
Hälsosamma matvanor  
 

Vad vi väljer att äta eller att inte äta påverkar vår hälsa på både kort och lång sikt. Maten kan bidra till att 

förebygga ohälsa och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Att äta hälsosamt har en positiv effekt på 

exempelvis minne, humör, ork och immunförsvar. Maten bidrar till att hålla både kropp och sinne i god form. 

 

Vad som är hälsosamt att äta är ungefär samma för alla, 

men från ungefär 65 års ålder blir vissa näringsämnen 

extra viktiga det gäller främst behovet av D-vitamin och 

proteiner.  

Med åldern kan aptiten minska och den som inte orkar 

äta så stora portioner som tidigare kan då behöva äta 

lite annorlunda.  

 

 

På Livsmedelsverket.se finns tips och råd om hur man kan tänka kring maten för att må bra i vardagen  

• Äldre - råd om bra mat  

• Aptit, hälsa och näring för äldre  

• Bra matvanor för äldre  

• Risker med mat maten för äldre  

 

På 1177.se finns mycket bra information om hälsosamma matvanor och bra mat för äldre  

• Äta för att må bra - 1177 Vårdguiden 

• Tips för att öka aptiten hos äldre - 1177 Vårdguiden 

• Bra mat för äldre - 1177 Vårdguiden 

• Undvik undernäring hos äldre - 1177 Vårdguiden 

 

Spel och arbetsblad 

• Tärningsspel - För hälsosammare vanor redan idag  

• Spel om hälsosamma matvanor och rörelse - Bra vanor – tänk stort, börja smått - Socialstyrelsen 

• Arbetsblad ”Hitta ditt sätt”  

 

 

Utbildning för personal  

Regionen erbjuder en utbildning om 

hälsosamma matvanor. Den vänder sig till nyckelpersoner i samhället som vill vara hälsofrämjande aktörer 

bland olika grupper i samhället, till exempel äldre.  

• Mer information om Hälsoguide MAT Hälsoguide-MAT-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se).  

Anmälan görs i LOK - Publika kurser - Region Jönköpings län (rjl.se) 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat/bra-matvanor-for-aldre
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat/risker-med-maten-for-aldre
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/tips-for-att-oka-aptiten-hos-aldre/
https://www.1177.se/Skane/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/bra-mat-for-aldre/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/undvik-undernaring-hos-aldre/
https://utveckling.rjl.se/contentassets/5c95c9e13d1e43aaa7a6791a96c60fa5/tarningsutmaning-halsoguide-mat.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/bra-vanor--tank-stort-borja-smatt/
https://utveckling.rjl.se/contentassets/5c95c9e13d1e43aaa7a6791a96c60fa5/raden-pa-en-minut--livsmedelsverket.pdf
https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/utbildning-till-halsoguide-mat/
https://lok.rjl.se/extern/index.aspx?ReturnUrl=%2fextern

