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Bakgrund och motivering
Personer med psykiska funktionsnedsättningar löper
nästan två gånger så stor risk att dö en för tidig död
i kardiovaskulära sjukdomar jämfört med övriga
befolkningen och medellivslängden är förkortad
med upp till 25 - 30 år i denna grupp..
Forskningsproblem och metod
Inom projektet genomförs och utvärderas en
levnadsvaneintervention för människor med
allvarlig psykisk ohälsa med hjälp av kvalitativa och
kvantitativa metoder.
Mål
Syftet med studien är att beskriva och analysera
effekter och kostnadseffektivitet av en
levnadsvaneintervention på områdena fysisk
aktivitet, kost, alkohol och tobak för personer med
diagnosen schizofreni.
Resultat hittills
Förväntade resultat är att interventionen kommer
att påverka studiedeltagarnas hälsorelaterade
beteenden, risk att insjukna i diabetes och hjärtkärlsjukdom samt symtom på psykiatrisk
funktionsnedsättning liksom på studiedeltagarnas
och deras närståendes subjektiva upplevelser av
vården. Beräkningen av hälsoekonomiska variabler
förväntas visa att ovanstående intervention är
kostnadseffektiv.
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