Hälsoinspiratören
Månadens tema
Lyckas förändra dina vanor
Innehåll
Ledaren
• Ovanornas fördelar
• Skapa dagliga vanor
och nå målet lättare
• Bryt sötsuget - metodiskt!
• Varför är det så svårt?
• Övertyga hjärnan
• Så hanterar hjärnan
förändringar lättare
• Sätta smarta mål som motiverar
• Förbered dig på nya vanor
• Infria nyårslöften
- motionera mer
- ge mig egentid

		

Januari

Det nya året innebär en nystart för många som avlagt ett nyårslöfte. Att träna mer och
äta hälsosammare, tillhör favoriterna. Det visar en ny undersökning från Nordea.
Enligt psykologen Alexander Rozental finns det flera studier som visar att sannolikheten att lyckas ökar just vid årsskiften. Efter ett halvår håller 46 procent av de som
använt ett nyårslöfte fast vid vad de har lovat, jämfört med fyra procent hos de som
bara överväger en förändring. Det finns dock inget magiskt med att det sker just då
vid nyårsaftonen, men eftersom det är en så tydlig övergång mellan gammalt och nytt
så tar många tillfället i akt.
På det nya året dammar vi av våra gymkort och får till en raketstart. Vi svettas på
löparbandet, lyfter hantlar som aldrig förr och springer på alla former av gruppträning
vi kan hitta på schemat. Det är i år som vi ska ta tag i våra liv, då vi ska träna regelbundet och äta nyttigt.
Men plötsligt när vi är som flitigast säger det stopp och motivationen tryter. Även om
ambitionen finns kvar saknas drivet. Ursäkterna för att slippa träna blir fler och fler
och uppehållen mellan träningspassen längre. Någonstans på vår tappra väg har vi
tappat sugen, vilket oftast beror på att vi saknar en plan för våra aktiviteter.
Utan vare sig mål eller syfte är det svårt att mäta vad vi har gjort, vilka resultat vi
uppnått och vart vi är på väg. För att lyckas hela vägen behöver vi förbereda oss och
veta hur vi kan behålla våra nya goda vanor under en längre tid.
Trevlig läsning!
Susanne Colliander
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använda den för att påverka. Om vi känner oss nöjda, glada, trygga, värdefulla av
en ovana kan vi fundera på om det finns
något bättre, sundare alternativ som kan
inge samma känsla? Att bara koncentrera
sig på att få bort den dåliga vanan, utan att
känna efter vad som utlöser den, är som
Med sötsaker kan vi belöna oss och med att klippa av maskrosor vid ytan istället
för att dra upp dem med roten. Förr eller
alkohol får vi tröst. Nikotin kan minska
vår oro och öka vår koncentration. Stress senare kommer de tillbaka.
gör att vi både känner oss duktiga och får
Det handlar alltså om att någon slags
utlopp för vår martyriska sida.
känsla (oro, stress, sorg, osäkerhet etc.),
skapat behovet av den dåliga vanan i ett
Eftersom våra vanor skiljer sig från
försök att tränga undan obehaget. Så länge
individ till individ, finns det inte något
universalrecept för alla. Det gäller istället vi inte släpper fram känslan, så kommer
ovanan att komma tillbaka.
att ta reda på vad som ligger bakom en
viss vana och prova sig fram vad som
Genom att stanna upp, istället för att ”fly
fungerar bäst för att bryta den.
ut bakvägen”, kan vi göra oss fria från
trista vanemässiga tankemönster och
När vi kommit fram till den bakomligbeteenden.
gande förklaringen till vanan, kan vi
Det är ofta svårt att byta ut dåliga
vanor mot bättre. Våra invanda
mönster ger oss nämligen vissa
fördelar i livet. En bra början är att
försöka förstå vilken fördel som
varje ovana har.
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Hälsoinspiratören
Månadens tema
Planera årets hälsoarbete
Innehåll
Ledaren
• Reflektera över året som gått
• Så kommer vi igång med
att reflektera!
• Analysen skräddarsyr aktiviteter
• Handlingsplanen - styr oss rätt
• 11 steg för en bra hälsostrategi
• Förbered årets aktiviteter
• Arrangera hälsodagar och
lyft hälsan i vardagen
- Motion i vardagslivet
- Goda matvanor
- Vila och återhämtning
• Motions- och matkalender
med poängberäkning
• Hälsoenkät med produktivitet

		

