
Hälsocoachning del 1

Det har varit svårt att prio-
ritera när det är mycket att 
göra. Men det har varit enk-
lare än jag trodde att faktiskt 
komma igång.

Hälsocoachningen är en del av 
Friska Tag. Hälsocoachning-
en består av fem personer som 
genomför livsstilsförändring-
ar. Alekurirens läsare kan följa 
dem och deras arbete fram till 
februari. Deltagarna används 
som ett pedagogiskt verktyg 

och tanken är att på detta sätt 
göra fler sugna på liknande 
livsstilsförändringar. Delta-
garna coachas av Ann-Sofie 
Jonsson, hälsopedogog, som 
hjälper deltagarna med den 
fysiska aktiviteten – motionen 
samt Hanna Settergren, leg. 

dietist, som stöttar deltagarna 
med att välja goda matvanor.

Deltagarna valdes ut på 
olika sätt. De manliga del-
tagarna blev tillfrågade av 
Friska Tag medan de kvinn-
liga lottades fram efter att de 
anmält sitt intresse via hälso-
disk och annonsering i Ale-
kuriren.

Deltagarna har fått skriva 

kostdagbok i en veckas tid 
och utifrån det fått individu-
ella kostråd. De har dessut-
om testat sin kondition, mid-
jemått, vikt, blodtryck och fått 
BMI uträknat. Mätningarna 
följs upp med jämna mellan-
rum för att se att utveckling-
en går åt rätt håll. Deltagar-
na har också var sin stegräkna-
re för att kontrollera sin var-

dagsmotion, 
de för dagbok 
varje dag över 
antal steg och 
aktiviteter.

Ålder: 
57 år
Civilstånd: 
Sambo
Hemort: 
Älvängen
Yrke: Kommunalråd
Upplevd hälsa: 4 - Bra
Start hälsocoachning: 
Maj 2007

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ålder: 35 år 
Civilstånd: 
Företagare 
med sju 
anställda...
Hemort: Älvängen
Yrke: Chefredaktör
Upplevd hälsa: 3 
– varken bra eller dålig
Start hälsocoachning: 
Maj 2007

JAN SKOG

Ålder: 53
Civilstånd: 
Gift
Hemort: 
Älvängen
Yrke: Oppositionsråd
Upplevd hälsa: 3 
– varken bra eller dålig
Start hälsocoachning: 
Maj 2007

FYSISK AKTIVITET
Fysisk aktivitet 30 minuter om dagen 
är vad som krävs enligt rekommen-
dationer för att en vuxen ska må bra, 
för barn gäller 60 minuter om dagen. 
Det kan handla om promenader, 
trädgårdsarbete, cykla till och från 
arbetet/affären, leka med barnen 
osv. Du behöver inte byta om och 
du kan dela in det i 10 minuter åt 

gången. För att få en viktnedgång 
bör man sträva efter 60 minuter 4-5 
gånger per vecka. För att få ytter-
ligare hälsovinster är det av fördel 
att lägga in motionspass 2-3 gånger 
per vecka för att förbättra kondition, 
styrka och rörlighet. Det är viktigt 
att alltid utgå från sig själv och öka 
dosen successivt. 

MÅLTIDSORDNING
Ätandet handlar inte bara om VAD 
du äter utan också NÄR du äter. Om 
man inte har märkt fördelarna med 
att äta rytmiskt kanske man inte ens 
vet när man ska välja att äta. Att äta 
regelbundet gör det lättare att tolka 
kroppens hungersignaler och slippa 
irritation, koncentrationssvårigheter 
och sötsug. Samspelet mellan dig 

och din kropp får en chans. Tre 
huvudmål i form av frukost, lunch 
och middag rekommenderas och där-
emellan 2-3 mellanmål. Ett mellanmål 
behöver inte vara märkvärdigare 
än en frukt. Hitta din egen balans 
och måltidsrytm och lägg de större 
måltiderna när du är som mest aktiv 
under dagen (eller kvällen).

>>Vill du komma igång 
med motion och 
fysisk aktivitet?

Pröva boxning i Bohus 
med Shadrach Odhiambo 

”Hambo” med 
MKF Boxning. 

