
Hur förebygger man 
ohälsa hos äldre?

Hans Lingfors, leg läkare, med dr 
Specialist i allmänmedicin

Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 
Region Jönköpings län

Hur förebygga ohälsa hos äldre?



”Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt
fysiskt aktiv och måttlig med alkohol lever i 
genomsnitt 14 år längre än den som har ohälso-
samma levnadsvanor.”

Khaw KT, Wareham N, Bingham S, Welch A, Luben R, Day N. 
Combined impact of health behaviours and mortality in men and women: 
the EPIC-Norfolk prospective population study. PLoS Med. 2008 Jan 8;5(1):e12

Hur förebygga ohälsa hos äldre?



Långt liv och god hälsa

• Levnadsvanor

• Arv

• Socioekonomisk status

Hur förebygga ohälsa hos äldre?



Försämrad syn:

• Mörkerseendet blir sämre

• Svårare att läsa tidningen på grund
av presbyopi

• Grå starr

• Grön starr

• Sjukdom i gula fläcken
(Maculadegeneration)

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd: 

• Gå till optikern!

• Skaffa glasögon!



Försämrad hörsel:

• Svårt att höra syrsorna
(diskantljud)

• Svårt att höra när många pratar

• Svårt att höra överhuvudtaget

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd: 

• Kontrollera hörseln!

• Använd hörapparat!

Presentatör
Presentationsanteckningar
.



Sämre immunförsvar:

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd: Vaccination mot:

• Covid 19

• Influensa

• Pneumokocker

• Bältros?

Bild: CDC

Presentatör
Presentationsanteckningar
.



Trög mage:

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd:

• Frukt och grönsaker

• Fullkornsbröd

• Pajalagröt

1 msk linfrö
1 msk russin.
1-2 katrinplommon.
1-2 aprikoser.
1 krm salt.
2 dl vatten.
½ dl fiberhavregryn.
1 msk havrekli.

Presentatör
Presentationsanteckningar
.



Problem kasta vatten

• Svårt hålla tätt

• Hinner inte

• Trögt flöde mm

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd:

• Sök vårdcentralen!

Presentatör
Presentationsanteckningar
.



Försämring av:

• Lukt

• Smak

• Aptit

• Tandstatus

Vad händer när vi blir äldre?

Åtgärd: 

• Gå till tandläkaren!

• Krydda bättre!

• Ät lite och ofta!



• Konditionen försämras

• Mer fett, mindre muskler (sarkopeni)

• Minskad muskelstyrka (dynapeni)

• Benmassa halveras från 30 till 80 år 
(osteopeni)

• Skelettet blir skörare (osteoporos)

Vad händer när vi blir äldre?






• Synen försämras +

• Balansorganet i örat försämras +

• Nervsignaler från leder och muskler 
försämras

 Balansen försämras

Vad händer när vi blir äldre?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är flera samverkande faktorer som gör att balansen så snabbt försämras från ungefär 55 års ålder. Synen blir sämre, balansorganets funktion i innerörat försämras och proprioceptiva signaler från leder och muskler försämras så att vi får sämre förmåga att uppfatta vår position.



Vad händer när vi blir äldre?

• Hjärnan krymper från 25 års 
ålder och minnescentrum 
minskar med 1% per år

• Inlärning och minne försämras



Vad händer när vi blir äldre?

Ofrivillig ensamhet



Hur förebygga ohälsa hos äldre?

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det gäller fysisk aktivitet finns det ett par utmärkta böcker som jag kan rekommendera. Dom beskriver vad som är bra med fysisk aktivitet i största allmänhet, men innehåller också särskilda avsnitt avseende äldre. FYSS är kanske världens bästa sammanställning i ämnet. Här beskrivs hur fysisk aktivitet kan fungera som ett medel både för att förebygga och för att behandla drygt 30 olika tillstånd. Fysisk aktivitet påverkar både kropp och knopp och i Anders Hansens bok Hjärnstark beskrivs bland annat hur fysisk aktivitet påverkar minne, inlärning, stress, ångest och sinnesstämning.



