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1 Bakgrund 
Geografiskt hälsouppdrag är ett uppdrag till vårdcentraler i Region Uppsala för en god och 

jämlik hälsa i befolkningen. Detta innebär att utvalda vårdcentraler får ett uppdrag att 

arbeta med samordning av hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen inom ett 

geografiskt område, vilket i de flesta fall är en hel kommun. Utgångspunkten för val av 

grupper är att deltagarna i grupperna ska ha behov av hälsofrämjande insatser. Arbetet 

ingår i Region Uppsalas omställningsarbete ”Effektiv och nära vård 2030” (Region Uppsala, 

2018).  

En pilotstudie genomfördes i Tierps kommun och Gottsunda under hösten 2020 t.o.m. våren 

2021 för att utveckla och testa arbetssätt för Geografiskt hälsouppdrag. Hälsofrämjande 

insatser utfördes av vårdcentralerna i samarbete med kommunerna och andra aktörer. De 

hälsofrämjande insatserna var uppsökande på mötesplatser i samhället där invånarna 

befann sig. Exempel på insatser som genomförts är: kurs om hälsosamma matvanor och 

fysisk aktivitet med SFI-klasser, kurser om stress och sömn för småbarnsföräldrar på Öppna 

förskolan samt matlagning för grupp på arbetsmarknadsenhet.    

Pilotstudien innebar att utveckla och testa ett nytt arbetssätt för hur vårdcentralerna i 

samarbete med ett antal andra aktörer kan arbeta med att planera och genomföra 

hälsofrämjande insatser för befolkningen. En ny yrkesroll “hälsosamordnare” 

introducerades på vårdcentralerna för att arbeta med det Geografiska hälsouppdraget, 

figur 1.  

 

Figur 1. Övergripande beskrivning av yrkesrollen Hälsosamordnare 
 

 
Beskrivning av yrkesrollen Hälsosamordnare 

❖ Hälsosamordnare är en ny yrkesroll inom Region Uppsala  

❖ Tjänster som hälsosamordnare rekryteras till utvalda vårdcentraler i länet 

❖ Hälsosamordnarna har folkhälsovetenskaplig och/eller hälsopedagogisk 

högskoleutbildning 

❖ Uppdraget är att arbeta med att samordna lokalt strategiskt hälsoarbete inom ett 

avgränsat geografiskt område, oftast en hel kommun men det kan också vara en stadsdel  

❖ Uppdraget innebär att arbeta med hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen och 

inte enskilda individer 

❖ Uppdraget omfattar till stor del samarbete med kommunens verksamheter och andra 

lokala aktörer för att tillsammans planera och genomföra uppsökande hälsofrämjande 

insatser för befolkningen 
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De hälsofrämjande insatserna har tagits fram genom behovsbedömningar som 

hälsosamordnarna har gjort för det geografiska området utifrån hälsodata från 

vårdcentralerna och folkhälsoenkäter samt dialoger med vårdcentralens personal, 

kommunens lokala verksamheter och andra aktörer. Insatserna genomfördes inom 

områdena; fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömnvanor och stress. Uppdraget för 

hälsosamordnarna är att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter tillsammans 

med kommunen och andra aktörer i lokalsamhället som exempelvis; ideella föreningar och 

lokalt näringsliv.  

Arbetet med Geografiskt hälsouppdrag är brett och omfattar ett stort komplext system 

bestående av befolkningen, medarbetare och politiker inom Region Uppsala och 

kommuner samt andra aktörer som behöver samspela med varandra för att hälsofrämjande 

insatser ska kunna genomföras. Ett systemtänkande där Geografiska hälsouppdraget 

omfattas av samarbete med hela systemet är därför viktigt.   

 

1.1 Ärendebeskrivning 
Huvudsyftet med det Geografiska hälsouppdraget är att öka förutsättningarna för jämlik 

hälsa i befolkningen i Uppsala län vilket överensstämmer med det nya nationella målet för 

folkhälsopolitiken om att: skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (Prop. 

2017/18:249). 

Inom omställningsarbetet mot en effektiv och nära vård 2030 genomfördes ett projekt 

under våren 2019 för att utveckla ett Geografiskt hälsouppdrag som kopplas till 

vårdcentrum. Detta finns sammanställt i en slutrapport där förslaget för uppdrag för 

Geografiskt hälsouppdrag beskrivs, Dnr: LS2018-0658 (Region Uppsala, 2019).  

Utskottet för Hälso- och sjukvård beslutade, 15 oktober 2019, att utifrån ovan nämnda 

framarbetade uppdrag ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra 

pilotstudie avseende Geografiskt hälsouppdrag i Tierp och Gottsunda, Dnr LS2018-0658. 

Regionstyrelsen beslutade också om följande RPB-uppdrag: Under 2020 ska pilotprojekt 
genomföras i syfte att pröva modellen med Geografiskt hälsouppdrag (RPB 2020–2022).  

