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FaR och stegräknare 

FaR ökar fysisk aktivitet 

• Upp till 6 – 12 mån                                                                 
-Sörensen J, Systematisk review 2006, Scan J Med Sci Sports                   

-Pavey T, Systematisk review  och meta-analys, RCT, CT 2011, BMJ                   

• -Grandes G, RCT 6 mån, Spanien 2009, Arch Intern Med                                 

- ingen effekt fitness eller QOL 

• Upp till 24 mån                                                                                          
- Lawton B, RCT 24 mån 1089 kvinnor, Nya Zeeland 2008, BMJ                                                                 

– effekt QOL (PF och MH) men ingen effekt kliniska 

eller lab variabler 

FaR och stegräknare ökar fysisk aktivitet                                
- Aittasalao M, RCT 6 mån Finland 2006 Preventiv Medicine 

  - Kallings L, RCT 6 mån, Sverige 2009, J Phys Act Health                                

– effekt antropometri och HbA1c och kolesterol 

Stegräknare ökar fysisk aktivitet                                              
- Bravata D, Systematisk reveiw  18 v (M) 2007, JAMA                                                       

- effekt BMI och BT 

 



Sammanfattningsvis:   

 

• ökad fysisk aktivitet åtminstone på kort sikt 

 

• studier med långtidsuppföljning saknas 

 

• inga entydiga resultat på kliniska och                                     

biokemiska mätvariabler 

 

• vad FaR innebär i studierna varierar 

 

• vilket uppföljning och stöd behövs? 



5 A`s modell för beteendeförändring 
5A – assess – advise – agree – assist - arrange 

1. Sätt upp mål 

2. Vilka hinder finns 

3. Strategier för hinder 

4. Upprätta uppföljningsplan 

5. Förankra planen i vårdteamet 

6. Efterforska social support 

Aktivitetsplan 

Assess - Mäta/bedöma: Fråga om fysisk 

aktivitetsnivå och intresse, bedöm patientens 

förändringsbenägenhet , kunskap 

Advise: Hälsovägleda: 

Ge information och 

individanpassade råd utifrån 

patientens behov och motivation 

till förändring.  

Hänsyn bör tas till; ålder, kön, 

etnicitet, BMI, sjukdomshistoria, 

aktivitetserfarenhet. 

Dosera mängd, intensitet och 

typ av aktivitet. 

  

Agree- Överenskomma: 

Dialog och patientcentrerat  

förhållningssätt . 

Hitta aktiviteter som patienten 

är intresserad av och har 

möjlighet att genomföra – 

sätta upp realistiska mål. 

Assist -  Stödja:   

Använda olika tekniker för att 
öka patientens motivation och 
självförtroende t.ex. MI. 

Strategier, problemlösning. 

Hantera omgivande miljö – 
hitta stöd.  

Arrange - Möjliggöra: 

Planera uppföljning och 

eventuella återbesök 

samt slussa patienten 

vidare till 

aktivitetsarrangör om 

detta är aktuellt.  

Estabrooks, Glasgow, Whitlock 2003 



Rekommenderade metoder för 

livsstilsintervention fysisk aktivitet och kost  
Scientific  statement from American Heart Association AHA, 2010 

Meta-analyser och RCT 

• Strategi för hur interventionen genomförs 

 

• Strategi för att anpassa interventionen till kulturell och social kontext 

 

• Interventionen bör baseras på beteendevetenskapliga strategier  
 

 Artinian N, fletcher, G, Mozaffarian D et al. 2010, Cirkulation. 

 



Interventionen                            

- strategi 

Initialt  täta kontakter – 6 mån kan krävas för vidmakthållande 

Många livsstilsinterventioner som medfört lyckade beteendeförändringar har 

varat ≥ 12 mån 

Strategi för 

beteendeförändring 

- sätta upp mål 

- gör en plan 

Slutmål och delmål 

-specifikt, uppnåeligt, realistiskt och genomförbart 

Mål som fokuserar på beteendet t.ex. promenera 30 min/d  

Feed-back 

- från vårdgivare 

- gruppmedlemmar 

- egna  mätningar 

- självkontroller 

På måluppfyllelsen, motiverar och underlättar inlärning av nya vanor, ger insikt 

I mötet 

Stegräknare, träningsdagböcker, kostdagböcker 

Vikt, blodsocker, blodtryck 

Kan kopplas till telefon, mail.  

Uppföljning Regelbundna möten stärker tilliten till behandlaren 

Underlättar att identifiera hinder 

Ger möjlighet att vb modifiera planen/programmet/målen 

Planerade uppföljningsträffar viktigt, ger bättre effekt än ingen uppföljning 

Via personliga möten, telefon eller mail 

Strategi för 

rådgivning  tex. 