Effekter på:

• Sinnesstämning
• Oro
• Ångest
• Smärta
• Stress
• Sömn
• Kreativitet
• Inlärning
• Minne
• Intelligens

Vad händer vid fysisk aktivitet?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fysisk aktivitet är bra på alla sätt inte minst när det gäller effekter på hjärnan vilket beskrivs på ett imponerande sätt med en mängd referenser i den här boken av psykiatern Anders Hansen. 



Fysisk aktivitet stimulerar nybildningen 
av nervceller i hjärnan

20 000 kvinnor 70-81 år
Fysiskt aktiva kvinnor, 20 min promenad
per dag: 
• Större pannlob
• Bättre minne
• Bättre koncentration
• Bättre uppmärksamhet
• Tre år ”yngre”

Daglig promenad 5 dagar i veckan
minskade risken för demens med 40 %

Hur förebygga ohälsa hos äldre?



• Bättre blodfettsvärden

• Bättre kondition

• Starkare muskler

• Starkare skelett

• Starkare hjärta

• Minskad risk för högt blodtryck, 
hjärtinfarkt, stroke, diabetes typ 2, cancer

Vad händer vid fysisk aktivitet?






Hur ska man motionera när man blir äldre?
• Vardagsmotion i form av raska promenader eller liknande sammanlagt 

minst 150 minuter i veckan, till exempel 30 minuter per dag 
5 dagar i veckan.

• Kombineras med muskelstärkande träning 2 gånger i veckan.

• Balansträning några gånger i veckan.

• ”Bensträckare” ett par minuter varje timme under dagen.

Hur förebygga ohälsa hos äldre?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Generellt gäller samma råd för äldre som för övriga vuxna, dvs att försöka komma upp i minst 150 så kallade aktivitetsminuter varje vecka, som helst ska vara fördelade på minst tre tillfällen till exempel en halvtimmes rask promenad 5 dagar i veckan. Denna typ av vardagsmotion bör kombineras med någon form muskelstärkande träning 2 gånger i veckan. Balansen blir snabbt mycket sämre när vi blir äldre. Därför bör till de generella råden ges råd om balansträning några gånger i veckan. Träning för att hålla sig på benen har visat sig vara effektivare än att försöka stärka skelettet för att minska risken för frakturer. Vi bör utöver fysisk aktivitet se till att vi inte sitter stilla alltför länge. Stillasittande är en oberoende riskfaktor, som inte fullt ut kompenseras av måttlig fysisk aktivitet och en del menar att ”sitting is the new smoking”.



2021-11-15

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andra böcker jag kan rekommendera är ”Mat för liv och lust”, som har skrivits av två dietister och innehåller en bra kunskapsdel om vad som är bra mat för hälsan och dessutom flera hälsosamma recept. En annan bra bok är ”Livsviktigt” av Mai-Lis Hellenius, som är professor i kardioprotektion. Den boken fick för några år sedan pris som världens bästa bok inom området mat och hälsa.



Bra mat på äldre 
dar – vad är det?

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
… och Livsmedelsverket har helt nyligen gett ut en broschyr, som handlar om bra mat för äldre



Ohälsosam mat – mat som ökar 
risk för sjukdom och förtida död

2021-11-15

Matvanor som visats ha samband med ökad risk för sjukdom 
är:
• högt intag av charkprodukter och rött kött
• livsmedel gjorda av raffinerat spannmål (siktat mjöl som till 

exempel vetemjöl)
• livsmedel med högt innehåll av salt, tillsatt socker, 

mättade fettsyror och transfettsyror

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mat är komplext, då det både finns mat som kan förbättra hälsan och mat som kan försämra hälsan och öka risken för sjukdom och förtida död. Några exempel på mat som ökar risken och som vi bör äta mindre är … 



2021-11-15

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
… och som kan se ut så här



Bra mat – mat som främjar hälsa 
och förebygger sjukdom

2021-11-15

• Innebär att äta mycket av naturligt fiberrik mat som 
fullkornsprodukter, grönsaker, baljväxter, frukt, bär, 
nötter och frön. 

