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Förord
stroke är en folksjukdom som kan orsaka svåra
funktionsnedsättningar. Hälsosamma levnadsvanor
kan minska risken för stroke och vid sjukdom bidra
till att förebygga ny stroke och risken för övriga kroniska sjukdomar.
Fysioterapeuter tillsammans med övrig personal inom
primärvården har en viktig roll i detta arbete. Syftet
med denna broschyr är att stödja fysioterapeuters sjukdomsförebyggande arbete i samband med stroke inom
primärvården.
Broschyren är finansierad med statsbidrag från Socialstyrelsen och framtagen av en expertgrupp av fysioterapeuter inom Neurologi- och Primärvårdssektionen tillsammans med undertecknad. I gruppen har
ingått Cecilia Winberg, Inger Widén, Anette Forsberg,
Helene Henriksson och Maria Palmer. STROKE-Riksförbundets värdefulla synpunkter har beaktats i arbetet.

Raija Lenné
Docent och projektledare för
Fysioterapeuternas Levnadsvaneprojekt

OM SJUKDOMEN

5

Stroke

5

TIA

5

Riskfaktorer

6

ATT ARBETA MED
LEVNADSVANOR
Att arbeta med levnadsvanor
hos personer med stroke

PREVENTIVT ARBETE

7
8

9

Bruk av tobak

10

Riskbruk av alkohol

11

Ohälsosamma matvanor

12		

Otillräcklig fysisk aktivitet

13

FYSIOTER APEUTENS ROLL VID
LEVNADSVANEFÖR ÄNDRING

14

LÄS VIDARE

15

Om sjukdomen
Stroke
Stroke är en folksjukdom världen över som drabbar en av sex under
en individs livstid. Årligen insjuknar ca 25 000 personer i Sverige i
stroke varav de flesta för första gången. Strax under 15 % av de drabbade återinsjuknar. Medelåldern vid strokeinsjuknande är 75 år (högre för kvinnor än för män), men ungefär 20 % av de som insjuknar
är i arbetsför ålder.
Stroke är ett samlingsbegrepp för ett kliniskt syndrom av snabbt
insättande fokal hjärnskada med varaktighet mer än 24 timmar.
Huvudtyperna är hjärninfarkt (propp) eller hjärnblödning. Stroke är
den vanligaste somatiska orsaken till svårare funktionsnedsättning
i vuxen ålder och den sjukdom som orsakar flest vårddagar inom
somatisk sjukvård. En stor andel av de personer som drabbats av stroke kan vara fysiskt aktiva men på ett anpassat sätt, vilket är viktigt
dels för att bibehålla/förbättra funktion och dels i preventivt syfte.

