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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 Tierp 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. 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 var 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 kommun 

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.   
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2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 
Fokusgruppstudiens syfte var att beskriva uppfattningar och erfarenheter hos personer 

som varit delaktiga i utvecklingsarbetet och införandet av Geografiskt hälsouppdrag i 

Tierp och Gottsunda.  

2.2 Frågeställningar 

• Hur har informanterna uppfattat arbetet med utveckling och införande av 

Geografiskt hälsouppdrag? 

• Vilka erfarenheter har informanterna från arbetet med Geografiskt hälsouppdrag? 

• Vad ser informanterna för behov av utveckling av det Geografiska hälsouppdraget? 

 

3 Metod 

3.1  Fokusgrupper 
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 1, som varit delaktiga i så stor utsträckning att de 

bedömdes kunna bidra med uppfattningar och erfarenheter tillfrågades att delta i en 

fokusgrupp. Totalt tillfrågades 19 personer och 17 deltog. Bortfallet på två personer 

tillhörde fokusgruppen för samarbetspartners. Antalet fokusgrupper var fem. Samtliga 

deltagare var kvinnor.  

Figur 1. Fokusgrupper för studien 



 

Slutrapport – PROJEKTiL 

Sida 4 av 19 

Mikro-nivån 

Mikro-nivån (hälsosamordnare, kommunernas lokala verksamheter och andra lokala 

samarbetspartners) är närmast individen och det är där det kvalitativa värdet skapas. 

Dessa har konkret arbetat med att planera och genomföra hälsofrämjande insatser för 

befolkningen lokalt på plats där invånarna befinner sig.  

Meso-nivån – Central förvaltning i Region Uppsala och kommuner 

De centrala kommunala förvaltningarna har varit viktiga för att möjliggöra att genomföra 

hälsofrämjande insatser för kunskap om kommunens verksamheter och hur deras 

organisation fungerar. De har också mandat att tillföra resurser för att genomföra 

samarbeten. Ytterligare en viktig faktor är att kommunerna till stor del ansvarar för lokaler 

där befolkningen befinner sig och där insatserna kan genomföras.  

Region Uppsalas centrala förvaltning Nära vård och hälsa (NVH) har uppdrag att stödja 

samtliga vårdcentralers hälsofrämjande arbete. NVH har också en central samordnare för 

Geografiskt hälsouppdrag med uppdrag att stötta hälsosamordnarna, utveckla det 

Geografiska hälsouppdraget samt uppföljning av detta för länet som helhet.  

Makro-nivån – Ledning Region Uppsala och kommuner 

Region Uppsala och kommunernas ledningar både på politisk och tjänstemannanivå är 

viktiga för löpande beslut inom Geografiskt hälsouppdrag.     

4 Resultat av fokusgruppstudien 
Resultatet besvarar frågeställningar om hur informanterna i fokusgrupperna uppfattat och 

erfarit arbetet med utveckling och genomförande av Geografiskt hälsouppdrag, samt vad 

de såg för behov av utveckling. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes av materialet 

från fokusgrupperna utifrån (Graneheim & Lundman, 2004) där tre kategorier och sex 

underkategorier framträdde, tabell 1.  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier i resultatet 

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  
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Varje fokusgrupp har fått ett nummer för identifiering av citaten i texten nedan:  

• Hälsosamordnare, vårdcentraler (fg 1)  

• Lokala samarbetspartners från Tierp och Gottsunda (fg 2)  

• NVH/APC-utveckling (fg 3)  

• Närvårdsstrateger - samfinansierade respektive kommun och Region Uppsala (fg 4) 

• Tjänstemannaledning Region Uppsala och kommuner (fg 5)    

En sammanställning av innehållet i fokusgruppstudien finns i tabellform, bilaga 1.   

 

4.1 Hälsosamordnare – en viktig roll som 

behöver utvecklas vidare 
Fokusgruppsdeltagarna har beskrivit att de tycker att hälsosamordnarrollen är värdefull 

för det lokala hälsofrämjande arbetet och att de har förhoppningar om att de kommer att 

bli en viktig pusselbit för att få mer fart på arbetet.  

Dokumentation och uppföljning av insatser 

Det framkom i diskussionerna med flera fokusgrupper att systematik och uppföljning av 

hälsosamordnarnas arbete och de hälsofrämjande insatserna måste vara tydlig och även 

fortsättningsvis löpa på samt även utvecklas vidare över tid. Det framhölls också att 

dokumentation och resultat bör synliggöras även då resultaten inte är de som förväntats. 