 

Tidsplanen för pilotstudien var: 

• Genomförandefas på vårdcentrum/vårdcentral: Maj 2020 – december 2020 

• Uppföljning av pilotstudien samt förslag på reviderat uppdrag: Vår 2021 

• Breddinförande påbörjas under höst 2021  

I och med pandemin och därigenom svårigheter att arrangera hälsofrämjande insatser blev 

projektet förlängt. Genomförandefasen pågick till och med 2021-04-31 och uppföljning 
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samt förslag på reviderat uppdrag färdigställt hösten 2021. Breddinförandet är påbörjat 

sedan 1 september 2021 med tre nya platser (Heby, Älvkarleby och Knivsta) utöver Tierp och 

Gottsunda som fanns sedan tidigare.  

Ytterligare en viktig aspekt som tydligt kan urskiljas i exempelvis fokusgruppsintervjuer i 

denna projektrapport är att Regionfullmäktige även beslutat om ett breddinförande under 

2022 av Geografiskt hälsouppdrag till hela länet genom följande RPB-uppdrag:  Under 2022 

ska Region Uppsala införa ett Geografiskt hälsouppdrag på ytterligare sex platser i länet. 

Uppdraget ska genomföras i samverkan med länets kommuner (RPB 2022–2024).  

 

Denna slutrapportrapport omfattar uppföljningen av pilotstudien i Tierp och Gottsunda 

samt förslag på reviderat uppdrag, vilket innebär utvecklingsförslag av uppdraget som finns 

beskrivet i Slutrapport Geografiskt hälsouppdrag, Dnr: LS2018-0658 (Region Uppsala, 2019).  

Denna slutrapport är uppdelad i fyra delar varav detta är huvudrapporten där helheten från 

pilotstudien presenteras övergripande. I tre bilagor finns fördjupning enligt följande: 

Resultat för de hälsofrämjande insatserna (bilaga 1), Fokusgruppsstudie om erfarenheter 

och utveckling av Geografiskt hälsouppdrag (bilaga2) och beskrivning av 

dokumentationssystemet Helhetsmetodiken (bilaga 3). 

 

2 Syfte och mål 

2.1 Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med Geografiskt hälsouppdrag är en god och jämlik hälsa för 

invånarna i Uppsala län.   

2.2 Syfte med pilotstudien 
Syftet med pilotstudien var att utveckla och testa ett systematiskt arbetssätt för 

hälsofrämjande insatser i Gottsunda och Tierp inför ett breddinförande i hela länet. 

2.3 Övergripande projektmål för 

pilotstudien 
Huvudmålet för pilotstudierna var att testa och utveckla det uppdrag som tagits fram 

genom delprojektet Geografiskt hälsouppdrag Dnr: LS2018-0658 (Region Uppsala, 2019).   

(Mål och resultatmått för hälsofrämjande insatser presenteras i bilaga 1. Resultat 

hälsofrämjande insatser.) 



 

Slutrapport – PROJEKTiL 

Sida 5 av 19 

3 Arbetsprocess pilotstudie 

3.1 Förarbete 
Inför pilotstudien har en central projektgrupp med närvårdsstrateger från kommuner, 

kliniskt verksamma på vårdcentraler, strateger på primärvårdsförvaltning och regionkontor 

tagit fram det arbetssätt som nu testats, d.v.s. arbetssätt för hälsofrämjande insatser och 

metodstödet i Helhetsmetodiken. 

3.2 Genomförande -  pilotstudie 
Arbetsprocessen för förbättringsarbetet i pilotstudien, figur 2, bedrevs genom work shops 

med hälsosamordnarna. Arbetet innebar konkret att hälsosamordnarna kontinuerligt 

arbetade med hälsofrämjande insatser och utifrån lärdomar de löpande fick utvecklade 

arbetssättet kring planering, genomförande och uppföljning av hälsofrämjande insatser 

vidare.   

 

Figur 2: Schematisk bild över arbetsprocess för förbättringsarbete 
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4 Hälsofrämjande insatser 
Intentionen var att det inom projektet skulle genomföras fler hälsofrämjande insatser än 

vad som på grund av pandemin kunde genomföras. Pandemin pågick under hela 

projekttiden. Insatserna genomfördes under de perioder då Folkhälsomyndigheten lättade 

på rekommendationer kring fysisk närhet i sociala sammanhang. En del moment i 

insatserna har också på grund av pandemin genomförts digitalt.  

 

Följande hälsofrämjande insatser genomfördes i pilotstudien: 

1. Kurs - stress/sömn för småbarnsföräldrar med svenska som andraspråk på Öppna 

förskolan (15 deltagare - deltagarna kom och gick dock lite under kursens genomförande) 

Föredrag och dialog samt övningar som yoga och meditation. En och en halv timme en 

gång per vecka under fyra veckor. Vid kursen användes materialet Sov gott! 