Motiverande samtal 

Individcentrerad samtalsteknik – öppna frågor - självmotiverande uttalanden 

Spegling, reflektivt lyssnade och sammanfattningar 

Värderar inte. 

Stärk tilltron till den 

egna förmågan 

När individen lyckas – sätt enkla uppnåeliga mål 

Ge positiv förstärkning 

Se andra med samma förutsättningar klara av t.ex. ett träningspass - 

modellinlärning 

Förklara normala kroppsliga reaktioner på fysisk aktivitet 

Långtidssupport För vidmakthållande av ny vana och för att hantera risksituationer och ev. bakslag 

t.ex. 6 v, 3, 6, 9, och 12 mån och sedan varje halvår. 



Gruppbaserad 

intervention 

Kan bestå av: 

- rådgivning, undervisning, diskussioner i grupp 

- ibland tillägg av praktiska grupp aktiviteter t.ex. träningsgrupper, 

promenadgrupper, matlagningsgrupper. 

Möjliggör: 

- interaktion och stöd från andra 

- modellinlärning 

Kan ledas av vårdpersonal, hälsocoacher eller en kombination 

Är resurssnålt 

Vanlig för viktreduktion och för att påverka riskfaktorer 

Generellt gett positiva resultat i olika populationer 

Kan var effektivare för vissa minoritetsgrupper och äldre 

Individuell intervention Individcentrerad och kan anpassas specifikt utifrån individens behov och 

livssituation 

Kan utförs av olika vårdprofessioner eller hälsocoacher eller 

kombinationsinsatser, t.ex. initialt möte läkare som föls upp annan vårdpersonal 

eller hälsocoach 

Kan göras via personliga möten, via telefonrådgivning 

Generellt positiva resultat åtminstone upp till ett år 

Internetbaserade eller  

Tekniskt baserade 

interventioner 

Kan erbjudas till många 

Möjliggör interaktion och feed-back 

Lättillgänglig för individen 

Resurs och tidsbesparande 

Generellt blandade resultat.  

Bättre resultat för viktreduktion än för fysisk aktivitet. 

Kombinerade 

interventioner 

Generellt goda resultat av kombinerade metoder 
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Diabetes går att förebygga med kost och motion 

Finnish Diabetes Prevention Study, FDPS                                 

RCT, ca 500 personer               Tuomilehto 2001 

Diabetes Prevention Programme, DPP                                    

RCT, ca 3000 personer                                              Knowler 2002 

  

Livsstilsinterventioner riktade till överviktiga medelålders personer 

med nedsatt glukostolerans.  

Intervention med motion, kostförändring och viktreduktion 

minskade risken för diabetes med 58% i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen 

Interventioner som ökar den fysiska aktivitetsnivån i kombination 

med kost minskar incidensen av diabetes i högriskgrupper 

(glukosintolerans och metabolt syndrom)                                                

           Yamaoka 2005, Meta-analys RCT och Cocchrane review 2008  
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RCT, 2 grupper. 522 personer med övervikt och nedsatt glukostolerans. 

Medelålder 55 år. Uppföljning efter 3 år.  

Livsstilsinterventionen:  

Individuell rådgivning avseende kost och motion av nutritionist vid 7 

tillfällen år 1. Vid 4 tillfällen år 2 och 3. Telefonuppföljning däremellan.  

Frivilliga gruppträffar och matlagningskurs erbjöds.  

Frivilliga promenadgrupper organiserads  

Gratis ledd cirkelträning i grupp erbjöds 

Mål: viktnedgång > 5 %, fettintag < 30 E %, mättat fett < 10 E %, fiberintag 

> 15 g / 1000 kcal, fysisk aktivitet >3,5 tim /v 

Ingen deltagare som genomförde 4 av de 5 målen utvecklade diabetes 

Effekt på vikt, bukfetma, blodglukos, blodfetter och blodtryck 

Fysisk aktivitet påverkar genuttryck och minskar risken för typ 2 diabetes – 

det lönar sig att ändra livsstil även om man har ärftlighet för diabetes! 