Så här i början av året ligger möjligheterna framför oss och genom att nu sätta en ny
riktning öppnar vi upp för att bättre kunna främja hälsan. Det är också ett bra tillfälle
att utvärdera det år som gått, för att veta hur vi ska blicka framåt.
För att kunna utveckla oss och bli bättre på att nå våra mål, måste vi vara självkritiska
till hur vi genomför vårt arbete. Inte minst utifrån de målsättningar och värderingar
som finns ute i verksamheten. Med hjälp av en reflektionsspiral, kan vi beskriva våra
erfarenheter och dra lärdom av det.
Analysen är en viktig pusselbit när vi startar igång och planerar våra aktiviteter inför
hälsoarbetet. Genom att fråga efter medarbetarnas individuella behov, kan vi anpassa
aktiviteterna, så att de får mycket större genomslag än annars. Med en konkret handlingsplan styr vi sedan skutan åt rätt håll.
Strategiarbetet ger oss en bra chans att nå våra mål och samtidigt ha kontroll.
Då ser vi tydligt vad som är nödvändigt, för att kunna främja positiva beteenden
i vardagen.
Här ger vi några olika förslag på hur man kan arrangera hälsodagar och hur man
får medarbetarna att ”sporras” för att delta och förbättra sig.
Trevlig läsning
Susanne Colliander

Reflektera över året
som gått!
3. Vad upplevde/
kände vi?
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Februari

4. Vad kan vi lära
oss av det?

2. Vad hände?
1. Upplevelse
Och så vidare...

5. Ny upplevelse
6. Vad hände?
Forts. nästa sida >
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Mars

Månadens tema
Håll rygg och nacke i schack!

Åtta av tio får problem med rygg och nacke någon gång i livet. Inte alltför sällan
leder det till sjukskrivning. Trots att problemet är så stort och många är drabbade,
finns väldigt lite kunskap om varför vi får ont i våra ryggar och nackar.

Innehåll
Ledaren

I motsats till vad man kanske tror, är ryggont inget nutids- eller välfärdsproblem.
Det har funnits i alla tider. Däremot visar forskningen att det finns både fysiska och
psykologiska förklaringar till värken. Kropp och själ verkar alltså påverka varandra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryggvärk - inget välfärdsproblem
Vikten av att ha en bra hållning
Träna rätt muskler för arbetslivet
Därför får vi ont i rygg och nacke
Tips för en bättre balans
i vardagen!
Smärta ska larma oss
- på gott och ont
Hjärnans makt vid smärta
Lära sig styra med viljan
Ta hjälp av lust, ”dötid”
och koncentration!
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Den första förklaringen bygger på att vi inte använder kroppen tillräckligt och därför
”underbelastar” ryggen. Den andra förklaras med att stress, oro och vantrivsel sätter
sig i ryggen och gör våra muskler stela och spända.
För att hålla våra ryggar och nackar i schack, behöver vi därför styrketräna både
kroppen och hjärnan. Då blir vi mer stöttåliga och kan anpassa oss bättre till smärta.
Våra hormoner ger oss extra energi och tar hand om smärtlindringen under tiden dels genom att öka belöningen (dopamin), dels genom att minska stressen (kortisol).
När kroppen alarmerar för smärta, väcks automatiskt impulsen att minska det ”onda”.
Lär vi oss acceptera smärtan, kan vi själv styra hur vi vill att den ska påverka oss.
Smärtan ska alltså inte ”ta makten” och hindra oss att göra det vi vill.
Med bättre balans i tillvaron kan vi reglera anspänning och avspänning. Med humor
och glädje ser vi till att låta lusten styra våra liv. Allt det påverkar våra ryggar.
Trevlig läsning!
Susanne Colliander

Ryggvärk inget välfärdsproblem
Att ha ont i rygg eller nacke är
inget nytt fenomen. Tvärtom har
det funnits och beskrivits i alla
tider och i alla kulturer. Men trots
att det är omskrivet, finns ingen
tydlig orsak till besvären.
Vi vet att ensidiga arbetsuppgifter och
tunga lyft kan ge värk, men många som
drabbas varken lyfter tungt eller har monotona jobb.