(Sjukvårdsregion Mellan, 2020) 

 

2. Promenadgrupp – Hänvisade patienter från vårdcentral (5 deltagare) 

Två träffar per vecka under fyra veckor. Två kilometers promenad samt gemensam träning 

i ute-gym. Kursen utgick från svenska rekommendationer för fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Efter genomförd insats fick samtliga deltagare ett recept 

på fysisk aktivitet (FaR) förskrivet med en inbjudan till Friskvårslotsen för stöd om fysisk 

aktivitet via telefon för att understödja vidmakthållande av det nya beteendet.   

 

3. Stressförebyggande program för vård och omsorgspersonal 

Matvanor, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress (7 deltagare) 

Föredrag och dialog samt övningar. Två timmar per vecka under åtta veckor. I kursen 

användes materialet Sov gott! (Sjukvårdsregion mellan, 2020) samt materialet Goda 

levnadsvanor gör skillnad (Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2018). Vid denna 

insats användes också förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan under de timmar 

som deltagarna varit lediga från sitt arbete för att delta. 

 

4. Kurs - matvanor och fysisk aktivitet i SFI-klasser (37 deltagare)  

Föredrag och dialog i tre SFI-klasser. En och en halv timme per vecka under åtta veckor. 

Kursen har byggt på ett material om matvanor ”Hitta ditt sätt” (Livsmedelsverket, 2017) 

samt utifrån svenska rekommendationer för fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2021).  

Två insatser (matlagningsgrupper för en arbetsmarknadsenhet i Tierp samt ungdomar i 

Gottsunda) påbörjades men blev pausade på grund av pandemin och dessa har därför inte 

kunnat utvärderas inom förbättringsarbetet. 
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5 Mätningar och mått för utvärdering 
För att fånga olika delar avseende pilotstudien krävs fler mätningar utifrån olika 

synvinklar. För att få en överblick användes därför verktyget Värdekompassen (Nelson et 

al., 2007), figur 3. Resultatet utifrån mätningarna som framställs i värdekompassen kan 

utläsas i bilaga, 1 Resultat hälsofrämjande insatser.  

För att mäta om deltagarna fick en positiv effekt av den hälsofrämjande insatsen fick de, 

vid första och sista tillfället av den hälsofrämjande insatsen, fylla i enkäter. För att mäta 

hur de båda hälsosamordnarna upplevde arbetet med metodstödet i Helhetsmetodiken 

har de besvarat en webbenkät varje vecka. 

 

 
Figur 3. Värdekompass - Geografiskt hälsouppdrag, efter modell av Nelson et al., 2007 
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6 Fokusområden samt resultat 
Pilotstudien har omfattat flera olika fokusområden för att utveckla och testa Geografiskt 

hälsouppdrag. Dessa fokusområden samt resultat från arbetet med dessa presenteras i 

detta kapitel och var följande:  

• Fokusgruppsstudie för att få lärdomar från hela arbetet med Geografiskt 

hälsouppdrag  

• Utveckling av arbetssätt och dokumentation för hälsosamordnare vid planering, 

genomförande och uppföljning av hälsofrämjande insatser 

• Utveckling av samverkan och samarbetsformer för kommun och Region Uppsala 

• Utveckling av arbetssätt för deltagardelaktighet 

 

6.1 Fokusgruppsstudie för lärdomar kring 

Geografiskt hälsouppdrag 
Fokusgruppsintervjustudien genomfördes för att beskriva uppfattningar och erfarenheter 

hos personer som varit delaktiga i utvecklingsarbetet och införandet av Geografiskt 

hälsouppdrag i Tierp och Gottsunda. I denna fokusgruppstudie framkom också många 

lärdomar inför fortsatt införande, se hela studien i bilaga 2. Fokusgruppstudie om 

uppfattningar, erfarenheter samt förslag på utveckling. 

Kriterierna för urvalet till fokusgruppstudien var att informanterna på något vis under 

2020–2021 deltagit i arbetet med att utveckla och genomföra Geografiskt hälsouppdrag. 

Urvalsstrategin byggde på att det skulle finnas informanter som representerade alla delar i 

systemet; mikro-, meso- och makronivån, för att få information från hela systemet. Alla 

personer från de olika områdena, figur 4, som varit delaktiga i så stor utsträckning att de 

bedömdes kunna bidra med uppfattningar och erfarenheter tillfrågades att delta.  