TIA
Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) är en snabbt övergående (inom
24 timmar) tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl.
I Sverige diagnosticeras årligen cirka 8 000 personer med TIA men
mörkertalet är sannolikt stort. TIA är en allvarlig varningssignal och
risken för att drabbas av stroke efter TIA är omkring 5 % under de
första två dagarna och ca 12 % inom fyra veckor. Ungefär en fjärdedel av de som får stroke har haft en eller flera TIA tidigare.
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Riskfaktorer
Det finns flera faktorer som ökar risken för stroke och TIA. Vissa
faktorer är påverkningsbara medan andra faktorer, såsom ärftliga
faktorer och hög ålder, inte är det. Påverkningsbara riskfaktorer är
rökning, låg grad av fysisk aktivitet, obehandlat förmaksflimmer,
obehandlat högt blodtryck och diabetes, som kan påverkas bland
annat med förändring av levnadsvanor. Förmaksflimmer bör behandlas med koagulationshämmande läkemedel för att förebygga stroke.
Den allvarligaste riskfaktorn för stroke är högt blodtryck som gör
att åderförkalkningen påskyndas och att hjärnans blodkärl tunnas
ut. Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har högt blodtryck vilket ofta behandlas med läkemedel. För bäst effekt bör detta
kombineras med levnadsvaneförändring. Blodtrycket kan sänkas
genom att framför allt öka fysisk aktivitet, viktnedgång och minskat
bruk av alkohol.
Höga blodfetter framför allt hög halt av LDL-kolesterol ökar risken
för åderförkalkning vilket i sin tur ökar risken för blodproppar.
Halten av blodfetter påverkas av kost, motion och ärftliga faktorer.
De personer som har diabetes löper två till tre gånger högre risk att
drabbas av stroke. Patienter med diabetes är därför en viktig målgrupp att beakta i levnadsvanearbetet för att förebygga stroke. De
förhöjda blodsockervärden kan leda till en ökning av fett i blodkärlen vilket ger en åderförkalkning i blodkärlen. Åderförkalkning
påskyndas också av rökning och därför har rökare en ökad risk att
drabbas av stroke.
Flera riskfaktorer samtidigt ökar exponentiellt risken för stroke.
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Att arbeta med levnadsvanor
hälsosamma levnadsvanor kan förebygga 80 % av all stroke och
kranskärlssjukdom. Även de som drabbats av stroke eller TIA kan
snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. För att
kunna förändra levnadsvanor och förstå betydelsen av dessa behövs
kunskap hos patienten men även hos vårdgivaren. Enligt Patientlagen
(2014:821) är det alla patienters rättighet att informeras om betydelsen av levnadsvanor. Hälso- och sjukvårdspersonal ska vid behov
erbjuda stöd så att en förändring av levnadsvanor kan ske. En stor
majoritet av alla patienter tycker det är viktigt att få samtala om sina
levnadsvanor och önskar ofta stöd från hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder” ger rekommendationer om effektiva metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring avseende tobaksbruk,
riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av
vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom området och
dessutom vara ett underlag för systematiska prioriteringar inom
hälso- och sjukvården.
Patienter som har ohälsosamma levnadsvanor bör erbjudas stöd med
någon form av samtal enligt rekommendationerna i de nationella
riktlinjerna. Ett hälsofrämjande samtal stödjer patientens möjlighet
att öka kontrollen över sin egen hälsa och att förbättra den. Ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt stärker patientens
tilltro till sin egen förmåga och drar nytta av personens egna resurser.
Ett mål för WHO:s medlemsländer är en mer hälsoorienterad
hälso-och sjukvård vilket innebär att ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv genomsyrar hela vården och är en självklar del
i all vård och behandling.
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Att arbeta med levnadsvanor
hos personer med stroke
Hälso- och sjukvården behöver enligt Socialstyrelsen bli bättre på att arbeta med preventiva åtgärder för att minska insjuknandet och död i
hjärt- och kärlsjukdom där stroke och TIA
ingår. Att arbeta med levnadsvanor parallellt
med rätt medicinering minskar risken för
återfall och förbättrar riskfaktorer som
t.ex. högt blodtryck. Tidig bedömning
och intervention för personer som insjuknat i TIA har visat sig kunna minska risken för stroke med upp till 80 %.
Vid arbete med levnadsvaneförändring hos
personer med stroke finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Personer med stroke är oftast äldre och de har inte sällan ett stort
vård- och rehabiliteringsbehov. Motoriska, kognitiva och språkliga
funktionsnedsättningar kan vara aspekter att ta hänsyn till. Det är
också viktigt att involvera närstående i arbetet med levnadsvaneförändring. Det finns ingen metod/intervention som är överlägsen
men åtgärderna bör vara individuellt anpassade och metoder där
personen själv aktivt deltar verkar vara mer framgångsrika.
Strukturerat samarbete med levnadsvanor mellan specialistvården
och primärvården har visat sig ge goda resultat i form av lägre blodtryck, lägre BMI och ökad fysisk aktivitet. Patientens och närståendes
förmåga att ta till sig information gällande hälsosamma levnadsvanor
kan dock vara begränsad under akutskedet och det är därför viktigt
med uppföljning längs hela vårdkedjan. Ökat samarbete mellan specialistsjukvård, primärvård och kommunal verksamhet krävs för att
kunna följa riktlinjer och kvalitetsuppföljning.
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Preventivt arbete
för att minska antalet personer som drabbas av stroke är det
viktigt med preventivt arbete. Preventivt arbete innebär både
primär prevention och sekundär prevention.
Primär prevention är en förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av i detta fall stroke. Fysioterapeuter bör vara uppmärksamma
på levnadsvanor hos alla patienter. Fysioterapeuten kan t.ex. kartlägga patientens vanor avseende fysisk aktivitet, mäta blodtryck och
kondition, förklara samband och motivera till förändring. Inom
primärvården har fysioterapeuten en unik roll i detta arbete då de
ofta träffar patienten vid upprepade tillfällen och har genom detta
goda möjligheter till kontinuitet och uppföljning.
Sekundär prevention är förbyggande åtgärder för att förhindra negativ utveckling av funktionsnedsättningar och förhindra återinsjuknande. Framgångsrika metoder för såväl primär- som sekundärprevention är individuellt anpassade och kombinerar passiva metoder (skriftlig information) med mer aktiva metoder som rådgivande
samtal. För att optimera chanserna till bestående levnadsvaneförändringar är det viktigt med uppföljning längs hela vårdkedjan.
Ett nära samarbete mellan vårdgivare, patient och närstående ger
ytterligare fördelar.
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Bruk av tobak
all rökning är förenat med hälsorisker inte minst gällande

