
 

NÅGRA FRÅGOR MAN KAN STÄLLA SIG NÄR MAN 

HAR LÄST ELLER HÖRT NÅGOT OM HÄLSA:  

- Verkar det rimligt? Eller konstigt, som 
exempelvis att man kan gå ner i vikt väldigt 
snabbt? 

- Även om det som påstås gäller för en del personer så 
kanske det inte stämmer för dig? 

- Är det reklam? Reklam finns överallt: på TV, i tidningar, på 
Internet, Facebook och Instagram. Den är förstås till för 
att du ska köpa något. 

 

 

VAR KAN MAN HITTA BRA INFORMATION? 

Fråga personal på Hälsoteket eller i hälso- och sjukvård,        

exempelvis på familjecentralen eller vårdcentralen. 

Bra länkar:  

Vårdguiden  www.1177.se/ 

Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se 

Västra Götalandsregionens sida om fysisk aktivitet på recept 

www.vgregion.se/far 
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