 
Figur 4. Fokusgrupper för studien 
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Fokusgruppsdeltagarna rapporterade att följande frågor är viktiga för arbetet med 

Geografiskt hälsouppdrag, tabell 1. Fokusgruppsstudien finns i sin helhet i bilaga 2.  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier i resultatet från fokusgruppstudien 

Kategorier Underkategorier 

Hälsosamordnare  

– en viktig roll som 

behöver utvecklas 

vidare  

Dokumentation och uppföljning av insatser 

Behovsbedömningar för att nå rätt målgrupp 

Planering och genomförande av hälsofrämjande insatser 

Utgå från lokala 

förutsättningar  

- kroka arm med 

andra aktörer 

Utgå från hälsofrämjande arbete som redan pågår lokalt 

Utveckla den gemensamma lokala samarbetsstrukturen  

Kommunerna bör initialt bygga upp sin interna ledning och 

styrning 

Fortsatt utveckling 

inför ett 

breddinförande i 

länet  

Primärvårdsförvaltningen är i behov av en intern organisation för 

uppdraget 

Möjliggöra att Geografiskt hälsouppdrag finns  kvar över tid 

Regional ledning och styrning  

 

6.2 Arbetssätt för hälsosamordnare 
Eftersom uppdraget är nytt för vårdcentralerna och rollen hälsosamordnare inte funnits 

tidigare finns inget arbetssätt framarbetat för detta.  En stor del av pilotstudien har därför 

inneburit att utveckla och testa konkreta arbetssätt för hälsosamordnare. 

6.2.1  Dokumentationssystem för hälsosamordnare 
Det digitala metodstödet ”Helhetsmetodiken” (Helhetemetodiken.se) vilket är ett 

dokumentationssystem för systematisk planering, genomförande och uppföljning av 

hälsofrämjande insatser har utvecklats och testats av de båda hälsosamordnarna i 

pilotstudien, se bilaga 3. Dokumentationssystemet Helhetsmetodiken.  

Resultatet visade att Hälsosamordnarna upplevt det digitala metodstödet i 

Helhetsmetodiken som ett stöd i arbetet med planering och genomförande av 

hälsofrämjande insatser, se bilaga 1. Resultat Hälsofrämjande insatser.   

6.2.1.1 Social cognitive theory – en del av Helhetsmetodiken 

En vetenskaplig ansats för hälsofrämjande arbete enligt Social cognitive theory - SCT 

(tilltron till den egna förmågan att genomföra en förändring) vilket mäts med self efficacy 
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har testats i pilotstudien. SCT ingår i Helhetsmetodiken och beskrivs övergripande i bilaga 

3. Dokumentationssystemet Helhetsmetodiken. 

Resultatet visade att graden av Self efficacy ökade i samtliga grupper vid en jämförelse före 

och efter att insatsen genomfördes, se bilaga 1. Totalt utvärderades 35 deltagare. Målvärdet 

vilket var att 60 procent av deltagarna i de hälsofrämjande insatserna skulle öka graden av 

self efficacy uppnåddes dock inte. Efter förutsättningarna med covid-19 och utmaningar 

kring insatserna är bedömningen ändå att resultatet är godkänt och att resultatet indikerar 

att arbetet med strategierna för att öka self efficacy har gett positiva effekter.   

6.2.2 Behovsbedömningar för jämlik hälsa 
Behovsbedömningar är stommen i det Geografiska hälsouppdraget eftersom syftet med 

uppdraget är att genomföra hälsofrämjande insatser för de grupper inom det geografiska 

området som har störst behov inom de aktuella levnadsvanorna.  

Behovet av stöd med levnadsvanor varierar mellan olika grupper. Exempelvis är otillräcklig 

fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor mer förekommande i grupper med lägre 

utbildning och inkomst (Folkhälsomyndigheten, 2017). Dagligrökning är mer 

förekommande hos individer med ekonomiska svårigheter och arbetslösa än individer med 

tryggare ekonomi och arbetsförhållanden, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 : Grupper i Uppsala län som röker dagligen (Liv & hälsa Vuxen 2017,  formgiven av 

Avdelningen hållbar regional utveckling, Region Uppsala) 

Detta innebär att Geografiskt hälsouppdrag inte handlar om att göra ”lika för alla” utan att 

göra jämlikt kan innebära att ”göra olika”. Viktigt är också att stötta de individer som deltar 

i de hälsofrämjande insatserna så att de kan riva sina egna hinder och själva efter 

genomförd insats vidmakthålla en hälsosam livsstil d.v.s. att det blir en del av den viktiga 

egenvården.    
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Arbetssätt för behovsbedömningar utifrån målet en god och jämlik hälsa har utvecklats och 

testats av hälsosamordnarna och även i samarbete med vårdcentralens- och kommunens 

verksamheter samt andra aktörer.  

Behovsbedömningens olika steg:  

1. Sammanställning av hälsodata samt data om levnadsvanor för befolkningen 

inom det geografiska området utifrån följande datakällor: 

befolkningsenkäten Liv & hälsa, Folkhälsomyndighetens nationella 

folkhälsoenkät, Primärvårdskvalitet, Sociala kompassen mm. 

