
Nära vård och rätt stöd
till psykisk hälsa – tema 
fysisk aktivitet

Fredag 11 mars 2022



13.00-13.05 Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa                                                                                        

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR                                                                      

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKR                                                                   

13.05-13.20 Digital träning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på LSS-boende

Marie Ohlsson, forskare Mittuniversitetet och Östersunds Kommun 

Sanna Vikberg, forskningsassistent Mittuniversitetet samt Fysisk aktivitet samordnare Region Jämtland-

Härjedalen.                                                                                                     

13.20-13.35 Dans för hälsa – forskning och praktik

Anna Duberg, Med. Dr., Leg. Fysioterapeut, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum och Psykiatri Barn och 

Unga Vuxna, Region Örebro Län                                                                                                

13.35-13.50 Häng med oss ut – friluftsliv för bättre psykisk hälsa. Ett samarbete mellan  socialpsykiatri och 

Friluftsfrämjandet                                                                                                           

Therese Rosenkvist, Leg. Arbetsterapeut, metodutvecklare, socialpsykiatrin, Sjöbo kommun                                     

13.50-13.55 Digital träning i praktiken                                                                                                  

13.55-14.05 Paus                                                                                                                         

14.05-14.20 Nationella vårdprogrammet Levnadsvanor - psykisk hälsa och fysisk aktivitet                                                     

Cecilia Edström, Hälsoutvecklare och fysioterapeut, Region Västerbotten.

Helen Sundberg, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen.                                  

14.20-14.35 Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa        

Anette Nordvall, socionom/leg. hälso- och sjukvårdskurator, Krokoms hälsocentral                                                

14.35-14.55 Frågor från chatten                                                                                                          

14.55-15.00 Avslutning, nästa webbinarium                                                                                       



Web-baserad träning 
för personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning

- Från forskningsprojekt till 
verksamhetsutveckling



Upplägg

Forskningsprojekt
Sanna Vikberg, Marie Ohlsson, Mittuniversitetet

Verksamhetsutveckling 
Östersunds kommun
Eva Flygare Wallén, Emma Persson, Östersunds kommun

Anpassad träning
Frida Stein Ödén, Sofia Persson, Mymowo

Web-baserad träning 
för personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning

• Från forskningsprojekt till 
verksamhetsutveckling



Hälsoläget hos 
målgruppen är 
oroväckande! Personer 
med IF…

... är mindre fysiskt aktiva

...skattar sin hälsa 10 gånger sämre

… har högre BMI, blodtryck, insulinnivåer

...har sämre kondition, mindre muskelmassa, koordination,

balans, rörlighet

...är ej inkluderade i samhället



Syfte

Undersöka genomförbarheten, 
effekterna och erfarenheterna av ett web-
baserat träningsprogram, 150 minuter i 
veckan i 12 veckor, för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.



För vem/vilka?

Målgrupp - 28 personer med 
IF (mild/måttlig)
Utföra träning och tester innan och efter

Sidogrupp – personal

Delta i en intervju om hälsa och fysisk
aktivitet, innan och efter interventionen. 
Stötta medborgarna i träningen. Assistera vid 
träning i boendet. Gärna delta i
träningen med de boende.



Studien

Gruppboenden från alla kommuner i
Jämtland/Härjedalen

Rekommendation gällande Fysisk aktivitet

Web-baserad träning, gruppboenden --> 
MyMOWO, 3 ggr i veckan 50 min, 12 v

Anpassade träningsprogram



Utvärdera - tester innan/efter

Enkäter
(IPAQ, PACES, QoL)

Intervjuer Kroppssammansättning









Resultat

85% av deltagarna
genomförde alla veckor av
träning

Nivån av fysisk aktivitet ökade



Resultat 

STARKARE KÄNNER SIG 
PIGGARE

SOVER BÄTTRE VILL RÖRA PÅ SIG

"Innan var jag som en klump, nu känner jag mig mycket 
piggare, lättare och orkar mer"



Resultat
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Diskussion

• Första studien på web-baserad träning

• Ingen kontrollgrupp

• Fysisk aktivitet - objektivt

Take home message

• Våga få upp puls - våga träna - ta i

• Följ rekommendationerna – FHM (WHO)

• Personalbetydelsen

• Digital kompetens

• Strategiskt arbete



För ett mer inkluderande och aktivt samhälle!

