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Nationell strategi för nutrition och fysisk
aktivitet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett regeringsuppdrag till
exempelvis Folkhälsomyndigheten om en nationell strategi för nutrition och fysisk
aktivitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Den fysiska aktiviteten, eller den fysiska inaktiviteten, har stora effekter på människors
hälsa och på folkhälsan i stort, vilket gör det till en mycket samhällsviktig fråga. En
hälsofrämjande fysisk aktivitet innebär en erkänt förbättrad hälsa utan att åsamka skada
samtidigt som en fysisk inaktivitet innebär en riskfaktor för flertalet sjukdomar
(exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, typ2-diabetes, sjukdomar i
rörelse-organen, psykisk ohälsa och cancer). För de med en bevarad fysisk aktivitet ökar
chansen till oberoende och till ett hälsosamt liv långt upp i åldern.

Tydlig forskning visar att ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet och fetma
tillsammans orsakar upp till 28procent av sjukdomsbördan i Sverige. I Sverige har
fetman ökat kraftigt de senaste åren och globalt anses fetma orsaka omkring sex procent
av alla dödsfall. Av den anledningen finns idag internationella satsningar för att möta
den negativa utvecklingen. Världshälsoförsamlingen har bland annat antagit

policy-dokument (bland annat den globala handlingsplanen för prevention och kontroll
av kroniska sjukdomar 2013–2020) där man klargjort en vision om att världen ska vara
fri från de kroniska sjukdomar som kan förebyggas genom att exempelvis stoppa
ökningen av fetma och diabetes. EU har likaså antagit en handlingsplan mot barnfetma
2014–2020.

I Sverige saknas en nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet, trots att detta
efterfrågats av stora delar av den medicinska expertisen. En sådan strategi kan
implementera preventiva åtgärder i samhället för en mer proaktiv folkhälsa. Enskilda
aktörer kan få hjälp att agera för att förhindra framtida sjukdomar och hälsopedagoger
kan användas på ett bättre sätt för att komplettera sjukvården. Folkhälsomyndigheten är
en lämplig myndighet som skulle kunna få ett regeringsuppdrag att tillsätta en nationell
strategi för nutrition och fysisk aktivitet. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.
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