hjärt- och kärlsjukdom. Rökare har dubbelt så hög risk att drabbas av stroke än icke rökare. Särskilt skadligt är rökning för
personer som redan drabbats av TIA eller stroke.

Kvinnliga rökare löper större risk att drabbas av stroke än män.
Ett totalt rökstopp minskar risken för stroke redan inom ett till
två år och efter tio år finns ingen kvarstående ökad risk.
Gällande snusare har vetenskapliga studier inte visat ökad risk
för stroke men regelbundna snusare som drabbas av en stroke
löper större risk att avlida av den.
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Riskbruk av alkohol
en riskfylld konsumtion av alkohol innebär mer än
9 standardglas för kvinnor och mer än 14 standardglas för män
per vecka.

En alltför hög alkoholkonsumtion är en vanlig och ofta underskattad orsak till för högt blodtryck. Att dricka mindre mängd
alkohol leder då oftast till en tydlig sänkning av blodtrycket.
Hög alkoholkonsumtion ökar också risken för hjärnblödning.
Alkohol påverkar hjärnans funktioner vilket i sin tur leder till
nedsatt precision, reaktion, koordination och koncentration.
Dessa förmågor är ofta påverkade efter en stroke och kan därmed
förvärras ytterligare vid intag av alkohol.

Folköl
50 cl

Starköl
33 cl

Vin
12–15cl
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Starkvin
8 cl

Starksprit
4 cl

Ohälsosamma matvanor
maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga. Kombinationen av ohälsosamma matvanor och
en stillasittande vardag bidrar till sjukdom och för tidig död.

Personer som haft stroke kan ha särskilda behov vad gäller mat
och intag av föda som t.ex. sväljningssvårigheter, nedsatt aptit,
nedsatt smak och lägre energiförbrukning på grund av ökat
stillasittande.
Grönsaker, frukt, fullkorn, fisk och vegetabiliska oljor, framför
allt olivolja och rapsolja, kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Att äta mycket salt ökar risken för högt blodtryck, vilket är en stark riskfaktor för stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

ÖKA
Grönsaker
och baljväxter
Frukt och bär
Fisk och skaldjur
Nötter och frön

ÄT MER AV
Spannmålsprodukter av
vitt/siktat mjöl

Spannmålsprodukter av
fullkorn

Smör, smörbaserade
matfetter

Vegetabiliska
oljor, oljebaserade matfetter

Feta mejeriprodukter

Magra mejeriprodukter
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BEGRÄNSA
Charkprodukter,
rött kött
Drycker och livsmedel med tillsatt
socker
Salt
Alkohol

Otillräcklig fysisk aktivitet
fysisk aktivitet främjar hälsa, förebygger sjukdom och förbättrar livskvalité. Personer med stroke är oftast mer fysiskt inaktiva och i högre grad stillasittande än personer utan stroke i samma
ålder. Den fysiska aktivitetsnivån blir ofta lägre ju längre tiden går.

