
Kroppen och 
den existentiella 
hälsan
Onsdag 19 oktober 2022



Tid Programpunkt Talare/deltagare

09.00-09.15 Inledning och välkomstord

Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”

Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Eva Wikman, sammankallande i delarenan

”Meningsskapande i vår tid”

09.15-09.35 Vad har den existentiella hälsan med kroppen att göra?

Historik och beskrivning av begreppet existentiell hälsa i Sverige och 

internationellt. Reflektioner och erfarenheter från samtal om existentiell hälsa.

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg 

och projektledare för Svenska kyrkans del i Göteborgs 

vetenskapsfestival

09.35-10.15 Konsten att ha en kropp

Reflektioner och erfarenheter från filosofiska caféer och samtal med patienter 

med neurologisk sjukdom eller skada.

Malin Sallstedt, leg Fysioterapeut, Aleris Rehab Station, 

Liljeholmen och aktiv inom Svenska sällskapet för filosofisk 

praxis (SSFP)

10.15-10.30 Paus

10.30-11.00 Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell 

hälsa (digitalt)

Kliniskt signifikanta förändringar i blodtryck, vikt och blodsocker när 

vetenskaplig kunskap kombineras med existentiella frågor, och reflektioner 

från införandet av Livsstilsverktyget i olika regioner.

Anders Rosengren, professor i molekylär medicin, 

Göteborgs universitet och

forskningsledare för det digitala Livsstilsverktyget

11.00-11.30 Att göra det som krävs

Om glappet mellan psykiatri och somatik, de som inte slutar söka vård trots 

att sjukvården inte vill veta av dem, och om viljan att göra det som krävs.

Sofia Paulsson, Allmänläkare och Smärtläkare på 

Ungdomsenheten på Sachsska barn- o ungdomssjukhuset 

/Södersjukhuset i Stockholm

11.30-11.55 Samtal mellan föreläsarna och frågor från deltagarna

11.55-12.00 Avslutning

Agenda



VAD HAR DEN EXISTENSIELLA 

HÄLSAN MED KROPPEN ATT 

GÖRA?    



•

•

•

•

•



•

•

•

•





•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•





•

•

•



•

•

•

•

•

•





•



•

•

•

•

•

•

•

•





Konsten att ha en 
kropp

Malin Sallstedt, Leg fysioterapeut och aktiv inom 
Svenska sällskapet för filosofisk praxis



Enjr Korpa unsplash



Malin Sallstedt20

Vidar Nordli Mathisen unsplash

Zhang Kenny unsplash

Mwangi Gatheca unsplash



Malin Sallstedt21

Mor Shani unsplash

How Soon-Ngu unsplash

David Hofmann unsplash



Filosofi
?

• Att samtala filosofiskt är att förutsättningslöst, men 
noggrant, undersöka en fråga eller utforska ett område 
som inte uppenbart låter sig fångas av vetenskapliga 
metoder



23 Malin Sallstedt free photo unsplash.com



Vanliga teman

människovärde

livskvalitet
frihet

val

acceptans

normal
stark/svag

gott liv



Vad krävs?

unsplash
Magne, Unsplash

@chaseelliottclark

https://unsplash.com/@magnetraeland?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/person?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Regler

• Dela
• Undra
• Prova
• Vänlighet
• Öva på din nyfikenhet (var beredd att ompröva)
• Dela tiden



Vilka…

• …har jag mött och hur?



Malin Sallstedt28
@femkonst



Malin Sallstedt29

Framåt

• Börja med dig själv

• Sök studieförbund, högskolekurser, på bibliotek, föreningar

• SSFP – www.filosofiskpraxis.org

• SKR

www.oppnakort.se

http://www.filosofiskpraxis.org/


Tack!

Malin Sallstedt30

malin.sallstedt@aleris.se

Simone Secci unsplash



Anders Rosengren, Leg.läkare, Professor
Region Skåne/Göteborgs universitet

Livsstilsverktyget





Personanpassad medicin

Precisionsmedicin

Pointillistisk medicin



Människan som en mätbar 
maskin



Livsstilsverktyget

1. Systematisk utveckling med longitudinella studier och 
intervjuer
(Mellergård et al., Internet Interven. 2021)

2. Samutveckling med patienter

3. Kliniska effektstudier hittills:

• Förbättrat blodglukos
• Reducerat systoliskt blodtryck
• Viktminskning
• Ökad fysisk aktivitet (IPAQ)
• Förbättrad livskvalitet (EQ-5D-5L)