2. Dialog med vårdcentralens personal avseende behov som de ser i det dagliga 

arbetet kring levnadsvanor i befolkningen. 

3. Dialog med kommunens verksamheter (politik- och tjänstemannaledning 

samt de verksamheter som är närmast befolkningen) avseende behov kring 

hälsofrämjande insatser av levnadsvanor i befolkningen. 

4. Dialog med andra lokala aktörer kring behov av hälsofrämjande insatser 

kring levnadsvanor. 

Resultatet av pilotstudien avseende den jämlika hälsan har varit svårt att mäta, d.v.s. om 

de hälsofrämjande insatserna verkligen nått de grupper som har störst behov av dessa 

insatser. Den metod som använts (utifrån det som behovsbedömningarna visat) har varit 

att det hälsofrämjande arbetet delvis genomförts tillsammans och inom kommunens 

ordinarie verksamheter som: SFI, Öppna förskolan och Arbetsmarknadsenheten, där 

många deltagare sannolikt kan vara i någon form av socioekonomisk utsatt situation 

enligt Care need index (Statistiska centralbyrån, u.å). En forskningsstudie i södra Sverige 

(Bräuigam et al., 2019) har påvisat att individer i socioekonomisk utsatt position mer 

sällan själva söker sig till hälsofrämjande insatser. Det nu prövade arbetssättet där 

hälsofrämjande insatser förlades till redan pågående verksamheter kan därmed vara ett 

sätt att arbeta och utveckla arbetet med jämlik hälsa inom Geografiskt hälsouppdrag 

vidare. Två av fyra insatser (SFI och Öppna förskolan) med totalt 23 deltagare som vid 

avslutad insats fyllde i deltagarenkäten kan antas ha nått grupper i någon form av social 

utsatthet, detta är ett relativt litet antal men påvisar ändå ett arbetssätt som kan utvecklas 

vidare för att nå målet för en god och jämlik hälsa.  

 

6.2.3 Kartläggning av pågående hälsofrämjande arbete 
Inventering och kartläggning av redan pågående insatser inom levnadsvanor inom det 

geografiska området, avseende såväl Region Uppsalas och kommuners verksamheter som 

avseende andra lokala aktörer, är också en viktig del av arbetet med Geografiskt 

hälsouppdrag. Arbetssätt avseende kartläggning har därmed utvecklats av 

hälsosamordnarna under pilotstudien. Dessa kartläggningar är viktiga för att möjliggöra 

att kroka arm med det hälsofrämjande arbete som redan pågår, vilket påvisats viktigt, se 
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bilaga 2. Fokusgruppsintervjustudie, samt för att undvika dubbelarbete där fler aktörer 

genomför liknande insatser.  

Resultatet av detta utvecklingsarbete är de rapporter som hälsosamordnarna arbetat fram 

med kartläggningar inom respektive geografiskt område, vilka användes tillsammans med 

behovsbedömningarna för att genom GAP-analys se vilka behov som inte blev 

tillgodosedda med hälsofrämjande insatser. Alla dessa moment bör uppdateras årligen 

eftersom hälsoläge och resurser förändras över tid.  

Kartläggningarna över pågående hälsofrämjande insatser kan utöver att vara 

planeringsunderlag inom Geografiskt hälsouppdrag även användas av vårdpersonalen på 

vårdcentralen som stöd i det kliniska arbetet för att hänvisa patienter till pågående 

hälsofrämjande aktiviteter i samhället.  

 

6.3  Arbetsmetod för deltagardelaktighet  
En metod för ökat samskapande, Experience based co-design, EBCD (Bate & Robert 2006; 

Bate & Robert 2007) har testats i pilotstudien. Detta genom att deltagarna var med som 

meddesigner vid planering av innehåll och genomförande av insatserna och även för att 

förbättra för kommande insatser framöver. EBCD är en metod för att komma ett steg 

närmare ett jämlikt partnerskap mellan individ och vårdgivare (i det här fallet 

hälsosamordnare) där individen är en involverad part i innovationsprocessen. Individens 

berättelse och upplevelse är centralt I EBCD och intervjuer kan därför användas.   

Metoden innebar i pilotstudien att hälsosamordnarna bjöd in ett par personer som skulle 

delta i kommande insatser till intervju kring behov om vad som skulle ingå i insatsen och 

önskemål om genomförande. Utifrån önskemålen planerade hälsosamordnaren sedan 

den hälsofrämjande insatsen. Vid avslutad hälsofrämjande insats genomfördes ytterligare 

en intervju (alternativt via mejl på grund av pandemin) med samma deltagare om hur de 

upplevt insatsen.  

Resultatet av detta förbättringsarbete visade att både deltagare och hälsosamordnare 

ansåg att arbetsmodellen var bra och att arbetet även gav genomslag i de insatser som 

utfördes. Ett önskemål från hälsosamordnarna var att ta fram en mall för att strukturera 

upp arbetssätt för EBCD ytterligare avseende vilka frågor som skulle ställas till deltagarna 

inför insatserna och vilka frågor som kan användas för uppföljning av arbetet med EBCD. 

