Rättelser efter bokens tryckning
Ny ruta i kapitel 1.9 Fysisk aktivitet på recept, sidan 144 (benämd Faktaruta 2)
och i kapitel 1.10 Bedöma och utvärdera, sidan 157 (benämd Faktaruta 1):

l Faktaruta. Socialstyrelsens indikatorfrågor, ”Aktivitetsminuter” för att,
inom hälso- och sjukvården, bedöma och utvärdera fysisk aktivitet.
1. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka
åt fysisk träning som får dig att bli andfådd,
till exempel löpning, motionsgymnastik eller
bollsport?

2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka
åt vardagsmotion, till exempel promenad,
cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman
all tid*.

q 0 minuter/Ingen tid

q 0 minuter/Ingen tid

q Mindre än 30 minuter

q Mindre än 30 minuter

q 30–60 minuter (0,5–1 timme)

q 30–60 minuter (0,5–1 timme)

q 60–90 minuter (1–1,5 timmar)

q 60–90 minuter (1–1,5 timmar)

q 90–120 minuter (1,5–2 timmar)

q 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)

q Mer än 120 minuter (2 timmar)

q 150–300 minuter (2,5–5 timmar)
q Mer än 300 minuter

* Tillägget om "minst 10 minuter åt gången" är borttaget för samstämmighet med rekommendationerna om fysisk
aktivitet (ny valideringsstudie pågår).

Ny ruta i kapitel 2.28 Psoriasis, sidan 439:
h AEROB fysisk aktivitet

h MUSKELSTÄRKANDE fysisk aktivitet

Intensitet

Duration
minuter/vecka

Frekvens
dagar/vecka

Måttlig

Minst 150

3–7

Hög

Minst 75

Antal
övningar

Repetitioner

Set

Frekvens
dagar/vecka

eller
3–5

Evidens saknas

eller
kombinerad måttlig och hög intensitet i minst
90 minuter/vecka (30 min, 3 dagar/vecka)
Måttlig intensitet: 40–59 % VO2R, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2R, RPE 14–17. VO2R = VO2max – VO2 i vila.
Med 8–12 repetitioner avses den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan 8–12 gånger, det vill säga 8–12
RM (repetitionsmaximum).

Ny ruta i kapitel 2.36 Övervikt och fetma, sidan 495:
h AEROB fysisk aktivitet

h MUSKELSTÄRKANDE fysisk aktivitet

Intensitet

Duration
minuter/vecka

Frekvens
dagar/vecka

Antal
övningar

Repetitioner

Set

Frekvens
dagar/vecka

Måttlig

Minst 300

3–7

8–10

8–12

1–3

2–3

Hög

Minst 150

eller
3–5

eller
kombinerad måttlig och hög intensitet i minst
180 minuter/vecka (60 min, 3 dagar/vecka)
Måttlig intensitet: 40–59 % VO2R, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2R, RPE 14–17. VO2R = VO2max – VO2 i vila.
Med 8–12 repetitioner avses den högsta belastning som kan lyftas genom hela rörelsebanan 8–12 gånger, det vill säga 8–12
RM (repetitionsmaximum).