Kontakt:

sanna.vikberg@miun.se

marie.ohlsson@miun.se

mailto:sanna.vikberg@miun.se
mailto:Marie-ohlsson@miun.se
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Dans för Hälsa
Forskning och praktik

Anna Duberg 
Med. Dr., Leg fysioterapeut, Forskningshandledare, 

Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet



Dansprojektet

Treårig randomiserad kontrollerad interventions-studie som riktade sig 

till flickor 13-18 år med stressrelaterade psykiska och somatiska besvär. 

Anna Duberg 
Huvudhandledare: Prof. Margareta Möller

Bihandledare: Lars Hagberg, Helena Sunvisson



Ångest

Funktionell kroppslig smärta

Trötthet

Sömnproblem

Stress

Koncentrationsproblem

Nedstämdhet

Oro



Foto: https://delafoi.cc

• Treårig randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie (2008-2011)

• Rekrytering via elevhälsan i Örebro kommun 

• Två ggr/v i två terminer

• Inga krav på förkunskap, inga uppvisningar

• Olika teman, både koreografi & fritt skapande

• Kvantitativ uppföljning

• Kvalitativ uppföljning



• Genomförbart (81%/92%) (JAMA Pediatrics, 2013)

• Ökad självskattad hälsa (65%/32% ) 

• Minskade emotionella symptom (p = 0.021) (J Int Med Res, 2020)

• Minskade somatiska symptom (p = 0.023)

• Minskad trötthet dagtid (p= 0.005) (J Bodywork Movement therapy, 2020)

Pigghet & skoltrivsel: ej signifikant, endast inomgruppseffekt (p= 0.17) 

• Hälsoekonomiskt effektivt (Cost Eff Resour Alloc, 2013) 

1. Ökad livskvalitet (p=0.04), ökning av kvalitetsjusterade levnadsår (0.01) 
2. Minskad vårdkonsumtion (54% / 25%) 
3. Förhållandevis billig insats.

Resultat



Foto: Shutterstock

Int J Qual Stud Health Well-being, 2016



Nyckelfaktorer:

• Rörelseglädje 

• Kravlöshet

• Gemenskap

• Resurser



Dans för Hälsa

En forskningsbaserad insats för att 

stärka psykisk hälsa



• Stärka skyddsfaktorer för hälsa                                    
Fysisk aktivitet – regelbunden!
Social gemenskap
Förebygga utanförskap

• Rörelseglädje 
Bryta ältande och oro
Motivation till fortsatta vanor

• Kroppskännedom
Interoception, självreglering



• Totalt 574 utbildade instruktörer
• Ca 180 orter/kommuner 



Exempel, samverkan

REGION

• Stödfunktion

• Rekrytering 

• Finansiering instruktörskurs

• Medicinskt ansvarig

KOMMUN

• Samordnare

• Rekrytering 

• Finansiering löpande kostnader

INTERN/EXTERN AKTÖR

• Lokal

• Dans för Hälsa-instruktör

• Marknadsföring
Foto: https://delafoi.cc





Ringar på vattnet:
• Fortsatt forskning: nationell utvärdering av 

hälsoeffekter (digitala enkäter) 2021-2023*
• Fler målgrupper 
• Erbjuds på flera vårdnivåer, finns på 1177.se 
• Årets förnyare inom svensk sjukvård 2019, 

Dagens Medicin
• Ny studie: Dans & yoga minskade funktionell 

magsmärta (9-13 år) Hogstrom et al, Eur J Pain, 2021 

• Social innovation med tydlig samhällsnytta

*Ansvarig: Mialinn Arvidsson Lindvall, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, 
mia-linn.arvidsson-lindvall@regionorebrolan.se



“Den har gjort mig lugnare, hjälpt mig komma på 
andra tankar, och gjort mig glad.”

”En av de allra största förändringarna har varit att jag 
känner mig mer bekväm med min kropp och att dansa. 
Jag vågar ta plats på ett annat sätt än tidigare.”