• Samt att äta fisk och skaldjur, vegetabiliska oljor med 
stor andel enkel- och fleromättade fettsyror och magra 
mejeriprodukter. 

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mat som kan förbättra hälsa och minska risken för sjukdom är fiberrik mat som fullkornsprodukter …



2021-11-15

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
… så här kan den maten se ut …



När vi blir äldre …

2021-11-15

… minskar ämnesomsättningen
… minskar aptiten
… minskar muskelmassan
… ökar andelen fett
… minskar upptaget av vissa näringsämnen

ställer högre krav på näringsinnehåll!

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
När vi blir äldre minskar energibehovet pga minskad ämnesomsättning. Dessutom minskar aptiten, minskar muskelmassan, ökar andel kroppsfett samt minskar upptaget av vissa näringsämnen. Allt detta sammantaget ställer högre krav på näringsinnehållet i maten



Protein 

2021-11-15

• Mer protein för äldre
• Gradvis förlust av muskelmassa och styrka, samt att kronisk 

sjukdom är vanligare ger en rekommendation om en högre 
andel protein i kosten för de äldre. 

• Perioder av begränsad aktivitet och försämrad aptit kan 
leda till att andelen protein i kroppen minskar och måste 
ersättas av protein från kosten. 

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Eftersom energibehovet minskar behöver andelen protein vara något högre för äldre. För de som är 65+ rekommenderas 15-20 E% protein, vilket kan jämföras med 10-20 E% protein som är rekommendationen för vuxna upp till 65 år. 



D-vitamin 

2021-11-15

• För personer över 75 år rekommenderas mer D-
vitamin än till yngre. 

• Rekommendationen 20 μg per dag. 
• De viktigaste D-vitamin källorna är fisk och livsmedel 

berikade med vitamin D. 

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det gäller D-vitamin rekommenderas ett högre intag för äldre pga av minskad mängd mat i kombination med att upptaget av D-vitamin med kosten är försämrad. Det finns också risk att en del äldre inte kommer ut tillräckligt mycket för att bilda D-vitamin med hjälp av solen.



2021-11-15

Mer fullkorn, mindre eller nyttigare
fett, mindre socker och salt

Välj nyckelhålsmärkta livsmedel

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyckelhålet, är en gemensam nordisk symbol för att lättare hitta hälsosammare alternativ, där det finns både hälsosamma och ohälsosamma varianter. Nyckelhålet kan innebära att livsmedlet innehåller mer fullkorn …



2021-11-15

Ät lagom mycket

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tallriksmodellen är ett annat hjälpmedel, som framför allt visar på fördelningen av livsmedel med protein, kolhydrater och grönsaker. Det finns två olika varianter beroende på energibehov, där en del äldre med minskad aptit bör rekommenderas tallriken till vänster med något mer kolhydrater som potatis, ris eller pasta och något mindre andel grönsaker.



2021-11-15

• Ät minst 500 gram frukt och grönsaker varje dag. Det 
motsvarar två frukter och två nävar grönsaker.

• Ät fisk och/eller skaldjur 2-3 gånger i veckan. Variera mellan 
feta och magra sorter.

• Välj fullkornsprodukter när du äter pasta, bröd, gryn och ris.
• Välj flytande matfett i matlagningen och nyckelhålsmärkt 

smörgåsfett.

Åtta matråd för bra hälsa på äldre dar

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sammanfattningsvis åtta matråd för äldre: Ät minst …



2021-11-15

• Välj magra, osötade mejeriprodukter, som är berikade med 
D-vitamin. T.ex. lättmjölk och lättfil.