Vetenskapliga studier pekar på en viktig
förklaring till värk i rygg och nacke. Man
har sett att personer med psykisk ohälsa
Enligt SBU, Statens beredning för mediofta får dessa besvär. Det betyder inte att
cinsk och social utvärdering, finns inga
värken är psykisk, utan att psykologiska
bevis för att stillasittande arbete, övervikt,
och psykosociala faktorer spelar stor roll
hög ålder eller brist på fysisk aktivitet
för hur besvären visar sig och utvecklas.
orsakar långvarig smärta i rygg, nacke
Källa: Ryggens pussel, Björn Hjortstad
och axlar.
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Hälsoinspiratören
Månadens tema
Leta friskfaktorer på jobbet!
Innehåll
Ledaren
• Detta hjälper oss att må bra
• Bevara det som fungerar
• Hitta balans mellan arbete
och privatliv
• Mönsterarbetsplatser
• Påverkbara och lönsamma
livsstilsfaktorer
• Jämföra sig med de bästa
• Framgångsrika, friska företag
• Fyra nyckelfaktorer för ”friskhet”
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April

Att bara ta bort ohälsofaktorer, räcker inte för att må bra på jobbet. Man måste även
rikta in sig på det som stärker hälsan på arbetsplatsen. Dessa så kallade friskfaktorer,
är nycklar som gör att individer och organisationer växer och utvecklas.
Men att stärka friskfaktorerna, ersätter inte arbetet med att minska riskfaktorerna.
Det är två arbeten som måste pågå parallellt. Stärkta friskfaktorer kan ha stor inverkan
på hur vi upplever påfrestande arbetssituationer. Alla känner säkert igen sig i att det
till exempel är lättare att känna av krämpor om man vantrivs på något sätt, medan man
lättare kan stå ut med dem om man mår bra.
Motiverade och friska medarbetare, med balans i livet, är en tillgång för arbetsgivaren.
Det kan tyckas som en självklarhet, men fortfarande är det många som ännu inte insett
frågans strategiska vikt. Med ett gott ledarskap och öppet klimat, blir medarbetarna
delaktiga och synliga. Det är viktiga nyckelfaktorer.
För att göra hälsoarbetet effektivt på jobbet är det bra att veta vilka faktorer som dels
är påverkbara dels lönsamma att ta tag i. Via en stor hälsoenkät från nio företag,
4
får ni reda på vilka livsstilsfaktorer som kan knytas till arbetsförmågan.
Vad som kännetecknar företag och organisationer med friska medarbetare har två
forskningsprojekt tagit reda på. De har bland annat ett gott ledarskap, de erbjuder
medarbetare mening i arbetet, de har en tydlig vision som plattform och de arbetar
långsiktigt med att göra medarbetarna synliga och delaktiga.
Trevlig läsning!
Susanne Colliander

Detta hjälper oss
att må bra
Det är svårt att mäta välmående
på en arbetsplats. Eftersom vi är
människor och alla delar i våra liv
påverkar varandra, så är det svårt
att hålla jobbet skiljt från allt annat.
Men flera projekt visar nu vad som
kännetecknar en god arbetsmiljö.
Det går inte att säga vilken friskfaktor
som är viktigast, för det är helt enkelt inte
tillräckligt undersökt. Men både längre
tids forskning och nyare medarbetarenkäter pekar på att vissa områden – om de
fungerar bra – hjälper oss att må bättre på
jobbet. Här är fem av dessa områden:
1. Ledarskap
Det handlar om att skapa möjligheter för
de anställda att göra ett bra jobb.

2. Balans - arbetsliv och privatliv
Genom att ta reda på medarbetarnas behov kan man skapa bättre arbetsvillkor.
3. Självständighet i arbetet
De allra flesta tycker om att själva få
lägga upp sin arbetsdag, för att få ut mesta
möjliga av sin ambition och kreativitet.
4. Ett positivt socialt klimat
Det ska vara kul att gå till jobbet och veta
att man tillför något bra.
5. Feedback
Att få feedback på det man presterar på
arbetet är en stor friskfaktor, nästan oavsett vem den kommer från.
Källa: Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd

Hälsoinspiratören

		

Maj

Månadens tema
Träna din hjärna med kroppen!

Att minnesträna är bra, men vill man få ut det mesta av sin hjärna, ska man se till
att röra på sig ordentligt tre gånger i veckan. Effekterna är så påtagliga att delar av
hjärnan faktiskt kan växa sig större och bli bättre på att hantera olika funktioner.

Innehåll
Ledaren

Vad är det då som händer i hjärnan vid träning? Jo, när man tränar ökar blodflödet.
Det medför att cellerna får mer syre och näring. Förutom att de befintliga cellerna
blir mer alerta, medför tillflödet att nya hjärnceller kan bildas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Våra genetiska förutsättningar
Fysisk aktivitet som hjärngympa
Hur tränar man upp hjärnan?
Bevis för att hjärnan förbättras
Hur tränar man upp hjärnan?
Hjälp till att styra din hjärna
Så påverkas hjärnan
Träning håller stressen borta

