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Hur jobba sjukdomsförebyggande 
genom förändring av levnadsvanor?



Ibland är vi patienter ibland 
anhöriga eller närstående…..
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Framtidens hälsa och vård
• Vår tids globala utmaning med sjukdomar relaterade 

levnadsvanor t.ex. fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke 
och cancer.

• Hälso- och sjukvården beräknas bli 80%  dyrare på grund 
av fler behandlingsmöjligheter, höjd ambitionsnivå och fler 
äldre. 

• Kvaliteten i verksamheten kan ökas bl.a. genom att 
folkhälsan förbättras, fallolyckorna och vårdskadorna i 
övrigt minskar samt att demenssjukdomar och högt 
blodtryck förebyggs.
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Ledare går före

“Take care of your own 
health, before you take 
care of the patients”

-Transform yourself
-Transform your team
-Transform your organization
-Transform your profession

Källa: Maureen Bisognano, IHI



http://battreliv.sklblogg.se/2013/09/05/intensiv-traning-bra-for-aldre/

Karin 96

Produktivitet?

http://battreliv.sklblogg.se/2013/09/05/intensiv-traning-bra-for-aldre/


www.svt.se/nyheter/sverige/intensiv-traning-bra-for-gamla
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”Äldre är ofta övermedicinerade men undertränade” 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-sjukgymnasternas-kunskaper

http://www.svt.se/nyheter/sverige/intensiv-traning-bra-for-gamla
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2087629-debatt-anvand-sjukgymnasternas-kunskaper
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Använd känd kunskap
• Fysisk aktivitet och fysisk träning har mycket god effekt för såväl 

folkhälsan som för behandling vid sjukdom. 
• Vid några av våra stora folksjukdomar, så som artros och hjärt- 

kärlssjukdomar är fysisk träning den bästa medicinen. 
• Vid t.ex. knäartros är träning vetenskapligt överlägset smärtlindrande 

medicin. 
• Fysisk aktivitet reducerar också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, 

som är en viktig följdsjukdom vid ledinflammation. 
• Otillräcklig fysisk aktivitet är en stor risk för ohälsa och för tidig död 

och ett av de områden som pekas ut i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

• Starkt stöd för att den människa som får professionell vägledning i att 
genomföra livsstilsförändring har större chans att lyckas på sikt.
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Från projektet 2012 
Stärk landstingens strukturer för utveckling och kunskapsstyrning 
utvecklat efter Paul Batalden



Etisk plattform för ökad öppenhet 
http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/

Aktuellt

http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/
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Var finns ordet HÄLSA?



Sju punkter för framtidens hälso- och 
sjukvård
1. Utveckla och kommunicera systemmått

2. Länka samman strategier och systemmått

3. Kanalisera ledningens uppmärksamhet mot förbättringsarbete

4. Rätt team med patient/närstående som teamledare

5. Ekonomi och kvalitet tillsammans

6. Ta tillvara alla professioners engagemang

7. Förbättringskunskap genom att göra och lära

(översatt från IHI, 2008, Seven Leadership Leverage Points – For Organization- Level 
Improvement in Health Care)

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/IHIWhitePapers/SevenLeadershipLeveragePointsWhitePaper.aspx

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/IHIWhitePapers/SevenLeadershipLeveragePointsWhitePaper.aspx


Framgångsfaktorer 

• Ledningens uppmärksamhet på alla nivåer 
och i alla delar av organisationen 

• Strategisk utveckling och kommunikation 
tillsammans

• Ständiga förbättringar!
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USA



• att bättre ta tillvara 
patienter och närstående 
som resurs 

• ledarskap, medarbetarskap och samarbete

• hållbar och gränslös välfärd

Utmaningar
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USAhttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fe 

ature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL- 
IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg

http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
http://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&fehttp://www.youtube.com/watch?v=whPuRLil4c0&feature=c4-overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIgature=c4overview&list=UUL-IWPkXQn3JYYYsPnpGlIg
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Referens Maureen Bisognano, IHI,USA

http://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8

http://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8


I mitt jobb som ledare beskriver jag en bättre 
morgondag…

• med ett språk som är tydligt och lätt att förstå

• med övertygelse – varje gång jag talar eller skriver

• med obegränsat erkännade av det som redan är bra

• med omutlig ärlighet om det som behöver ändras

Med förbättring som vägen från idag till imorgon!

Jim Easton 
(fritt översatt)
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www.twitter.com/stefanjutterdal

http://www.twitter.com/stefanjutterdal


22www.stefanjutterdal.se

http://www.stefanjutterdal.se/


Tack för uppmärksamheten!

Stefan Jutterdal 
Förbundsordförande 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
www.stefanjutterdal.se

www.twitter.com/StefanJutterdal
www.sjukgymnastforbundet.se

stefan.jutterdal@lsr.se
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