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Varför är det här ett aktuellt område? 
Att hälso- och sjukvården ska arbeta för att stärka och stödja goda levnadsvanor 

uppmärksammas allt mer. Under 2011 gav Socialstyrelsen ut de första nationella 

riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna innehåller 

rekommendationer om metoder för arbetet med förändring av tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Enligt Socialstyrelsen behöver hälso- och sjukvården i större utsträckning än vad 

som görs idag ställa frågor till patienter om levnadsvanor. 

 

Vårdbarometern är en befolkningsundersökning som genomförs varje år. Den 

visar att de flesta är positivt inställda till att hälso- och sjukvården diskuterar 

levnadsvanor (t.ex. kost, alkohol, rökning och motion) vid besök i hälso- och 

sjukvården. De flesta i undersökningen tycker också att hälso- och sjukvården bör 

ställa krav på patienter att ändra sina motions- och kostvanor i de fall det ger lika 

bra eller bättre effekt än läkemedel. 

 

En nationell patientenkät som genomfördes inom primärvården år 2010 visar att 

det i högre utsträckning förekommer att läkare/sjuksköterskor diskuterar 

motionsvanor med patienterna jämfört med matvanor, tobaksvanor och 

alkoholvanor. Av patienterna svarade 22 % att motionsvanor diskuterats vid 

besöket, 17 % att matvanor diskuterats, 15 % att tobaksvanor diskuterats och 9 % 

att alkoholvanor diskuterats. En övervägande andel svarade att levnadsvanor inte 

diskuterats vid besöket men de ansåg heller inte att det behövdes. Några svarade 

att de hade önskat att levnadsvanor diskuterats.    

 

Varför en medborgarpanel om detta område? 
Syftet med denna medborgarpanel är att inhämta synpunkter från kronobergarna 

som kan bidra till utveckling av arbetet med levnadsvanor i Landstinget 

Kronoberg. Frågorna till panelen har en annan utformning än frågorna i 

Vårdbarometern och i den nationella patientenkäten. Avsikten är att komplettera 

dessa undersökningar.   

 

Frågor till panelen 

 Vart skulle du i första hand vända dig för att få råd och stöd med att 

förbättra dina levnadsvanor? 

 Skulle det vara okej att svara på frågor om dina levnadsvanor 

(alkoholvanor, rökning, snusning, fysisk aktivitet och matvanor) nästa 

gång du besöker hälso- och sjukvården? 

 Tycker du att det är viktigt att det inom hälso- och sjukvården finns 

möjlighet att få råd och stöd att förändra alkoholvanor, rökvanor, 

snusvanor och fysisk aktivitet samt matvanor? 

 

 

 

 



Vilka har deltagit i denna medborgarpanel? 
Befolkningen i Kronoberg består av cirka 184 000 invånare. Av dessa är ungefär 

154 000 invånare 15 år eller äldre.  

Alla som är 15 år eller äldre, är bosatta i Kronobergs län och inte har politiskt 

uppdrag i Landstinget Kronoberg kan anonymt delta i medborgarpanelen. I denna 

enkätundersökning, som genomfördes nov-dec 2011, deltog 287 av de 324 

personer som anmält sig till medborgarpanelen.  

 

77 % av paneldeltagarna är mellan 41-79 år. I åldersgrupperna 15-19 år och i 

åldersgruppen över 80 år finns få deltagare. Erfarenheter från Sveriges kommuner 

och landstings medborgarpanelprojekt visar att det är svårast att rekrytera de 

riktigt unga och de äldsta.  

 

Åldersfördelning  

 
 

66 % av paneldeltagarna är kvinnor. Erfarenheter från andra landstings 

medborgarpaneler ger en liknande bild. Medborgarpaneler i kommunerna brukar 

ha en jämnare könsfördelning. En tänkbar orsak kan vara att hälso- och 

sjukvårdsfrågor i större utsträckning intresserar kvinnor. 

 

Fördelning kvinnor och män 

 
 

53 % av paneldeltagarna har utbildning på högskolenivå. Erfarenheter från 

medborgarpanel i Landstinget i Värmland ger en liknande bild.  
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Informationsspridning om medborgarpanelen har framförallt skett genom 

förtroendevaldas dialog med medborgarna, via media och Landstinget Kronobergs 

hemsida.  

 

Fördelning av enkätdeltagare per kommun 

Kommun Procent % 
Alvesta 7,7 
Lessebo 6,3 
Ljungby 9,8 
Markaryd 1,7 
Tingsryd 4,5 
Uppvidinge 3,8 
Växjö 62,7 
Älmhult 3,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hur har paneldeltagarna svarat på frågorna? 
 