” Jag tror att det kommer att vara otroligt värdefullt framöver att vi 

arbetar med samma systematik som vi gör [...] och dela med oss utav den 

och även att vi delar med oss utav även sådant som kanske inte blev riktigt 

som vi hade tänkt” (fg 5).  

Behovsbedömningar för att nå rätt målgrupp 

Flera fokusgrupper betonar också vikten av att genomföra behovsbedömningar för att se 

vilka behov av insatser som finns i befolkningen och för att hitta rätt insatser för en god 

och jämlik hälsa för olika grupper. Ytterligare nämns vikten av att vidareutveckla hur  

Region Uppsala, kommunen och andra samarbetspartners gemensamt kan arbeta med att 

ta fram behovsbedömningar. En metod för att utifrån behovsbedömningar genomföra val 

av vilka hälsofrämjande insatser som genomförs efterfrågas också. De gemensamt 

framtagna behovsbedömningarna bedöms vara en drivkraft både för verksamheter och 

politisk ledning i Region Uppsala och kommunerna och anges viktigt att över tid inte börja 

att tumma på.  
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”behovsanalysen, den har vi väl nästan aldrig haft? den gemensamma 

behovsanalysen […] tänk vad fantastisk […] men man får inte börja 

tumma på det här… att vi gör saker som inte är grundat i det som syftar till 

jämlikhet” (fg 5). 

Planering och genomförande av hälsofrämjande insatser 

Det har under fokusgruppsdiskussionerna kommit fram att det har varit en utmaning att få 

deltagare till insatserna och att det är en extra utmaning att få rätt deltagare utifrån syftet 

med en jämlik hälsa. Ett tillvägagångssätt som har fungerat har varit att i samarbete med 

andra aktörer och genom deras kontaktnät bjuda in deltagare. Såväl kommunens som 

andra aktörers professionella medarbetare men även eldsjälar utan koppling till någon 

speciell aktör.  

”Ibland anmäler sig deltagare men kommer inte men jag har upplevt att 

när man hittar rätt kontaktperson så är det mycket lättare” (fg 1) 

Under fokusgruppsdiskussionerna har det också lyfts att det har varit en utmaning med 

kommunikationen och att få fram budskapet till alla i en grupp, delvis på grund av 

språksvårigheter men även att det har varit olika utbildningsnivåer i en och samma grupp. 

Planering krävs därför för att få med tolkar där så är möjligt alternativt språkstöd eller 

annat tillvägagångssätt för att kunna kommunicera med alla i gruppen. Nedan berättar en 

av samarbetspartnerna om utmaningarna som finns kring deras grupper samt behovet att 

förenkla sakinnehållet i insatserna.  

”De (deltagare) som går hos oss har olika nivåer, vi har från bas som inte 

har någon utbildning alls, analfabeter och så har vi dom som är 

högutbildade” (fg 2) 

”De (deltagarna) har kanske inte de här begreppen ens på modersmålet, 

så bra att man förenklar även om vi har tolk” (fg 2) 

En upptäckt har också varit att insatserna inte alltid bör kopieras när de utförs för olika 

grupper. Hälsosamordnarna har erfarit att de har behov av att utveckla arbetet med att 

målgruppsanpassa insatser och även hur hälsosamordnare kan dela med sig av dessa 

erfarenheter för att hjälpa varandra.  

” Man ska anpassa sina metoder till dom olika problem man arbetar med. 

När man  jobbar eller gör en undervisning på SFI är det inte samma som på 

öppna förskolan […] Man måste använda rätt metod för den grupp man 

arbetar med.” (fg 1) 
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Hälsosamordnarna belyser att erfarenheterna av att arbeta med deltagare i grupp har varit 

positiva och att gruppen har varit ett stöd för de enskilda individerna i sitt arbete med 

beteendeförändring. Detta är ett incitament för att fortsätta med de hälsofrämjande 

insatserna med grupper istället för till enskilda individer.  

”Vi människor är gruppvarelser, så är det, och vi funkar bäst i grupp […] 

det blir både roligare och det blir också enklare att förändra sitt liv till det 

bättre” (fg 1). 

Samarbetspartnerna uttrycker att det ibland också har varit bra att ha små grupper 

eftersom det underlättar för deltagarna att interagera och ta till sig mer.  

”Den här lilla gruppen […] dom vågade ställa frågor som man inte gör i 

storgruppen […] vi fick en annan sorts diskussion faktiskt” (fg 2) 

Vid diskussionerna med fokusgruppsdelatagarna anges att hälsosamordnarens roll inte 

kan vara att delta i alla insatser som genomförs. De kommer över tid att behöva bli mer 

övergripande i sina roller med att planera och samordna så att många aktörer tillsammans 

kan arrangera insatser tillsammans. Deltagaren i citatet nedan nämner just detta att 

hälsosamordnarollen behöver förändras. 

