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oM hälsosaM Mat 



Matvanor påverkar hälsa och 

risk för sjukdoM. Att ge råd om 
matvanor är en viktig del av lands-
tingets arbete för en god vård. 
Det stora flödet av råd om mat och 
hälsa kan ibland uppfattas som 
förvirrande. Det kan upplevas svårt 
att som vårdpersonal möta patienter 
och förhålla sig professionellt till 
olika trender och dieter. 



inoM hälso- och sjukvården i Stockholms 
läns landsting (SLL) arbetar vi evidensbaserat, 
det vill säga utifrån bästa möjliga vetenskapliga 
grund, både när det gäller vårdprogram och  
råd om levnadsvanor. 

SLL arbetar för hälsosamma levnadsvanor  
utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande metoder där rådgivning kring 
mat är ett av fyra prioriterade områden. 



de evidensbaserade råd om hälsosamma 
matvanor som ges inom hälso- och sjukvården 
ska utgå från Livsmedelsverkets rekommen-
dationer. Dessa bygger i sin tur på Nordiska 
näringsrekommendationer (NNR) som samman-
fattas i figuren på nästa sida. 

NNR ger en gemensam bas för råd om hälsosam 
mat inom vården och i det hälsofrämjande 
arbetet. Hälso- och sjukvården i SLL ska anpassa 
de råd som ges efter individens behov utifrån 
denna gemensamma grund. 
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källa: livsMedelsverket



hitta Mer inforMation och stöd  

för ditt arbete 

• www.folkhalsoguiden.se 

• www.cefam.se 

• www.sundkurs.se 

• www.1177.se

• www.obesitasdagar.se

• www.livsmedelsverket.se