En sådan första mall arbetades fram och godkändes av hälsosamordnarna men kunde inte 

testas i pilotstudien på grund av att det inte genomfördes fler insatser på grund av 

pandemin. Fortsatt utvecklingsarbete kring samskapande med deltagare krävs således, 

antingen utifrån EBCD eller annan metod.  
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6.4 Samarbete kommuner/Region Uppsala 
Ett utvecklingsarbete har genomförts för att hitta samarbetsformer för Geografiskt 

hälsouppdrag mellan kommunerna och Region Uppsala. En viktig förutsättning var de 

inriktningsbeslut om gemensam målbild och vårdcentrumutveckling som fattats av länets 

kommuner och Region Uppsala 2018–2020. Vidare beslutade Regionala HSVO – 

tjänsteledning vid sammanträde 2019-08-30 att ställa sig bakom Geografiskt hälsouppdrag 

och att det hälsofrämjande arbetet i länet ska ske genom lokal samverkan inom ramen för 

närvårdssamverkan och organisation av lokal arbetsgrupp under lokala tjänsteledningen.  

Det arbetssätt som utvecklades och testades för samverkan mellan kommunerna och 

Region Uppsala under pilotstudien var följande:  

• Kontaktpersoner och sammankallande hos kommunerna var närvårdsstrategerna 

medan hälsosamordnare och projektledaren för pilotstudien var samarbetspart från 

Region Uppsala (projektledarens roll överförs vid breddinförande till samordnare för 

Geografiskt hälsouppdrag på NVH-APC-utveckling).  

• Båda kommuner valde att involvera sin lokala politik- och tjänsteledning för 

diskussioner och synpunkter kring Geografiskt hälsouppdrag och även för 

prioritering/beslut av insatser.  

• I Uppsala kommun tillsattes också en referensgrupp från central tjänsteledning för 

förvaltningar som omfattas av det hälsofrämjande arbetet. Detta var en extra resurs 

för att tillföra kunskap och även resurser till det konkreta hälsofrämjande arbetet.  

Resultatet av samarbetet utifrån arbetssättet beskrivet ovan har varit positivt och har 

möjliggjort ett samarbete i verksamheterna på lokal nivå. Förankringen hos politik och 

tjänsteledning har konkret möjliggjort för de lokala verksamheterna att proaktivt kunna 

driva samarbeten på lokal nivå eftersom de haft beslut och resurser färdigställt.  

Resultatet från fokusgruppsstudien (bilaga 2) visade att samarbete mellan kommuner och 

Region Uppsala är angeläget för att öka möjligheten till mer hälsofrämjande insatser och 

därigenom positiva effekter för befolkningen. Fokusgruppsstudien resulterade också i 

följande medskick:  

• Utveckla den gemensamma lokala samarbetsstrukturen inom närvårdssamverkan. 

Närvårdsstrateger och hälsosamordnare är nyckelpersoner för att stärka den lokala 

samverkan kring uppdraget 

• Kommunerna bör initialt bygga upp sin interna ledning och styrning kring 

Geografiskt hälsouppdrag vilket innebär att respektive huvudman behöver fundera 

över hur arbetet förankras och knyts till annat pågående arbete inom området.  

• Lägg tid på en gemensam plan mellan Region Uppsala och respektive kommun för 

hur samarbetet ska se ut. Utgå från hälsofrämjande arbete som redan pågår lokalt. 
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7 Utvecklingsförslag  utifrån lärdomar 

i  pilotstudien  
 

Systematiskt arbetssätt för planering och genomförande av hälsofrämjande insatser   

• Arbetssätt avseende behovsbedömning kan vidareutvecklas för att få med 

tankar/synpunkter/behov från befolkningen i det geografiska området avseende 

hälsofrämjande insatser. Vidare behövs också beslut för en tydlig struktur kring vilka 

datakällor som används för att samla hälsodata om befolkningen samt på vilket sätt 

data hämtas d.v.s. så att alla platser i länet inhämtar statistik som är jämförbar.   

• Utvecklingsbehov finns för att ta fram hälsodata samt data om levnadsvanor på 

områdesnivå som exempelvis: personnummernivå, valdistrikt eller NYKO-områden. 

Exempelvis har Folktandvården vissa hälsodata som kan användas men samarbetet 

kring detta behöver drivas vidare.   

• Insatser kan behövas för att tillse att arbetet med dokumentation och uppföljning av 

de hälsofrämjande insatserna fortsätter att löpa på samt utvecklas vidare över tid. 