”då (när uppdraget kommer igång)  kommer det inte kunna vara så, det 

måste ju bli ringar på vattnet… Det är ju en balansgång som man måste 

hitta, att man för över den här kunskapen och de här idéerna och 

koncepten till en annan del av verksamheten, en annan förening eller till 

någon som kan driva det här vidare” (fg 4). 

 

4.2  Utgå från lokala förutsättningar - kroka 

arm med andra aktörer 
I diskussionerna med fokusgrupperna framkommer att ett lyckosamt hälsofrämjande 

arbete bör planeras och genomföras utifrån lokala förutsättningar och där många aktörer 

på orten är delaktiga.   

Utgå från hälsofrämjande arbete som redan pågår lokalt  

Fokusgrupperna berättar att  det är viktigt att ta om hand om det lokala hälsofrämjande 

arbete som redan pågår. Det anses också angeläget att hälsosamordnaren vid uppstarten 

samt sedan löpande kartlägger vilka insatser som genomförs av alla lokala aktörer för att 

sedan i dialog mellan Region Uppsala och kommunen bedöma vad som ska göras 

framöver. 
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”just att det inte behöver handla om att man ska starta upp en massa nya 

saker utan det handlar lite mera om att se vad finns redan och vad kan vi 

docka i, vad behöver vi stärka upp och hur kan det kroka arm med våra 

insatser både region, kommun och civilsamhälle” (fg 4) 

Det anges också att det är viktigt med lokalt nätverksbygge för att nå chefer i kommunens 

lokala verksamheter som exempelvis Skolchefer och badhuschefer. Dessa kan möjliggöra 

för att insatser kan genomföras genom att tillhandahålla lokaler och även med kunskap 

om sina respektive målgrupper och deras behov.  

 

”Hitta dom här personerna (lokala chefer) som är […] på rätt nivå för att kunna få och våga 

ta beslut kring att göra saker, att faktiskt verkställa, se till att det blir gjort […] men är också 

tillräckligt nära verkligheten […] för att se behoven […] hittar vi rätt nivå så hittar vi också 

vinningarna, ’win- win’ (fg 4). 

Medskick från fokusgruppsintervju med Närvårdsstrategerna var att det inför uppstart i en 

ny kommun som ska påbörja arbete med Geografiskt hälsouppdrag är viktigt att lägga tid 

och fokus på att sätta en plan för hur samarbetet med kommun och andra aktörer ska 

genomföras på respektive enskild plats. Lokala förutsättningar som Region Uppsalas, 

kommunernas och andra aktörers tillgång till resurser samt befolkningens hälsoläge och 

behov av hälsofrämjande insatser har varit grundförutsättningar i inledande dialoger kring 

ett fortsatt samarbete. I uppstarten med kommunerna  underlättade det att det 

inledningsvis var en öppen dialog kring hur samarbetet skulle formeras.  

”Bra öppet läge i uppstarten. Det vill säga att, det var lite diffust exakt hur 

genomförandet skulle gå till och det är väl precis så det ska göras när man 

ska göra saker i samverkan” (fg 4) 

”Det var ju grundat på något vis att det här vill vi jobba med och sen var det 

inga detaljer utan det var ju öppet om hur det skulle formas” (fg 4) 

Tidigt fanns från en kommun en försiktighet att träda in i samarbetet eftersom det var 

oklart om det innebar att bidra med pengar. Ett viktigt steg för att komma vidare var att 

det tydliggjordes att det inte handlar om att tillföra pengar utan att samarbetet avsåg 

befintliga resurser som medarbetare tid eller tillgång till lokaler. Detta ansågs som en 

nyckel för att komma vidare. 

”det var en nyckel här i alla fall, att man kände att, absolut det är ju nåt vi 

kan bidra med” (fg 4) 
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Utveckla den gemensamma lokala samarbetsstrukturen 

Fokusgruppsdeltagarna ser att det finns behov av en fortsatt dialog kring hur 

kommunernas och Region Uppsalas gemensamma samarbetsmodell kring 

närvårdssamverkan  kan utvecklas vidare och att hälsosamordnarna är nyckelpersoner i 

detta arbete. De anger också att det är viktigt att hälsaosamordnaren får en fördjupad 

introduktion i närvårdssamverkan och kommunens verksamhet som helhet.  

”Introduktionen som vi (Närvårdsstrategerna) hade med 

hälsosamordnarna, att man beskriver strategin för närvårdssamverkan, 

att vi har en samverkanskultur och att den här personen är väldigt viktig” 

(fg 4). 