• Ät högst 500 (300? 50?) gram rött kött och charkprodukter i 
veckan.

• Minska på sockerrika produkter som godis, kaffebröd, glass 
och söta drycker. Försök begränsa till någon gång i veckan.

• Anpassa innehållet så att du håller en hälsosam vikt.

Bra mat på äldre dar … Hans Lingfors

Åtta matråd för bra hälsa på äldre dar



Hur förebygga ohälsa hos äldre?

• Sämre syn

• Sämre hörsel

• Trög mage

• Problem med vattenkastning

• Sämre lukt- och smaksinne

• Försämrat tandstatus

• Minskad aptit

• Sämre balans

• Sämre kondition

• Skörare skelett

• Svagare muskulatur

• Högre blodtryck

• Sämre immunförsvar

• Sämre minne



Hur förebygga ohälsa hos äldre?
Långt liv och god hälsa

• Levnadsvanor

• Arv

• Socioekonomisk status



Kanske skulle man ha en personlig tränare …

… eller sjuksköterska?

Hur förebygga ohälsa hos äldre?



Fast vårdkontakt

Länspensionärsrådet, LPR, den 15 november



Fast vårdkontakt

Presentationsrubrik2

Fast vårdkontakt ska tillgodose patientens behov av samordning, 
kontinuitet och säkerhet och bidra till ökad trygghet.

Patienten kan mer än en fast vårdkontakt.

Det är verksamhetschefen som utser fast vårdkontakt. Patienten kan 
också själv begära en såda.



Fast vårdkontakt i primärvåden

Presentationsrubrik3

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter 
som behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

I Region Jönköpings län är det leverantörens Vårdsamordnare som 
innehar uppdraget att vara den fasta vårdkontakten när individen behöver 
det.



Fast läkarkontakt

Presentationsrubrik4

Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Den fasta läkarkontakten ska svara för att patienten undersöks, om 
möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska vård som 
hans eller hennes tillstånd fordrar eller att andra relevanta åtgärder vidtas.

I ansvaret ingår även att vägleda patienten i hans eller hennes kontakter 
med övrig hälso- och sjukvård och i förekommande fall samordna de 
undersöknings- och behandlingsåtgärder som vidtas.



Vårdsamordning

Presentationsrubrik5

Vårdcentralen har uppdraget att samordna vården för invånare med 
kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar, sammansatta och komplexa 
behov, oavsett ålder, diagnos och boendeform.

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som 
vårdsamordnare. Vårdsamordnaren innehar funktionen som fast 
vårdkontakt. Funktionen ska ha tid avsatt för uppdraget.



Vårdsamordnarens uppdrag

Presentationsrubrik6

För de patienter som behöver eller begär det, vara fast vårdkontakt för att 
tillgodose invånarens behov av samordning, trygghet, kontinuitet och 
säkerhet. Den fasta vårdkontakten bistår patienten i att samordna vårdens 
insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra 
relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson 
för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i 
förekommande fall andra berörda myndigheter som t.ex. 
Försäkringskassan

Samordna vårdplaneringsprocessen när individen, oavsett ålder, diagnos 
och boendeform, har behov av samordnad individuell planering och 
samordnad individuell plan (SIP).



Region Jönköpings län
www.rjl.se



Presentationsrubrik8

Så här använder du PowerPoint mallen
Du hittar de olika sidmallarna under ”Ny bild”.

Utförliga instruktioner, tips och råd samt länkar till bildgallerier med fotografier, grafik och 
ikoner anpassade efter mallen finns på intranätet.

Så här använder du Region Jönköpings läns PowerPoint-mall (intranätet)

https://intranat.rjl.se/service-och-stod-i-arbetet/kommunikation-och-marknadsforing/kommunikation-och-marknadsforing/sa-har-anvander-du-region-jonkopings-lans-powerpoint-mall/


Till LPR, Jönköpings län 
 

Vänligen ta upp detta med JLT, önskar vi i KPR 
Jönköpings kommun. 
 