”Efter dansen så har det känts som en klump 
försvinner i magen liksom.”

“Jag har blivit mycket mer 
självsäker tack vare dansen. 
Den får mig att bli stark på 
insidan.”



Tack!

Foto: J Behrnström, Bildbyrån

Kontakt ang. metod: 
anna.duberg@dansforhalsa.se
https://www.dansforhalsa.se

Kontakt ang. forskning: 
anna.duberg@oru.se

https://www.oru.se/forskning
/forskningsmiljoer/mh/famn/

mailto:anna.duberg@dansforhalsa.se
https://www.dansforhalsa.se/
mailto:anna.duberg@oru.se
https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/mh/famn/


Häng med oss ut –
bättre psykisk hälsa genom friluftsliv

En samverkan mellan Friluftsfrämjandet och 
socialpsykiatrisk verksamhet i Sjöbo, Skurup, Simrishamn, 

Tomelilla och Ystad kommun

Therese Rosenkvist, leg arbetsterapeut, Årets Arbetsterapeut 2020



Syfte

”Att erbjuda personer i socialpsykiatriska 
verksamheter återhämtningsinriktade 
friluftsaktiviteter i Friluftsfrämjandets 
regi. 

Att deltagarna i projektet ska få prova 
olika typer av friluftsaktiviteter samt att 
ta fram en metodhandbok för spridning 
av konceptet.”



Friluftsfrämjandet

• Demokratisk, partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell organisation

• Roliga, trygga och lärorika äventyr 
– på fjället, vattnet, snön, isen och i 
skogen. Året runt och för alla. 



Naturupplevelse ”all inclusive”



Resultat

• Mer aktiva än tidigare, den fysiska aktiviteten 
har ökat

• Sociala kompetenser har utvecklats

• Förbättrad skattning av mående

• Vistas mer utomhus och i naturen

• Mer nyfikna och vågat testa nya saker 

• Personal/ledare och deltagare på lika villkor

• Stärkt självkänsla och ökad insikt om sina 
behov

Malande 
tankar

Sömnen
Depression

Koncentr
ationssvå
righeter

Rastlösh
et

Självs
kada

Nöjd &
tillfreds

Ångest

Nedstämdhet

Social 
fobi

Tvångssyndrom

Rädd

Glad



Samverkan

• Meningsfullt sammanhang

• Utbildat hjälpledare - kamratstöd

• Vägen till civilsamhället

• Ledare i Friluftsfrämjandet



Utmaningar

• Hur kan ideella föreningslivet möta nya målgrupper i samverkan med 
kommunal/statlig/privat verksamhet?

• Ekonomi/ medlemskap



Vill ni samverka med oss?

• Vi erbjuder kostnadsfri prova på i 
Skåne, Blekinge och Halland

• Vi söker samarbetspartners för ett 
treårigt projekt för nationell 
spridning och fortsatt utveckling av 
metoden.



Vill du veta mer?

Instagram @hang_med_oss_ut

Hemsida www.sjobo.se

Hemsida www.friluftsframjandet.se/regionsyd

Therese Rosenkvist

0766-37 38 02

therese.rosenkvist@sjobo.se

http://www.friluftsframjandet.se/
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Nationell arbetsgrupp Levnadsvanor 

Cecilia Edström, Hälsoutvecklare och fysioterapeut, Region Västerbotten

Helen Sundberg, strateg och fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Nationella vårdprogrammet Levnadsvanor 
- psykisk hälsa och fysisk aktivitet

Illustration: FoHM

"Sambandet fysisk aktivitet och psykisk hälsa och vad som finns i vårdprogrammet kring det"
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Nationellt system
för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård

20222011

2018

Arbetet utgår från Nationella riktlinjer
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Hur våra insatser hänger ihop

Nationella riktlinjer levnadsvanor  

Vad ska vi göra?

Nationellt vårdprogram levnadsvanor 

Hur ska vi göra?