Det anges som viktigt att säkerställa att Närvårdsstrategerna, vilka är samfinansierade av 

Region Uppsala och respektive kommun som nyckelpersoner för att arbeta med 

samverkan, finns med i samarbetet avseende Geografiskt hälsouppdrag mellan kommun 

och Region Uppsala inom alla kommuner då de möjliggör för att samarbetet ska fungera 

och drivas framåt. Närvårdsstrategerna har fungerat bra i sin roll och det har underlättat i 

arbetet för exempelvis tjänsteledningen enligt citatet nedan.   

Jag har inte behövt jobba ett endaste dugg för det här… Jag har inte fått 

en enda fråga, utan det har bara löpt på” (fg 5). 

Kommunerna bör initialt bygga upp sin interna ledning och styrning 

Fokusgruppsdeltagare förmedlar också att det varit viktigt inför uppstart av samarbetet 

att kommunerna byggde upp sina egna respektive interna styrnings- och 

ledningsstrukturer kring det Geografiska hälsouppdraget. De understryker att de 

referensgrupper som kommunerna skapat för Geografiska hälsouppdraget bestående av 

nyckelpersoner i tjänstemannaledningarna för de förvaltningar som omfattas av 

uppdraget varit viktiga. De anger också den struktur som de arbetat fram för löpande 

politiska ställningstaganden kring Geografiska hälsouppdraget som grundläggande.   

”Drivkrafterna är att det är känt på alla nivåer och är väl lokalt förankrat 

[…] Vi vill ju att drivkraften skall komma både från förtroendevalda och 

tjänstefunktioner och från verksamheterna.” (fg 4). 

4.3 Fortsatt utvecklingsarbete inför ett 

breddinförande i länet 
Fokusgrupperna har informerat om att det finns många utmaningar men det finns också 
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positiva krafter inför att Geografiskt hälsouppdrag går från projekt till ordinarie 

verksamhet, liksom en fokusgruppsdeltagare uttrycker sig nedan.    

”Möjligheterna är ju enormt stora […] det är en jätteinvestering och 

jättepositivt.” (fg 3) 

Förvaltningen NVH är i behov av en intern organisation för uppdraget 

Fokusgruppen från NVH meddelar att de nu behöver sätta en ny intern organisation för 

förvaltningen för uppdraget, Vilket omfattar att arbeta strategiskt och ta fram 

uppdragsbeskrivningar och eventuellt en strategi för hur Geografiskt hälsouppdrag 

organisatoriskt ska bedrivas inom förvaltningen och tydliggöra ledning och styrning av 

uppdraget inom förvaltningen. De konstaterar också att ett tydliggörande av de olika 

rollerna som arbetar med hälsofrämjande på vårdcentralen behöver göras.   

”Vi (NVH) tar nu tar fram uppdragsbeskrivningar, vi sätter en tänkt 

organisation, vi provar det, men jag tänker också att vi ska lägga in hur vi 

tänker oss att det här som vi provar här och nu ska utvärderas… Vi ska 

vara öppna för att vi kan behöva justera det framöver” (fg 3) 

I diskussioner i fokusgrupperna har det framkommit att det är en utmaning att hitta 

samarbetsformer på vårdcentralerna. Bedömningen är att det delvis beror på att vården 

har resursbrist. De efterfrågar ett utvecklingsarbete för att ta fram rutiner för 

vårdcentralerna för Geografiskt hälsouppdrag där detta ingår som en lika självklar del som 

övrigt arbete.  

”Vården är ju så upptagen av sina egna problem så det är svårt att bryta 

igenom. Viljan finns men så fort det blir lite för lite tid eller resurser så då är 

det som att då får sådana här projekt ryka först. Man har inte 

förutsättningarna.” (fg 1) 

En faktor som framkommer vid diskussionerna är att hälsosamordnarna sannolikt 

kommer att träffa deltagare som har mer behov av individuellt stöd än vad som ingår i 

Geografiska hälsouppdraget. Dessa individer kommer då att hänvisas till vårdcentralen för 

exempelvis tobaksavvänjning eller annan förebyggande vård. Detta kommer att öka 

efterfrågan på vårdcentralernas ordinarie arbete med levnadsvanor vilket kommer att 

behöva utvecklas framöver. Detta anses både som en möjlighet att utveckla 

vårdcentralens interna arbete med förebyggande men även en utmaning att utveckla och 

få resurser att räcka till. 

