.org 

 

Unikt nordiskt samarbete, sedan 1981, uppdateras vart 8:e år 
 
• Finansierat av Nordiska ministerrådet  

• Nordisk expertgrupp går igenom vetenskaplig litteratur och rapporter 
och tar sedan fram förslag.  

• Förslaget sänds på remiss till andra experter, forskningsinstitut, 
myndigheter och övriga intresserade. 

• Mer systematiskt och transparent än tidigare. 

 

 

 

   



Det viktigaste i NNR 2012 

• Starkare vetenskapligt stöd för de kostråd vi har idag. 

 

• Fokus på helheten i kosten 

Dvs hälsosamma matvanor 

 

• Viktigare med typ av fett och kolhydrater inte mängd. 

 

• Utrymmet för enkelomättat fett ökas något.  

exempel olivolja, rapsolja och nötter 

 

• Rekommenderat intag av vitamin D och selen ökas. 



 

Hälsosamma matvanor enligt NNR 2012 



Livsmedelsverkets råd till alla 



Nyckelhålet finns för att det ska vara 
lättare att hitta hälsosam mat 



Nyckelhålet 

- mindre och nyttigare fett 

- mindre socker 
- mindre salt 
- mer fiber och fullkorn 



Tack för uppmärksamheten!  

 

 