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

När och var?
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Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp 
Schizofreni

Vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande Vårdförlopp schizofreni - fortsatt vård och stöd (remiss)

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/psykiskhalsa/vardforloppschizofreniforstagangsinsjuknande.56643.html
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni - fortsatt vård och stöd (kunskapsstyrningvard.se)
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Vårdprogrammet finns på Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd

• Länk till vårdprogram Levnadsvanor

• Länk till startsida (vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer) 

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/
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Vårdprogrammet omfattar

• De fyra levnadsvanorna
• riskbruk alkohol
• otillräcklig fysisk aktivitet
• ohälsosamma matvanor
• tobaksbruk

• Personcentrerade samtal med motiverande 
strategier

• Regionala och kommunala hälso- och sjukvården 
och tandvården

• Inkluderar alla över 2 år

Bild: FoHM
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Några grupper och tillstånd som uppmärksammas

• Den ojämlika hälsan

• Vuxna med särskild risk 

• Andra riskfaktorer som till exempel flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt 
eller en skada.

• En sjukdom som till exempel diabetes, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL), cancer, hjärt-kärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni eller depression.

• Fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning.
• Social sårbarhet, till exempel låg socioekonomisk ställning.
• Biologiska riskmarkörer som till exempel högt blodtryck, blodfettsrubbningar, 

övervikt eller fetma

• Barn och unga under 18 år

• Äldre (över 65 år)

Illustration: Folkhälsomyndigheten

En god och jämlik hälsa – åtta målområden

Folkhälsomyndigheten
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Hur når vi de som har störst behov?

• Utforma vårdens insatser i samarbete med målgruppen - Alltifrån inbjudan till 
genomförande och uppföljning.

• Uppsökande verksamhet - Att vården tar initiativ. Som riktade hälsosamtal, hälsoprogram 
som riktar sig specifikt till ungdomar som söker arbete, personer som har en funktionsnedsättning, 
sköra äldre eller personer med långvarig psykisk sjukdom.

• Hela samhällets insatser behövs - Genom samverkan kan andelen som erbjuds 
evidensbaserade levnadsvaneåtgärder i dessa prioriterade grupper öka.
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Korta standardiserade, evidensbaserade råd om levnadsvanor. Samtalet kräver oftast 
mindre än 5 minuter. 

Utgår från den enskilde patientens situation. Åtgärden tar vanligtvis 5–15 minuter, kan 
ta upp till 30 minuter och kan genomföras i samband med att den ohälsosamma 
levnadsvanan uppmärksammas eller vid ett senare tillfälle. Kan kompletteras med 
fysisk aktivitet på recept.

Hög grad av personcentrering och individanpassning. Rådgivning på denna nivå har 
fokus på en levnadsvana och sker vanligen vid ett särskilt avsatt tillfälle. Kräver 
uppföljning. 

Rådgivningsnivåer

Enkla råd

Kvalificerat
rådgivande 
samtal

Rådgivande 
samtal

Råd ges när det är relevant och lämpligt och 
med respekt för patientens självbestämmande
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Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan 

- vara en viktig del i behandlingen

- påverka effekt av behandling

- påverka sjukdomsutveckling och framtida prognos

- förebygga annan sjukdom

Att uppmärksamma otillräcklig fysisk aktivitet och erbjuda stöd är en viktig 
komponent vid patientbesök.

Samband mellan fysisk 
aktivitet och psykisk ohälsa 
beskrivs i FYSS 2021
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Hälsovinst och hälsorisk

Figuren beskriver
dos-respons-sambandet 
mellan fysisk aktivitet, 
hälsa och risker för 
muskuloskeletala skador 
eller kardiovaskulära 
komplikationer
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• kunna identifiera när levnadsvanorna är ohälsosamma
• kunna ge enkla standardiserade råd
• veta vart patienten kan vända sig för ytterligare stöd

All personal med självständig patientkontakt ska:
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Kunskap om respektive levnadsvana för att kunna ge korta, standardiserade råd om hälsosamma 
levnadsvanor

+ Ämneskunskap om respektive levnadsvana och dess påverkan på hälsa, diagnos och tillstånd
+ Kunna tillämpa personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt och motiverande strategier
+ Kunna använda verktyg för att bedöma patientens motivation och beredskap till förändring