De (hälsosamordnarna) fångar upp personer på sina hälsofrämjande 

insatser och ska hänvisa dom till sin vårdcentral, så finns det ingen 
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tobaksavvänjare där.  Det kommer ju att komma upp så mycket tydligt var 

det brister…det måste vi nyttja, att ta in och samtidigt också då utveckla. 

(fg 3). 

Det finns behov av utveckling av en modell för stöd för hälsosamordnare som grupp i 

länet. Ett förslag är att den centrala samordnaren för Geografiskt hälsouppdrag som finns 

på centrala primärvårdsförvaltningen driver ett länsövergripande hälsosamordnarnätverk 

med syfte att stödja varandra och tillsammans arbeta med ständiga förbättringar. 

”Utmaningen blir för den centrala samordnaren att hålla ihop det här 

gänget och att jobba vidare, förfina och bryta ny mark men styrkan är att 

de kommer vara fler i det och att man kan stötta varandra. Man har en 

plattform att stå på.” 

Ett liknande behov av en modell för kollegialt stöd som beskrivs i citatet ovan omnämns 

också avseende de chefer på vårdcentralerna som kommer att få Geografiskt 

hälsouppdrag, det vill säga en hälsosamordnare i sin verksamhet.  

”kanske också att cheferna kan stötta varandra […] det har vi ju verkligen identifierat, alltså 

behovet av stöd för att komma in i den här kulturen (befolkningsinriktat hälsofrämjande 

arbete)” (fg 5). 

 

Arbete för att Geografiskt hälsouppdrag ska finnas kvar över tid 

En fokusgrupp nämner att det hälsofrämjande arbetet inte är lagstadgat och att det 

därmed finns risk att regioner och kommuner vid ekonomiskt svåra tider prioritera bort 

detta arbete. Samhällsekonomiska beräkningar över vilka kostnader som kan minska 

anser de är en viktig del som behöver finnas för att  rättfärdiga att arbetet ska finnas kvar. 

”att man får in de här samhällsekonomiska uträkningarna också, så att de 

ingår i uppföljningen och att man ser vad effekterna blir av det här arbetet. 

Och så att vi ser att vi får till en  paketering så att vi verkligen kan tala om 

att det här (Geografiska hälsouppdraget) syns och det här är!” (fg 5). 

Ytterligare ett incitament som anges för uppdragets fortlevnad är stolthet för det som 

utförs inom uppdraget och att det ska märkas om man plockar bort det. En övergripande 

kommunikationsplan för Geografiska hälsouppdraget för att arbeta kommunikativt 

omnämns viktigt att arbeta fram. 

”En stolthet tror jag, att bjuda på att det är en stolthet över att arbeta med 

dom här sakerna, både medarbetare, invånare […] och även politiskt 

tänker jag.” (fg 5). 
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Ledning och styrning 

En utmaning som kommer upp i fokusgrupperna är att Geografiska hälsouppdraget är en 

liten del av ett stort arbete med omställningen av hela hälso- och sjukvården ”Effektiv och 

nära vård 2030”, vilket ju inte är på plats ännu. Detta menar deltagarna är en anledning att 

ständiga förbättringar av uppdraget kommer att behöva pågå under många år. Det finns 

dock också samordningsvinster med att man startar upp det Geografiska hälsouppdraget 

och att omställningen av hälso och sjukvården för en effektiv och nära vård pågår 

parallellt.  

”Vi kommer aldrig komma i det läget att vi har en helt färdig karta […] 

utan vi får nog tänka att vi gör på ett sätt här och nu och så får vi se om det 

här var det bästa sättet, vi får utvärdera det helt enkelt.” (fg 3). 

”Det är spännande med möjligheter som man kan hitta allt efter vägens 

gång för nu har man kanske inte alla svaren, men det finns många 

möjligheter i det här som sker nu” (fg 3) 

Ett arbete som deltagarna anger kvarstår är att sätta lednings- och styrningsmodellen för 

länet som helhet. Detta är  utmaningar som bör behandlas inom det övergripande 

programmet för Effektiv och Nära vård 2030 för att få ihop alla delar inom omställningen 

av hälso och sjukvården. I och med att befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete nu införs 

som ett nytt område är detta en utmaning även vad gäller styrnings- och 

ledningsperspektivet.  

”Också i styrnings- och ledningsperspektivet är det någonting som bryter 

och utmanar.” (fg 5). 

Det är en utmaning att det nationellt inte finns så mycket erfarenhet av geografiskt ansvar 

för regioner avseende befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete. Ett utbyggt nationellt 

nätverk efterfrågas därför med de regioner som har påbörjat någon form av liknande 

arbete och det bör ligga inom ramen för det nationella arbetet för God och nära vård.  