     Tuomiletho 2001, Wang 2007 

 

The Finnish Diabetes Prevention Study, DPS 



Betydelsen av fysisk aktivitet  FDPS 
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Oberoende av viktnedgång och förändrad kost 

 

- Intensiv fysisk aktivitet: relativ riskminskning 63% 

- Måttligt intensiv: relativ riskminskning 51% 

- Låg intensiv (vardagsaktiviteter, promenader): 34% 
                                                                                          David Laaksonen 2005  

Långtidsuppföljning FDPS 

Deltagare som efter 4 års intervention 

inte hade drabbats av diabetes följdes 

upp efter ytterligare 3 år 

 

Resultat: Kvarstående relativ 

riskminskning med 43% 

                           Jaana Lindström 2006 

                   



10-års uppföljning av DPP 
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• Risken att insjukna i diabetes minskade med 34% i interventions-gruppen 

och med 18% i metformingruppen jämfört med placebo gruppen 

 

• Insjuknandet uppsköts 4 år (IG) respektive 2 år (MG) 

 

• Initialt stor viktnedgång sedan successivt viktökning men IG vägde ca 2 kg 

mindre än vid start 

 

• Bibehållen viktnedgång i högre grad bland de >45 år jämfört med de <45 år 

 

• HbA1c och fasteglukos lägre i både IG och MG än i placebogruppen 

 

• Under perioden; systoliskt och diastoliskt blodtryck och triglycerider var lägre 

i IG och färre antal behandlade med blodtrycksmedicin 
Diabetes prevention program research group 2009, the Lancet 

 

Likartade långtidseffekter på CVD-riskfaktorer av lifestyle och metformin men 

med lägre medicinerng,  
Diabetes prevention program research group 2012, Diabetic Medicine 

 

 



Fysisk aktivitet – ett ”multipiller” 

depression/ 
ångest 

immunförsvar 

stress 
 

minne/ 
kognition 

övervikt/ 
bukfetma 

hjärta/kärl 

blodfetter 
 

blodtryck 

skelett 

muskler/ 
balans 

blodsocker 

sömn 

smärta koagulation 

hormoner 
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Samband mellan fysisk aktivitetsnivå, 

fysisk kapacitet och risk att utveckla 

typ 2 diabetes 

Faktorer av betydelse: 

• Mängden fysisk aktivitet d vs den totala 

energiförbrukningen i kcal eller MET 

• Intensiteten av aktiviteten – t ex lugn, rask eller 

mycket rask promenad, jogging eller löpning 

• Frekvensen av aktiviteten – hur ofta? 

• Graden av inaktivitet – total tid stillasittande 

• Fysisk prestationsförmåga - 

Syreupptagningsförmågan, VO₂ 

 

 



Livsstilsinterventionsstudier 

prediabetes och mortalitet 

Livsstilsintervention / Läkemedel  

Meta-analys 10 RCT: 

23 152 deltagare, Uppföljningstid medel 3,75 år (en 10 år, en 20 år). 

• ingen minskning av hjärt-kärl dödlighet  eller total dödlighet 

• minskat insjuknade och dödlighet i stroke 

• trend, men ej signifikant minskat insjuknade och död i hjärtinfarkt 

Hopper I 2011, Euro J Cardio Vasc Rehab 
 

RCT England, screening för diabetes risk och multifaktoriell 

intervention 

20 184 deltagare, uppföljning medel 9,6 år 

• ingen signifikant minskning av hjärt-kärl-, cancer eller diabetesrelaterad 

dödlighet 

Simmons R, 2012 the Lancet 

 

Trots minskad risk för diabetes och förbättrade riskfaktorer 

 



Livsstilsintervention vid typ 2 diabetes 

 Randomiserad multicenterstudie med uppföljning efter 4 år 

5145 medelålders (M=59 år) överviktiga eller feta personer med typ 2 diabetes 

Syfte: jämföra intensiv livsstilsintervention baserad beteendeinriktad rådgivning 

(ILI) med gruppbaserad rådgivning och utbildning enligt praxis (DSE) 

 

ILI: Diet med kalorirestriktion (1200-1800 kcal) och <30 % fett 

      Fysisk aktivitet minst 175 min/v motsvarande intensitet av rask promenad 

      Strategier för beteendeförändring t ex egna mål och egna mätningar 

      Uppföljning individuellt och i grupp varje vecka under 6 mån, 3 ggr/mån 

      mån 7-12, 3 ggr/mån under år 1-2, och under år 2-4 1 ggr/mån och via   

 telefon eller mail 

      Vägning, uppföljning av mätningar och nya standardiserade råd. Frivilliga         

      gruppträffar erbjöds 

DSE: Gruppträffar 3 ggr/år. Stöttnig och standardiserade råd om kost och fysisk       

      aktivitet 

 

Resultat: större förbättringar i ILI och signifikanta skillnader mellan grupperna av 

vikt, Hba1c, kondition, blodtryck, HDL och triglycerider                                                    

          JAMA 2010 

       