• Utvecklingsbehov finns avseende en process för arbetssätt för prioritering mellan 

olika hälsofrämjande insatser både inom Region Uppsalas egen organisation och i 

samarbetet kommuner och Region Uppsala. Exempelvis avseende vilka funktioner i 

Region Uppsala och kommuner som beslutar kring vilka insatser som genomförs.    

• Både deltagare och hälsosamordnare tyckte att arbetsmodellen för 

deltagardelaktighet var bra. På grund av pandemin kunde inte så många insatser 

genomföras och förbättringsarbetet kring deltagardelaktighet har därmed endast 

påbörjats. Det krävs därmed utvecklingsarbete för att nå fram till en komplett 

modell för EBCD (Experience based co-design) alternativt en annan modell för 

deltagardelaktighet.  

• Hälsosamordnarna rapporterade att det vid vissa tillfällen varit svårt för deltagarna 

att fylla i enkäter. Ett utvecklingsområde är att arbeta vidare med deltagarenkäter 

både avseende innehåll och att göra dem behovsanpassade för olika grupper. 

Detsamma avser allt informationsmaterial som används d.v.s. att det kan utvecklas 

för att målgruppsanpassas exempelvis med bildstöd eller på annat sätt.  

 

Helhetsmetodiken  

• Det finns en app. till mobil och surfplatta för att dokumentera i metodstödet i 

Helhetsmetodiken. Denna app. bör testas för införande.  
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• Det finns ett kort metodstöd för dokumentation i Helhetsmetodiken vilket inte har  

testats i pilotstudien, detta bör testas inför ett införande i ordinarie verksamhet. 

• Både långt och kort metodstöd bör utvärderas regelbundet och utvecklas vid behov. 

• Rutiner kring färdiga dokumentationsrapporter från Helhetsmetodiken bör arbetas 

fram (delning för gemensamt lärande för hälsosamordnare, samlad regional 

rapportering mm).    

 

Samverkan kommuner och Region Uppsala 

• Det är viktigt att löpande arbeta med utveckling av kommunernas och Region 

Uppsalas gemensamma samarbetsmodell kring närvårdssamverkan för att 

möjliggöra för en struktur där det hälsofrämjande arbetet har en naturlig plats. 

Nyckelpersoner bör finnas utsedda för att arbeta med samverkan mellan kommuner 

och Region Uppsala. I alla kommuner i länet finns närvårdsstrateger, vilka är 

samfinansierade av respektive kommun och Region Uppsala. I Region Uppsala finns 

samordnare för Geografiskt hälsouppdrag på Nära vård och hälsa.  

• Det har genom pilotstudien blivit tydligt att alla delar i systemet behöver vara 

involverade i arbetet för att möjliggöra att hälsofrämjande insatser kan bli 

verklighet. Ett tydligt systemteoretiskt tänkande bör därför även fortsättningsvis 

genomsyra arbetet. Alla delar bör finnas med; från verksamheten närmast individen 

till tjänste- och politisk ledning, både i kommun och Region Uppsala, samt hos andra 

aktörer.  

• En framgångsfaktor som framkom vid fokusgruppsintervjuerna var att utgå från 

hälsofrämjande arbete som redan pågår lokalt samt att arbeta utifrån befintliga 

resurser i de olika geografiska områdena. Utifrån detta att utgå från det lokala 

behovet i befolkningen är det viktigt att Region Uppsala och kommunerna som 

huvudmän tar fram uppdrag till sina verksamheter som tillåter olika hälsofrämjande 

insatser i olika geografiska områden och undviker övergripande beslut som inte 

tillåter lokala variationer inom det hälsofrämjande arbetet.  

 

Ledning och styrning 

• Ett fortsatt arbete krävs nu för att utveckla Region Uppsalas övergripande lednings- 

och styrningsmodell kring Geografiskt hälsouppdrag inför breddinförande som 

exempelvis avseende ersättningsmodell och regional uppföljning mm. 

• Det finns risk att regioner och kommuner vid ekonomiskt svåra tider prioriterar ned 

det hälsofrämjande arbetet. Samhällsekonomiska beräkningar behöver arbetas 

fram för att visa på ekonomisk nytta av arbetet. Det är dock en utmaning att räkna 

på de hälsofrämjande insatser som genomförs eftersom deltagarna inte följs över tid 
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utan endast före och efter insats. Det är också relativt få deltagare i insatserna, det 

blir därmed fel att utvärdera arbetet genom utfall i hela befolkningen som 

exempelvis genom befolkningsenkäter. 

• Önskvärt är att uppdra till en hälsoekonom att följa upp arbetet ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv när Geografiskt hälsouppdrag är breddinfört och det 

finns större underlag att räkna på.   

• Geografiskt hälsouppdrag är en liten men viktig del av omställningen för en effektiv 

och nära vård, där alla delar inte finns på plats ännu. På grund av detta kommer 

ständiga förbättringar av det hälsofrämjande arbetet att pågå under många år. Det 

finns dock samordningsvinster att dra nytta av i och med det stora 

omställningsarbetet pågår parallellt med utvecklingen av det hälsofrämjande 

arbetet, dessa samordningsvinster behöver lyftas och nyttjas. 