Fokusgruppsdelatagarna ser ändå positivt på detta med att Uppsala län är tidiga med ett 

införande och att hela arbetet har genomförts som ett förbättringsarbete och planeras att 

fortsätta i den andan.   

”En utmaning (med att vara tidigt ute med ett nytt arbetssätt) är väl att 

man blir lite rädd så där, men en möjlighet är ju tvärtom då, att vi ändå är 

modiga och vågar och vågar misslyckas också. Jag menar det kommer vi 

att göra längs med vägen och det är okey att göra det, då lär vi oss 

någonting utav det och så skruvar vi” (fg 5). 
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(ett sådant nationellt nätverk som omnämns ovan  har efter genomförandet av denna 

fokusgruppsstudie bildats och drivs av SKR och det nationella nätverket Hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård (HFS). Region Uppsala är nu medlemmar i detta nätverk).  

I fokusgruppsstudien framförs också att Geografiska hälsouppdraget behöver införas 

konkret i det lokala kunskapsstyrningssystemet för Region Uppsala och kommunerna för 

att ge arbetet en tydligare koppling till den övriga vården och de samordningsvinster som 

sannolikt uppstår  både för Geografiska hälsouppdraget och det Lokala programområdet 

för levnadsvanor.  

”Kunskapsstyrningsspåret, det skulle ju ge lite mer kraft (åt Geografiska 

hälsouppdraget). Det vore dumt tänker jag, att inte inkludera att ta med 

det i arbetet i det lokala programrådet för levnadsvanor. Det är ju därifrån 

man ändå kan påverka nya riktlinjer och sådana delar”. (Fg 5) 

 

5 Diskussion 

5.1.1 Hälsosamordnare  – en viktig roll som behöver 

utvecklas vidare 
Yrkesrollen hälsosamordnare ansågs av informanterna som viktig och något att arbeta 

vidare med. Dokumentation och uppföljning lyftes som en av de viktigaste delarna att 

fokusera på framöver. Detta stöds också av Batalden och Stoltz (1993) som lyfter vikten av 

mätning och statistiskt tänkande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. En utmaning 

när förbättringsarbetet är genomfört är dock att arbetet med dokumentation och 

uppföljning av de hälsofrämjande insatserna fortsätter att löpa på och förbättras. En 

svensk studie om rehabilitering av cancerpatienter genom fysisk aktivitet (Neher et al., 

2020) visar att just steget från arbete med införande av ett arbetssätt till ordinarie 

införande är en utmaning där flera olika implementeringsstrategier krävs. Utifrån detta är 

det bra att det nu införts en central samordnare för Geografiskt hälsouppdrag på NVH APC-

utveckling som framöver i ordinarie verksamhet kan vara en stödjande och styrande 

funktion som påminner hälsosamordnarna om både dokumentation av insatser och 

uppföljning med deltagare mm.  

Fokusgrupperna har lyft vikten av lokala behovsbedömningar för de målgrupper som har 

störst behov samt att ta fram rätt insatser för dessa målgrupper är viktigt. Under 

pilotstudien har dessa behovsbedömningar genomförts i dialog med professionella men 

invånarna har inte deltagit. Ett utvecklingsområde är att även involvera invånare i 

kommande arbete med behovsbedömningar.  
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5.1.2 Utgå från lokala förutsättningar - kroka arm med 

andra aktörer 
Att utgå från lokala förutsättningar har av fokusgrupperna angetts som viktigt. I detta 

ingår bl.a. att arbeta utifrån befolkningens behov som exempelvis behov av stöd inom 

olika levnadsvanor samt avseende olika målgrupper men också viktigt att insatserna är 

uppsökande för att nå dessa grupper vilket också påvisats av (Bräuigam et al., 2019). 

Folkhälsomyndigheten (2021) har  i en rapport om hur folkhälsan påverkats under 

pandemin påvisat att ojämlikheten i hälsa har ökat i de grupper som redan innan 

pandemin hade en förhöjd risk för ohälsa. Detta betonar ytterligare vikten av att arbeta 

uppsökande för att hitta grupper med behov av hälsofrämjande insatser.  

Ytterligare 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. Dessa framgångsfaktorer ligger i linje med Regeringens 

delbetänkande God och nära vård -vård i samverkan (SOU2019:29) där vikten av att utgå 

från lokala behov understryks. Utifrån detta att utgå från det lokala behovet i befolkningen 

är det viktigt att Region Uppsala och kommunerna som huvudmän undviker övergripande 

beslut som inte tillåter lokala variationer inom det hälsofrämjande arbetet.   

