Råd för en
god hälsa

Råd för en god hälsa
I denna broschyr hittar du rekommendationer för kost och
fysisk aktivitet. Dessa riktar sig till dig som är vuxen, 18 år
och uppåt.

Partille kommuns
visionsblomma
Partilles vision och strategi kan ses
utifrån en blomma – visionsblomman. På blomman finns det fem
kronblad som står för fem olika mål.
Dessa är livslångt lärande, medveten
samhällsplanering, god omsorg och
livskvalitet, stimulerande kultur och
fritid och uppmuntrande företagsklimat. Ett sätt att främja god
omsorg och livskvalitet i Partille
kommun är att göra det genom goda
matvanor och ett fysiskt aktivt liv.
Därför har rekommendationer och
inspiration tagits fram i denna broschyr som kan vara till hjälp för ett
hälsosamt liv.

Helheten är viktig
Att röra på sig, äta näringsrik mat och i lagom mängd är viktiga förutsättningar för en god hälsa. Bra matvanor kan se ut på olika sätt och det är helheten
som är viktig. Maten vi äter ska smaka gott samtidigt som den ska ge oss de
näringsämnen och den energi som vår kropp behöver. Med fysisk aktivitet
menas all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen. Att gå, städa, cykla,
utföra trädgårdsarbete eller friluftsliv är alla exempel på fysisk aktivitet oavsett
hur mycket kroppen tar i vid utförandet. Vill man främja eller förbättra sin
hälsa, bevara eller förbättra sin kondition och styrka bör fysisk aktivitet vara
en del av vardagen.

Rekommendationer kring fysisk aktivitet

Illustration: Annika Röhl. Bilden är publicerad i boken FYSS 2017 och används med tillstånd av YFA. *Med
8-12 repetitioner avses den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan 8-12 gånger, det vill
säga 8-12 RM (repetitionsmaximum).

Fyra råd till bättre fysisk hälsa
•

Det rekommenderas att vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter sammanlagt i veckan och intensiteten ska då vara minst måttlig, det vill säga, så att
man blir andfådd och får ökad puls. Aktiviteten bör spridas ut på minst
tre dagar i veckan, det vill säga 50 minuter varje gång eller exempelvis på
fem dagar med en 30 minuters rask promenad.

•

Ett annat alternativ är att vara fysiskt aktiv i minst 75 minuter men då ska
intensiteten vara hög, det vill säga, en markant ökning av puls och andning. Det går även att kombinera måttlig och hög intensitet under veckan.

•

Utöver ovanstående råd rekommenderas även fysisk aktivitet som är muskelstärkande att utföras två gånger i veckan där de flesta av kroppens stora
muskelgrupper involveras.

•

Minska på stillasittandet. Har man ett stillasittande arbete eller tillbringar
mycket av sin tid sittandes bör korta pauser utföras regelbundet, gärna
varje halvtimme så att kroppens skelettmuskulatur aktiveras. Det långvariga stillasittandet ska undvikas. Förslagsvis: ställ dig upp, rulla axlarna,
vrid huvudet åt vänster och höger, rör på dig så att cirkulationen kommer
igång.

Dos-respons-samband

Risk

Hälsovinst

Det finns ett så kallat dos-respons-samband mellan fysisk aktivitet och hälsa.
De olika dimensioner som finns inom fysisk aktivitet är; hur länge man är fysiskt aktiv, hur ansträngande aktiviteten är och hur ofta man utför aktiviteten,
har olika hälsovinster i detta dos-respons-samband. Sambandet mellan fysisk
aktivitet och hälsa, hälsovinsten, är störst om dosen av fysisk aktivitet går från
låg till måttlig.
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Information hämtad från lakartidningen.se.

Tips!
•

Ta trapporna istället för hissen.

•

Gå eller cykla när du kan istället för att åka bil.

•

Lek med barnen.

•

Ta en bensträckare varje halvtimme när du är stillasittande, till exempel
framför Tv:n eller på jobbet.

•

Vid stillasittande arbete, försök att stå under en del av arbetsdagen.

•

Ta promenadmöten när det är möjligt.

•

Hoppa av bussen en hållplats innan och promenera sista biten.

•

Hitta en träningskompis.

Råden på en minut
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INAKTIVITET
Rekommendationer kring kost
Kroppen behöver energi och näring för att fungera och må bra. Energi och
näring får vi i oss genom maten vi äter som innehåller kolhydrater, fett, protein, mineraler och vitaminer. Att äta varierat gör det lättare att få i sig alla
de näringsämnen som vi behöver. Nedan finns goda råd kring livsmedel och
matvanor som är bra för hälsan.
Frukt, bär och grönsaker: Det är bra
att äta 500g om dagen, vilket motsvarar
exempelvis två generösa nävar grönsaker
och rotfrukter och två frukter. Frukt,
bär och grönsaker är rika på vitaminer
och mineraler samtidigt som de bidrar
med lite energi. Tips! Välj efter säsong,
billigare och mer miljövänligt.