(Dwibedi et al. Diabetes Therapy 2022
Dwibedi et al. Nature publ. Digital Medicine 2022)



Hälsoekonomisk analys

Årlig kostnadsbesparing 

3100 kr/användare/år



Mikrovanor

1. Vad vill du ändra?

2. Vad är minsta steget?

3. Knyt till en signal



Motionens effekter

Lättare att hantera stress

Mindre nedstämdhet och ångest

Fler nervceller och kopplingar mellan nervceller

Mindre smärta





Acceptans

Handlar om att se verkligheten utan att förvränga eller fly

Hitta nya vägar utifrån situationen som den är

Få perspektiv på tillvaron

Effekt på hjärnans grundtillstånd



Ett enkelt tack – att fånga daggdroppen som speglar kosmos













Nyckeln

Att kombinera information med reflektion över centrala livsfrågor







Hur väl förebygger Livsstilsverktyget ohälsa i befolkningen?

• 100 000 deltagare över hela Sverige

• Jämförelse mot kontrollgrupp

• Utvecklingen av sjuklighet (ICD-koder) och läkemedelsförskrivning följs via 

Socialstyrelsen under 3 år

En av Sveriges största preventionssatsningar



• Primärprevention

– Samarbete med regioner inom öppenvård och slutenvård

• Sekundärprevention

– Vid hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt i nationellt samarbete med Swedeheart

• Samverkan med svenska organisationer och företag

– Stockholms stad, IKEA, Svenska kyrkan, fackförbund, organisationer

Samverkan med olika aktörer

Redskap i nationella folkhälsosatsningen för god och jämlik hälsa i Sverige



livsstilsverktyget.se/regionskane



• Tar minimalt med arbete i anspråk för personalen och medför ingen kostnad

• Varje patient använder Livsstilsverktyget på egen hand med Göteborgs universitet som huvudman

• Hjälp för människor att hantera vardagen och ett verktyg som kan underlätta preventivt arbete, 

spara kostnader och avlasta vården

• Omfattande preventionsstudie (totalt >100,000 deltagare) som kan öppna nya möjligheter till 

prevention och ökad fokus på existentiell hälsa i samhället

53



Hälsa som att bära livet





Användningsområden

• I öppenvård och slutenvård

• Samtalsgrupper i studiecirklar, i kyrkor

• Egna reflektioner

• Stöd för människor ni möter att arbeta

vidare med existentiella frågor

Hela livet: livsstilsverktyget@gu.se

www.livsstilsverktyget.se





ATT GÖRA DET SOM KRÄVS
Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR 221019
Sofia Paulsson, Smärtläkare på Ungdomsenheten, Sachsska/ SöS. Stockholm



Alla 16-17-åringar i Uppsala… 

Prognostic significance of functional somatic symptoms in adolescence: 
a 15-year community-based follow-up study of adolescents with depression compared with healthy peers.
Bohman H1, Jonsson U, Päären A, von Knorring L, Olsson G, von Knorring AL. BMC Psychiatry. 2012 Jul 27;12:90

Somatic symptoms in adolescence as a predictor of severe mental illness in adulthood: a long-term community-based follow-up study.
Bohman H1,2,3, Låftman SB4, Cleland N5, Lundberg M3, Päären A1, Jonsson U1,6Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2018 Aug 14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A4%C3%A4ren%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Knorring%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Knorring%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22839681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%A5ftman%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleland%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lundberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A4%C3%A4ren%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30123319




2017:
Läkemedelsbehandling av långvarig
smärta hos barn och ungdomar.

Behandlingsrekommendation...









KATASTROFIERING



ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES (ACE)
CDC o Kaiser Permanente



”Does Rejection Hurt? An fMRI study of Social Exclusion”                          
Eisenberger et al. SCIENCE 2003







SKYDDAR GENOM ATT 
FÅ OSS ATT ÄNDRA 

BETEENDE!!!



Hur påverkar smärta 
människors beteende på olika 
områden (vad vi tänker, känner, 
gör)? Vad har det för 
konsekvenser, på kort och lång 
sikt?









• FYSISK AKTIVITET
• SOCIAL AKTIVITET
• DEPRESSION/ÅNGEST
• TANKAR (katastrof, varför, självklander)
• SÖMN
• SKOLA / ARBETE
• STRESS
• VÅRDEN

”FÖRSTÄRKANDE / VIDMAKTHÅLLANDE FAKTORER”



UNDVIKANDEBETEENDE



A CCEPTANCE

C OMMITMENT

T HERAPY