Att kroka arm med andra aktörer nämns också som viktigt och att det förutom Region 

Uppsala och kommunerna finns många andra aktörer från civilsamhället som har stor 

kompetens och resurser. Att fokusgrupperna har lyft detta med samarbete över 

organisationsgränserna tydligt visar att alla dessa informanter som också är 

nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet har ett utvecklat systemteoretiskt tankesätt. 

Detta synsätt kan underlätta fortsatt arbete med Geografiskt hälsouppdrag.  

 

5.1.3 Fortsatt utveckling inför ett breddinförande i 

länet 
När Geografiskt hälsouppdrag går från pilotstudie till att införas i ordinarie verksamhet är 

förvaltningen Nära vår och hälsa i behov av att arbeta fram en intern organisation för 

uppdraget och det finns utmaningar kring detta. Projektledarens bedömning är att den 

situation som varit med covid-19 har försvårat ett förberedande arbete för att 

kommunicera och förankra till vårdcentraler inför att Geografiskt hälsouppdrag införs i 

ordinarie verksamhet. Det krävs således framöver mer arbete kring kommunikation men 

även mer arbete för förankring av det Geografiska hälsouppdraget, både avseende 

offentligt drivna- och privata vårdcentraler.   

Hos flera informanter fanns tidigare erfarenheter av att liknande hälsofrämjande 

satsningar hade lagts ner vid ekonomiskt sämre tider. Med anledning av detta behövs ett 

proaktivt arbete för att hälsofrämjande satsningar ska finnas kvar över tid. 
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Samhällsekonomiska beräkningar nämns som ett sätt för att visa ekonomisk nytta. Dessa 

beräkningar är viktiga men det är en utmaning att räkna på de hälsofrämjande insatser 

som genomförs eftersom deltagarna inte följs över tid 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.  

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.  

 

6 Slutsatser 
Studien påvisade att informanterna i fokusgrupperna upplevt hälsosamordnarrollen som 

värdefull för det lokala hälsofrämjande arbetet. Informanterna beskrev också att det finns 

utmaningar som att vidareutveckla uppföljning av de hälsofrämjande insatserna samt att 

standardisera arbetet med behovsbedömningar för att hitta rätt målgrupper och insatser 

för en god och jämlik hälsa. Att utgå från lokala förutsättningar och att kroka arm och 

samarbeta med andra aktörer lyftes också som framgångsfaktorer. Ett systemteoretiskt 

synsätt där både Region Uppsala, kommuner och andra aktörer finns med är därmed 

viktigt i fortsatt utveckling av Geografiskt hälsouppdrag. 

 

Pilotstudien Geografiskt hälsouppdrag har studerats i ett masterarbete på Jönköpings 

högskola inom området kvalitetsutveckling. Där finns metod, analys och diskussion mer 

utförligt (DiVA, 2021).  

 

7 Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av lärdomar från utveckling av Geografiskt hälsouppdrag 
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Bilaga 1. Lärdomar från utveckling av Geografiskt hälsouppdrag 

 
Strategiskt och 
systematiskt arbete 
viktigt! 

 
Systematik i dokumentation och uppföljning måste vara tydlig och löpa på samt utvecklas över tid.  
 
Behovsbedömningar behöver genomföras för att se vilka behov av insatser som finns i befolkningen och för att hitta rätt insatser. 

 
Utgå från lokala 
förutsättningar - 
kroka arm med andra 
aktörer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En framgångsfaktor har varit att hälsofrämjande arbete planeras och genomförs utifrån lokala förutsättningar och tillsammans med många lokala aktörer.  
 
Det är viktigt att ta om hand om det lokala hälsofrämjande arbete som redan pågår.  
 
Det är angeläget att löpande kartlägga vilka insatser som genomförs av alla lokala aktörer för att i dialog med kommunen och andra aktörer bedöma vad som ska göras 
framöver. 
 
Inför uppstart av samarbete med en kommun bör kommun och Region Uppsala tillsammans sätta en plan för hur samarbetet ska genomföras. Lokala förutsättningar 
som Region Uppsalas, kommunens och andra aktörers tillgång till resurser samt befolkningens hälsoläge och behov av hälsofrämjande insatser har varit grunden i 
inledande dialoger kring ett fortsatt samarbete.  
 
Inför uppstart har det varit viktigt att både kommuner och Region Uppsala byggt upp sina interna styrnings- och ledningsstrukturer kring det geografiska 
hälsouppdraget, både utifrån politik- och tjänstemannaledning.  
 
En struktur för löpande politiska ställningstaganden i kommunerna kring Geografiska hälsouppdraget har arbetats fram, vilket anges som en förutsättning för samarbete 
mellan kommun och Region Uppsala.   
 
