
Hälsoinspiratören läses idag av cirka 30 000 hälsomedvetna
medarbetare och chefer i olika kommuner, företag och
organisationer från hela Sverige. Tidningen ges ut
12 gånger per år och skickas direkt över nätet till
prenumeranternas olika mailadresser.

I varje nummer kan du läsa om

* Ett nytt hälsotema inom kost, motion, välmående,
hälsofrämjande- och arbetshälsa. Syftet är att ge dig uppslag
för att du ska kunna inspirera/leda din personal mot ökad hälsa.

* Aktuella forskningsrön som belyser nyttan/onyttan
med olika hälsoalternativ utifrån vetenskapliga undersökningar
och studier från hela världen.

* Praktiska tips på hur du kan använda innehållet
i ditt vardagliga arbete som inspiratör/ledare.

Exempel på tidigare nummer av Hälsoinspiratören;

Titel: Hälsoinspiratören

Utkommer: 12 gånger per år

Redaktör: Susanne Colliander

Abonnemang:
Företag/organisation
Obegränsat antal läsare/mailadresser
Pris: 12 500 kr/år exkl moms

Beställningar
görs via info@proformia.se

Information via www.proformia.se
eller 08-704 95 62

Skribenter
Inför varje nummer och tema anlitas
olika skribenter inom området för kost,
motion, välmående, hälsofrämjande
och arbetsmiljö.

Hälsoinspiratören
- en tidning för dig som inspirerar/leder personalen mot ökad hälsa
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Proformia Hälsa AB
www.formgivaren.se
Tel: 08-704 95 62

Vad gör man åt stressen Få personalen att må bra
Lusten att må bra Hälsoansvar och hälsohets
Maten, hälsan och psyket Lär av goda förebilder
Ta hand om din mage Inaktiva medarbetare
Håll hjärtat sunt Hälsofrämjande ledarskap
Förbättra din självkänsla
Starta nya vanor - och behåll dem!

Mars 2008

Hälsoinspiratören     Mars 2008

Sunt hjärta
• Riskfaktorer
• Ät rätt
• Sänk kolesterol
• Tillåten motion
•  Strategier
•  Ny forskning

Hälsoinspiratören

Hjärt-kärlsjukdomar är väl inget som man ska oroa
sig för? För det är väl sådant som äldre män som
både äter, röker och dricker för mycket drabbas av?
Nej, det är en gammal sanning som inte längre
stämmer in på oss nutidsmänniskor.

Trevlig läsning!
Susanne Colliander

Se upp för Riskfaktorer
är vad man kallar välfärds-sjukdomar.
Det handlar till exempel om hjärtinfarkt,
stroke, kärlkramp, blodproppar och
åderförfettning. Till

välfärdssjukdomarna hör också diabetes typ-2 och
övervikt. Gemensamt för alla dessa är att de är
sjukdomar och tillstånd vi ådrar oss bara för att vi har
det lite för bra. För att vi blivit lite för lata och äter lite för
�lyxigt�.. Men att  leva ohälsosamt behöver inte vara
enda orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar.

Ges ut av
Proformia Hälsa
Box 5216
102 45  Stholm
08 51700871
info@proformia.se
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Sunt hjärta
• Riskfaktorer
• Ät rätt
• Sänk kolesterol
• Tillåten motion
•  Strategier
•  Ny forskning

Hälsoinspiratören

Hjärt-kärlsjukdomar är väl inget som man ska oroa
sig för? För det är väl sådant som äldre män som
både äter, röker och dricker för mycket drabbas av?
Nej, det är en gammal sanning som inte längre
stämmer in på oss nutidsmänniskor.

Trevlig läsning!
Susanne Colliander

Se upp för Riskfaktorer
är vad man kallar välfärds-sjukdomar.
Det handlar till exempel om hjärtinfarkt,
stroke, kärlkramp, blodproppar och
åderförfettning. Tillvälfärdssjukdomarna hör också diabetes typ-2 och

övervikt. Gemensamt för alla dessa är att de är
sjukdomar och tillstånd vi ådrar oss bara för att vi har
det lite för bra. För att vi blivit lite för lata och äter lite för
�lyxigt�.. Men att  leva ohälsosamt behöver inte vara
enda orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar.

Ges ut av
Proformia Hälsa
Box 5216
102 45  Stholm
08 51700871
info@proformia.se

Stressa ned på jobbet!
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Hälsoinspiratören     Aug 2008

Stress
• Stressfällor
• Stressa mindre
• Mat mot stress
• Terapi
• Enkla råd
•  Motionera

Hälsoinspiratören

Stress är inget nytt fenomen, den har alltid funnits
hos både människor och djur. Från början var
stressen nödvändig för att till exempel klara sig
undan faror. När hjärnan signalerade fara började
hjärtat slå fortare, musklerna spännas och adrenalin
släppas ut i blodet för att frigöra bränsle. Då kunde
kroppen reagera snabbare och orka mer.
Trevlig läsning!

Ges ut av
Proformia Hälsa
Box 5216
102 45  Stholm
08 51700871
info@proformia.se

Susanne
Colliander

Få ställs på oss. Det kan vara att vi har
för lite eller för mycket att göra, eller att
vi inte har något arbete alls. Stress kan
framkallas av både sorgliga och
roliga händelser  som skiljsmässa,
motgångar i jobbet, alkoholproblem,
sjukdom, ekonomiska bekymmer, att man förlorar
någon man tycker om, att man ska flytta, börja på
nytt jobb eller gifta sig.kan vara att det tälls för stora
krav.

Stressa ned på jobbet!

Stressa ned på jobbet!
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Stress
• Stressfällor
• Stressa mindre
• Mat mot stress
• Terapi
• Enkla råd
•  Motionera

Hälsoinspiratören

Stress är inget nytt fenomen, den har alltid funnits
hos både människor och djur. Från början var
stressen nödvändig för att till exempel klara sig
undan faror. När hjärnan signalerade fara började
hjärtat slå fortare, musklerna spännas och adrenalin
släppas ut i blodet för att frigöra bränsle. Då kunde
kroppen reagera snabbare och orka mer.
Trevlig läsning!

Ges ut av
Proformia Hälsa
Box 5216
102 45  Stholm
08 51700871
info@proformia.se

Susanne Colliander

Stressa ned på jobbet!