 

Vi vill uppmärksamma, och få förbättring, utav busstrafiken som 
vi uppmanas att använda. 
 

1. Dålig plats för rollatorer 
2. Dessutom vill många äldre gärna sitta kvar på sin rollator, 

av säkerhetsskäl 
3. En del stolar höga, kortväxta svårt att nå ner till golvet 
4. Kör innan man hunnit sätta sig 
5. Kör ryckigt med häftiga inbromsningar 
6. Sänker inte bussen vid på och avstigning 
7. Glapp mellan buss och trottoarkanten – snubbelrisk 
8. Hjälper inte till med rullstolsburna (rampen) 

 
Vi önskar att samtliga chaufförer är mer uppmärksamma på 
eventuellt behov av att höja och sänka bussen åt passagerarna 
och hjälp till rullstolsburna att komma av och på. Dvs mer 
serviceinriktade! 
 
Om inte förbättring sker snarast kommer resultatet blir att man 
skadar sig, och förutom det personliga lidandet, blir det ett ökat 
tryck på samhället med sjukhusvård, hemtjänst och färdtjänst. 
 
Slutligen så kan vi uppmärksamma er om att det är vanligt 
förekommande att många yngre passagerare inte betalar för sin 
resa. 
 
Jönköping 2021-10-26 
PRO, SPF Seniorerna, SKPF, RPG 
genom 
Eva Sundell 
KPR-ledamot 
 



Tillgänglighet i 
stadstrafiken och 
regiontrafiken



Frågor

• 1. Dålig plats för rollatorer
• 2. Dessutom vill många äldre gärna sitta kvar på sin rollator,
• av säkerhetsskäl
• 3. En del stolar höga, kortväxta svårt att nå ner till golvet
• 4. Kör innan man hunnit sätta sig
• 5. Kör ryckigt med häftiga inbromsningar
• 6. Sänker inte bussen vid på och avstigning
• 7. Glapp mellan buss och trottoarkanten – snubbelrisk
• 8. Hjälper inte till med rullstolsburna (rampen



Nyheter i  Regionbuss-/stadstrafikupphandlingen 
2020/2021

• Depå Ljungarum(stadstrafiken)
• Fordon

– Säkerhet
– Ny design inre/yttre

• Miljökrav el/biogas
• Ny teknik



Fordon - tillgänglighetskrav
• Ramp/Lift
• Hörslinga
• Belysning
• Kontrastbelysning 

(tecken/läppläsning)
• Rullator i framdörr flexyta
• Hållplatsutrop 
• Hjärtstartare 
• Generella krav (mm)



Röda ledvagnen linje 1-2-3-4



Markerad dörr i stadstrafiken 

• Röd markering
• Dörröppnare
• Blå dörröppnare



Ramp/lift
• Ramp
• Lift



Rullstolsplats 

• 2 st
• Olofgrind
• Usb
• Stoppknapp
• Rött tyg



Prioriterade säten

• Eget rött tyg
• USB
• Priostoppknapp



Adaptiva knappar

• Grön 
• Röd



Frågor

• 1. Dålig plats för rollatorer
• 2. Dessutom vill många äldre gärna sitta kvar på sin rollator,
• av säkerhetsskäl
• 3. En del stolar höga, kortväxta svårt att nå ner till golvet
• 4. Kör innan man hunnit sätta sig
• 5. Kör ryckigt med häftiga inbromsningar
• 6. Sänker inte bussen vid på och avstigning
• 7. Glapp mellan buss och trottoarkanten – snubbelrisk
• 8. Hjälper inte till med rullstolsburna (rampen



Fordon - kundkomfort
• Wifi ombord
• USB-laddare vid varje plats
• Ny intern design 
• Eget tyg (ecolabel)
• Klimatkontroll
• Belysning
• Accelerations begränsning 



Tack!
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