The Look AHEAD trial (Action for Health in Diabetes)  



Livsstilsinterventionsstudier diabetes 

och mortalitet 

The Look AHEAD study 

 

RCT 5145 deltagare med typ 2 diabetes och övervikt/fetma                    

uppföljning median 9,6 år (max 13,4 år) 

 

• ingen skillnad i insjuknade hjärtinfarkt, stroke, eller i hjärt-kärl dödlighet 

• signifikant viktnedgång, midjemått, HbA1c + mindre insulinbehandling 

• initial förbättring fitness (1 år, 4 år) 

• 31 % minskad risk för svåra njurkomplikationer 

• 14 % minskad risk för retinopathi 

• 20 % minskning av depression  

• signifikant förbättring av QOL 
    

   The Look AHEAD Research Group 2013, N Engl J Med 

 

Följsamhet?  

Mängd och typ av fysisk aktvitet? 

Konditionsvärde? 

 

 

 

 



Meta-analyser  träning typ 2 diabetes 
Physical Ativity Advice Only or Structured exercise Training and 

Association with HbA1c levels in Type 2 Diabetes 

47 RCT omfattande 8538 personer. Minst 12 v uppföljning. 

Resultat: Strukturerad aerob träning, strukturerad styrketräning och kombinerad 

aerob- och styrketräning sänkte HbA1c jämfört med kontroll. 

Strukturerad träning >150 min/v reducerade HbA1c 0.89 %                   

Strukturerad träning <150 min/v reducerade HbA1c 0.36% 

Råd om fysisk aktivitet reducerade HbA1c men bara i kombination med kostråd 

                  Umpierre, JAMA 2010 

 

Effects of Exercise on Cardiovascular risk factors in Type 2 Diabetes             

34 studier      

Resultat: Aerob träning eller aerob träning i kombination med styrketräning 

förbättrar HbA1c, systoliskt blodtryck, triglycerider och midjemått                                                           

                     Chudyk, Diabetes Care 2011 

 

Effects of Exercise on Glycemic Control and Body Mass in Type 2 Diabetes 

14 studier (11 RCT). Strukturerad träning eller preciserade råd (aktivitet, 

intensitet, duration, frekvens). Minst 8 veckors uppföljning.  

Resultat: Träning reducerade Hba1c men inte vikt.   Boule, JAMA 2001 

    

   

/ 



Prospektiva studier diabetes 

19 

Personer med diabetes som är regelbundet fysiskt aktiva:  

• Minskad risk kranskärlssjukdom 

• Minskad risk ischemisk stroke 

• Minskad risk insjukna i hjärtkärlsjukdom 

• Minskad risk för död i hjärtkärlsjukdom 

• Minskad total mortalitet                                                        

 

Dos-respons: -Totala enegiförbrukningen                                  

           -Tempo/intensitet 

 

Störst riskreduktion om energiförbrukning mellan 12-21,7 MET 

tim/veckan motsvarande 3-5 timmar rask promenad, 2-3 timmar 

jogging eller 1-2 timmar löpning /  vecka.  (ca 40>50%)                    

      Hu 2001, Hu 2005, Tanasescu 2003, Gregg 2003                                                                   
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Låg fysisk prestationsförmåga ökar 

risken för dödsfall i hjärtkärlsjukdom  
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Blair SN et al. 1996 JAMA 

 

Deaths/10,000 PY 

7080 kvinnor och 25340 män, Aerobic center longitudinal study, Dallas 
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Vältränad 

Otränad 

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt 

Lee CD, Blair ST, Jackson AS. 1999. 

Vältränade överviktiga män löper mindre  

risk att dö i hjärtkärlsjukdom än otränade  

normalviktiga män 
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Björknäs studien, en RCT 

Intervention   Uppföljningsträffar för interventions gruppen  

       månadsvis       kvartalsvis                varje halvår   

           

0          3 mån              1 år                              2 år                                3 år    7 år 

 

Undersökningar 

Gruppbaserad livsstilsintervention i primärvården riktad till 145 högrisk 

personer för hjärtkärlsjukdom. Interventionen bestod av handledd fysisk 

träning med sjukgymnast och kostrådgivning av dietist (NRR) under 3 

mån, samt uppföljningsträffar med inriktning på beteendeförändring. 
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Interventionen 

I. Fysisk träning  

Träning i grupp med sjukgymnast tre gånger per vecka under tre 

månader. 40-60 minuter per tillfälle. 10-13 deltagare i varje grupp.  