+ Högskole-/universitetsutbildning med relevans för levnadsvanan eller specifik kompetens
+ Kompetens att kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder som motiverande 
strategier och beteendetekniker
+ Fördjupad ämneskunskap om den levnadsvana som berörs och dess påverkan på hälsa, diagnos 
och tillstånd
+ Regelbundet delta i fortbildning och följa kunskapsutvecklingen och vara uppdaterad avseende 
evidens inom den specifika levnadsvanan.
+ Regelbundet och i tillräcklig omfattning arbeta med patienter som ska genomföra förändringar 
inom den specifika levnadsvanan

Kompetenskrav 

Enkla råd

Kvalificerat
rådgivande 
samtal

Rådgivande 
samtal

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig 
patientkontakt behöver ha kompetens att ge enkla råd
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Kunskap om respektive levnadsvana för att kunna ge korta, standardiserade råd om hälsosamma 
levnadsvanor

+ Ämneskunskap om respektive levnadsvana och dess påverkan på hälsa, diagnos och tillstånd
+ Kunna tillämpa personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt och motiverande strategier
+ Kunna använda verktyg för att bedöma patientens motivation och beredskap till förändring

+ Högskole-/universitetsutbildning med relevans för levnadsvanan eller specifik kompetens
+ Kompetens att kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder som motiverande 
strategier och beteendetekniker
+ Fördjupad ämneskunskap om den levnadsvana som berörs och dess påverkan på hälsa, diagnos 
och tillstånd
+ Regelbundet delta i fortbildning och följa kunskapsutvecklingen och vara uppdaterad avseende 
evidens inom den specifika levnadsvanan.
+ Regelbundet och i tillräcklig omfattning arbeta med patienter som ska genomföra förändringar 
inom den specifika levnadsvanan

Kompetenskrav 

Enkla råd

Kvalificerat
rådgivande 
samtal

Rådgivande 
samtal

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig 
patientkontakt behöver ha kompetens att ge enkla råd
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Vad står det om fysisk aktivitet och psykisk hälsa 
i vårdprogrammet? 

• Vid fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning är det extra viktigt att 

definiera möjligheter och hinder för att utöva aktiviteterna 
så att patienten får bästa möjliga förutsättningar utifrån sin förmåga att vara 
fysiskt aktiv.

• Personer med psykisk sjukdom kan behöva särskilda insatser i form av 
handledd träning för att motivera till fysisk aktivitet då deras sjukdom ofta 
påverkar den egna drivkraften eller försvårar deltagande av sociala skäl.

• Remiss till fysioterapeut kan vara aktuellt för individuell riskbedömning samt för 

att utforma individanpassad fysisk träning, exempelvis med hänsyn 
till ett flertal diagnoser eller funktionsnedsättning.

Bild: HFS, FaR bildbank
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Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som metod

• Skriftlig ordination

• Individanpassad ordination utifrån patientens 
funktionsförmåga och motivation till 
förändring. I kunskapsstödet FYSS finns stöd 
till diagnosanpassade aktiviteter

• Uppföljning

Bild: HFS, FaR bildbank
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https://www.1177.se/liv--halsa/fysisk-
aktivitet-och-traning/

Verktyg och stöd
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Kortversioner

Lathund A4 blad, publicerade 
i vårdprogrammet:
• Alkohol
• Fysisk aktivitet
• Matvanor
• Tobaksbruk

Kommer:
• Barn och unga
• Inför operation
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Arbetsgruppens fortsatta arbete

• Publicering av ytterligare kortversioner 
Barn och unga, inför operation: under våren

• Fördjupande webbinarium
Barn och unga: 26/4, Tobak Alkohol: 27/4, Operation: 28/4, Mat och Fysisk aktivitet: 4/5  Anmälan

• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp levnadsvanor (PSVF)
Målgrupp är andra vårdförlopp. I skrivinstruktioner kommer författare till andra PSVF påminnas och 
stödjas i implementeringen av levnadsvaneaspekten

