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reflexion

Läkaren central 
i samtal om 
levnadsvanor
»En majoritet av alla patienter vill 
att läkare tar upp levnadsvanor 
av betydelse för hälsan.«

Sambandet mellan levnadsvanor 
och hälsa är mycket starkt. En 
fördelaktig livsstil minskar inte 

bara morbiditet och mortalitet för en 
rad sjukdomar, den förbättrar även 
självrapporterad hälsa och livskvali-
tet. Dessutom bidrar exempelvis ett 
minskat köttintag, ett ökat intag av 
grönsaker och en ökad fysisk aktivitet 
i samband med transporter till en 
minskad belastning på vår planets re-
surser och en minskad produktion av 
koldioxid. Intressant nog har de flesta 
människor insikt om dessa samband 
– på ett intellektuellt plan. För att 
ändra sin egen livsstil krävs dock mer. 
Den minskning av cigarettrökning 
som skett under de senaste decen-
nierna beror av en kombination av 
ökad kunskap, sänkt social acceptans, 
lagstiftning och förbättrade metoder 
för rökprevention och rökavvänjning.  

Nyligen kungjorde Socialstyrelsen 
»Nationella riktlinjer för sjukdomsfö-
rebyggande metoder«. Dessa innefat-
tar tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
otillräcklig fysisk aktivitet och ohäl-
sosamma matvanor. Åtgärderna har 
delats in i tre nivåer: enkla råd, rådgi-
vande samtal och kvalificerat rådgi-
vande samtal. En stor del ska utföras 
av andra yrkeskategorier än läkare. 
Men läkarkårens roll är central och 
oundgänglig. En majoritet av alla pa-
tienter vill att läkare tar upp levnads-
vanor av betydelse för hälsan. Läkare 
har en särställning med en trovärdig-
het som är avgörande för motivatio-
nen hos många. Avgörande är att läka-
ren tar upp dessa frågor på ett sätt 
som upplevs relevant för patienten. 
Vad som krävs är kunskap, intresse 
och inte minst avsatt tid. Nu är det 
främst upp till landstingen att skapa 
resurser och andra förutsättningar 
för att dessa kraftfulla verktyg ska 
kunna bidra till förbättrad hälsa.

Carl Johan Sundberg
medicinsk redaktör
carl.j.sundberg@lakartidningen.se
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KULTUR Om bruk, missbruk och beroende. 
Sidan 356

 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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Tala om ifall du vill vara anonym!
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