För alla +35 som är 
nybörjare.<<

Projektet Friska Tag riktar sig till alla invånare i 
Ale kommun där de får aktivt delta och ta eget 
ansvar för sin hälsa. 

Friska Tag samfinansieras av Västra Götalands-
regionen, Ale kommun, lokaltidningen Alekuriren 
och vissa livsmedelshandlare. 

Satsningen utgår från två av de 11 nationella 
folkhälsomålen – ökad fysisk aktivitet och goda 
matvanor. 

För att arbeta effektivt med Friska Tag finns ett 
samarbete med lokala livsmedelshandlare, skolor, 
fritidsverksamheter, föreningar och Alekuriren. 

Vad är ditt mål med 
att delta?

Vad satsar du mest på 
just nu?

Vad har du gjort 
hittills? Hur går det?

Jag har insett att jag behö-
ver röra på mig mer än jag 
gör och Friska Tags hälso-
coachning underlättar för-
ändringsarbetet. Den gör för-
ändringsarbetet mer stimule-
rande och roligt.

Tvåsiffrig vikt. Helst till 
jul…

Att försöka röra på mig lite 
mer än tidigare genom pro-
menader och öka på antalet 
steg per dag. 

Jag försöker röra på mig mer, 
successivt varje vecka genom 
promenader ute eller på löp-
band hemma. Maten försöker 
jag få in på bestämda tider – 
få mer ”kostkontroll”.

Över förväntan! Jag ska röra på mig ännu mer! 
Öka veckans steg!

JARL KARLSSON

(Upplevd hälsa: 
skala 1=mkt dålig
 5= mkt bra)

För det första blev jag tillfrå-
gad och jag såg det som ett 
bra skäl att inleda en frisk-
vårdsprocess med mig själv. 
Det är annars lätt att skjuta 
på framtiden. Nu fick jag ett 
skäl att komma till skott. Tror 
dessutom att jag behöver 
någon som "kollar" mig.

Jag vill vända en negativ 
trend och förbränna alter-
nativt förflytta fettet på 
magen till andra delar på 
kroppen. Dessutom måste 
konditionen förbättras. 
Jag vill känna mig starka-
re och lättare i kroppen.

När det gäller konditionen så 
satsar jag på racketsport och 
längre promenader. Beträffan-
de maten så försöker jag lära 
mig att hitta bättre alterna-
tiv till snabbmaten. Jag har 
lärt mig att hitta rätt råvaror 
– nyckelhålsmärkta. Jag är 
numera betydligt mer medve-
ten vid mina inköp i affären. 

Konkret har jag bytt ut den    
35 % osten till en 17 %, steker 
i olja istället för smör och 
väljer korv med mindre andel 
fett (insett att den smakar li-
kadant). 
Min motion försöker jag pla-
nera in redan på söndagen 
med två tillfällen för kom-
mande vecka.

Sådär. Jag vet vad jag ska 
göra, men det är väldigt svårt 
att ändra gamla rutiner. Det är 
en trög process har jag insett. 
Ibland blir det lite ångestlad-
dat, jag får dåligt samvete; 
”Nu äter jag pizza igen – jag 
skulle ju inte göra det!” Jag har 
också upptäckt att jag har all-
deles för dåligt med kunskap. 
Jag hittar inte min kokbok och 
kan inte ringa syrran varje 
gång. Det stör att jag inte kan 
mer. Jag skulle gärna gå om 
"hemkunskapen" igen.

Maten är svårast. Att lära sig 
mat på ett annat sätt. Det 
är lätt att ringa efter pizza/
pasta/kebab, säger P-A och 
rabblar alla de olika nummer 
till respektive restaurang. Men 
morötter är gott – de har varit 
enkla att få med. 

Investera i en ny kokbok. 
Utöka min fysiska aktivitet 
med att definitivt motionera 
två gånger per vecka. I fram-
tiden vill jag gärna utöka med 
löpning också.

Promenera med stavar.Maten har varit svårast. Många 
ovanor som ska bort. Det är 
lätt att av gammal vana ta det 
som serveras eller som står 
på bordet. Det har varit enk-
lare att komma igång med att 
röra sig – trots att jag i grund 
och botten är morgontrött. 
Det kan vara svårt att varie-
ra promenadsträckor, det är 
lättast att ta den gamla van-
liga rundan. 