Vart skulle du i första hand vända dig för att få råd och stöd med att förbättra 

dina levnadsvanor? 

 
 

Flest har svarat att de i första hand skulle vända sig till vårdcentralen för att få råd 

och stöd att förbättra sina levnadsvanor. Andelen män i undersökningen som valt 

vårdcentralen som första alternativ är något högre jämfört med andelen kvinnor. 

Andelen som svarat vårdcentralen som första alternativ är också högre bland dem 

som är 61 år eller äldre. Positivt är att en stor andel svarar att de skulle vända sig 

till vårdcentralen för att få råd och stöd att förändra sina levnadsvanor. Det kan 

tolkas som att det finns ett förtroende för att hälso- och sjukvården kan ta upp och 

hantera dessa frågor. 

 

Friskvårdsanläggning är det näst vanligaste svarsalternativet. En högre andel 

kvinnor än män har valt detta alternativ. Det är främst de som är i åldersgruppen 

20-40 år som har angett detta alternativ. 

 

”Annat” är det tredje vanligaste alternativet. Eftersom det inte fanns öppna 

svarsmöjligheter i enkäten går det inte att ge svar på vad ”annat” står för. En något 

högre andel män än kvinnor har valt detta alternativ liksom personer 61 år eller 

äldre. 

 

En högre andel kvinnor än män svarar att de skulle söka information via 1177.se 

alternativt annan internetsida.  

 

Det finns få unga i skolåldern med i undersökningen vilket medför att det inte ges 

en rättvis bild för alternativet skolhälsovård. 

 

 

 

 

 



Skulle det vara okej att svara på frågor om dina levnadsvanor nästa gång du 

besöker hälso- och sjukvården? 

 
 

De allra flesta har svarat att det är okej att svara på frågor om levnadsvanor 

oavsett om det har ett samband med det man söker för. Det är ytterst få som har 

svarat nej. Det finns inga större skillnader i svaren mellan kvinnor och män.  

 

Resultatet från enkätundersökningen visar, i likhet med Vårdbarometern, att de 

flesta tycker att det är okej att få frågor om levnadsvanor vid besök i hälso- och 

sjukvården. Även om en övervägande del tycker att det är okej att frågorna tas upp 

krävs en lyhördhet och ödmjukhet i patientmötet. Även om patienten tycker att det 

är okej att frågorna ställs behöver det inte betyda att patienten anser att frågorna är 

relevanta.  

 

Tycker du att det är viktigt att det inom hälso- och sjukvården finns möjlighet att 

få råd och stöd att förändra levnadsvanorna? 

 
 

Paneldeltagarna tycker att det är viktigt att hälso- och sjukvården kan erbjuda råd 

och stöd för att förändra levnadsvanor.  



 

Hur ska resultatet användas i Landstinget Kronoberg? 
 
Syftet med denna medborgarpanel var att inhämta synpunkter från kronobergarna 

som kan bidra till utveckling av arbetet med levnadsvanor i Landstinget 

Kronoberg.  Arbetet med medborgarpanel sträcker sig över partigränserna och 

medborgarnas kunskaper, värderingar och synpunkter ses som en tillgång för att 

forma framtidens landsting. 

 

Landstinget Kronobergs första medborgarpanel har fått ett stort gensvar. 324 

kronobergare anmälde sig till panelen och 89 % svarade på enkäten. Efter att 

enkäten har genomförts har ytterligare personer anmält sitt intresse att vara med 

och det ger möjligheter att ytterligare utveckla dialogen med medborgarna. Ju fler 

deltagare desto större tyngd till resultatet.  

 

Det övergripande resultatet från den första medborgarpanelen stärker den 

pågående folkhälsopolitiska inriktningen i landstinget och ger ett stöd för 

verksamheten i det fortsatta arbetet med att införa de nationella riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande metoder.  

 

Av resultatet framgår att få personer skulle vända sig till 1177.se för att söka råd 

och stöd för att förändra sina levnadsvanor. 1177.se är en gemensam webbplats 

för alla landsting och regioner. Resultatet indikerar att landstinget behöver arbeta 

vidare för att öka kännedomen om och användandet av 1177.se.  

 

Resultatet från medborgarpanelen presenteras för den politiska ledningen vid 

landstingsstyrelsens möte i januari 2012. Det kommer också att delges 

landstingets verksamhetsledning.  

 

 

 