• Vattengymnastik 

• Stavgång / rask promenad  

• Intervallträning på ergometercykel 20-30 min                                                                                               

i kombination med styrketräning 20-30min  

 

Intensitet: Borg-skalan 13-15, d v s något                                                          

ansträngande -ansträngande  
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Interventionen 

II. Kost rådgivning: 

• Kostinformation av dietist, i grupp vid fem tillfällen om vardera 20 
min under tre månader. 

• Muntlig och skriftlig information. 

• Syfte att ge deltagarna förståelse för den moderna diabeteskosten 
och de Nordiska Näringsrekommendationerna 
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Interventionen  

III. Uppföljningsträffar: 

• Öka försökspersonernas kunskap om livsstil och hälsa 

• Motivera beteendeförändring - fördelar 

• Individuell målsättning och aktivitetsplan 

• Träningsdagböcker 

• Öka försökspersonernas insikt om det egna beteendet –  

  identifiera barriärer och fällor 

• Stötta i förändringsprocessen  

• Upprätthålla nya vanor och undvika ”återfall” 

 

 

 

 



Resultat efter 3 år 
120 personer fullföljde 3 år uppföljningen, bortfall 17 % 

 

Signifikant skillnad mellan grupperna 3 år: 

 

• ökad total fysisk aktivitet och tid för motion 

• förbättrad syreupptagningsförmåga 

• sänkt systoliskt och diastoliskt blodtryck 

• minskat midjemått och midjehöftkvot 

• förbättrad livskvalitet  (EQ-VAS, SF-36 smärta, fysisk funktion, fysisk hälsa) 

• låg kostnad per QALY, höggradigt kostnadseffektiv  

• kostnadsbesparing med 355 kr per patient pga. 21% färre besök distriktsläkare  

 

Fler slutade röka IG och färre personer med glukosintolerans        

  Eriksson 2006 Scan J Publ Health, 2009 PloOne, 2010  Arch Inten Med 

 
Hälsoekonomisk modell studie: 

• Vunna QALY och kostnadseffektiv / besparande på lång och kort sikt 
     Saha S, 2013 (in press) 

 

 

 

   



Resultat efter 7 år 

         

• Analyser av 7-år data visar flera kvarstående positiva förändringar .  

 

• Sammanställning av resultaten pågår och planeras att publiceras under 

2014. 

 

• Ytterligare hälsoekonomiska analyser baserade på 7-års data pågår 

 

 

• 17 % färre besök distriktsläkare 4-6 år, signifikant för perioden 0-6 år                                
                  Österlind J 2010, Läkartidningen 

 

• Sjukvårdskonsumtion och insjuknade i hjärtkärlsjukdom, diabetes under 10 

år kommer att utvärderas.   
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Målgrupp: Högriskpatienter med behov av stöd                 

Hänvisning: Distriktsläkare, diabetessköterska, dietist, sjukgymnast  

Träningsperiod 12 veckor hos sjukgymnast 2ggr/v  

Intervallträning ergometercykel och cirkelträning                  

Vattengympa                                                                                

Instruktion stavgång, uppmuntran till egna aktiviteter, stegräknare, 

träningsdagbok  

Gruppträffar med sjukgymnast, dietist och beteendevetare                              

3 tillfällen med vardera yrkeskategori  

Efter interventionsperioden individuell rådgivning och Fysisk 

aktivitet på recept, FaR för fortsatta aktiviteter  

Individuell uppföljning via vårdcentralens FaR- samordnare efter 3, 6 

och 12 månader och utifrån medicinskt behov 

 

 

Livsstilsgrupper 
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Behandling artros, Artrosskola 

Bedömning 

Artrosskolan 

Föreläsning Träning 

Bedömning 

Mål: 

Fördjupad kunskap om  

• Artros 

• Egenvård 

• Träning 

 

Hitta lämplig träning 

FaR 
Modell enl. Maria Klessbo 

Modell enl. Spenshult, Carina Thorstensson 

• Fysisk aktivitet 

• Viktnedgång 

• Specifikträning 
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KOL-skola 

Gruppträffar 

• Läkare, sjuksköterska 

• Dietist, kurator 

• Arbetsterapeut 

• Sjukgymnast 

Gruppträning –sjukgymnast 

• lättare cykling / styrketräning 

FaR 

• Hjärt-lungföreningen 

Information om: - sjukdomen KOL, - vad vården kan erbjuda, - egenvård; hur 

underlätta din vardag, lindra symtom och öka livskvalitet 

Fysisk aktivitet – tobaksavvänjning - kost 

Smärtskola/grupper 
Fysisk aktivitet – tobaksavvänjning – kost - alkohol 