Det har gått lite upp och ner. 
Jag märkte när jag stuka-
de foten och inte kunde gå 
lika mycket hur lite det krävs 
för stagnering. Det gäller att 
komma igen så snart det går. 
Jag inser också att jag inte 
kan rusa iväg i livsstilsföränd-
ring. Det får ta sin tid. 

När det gäller maten har jag 
ökat mängden rotfrukter 
kraftigt – det finns många 
goda rätter med dessa ingre-
dienser. 
Rörelse har handlat om att 
gå en stund, 30-60 minuter, 
varje morgon innan jobbet. 
Jag har märkt att jag blir 
mycket piggare under dagen 
efter att ha fått frisk luft och 
lite ansträngning i början av 
dagen.

Promenader tillsammans med 
min passion – boxning. Att äta 
förståndigt i form av en mål-
tidsordning tillsammans med 
ett halvt kilo frukt och grönt 
per dag. Jag har verkligen 
lyckats förändra på det om-
rådet. Suget efter en stor biff 
finns inte på samma sätt och 
jag har blivit mer än förtjust i 
råa grönsaker och frukt. 

Få ner vikten – ”före kre-
mering uppnå en vikt 
under 100 kg”. Och dessut-
om förbättra flåset så att 
jag orkar med livet i form 
att röra sig i skog och mark 
och eventuella barnbarn i 
framtiden. 

Jag såg detta som ett fan-
tastiskt tillfälle att få komma 
igång. Jag märker att jag med 
min ålder inte alls tar samma 
initiativ som tidigare. Kroppen 
behöver få komma igång igen, 
men med hjälp. Jag vore ju en 
idiot om jag tackat nej till ett 
sådant erbjudande. Faktum 
är att hela hälsocoachning-
en har blivit ett stort sam-
talsämne för hela kommun-
styrelsen. Ämnet hälsa har 
indirekt kommit in i dagord-
ningen.

Namn: Camilla Hjalmarsson
Ålder: 30 år 
Civilstånd: Ensamstående med barn
Hemort: Skepplanda
Yrke: Montör
Upplevd hälsa: 5 – mycket bra
(skala 1:mkt dålig – 5: mkt bra)
Start Hälsocoachning: augusti 2007, anmälde 
sitt intresse vid hälsodisk Ica Supermarket i 
Älvängen.
Mål: Minska vikten och förbättra konditionen 
– minska tiden på Göteborgsvarvet från 2007 

med 20 minuter till 
2008. 
Strategi: 2 löp-pass 
per vecka och ett pass 
simning med barn 
samt promenader 
3 dagar per vecka á 
30-60 minuter. Minska 
portionsstorlekar – hitta lagom tallriksmodell. 
Större måltider vid störst aktivitet. Lugn och ro 
vid måltider. Tänk lördagsgodis! Myter och san-
ningar – var källkritisk. 

Namn: Charlotta Martinsson
Ålder: 38 år
Civilstånd: Gift, har två barn
Hemort: Bohus
Yrke: Administratör
Upplevd hälsa: 3 – varken bra eller dålig
(skala 1:mkt dålig – 5: mkt bra)
Start Hälsocoachning: augusti 2007, anmälde 
sitt intresse efter annonsering i Alekuriren. 
Mål: Gå ner i vikt och lättare hitta kläder. För-
bättra konditionen och kunna jogga en sträcka 
på 3 km.

Strategi: 2 
motionspass i 
form av gympa och 
simning per vecka 
samt promenader 
4 dagar per vecka 
á 30-60 minuter. 
Öka mängden frukt 
och grönt till måltiderna och därmed öka 
kostfiberintaget. Äta långsammare. Skriva 
veckomatsedel och planera inköp efter den. 
Välja nyckelhålmärkta varor. 

CHARLOTTA MARTINSSON CAMILLA HJALMARSSON

Vad ska du främst satsa 
på kommande veckor?

Vad har varit svårt/
enkelt? Varför?

Varför är du med i Friska 
Tags hälsocoachning?

Ann-Sofie Jonsson
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