Vid uppstarten har synsättet varit att det inte måste innebära att bidra med ”nya” pengar. Samarbetet innebar att bidra med befintliga resurser som personal och 
lokaler o.s.v., att arbeta med de resurser som redan finns. Detta har upplevts som en framgångsfaktor för att möjliggöra samarbete.   
 
En framgånsfaktor har varit att kommunerna skapat referensgrupper för Geografiska hälsouppdraget bestående av nyckelpersoner i tjänstemannaledningarna för de 
förvaltningar som omfattas av uppdraget.  
 
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 kommun och Region 
Uppsala. I Region Uppsala finns  Närvårdsstrateger, vilka är samfinansierade av Region Uppsala och respektive kommun. 
 
Lokalt nätverksbygge för att nå chefer i kommunens lokala verksamheter är centralt. Dessa chefer kan möjliggöra för att insatser kan genomföras i samarbete med 
kommunens verksamheter.  
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Fortsatt 
utvecklingsarbete för 
Geografiskt 
hälsouppdrag 

 
Det finns risk att regioner och kommuner vid ekonomiskt svåra tider prioritera bort det hälsofrämjnade arbetet. Samhällsekonomiska beräkningar behöver arbetas 
fram för att visa på ekonomisk nytta av arbetet. 
   
Ett incitament för uppdragets fortlevnad är stolthet för det hälsofrämjande arbetet och att det ska märkas om det bortprioriteras. En övergripande kommunikationsplan 
för Geografiskt hälsouppdrag bör arbetas fram för att möjliggöra bra kommunikation om uppdraget med befolkning, verksamheter och politik mm.  
 
Geografiskt hälsouppdrag är en liten del av omställningen av hela hälso- och sjukvården (Regeringens reform för på God och nära vård), vilken inte är på plats ännu. 
På grund av detta kommer ständiga förbättringar av det hälsofrämjande arbetet att pågå under många år. Det finns också samordningsvinster att dra nytta av i och 
med det stora omställningsarbetet pågår paralellt med utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet.  
 
En utmaning som kvarstår för Region Uppsala är att sätta lednings- och styrningsmodellen för länet som helhet. Detta är  utmaningar som bör behandlas inom det 
övergripande programmet för omställningen för en god och nära vård. Den centrala primärvårdsförvaltningen behöver också sätta en ny intern organisation för 
förvaltningen för uppdraget, Vilket omfattar att arbeta strategiskt och ta fram uppdragsbeskrivningar och eventuellt en strategi för hur Geografiskt hälsouppdrag 
organisatoriskt ska bedrivas inom förvaltningen. Ett behov av stöd finns också för de chefer på vårdcentralerna som kommer att få Geografiskt hälsouppdrag.  
 
Ytterligare en utmaning är att det nationellt inte finns så mycket erfarenhet av geografiskt hälsoansvar för Regioner avseende befolkningsinriktat hälsofrämjande 
arbete. Det är viktigt att erfarenhetsutbyte sker mellan de regioner som har påbörjat ett utvecklingsarbete.  
 
Geografiska hälsouppdraget bör införas konkret i det lokala kunskapsstyrningssystemet för Region Uppsala och kommunerna för att ge arbetet en tydligare koppling 
till övrig vård samt samordningsvinster som sannolikt uppstår  både för Geografiska hälsouppdraget och det lokala programområdet för levnadsvanor.  
 

 
Lärdomar från 
arbetet med 
hälsofräjande 
insatser 

 
Det har varit en utmaning att få deltagare till de hälsofrämjande insatserna, i synnerhet att få rätt deltagare utifrån syftet med en jämlik hälsa. En framgångsfaktor har 
varit samarbeta med andra aktörer och genom deras kontaktnät bjuda in deltagare. Såväl kommunens som andra aktörers professionella medarbetare men även 
eldsjälar utan koppling till någon speciell aktör.  
 
Det har varit en utmaning med kommunikation och att få fram budskap till alla i en grupp på grund av språksvårigheter samt olika utbildningsnivåer i en och samma 
grupp. Planering krävs därför för att få med tolkar där så är möjligt alternativt språkstöd eller annat tillvägagångssätt för att möjliggöra kommunikation med alla.  
 
Hälsofrämjande insatser bör inte kopieras när de utförs för olika grupper, utan målgruppsanpassas för varje grupp.  
 
Att arbeta med deltagare i grupp har varit positivt, gruppen har varit ett stöd för de enskilda individerna i sitt arbete med beteendeförändring.  
 
Att vid behov arbeta med små grupper har upplevs positivt, det har underlättat för deltagarna att interagera och ta till sig mer av budskapen.  
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