Matfett: Välj vegetabiliska oljor som
exempelvis olivolja eller rapsolja i matlagningen. Oljor, nötter och frön är laddade
med omättade fetter som kroppen behöver och mår bra av.

Fisk och skaldjur: Det finns många näringsmässiga fördelar med att äta fisk, ät
därför fisk och skaldjur 2-3 ggr i veckan.
Fisk innehåller nyttiga fetter och D-vitamin som behövs för skelettet, jod som
krävs för en normal sköldkörtelfunktion
och selen som behövs för kroppens försvar. Tips! Många arter hotas av utfiskning. Läs mer om hållbar konsumtion i
WWF:s fiskguide.

Spannmål: Fullkorn menas med att hela
kärnan bevaras. Detta är värdefullt då
en stor del av vitaminerna och mineralerna sitter i kärnans yttre delar. Välj
därför fullkorn när du äter pasta, bröd,
gryn och ris. Fullkorn kan hjälpa till att
hålla vikten då fibrerna mättar bra. En
lagom mängd är ungefär 70g per dag för
kvinnor och 90g för män. Det motsvarar
exempelvis två skivor knäckebröd och en
portion fullkornsbulgur.
Socker: Bakverk, godis och läsk är
exempel på energirika och näringsfattiga
livsmedel som ofta innehåller en stor
del tillsatt socker. Att minska på dessa
produkter gör det möjligt att få i sig
tillräckligt av nödvändiga näringsämnen
istället för tomma kalorier. Välj det söta
med omsorg och bygg basen i din kost på
näringsrik och bra mat.

Mejeriprodukter: Innehåller protein,
vitaminer och mineraler som exempelvis
kalcium som är bra för tänder och skelett.
Välj osötade produkter som är berikade
med D-vitamin. Feta mjölkprodukter bör
i möjligaste mån ersättas med magrare
alternativ.
Rött kött och chark: Minska på
mängden rött kött och charkprodukter
till mindre än 500g i veckan, endast en
mindre del bör vara chark. 500g motsvarar fyra måltider med kött i veckan. Via
kött får vi i oss näringsämnen som bland
annat protein, järn, selen och zink men
vi kan även få i oss detta genom andra
källor som baljväxter och ägg. Tips! Gör
ett medvetet val med hjälp av WWF:s
köttguide.

Salt: I salt finns natrium som är viktig
för kroppens vätskebalans och normal
nervfunktion. Det krävs inga stora mängder för att täcka kroppens behov. Välj
mat med mindre salt och salta mindre i
maten. Dessutom är det bra att välja salt
med jod, det är viktig för ämnesomsättningen. Rådet är 6g salt per dag, vilket
motsvarar en tesked.

Tips!
•

Förbered ett mellanmål kvällen innan eller på morgonen inför dagen så
orkar du längre och håller humöret uppe. Exempel på bra mellanmål är
smörgås, frukt, nötter eller yoghurt och müsli.

•

Mixa dina favoritfrukter, bär eller grönsaker till en smoothie.

•

Ät gärna en frukt, bär eller grönsak till varje måltid.

•

Tänk på att vatten är den bästa törstsläckaren.

•

Använd tallriksmodellen som hjälp när du planerar dina måltider.

Tallriksmodellen
Tallriksmodellen kan vara till hjälp när du planerar en måltid. Den visar
fördelningen mellan olika näringsämnen och kan på så vis hjälpa till att skapa
balans. Storleken på grönsaksdelen och spannmålsdelen varierar beroende på
hur fysiskt aktiv du är.

För dig som rör dig enligt
rekommendationerna.

Illustration hämtad från livsmedelsverket.se.

För dig som rör dig mindre.

Råden på en minut
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Investera i dig själv!
Vår hälsa påverkas mest av det vi gör varje dag och inte lika mycket av det vi
gör någon gång ibland. Att förändra dagliga vanor kan förbättra hälsan på sikt.
Tänk däremot på att inte ställa för höga krav på dig själv, små förändringar
gör skillnad och kan många gånger vara lättare att hålla. Läs mer om fysisk
aktivitet och bra matvanor på:
•

fyss.se

•

livsmedelsverket.se
Partille kommun, Gamla Kronvägen 56
Epost: kundcenter@partille.se
Telefon: 031-792 10 00
www.partille.se