• Webbutbildning

• Revidering av vårdprogrammet
Reviderade indikatorfrågor

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/levnadsvanor.56318.html
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• Representanter från alla sjukvårdsregioner och med olika kompetenser
Lars Jerdén, ordförande, docent, allmänläkare, Uppsala Örebro sjukvårdsregion 

Kristine Bergström, processledare, sjuksköterska, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Malin Skogström, allmänläkare, Södra sjukvårdsregionen

Kjell Olsson, dietist, Södra sjukvårdsregionen

Hans Lingfors, med dr, allmänläkare, Sydöstra sjukvårdsregionen

Helen Sundberg, fysioterapeut, Västra Götalandsregionen

Sara Haile, sjuksköterska, Stockholm Gotlands sjukvårdsregion

Karin Kauppi, dietist, Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Sven Andreasson, professor, Stockholm Gotlands sjukvårdsregion

Roger Olsson, specialist i ortopedi, Norra sjukvårdsregionen

Cecilia Edström, hälsoutvecklare och fysioterapeut, Norra sjukvårdsregionen

Christin Anderhov Eriksson, M.Sc. folkhälsovetenskap, dietist, Sydöstra sjukvårdsregionen

• Kontaktperson: kristine.bergstrom@norrarf.se

Nationella arbetsgruppen Levnadsvanor
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cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

helen.sundberg@vgregion.se

Bild: Pixabay

För en god och jämlik hälsa
- med fysisk aktivitet



Fysisk aktivitet 

vid psykisk ohälsa

Anette Nordvall, socionom/leg. hälso- sjukvårdskurator Krokom HC



Agenda

 Samarbetet med fysioterapin på hälsocentralen

 Grupp: Hälsokompassen

 Samverkansprojekt Krokoms kommun och Krokoms 

hälsocentral



Samarbetet mellan psykosociala 

enheten och fysioterapin

 Grupper: smärtgrupp, stressgrupp (basal 

kroppskännedom) och Hälsokompassen

 Team-träffar 

 Annan samverkan/samråd



Hälsokompassen

- En implementerad 

grupp på Krokoms 

hälsocentral.



Hälsokompassen

 En kurs i egenomsorg, inslag från kognitiv beteendeterapi 

(KBT)

 För de som vill förändra sina levnadsvanor

 Växtes fram genom projekt

 6 träffar + telefonuppföljning 1 månad efter avslutad 

grupp

 Teoretiskt moment + gemensam fysisk aktivitet

 Innehåll i teoretiska momentet: arbeta med värderingar, 

se över hinder som vi ofta brottas med, öva nya 

beteenden, hemuppgifter, osv.. 



Exempel på hemuppgift



Projekt tillsammans med Krokoms 

kommun
 Ca 20 st individer inom LSS- verksamheten

 9 månader. Träffar varje vecka med friluftsledare

 Införa friluftsaktiviteter och fysisk uteaktivitet 

 Vara ute i naturen och lära sig mer om naturen, göra 
olika uteaktiviteter i syfte att öka psykisk stimulans, fysisk 
styrka och funktion

 Föreläsning om att ta hand om sin hälsa (kost, sömn och 
fysisk aktivitet)

 Projektet avslutades med fjällvandring



Frågor?



TACK!

Kontaktuppgifter: 

Anette Nordvall, Socionom/leg. hälso- och sjukvårdskurator 

Krokom hälsocentral

E-post: anette.nordvall@regionjh.se

Telefon: 0640-16623

mailto:anette.nordvall@regionjh.se


Nära vård för psykisk hälsa - hur 
fungerar vården för äldre?

Webbinarie 13 maj kl 13.00 – 15.00 – inbjudan kommer

Allmänläkare Kjell Lindström redovisar enkätstudie om livet som 90-

åring.

Vem gör vad – kommunen, primärvårdsnivån och specialistpsykiatrin

Samtals- eller läkemedelsbehandling.



Miljö och vardagsrörelse för hälsa

21 mars 2022, kl 09:00 - 11:20

Grönplanera för människors hälsa och välbefinnande!

Urbana grönområden och folkhälsa – senaste nytt från 

forskningsfronten

Från evidens till landskapsarkitektur

Barns kontakt med djur i vardagen