• Ett kommunikationsarbete för att informera om Geografiskt hälsouppdrag är ett 

viktigt moment som behöver växlas upp nu och även löpande under kommande år. 

I närtid finns behov av kommunikativa insatser och förankring brett till alla Region 

Uppsalas verksamheter och specifikt till vårdcentraler (Privata och i Region 

Uppsalas egen regi) samt med kommuner. I det längre perspektivet behövs även en 

kommunikationsplan för informationsinsatser till befolkningen.  

• En utmaning nu är att Region Uppsala och kommuner fortsatt tar ett ansvar för sin 

befolkning avseende det hälsofrämjande arbetet och tar fram rutiner för hur 

Geografiskt hälsouppdrag kan struktureras i större skala. Viktiga delar är att 

behovsbedömningar och beslut kring insatser blir standardiserade och 

automatiserade i ordinarie processer och årshjul, både avseende Region Uppsalas 

och kommunernas  verksamheter.  

• En pilotstudie har nu genomförts med ett mindre antal insatser som studerats.  

Arbetet med att mäta och utvärdera arbetet behöver fortgå och utvecklas när 

Geografiskt hälsouppdrag är breddinfört. Önskvärt är att undersöka om Uppsala 

universitet kan bidra  för ytterligare utveckling av uppföljning eller följeforskning.  

• Ett behov är också fler nationella kunskapsunderlag avseende befolkningsinriktade 

hälsofrämjande insatser i svensk kontext tas fram som exempelvis; SBU-rapporter, 

underlag från Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. Region Uppsala kan bidra 

med erfarenheter från arbetet med Geografiskt hälsouppdrag till sådana underlag.     

 

Fler framgångsfaktorer och utvecklingsförslag än de nu nämnda finns i en 

sammanställning av hela fokusgruppsstudien som återfinns som en bilaga i bilaga 2 

Fokusgruppsstudie.   
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8 Ekonomiska incitament 
Insatser inom folkhälsa är komplexa eftersom de ofta riktas till en bred grupp individer 

utifrån bland annat ålder, kön och socioekonomisk status. Det är därför viktigt att vid 

beslutsfattande beakta olika aspekter, däribland insatsernas effektivitet på målgruppen, 

och hur insatserna kan motverka ojämlikhet i hälsa. Till det kommer kunskap om 

kostnader och potentiella besparingar för att samhällets begränsade ekonomiska resurser 

ska kunna användas på ett effektivt sätt, med ett övergripande syfte att förbättra 

befolkningens hälsa. 

Bristande motion och dåliga matvanor leder till stora samhällskostnader som kan 

undvikas. Exempelvis, produktionsförlusterna beräknas som 5,3 miljarder och hälso- och 

sjukvårdskostnader utgör 750 miljoner kronor årligen (Neumann et al., 2017; Bolin, 2002).  

Det finns omfattande bevis, både i Sverige och internationellt att de flesta insatser inom 

området fysisk aktivitet och matvanor är kostnadseffektiva. Svenska studier (Lindgren et 

al., 2007; Eriksson et al., 2010) utvärderade riktade insatser som kombinerade främjande 

av fysisk aktivitet och goda matvanor och bekräftade deras kostnadseffektivitet, dvs att 

insatserna förbättrar hälsa för ett rimligt pris och har en potential att spara pengar i 

framtiden. Generellt är resultaten från dessa studier i linje med övriga internationella 

utvärderingar, eftersom majoriteten av studierna som fokuserade på en kombination av 

komponenter inom både fysisk aktivitet och matvanor visade på goda resultat 

(Gebrselassie et al., 2020).  

9 Relaterat material 
Under Mänskliga rättighetsdagarna i april 2021 filmades ett seminarium ”Hälsa som 

strategi!” om utvecklingsarbetet av Geografiskt hälsouppdrag. I denna film delger politiker 

och tjänsteledning från Uppsala kommun och Region Uppsala samt hälsosamordnare och 

projektledare för Geografiskt hälsouppdrag sina tankar och erfarenheter kring Geografiskt 

hälsouppdrag  och även behov av vidare utveckling (Region Uppsala, 2021).   

 

Pilotstudien Geografiskt hälsouppdrag har studerats i ett masterarbete på Jönköpings 

högskola inom området kvalitetsutveckling. I detta masterarbete finns mer utförlig 

information (DiVA, 2021).  

10 Bilagor 
Bilaga 1. Resultat hälsofrämjande insatser 

Bilaga 2. Fokusgruppstudie om uppfattningar, erfarenheter samt förslag på utveckling 

Bilaga 3. Dokumentationssystemet Helhetsmetodiken  
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