Med magnetkamera har man sett att regelbunden träning förändrar hjärnan så att
den totalt sett jobbar effektivare. Hippocampus (minnescentrum) växer sig större
och kopplingarna mellan hjärnans olika delar förstärks. Hjärnan jobbar effektivare.
Vi märker det genom att vi lär oss lättare, får bättre minne och ökar vår förmåga att
fokusera och koncentrera oss. På köpet blir vi mer kreativa.
Även stress, oro och ångest minskar med fysisk aktivitet. Forskare tror att det beror
på att kroppen och hjärnan lär sig hantera stresshormoner som kortisol och att vi
kan öka mängden av belöningshormonet dopamin.
Träningseffekterna på hjärnan har bland annat bevisats i en studie med två grupper,
som antingen fick träna under tre månader eller ägna sig åt stretchövningar och liknande lugna aktiviteter. När man mätte personernas konditionsnivå och minnesförmåga samt blodflöde i och volym av hippocampus, kunde man se att de som ökade
mer i kondition också ökade mer i volym och blodflöde i hippocampus.
Hjärnan krymper efter 25-årsåldern, men med träning kan man bromsa utvecklingen eller faktiskt till och med vända den. Bara de senaste årens forskning har visat
att hjärnan är mer föränderlig, långt upp i åren, än vi tidigare har trott.
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Forskarna hävdar att fysisk aktivitet är minst lika kraftfull som olika former av uppfattnings- och inlärningsträning. Eftersom det är ofantligt många kraftfulla mekanismer som sätts igång i hjärnan vid träning, menar många att motion även kan vara
lika effektivt som läkemedel.
Trevlig läsning!
Susanne Colliander
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Juni

Månadens tema
Förbättra dina matvanor!

Vi i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader som beror på ålder,
kön, social och ekonomisk situation och var man bor. Ohälsosamma matvanor är
vanligare i grupper med låg utbildning och låg inkomst. Fetma drabbar framför allt
människor i socialt utsatta positioner hårdast.

Innehåll
Ledaren

Matvanor är komplexa. Många faktorer spelar in när man väljer mat. Det rör sig om
kultur och vanor, vilka livsmedel som finns att köpa och till vilket pris.

• Att ändra sitt köpbeteende
• Ät vanlig mat - mer hälsosamt
och på ett miljöanpassat sätt
• Få regelbundna matvanor
• Aptiten retar hungern
• Rätt mat för att hålla sig pigg
hela dagen
• Sundare snabbmat
• Vällagad mat är bättre
än vitamintillskott
• Protein - utan kött
• Närproducerad mat stärker hälsan
• Förvirrande om hur man ska äta

Att äta rätt är därför en svår utmaning. Vi kan inte äta allt, utan vi måste välja.
Vad är det då som styr våra val av mat och hur kan vi förbättra våra matvanor och
ätbeteenden så att kroppen fungerar bättre? Dessvärre räcker det nog inte med mer
kunskap. Vi måste våga pröva nytt för att kunna få bättre matvanor. Utmaningen
består i att få vanans makt att verka för oss i stället för emot oss.
Att äta nyttigt är en fråga om balans. Det är vad man äter, hur mycket samt hur
ofta man äter som påverkar hälsan på kort och lång sikt. Energi och näring får man
från kolhydrater, fett och protein, vitaminer och mineraler. Utöver det behöver man
vatten och magen behöver fibrer för att må bra. Men det räcker inte med att bara
äta bra mat. I en hälsosam livsstil ingår även fysisk aktivitet.
Kroppen trivs med regelbundna vanor. Som att sova och äta ungefär lika mycket,
och på samma tider, varje dygn. Alla som brukar äta lunch samma tid varje dag
känner igen att man då blir hungrig när det närmar sig lunchdags.
Genom att äta allsidigt och regelbundet ökar våra chanser att få i sig den energi
och näring man behöver under dagen. Tre måltider med ungefär 3-4 timmars
mellanrum är ett bra riktmärke. Man behöver också några mellanmål t.ex. en
smörgås, yoghurt och/eller frukt. Sprider man sedan ut måltiderna någorlunda jämt
över dagen, får man ett jämnare blodsocker och känner sig då förmodligen mindre
trött, koncentrerar sig bättre och känner mindre sug att småäta.
Sist men inte minst, tänk på att inte hoppa över att äta en bra frukost. Frukosten ska
ge oss 25-30 procent av dagens energi.

HÄLSOINSPIRATÖREN
Proformia Hälsa AB
Box 15128
167 15 Bromma
info@proformia.se
ANSVARIG TEXTINNEHåLL
Susanne Colliander, 070-7968355
susanne@proformia.se
UTGIVNING
Hälsoinspiratören utkommer med
12 nummer per år.

Trevlig läsning!
Susanne Colliander
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