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del av rehabiliteringen inte
minst för förbättrad motorisk funktion, aktivitetsförmåga och
delaktighet. De första 4–6 veckorna efter stroke rekommenderas
övervakad träning inledningsvis på låg dos med gradvis ökning.
I FYSS rekommenderas aerob och muskelstärkande träning. Att
undvika stillasittande och engagera sig i vardagsaktiviteter har
också effekt på hälsan. Efter stroke/TIA bör de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet om möjligt följas, för att förebygga t.ex. typ 2 diabetes, övervikt, depression och hypertoni.

ARENA FYSISK
AKTIVITET

Bilden nedan har tagits
fram av Yrkesföreningar
för Fysisk Aktivitet (YFA)
till boken FYSS 2017 för
att illustrera den allmänna
rekommendationen om
fysisk aktivitet för vuxna.
Arenan beskriver olika
dimensioner av fysisk aktivitet. Den rekommenderade dosen utgör en del av
individens totala fysiska
aktivitet, det vill säga all
rörelse under dygnet. Det
gråa området beskriver den
vakna delen av dygnet då
man är fysiskt inaktiv, till
exempel sitter, står stilla
eller ligger (energiförbrukning lägre eller lika med 1,5
MET). Illustration: Annika
Röhl.
* Med 8–12
repetitioner
avses den
högsta belastning som
kan lyftas
genom hela
rörelsebanan
8–12 gånger,
det vill säga
8–12 RM
(repetitionsmaximum).

13

Fysioterapeutens roll vid
levnadsvaneförändring
sammanfattningsvis möter fysioterapeuter i primärvården
både personer som haft en stroke/TIA och de som är i riskzonen att
drabbas men som söker av andra skäl t.ex. högt blodtryck, övervikt,
diabetes. Personer med stroke drabbas olika och åtgärder bör alltid
anpassas efter individen. Fysioterapeut och patient träffas ofta vid
flera tillfällen, vilket ökar möjligheten att under längre tid motivera
och följa upp levnadsvaneförändring. Vi kan också vid behov även
involvera närstående vilket förbättrar följsamheten.
Fysioterapeuter bör åtminstone ge enkla råd om tobaksbruk, riskbruk
av alkohol och ohälsosamma matvanor. Självklart ges individuell
kvalificerad rådgivning om fysisk aktivitet och möjlighet finns att
ordinera och följa upp fysisk aktivitet på recept. Rådgivning om
fysisk aktivitet anpassas utifrån patientens funktionsstatus och råd
om träning och motion är individuellt anpassade. Fysioterapeuter
har god kunskap om när det är lämpligt att börja med fysisk aktivitet och träning samt hur man kan stegra intensiteten.
Vid behov bör fysioterapeuter remittera till andra vårdgivare t.ex.
dietist och tobaksavvänjare.
En framgångsfaktor för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
vård är teamarbete mellan olika professioner. Fysioterapeuten har en
självklar roll i detta arbete!
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Hur kan vi bäst stödja
patienter med stroke
eller risk för stroke?
Denna broschyr har tagits fram för att
stödja fysioterapeuter inom primär
vården i ett systematiskt arbete med levnadsvanor för patienter med stroke eller
risk för stroke.
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Fysioterapeuterna vill öka medvetenheten
om betydelsen av hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa och att stödjande
samtal om levnadsvanor bör ingå som en
naturlig del i mötet med patienten.

