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Arbetssätt för hälsosamordnare 
Uppdraget kring hälsofrämjande insatser för befolkningen är nytt. I och med att 

Geografiskt hälsouppdrag införs behöver därför konkreta arbetssätt utvecklas för detta.   

Dokumentationssystem 
Ett digitalt metodstöd ”Helhetsmetodiken” för systematiskt arbetssätt vid planering, 

genomförande och dokumentation av hälsofrämjande insatser har utvecklats och testats, 

figur 1. Det digitala metodstödet finns på hemsidan: Helhetsmetodiken.se. Metodstödet 

kan användas på dator, surfplatta och telefon (app.). Hälsosamordnarna loggar in sig med 

ett privat lösenord för åtkomst till Region Uppsalas sida med ett för regionen lokalt 

anpassat metodstöd för dokumentation, frågorna i dokumentationen finns i bilaga 1. När 

hälsosamordnare anser en hälsofrämjande insats färdigdokumenterad anges ”Skicka” i 

systemet varpå en rapport bildas i PDF vilken utsedd ”redaktör” för Helhetsmetodiken i 

Region Uppsala (samordnare på NVH/APC-utveckling) kan hämta ur systemet. Vissa data 

finns som Excell-fil. Inga personuppgifter anges i dokumentationen i Helhetsmetodiken.     

Helhetsmetodiken innefattar en hel metodik för folkhälsoarbete med viktiga delar som 

deltagardelaktighet vid planering av hälsofrämjande insatser samt arbete för ökad tilltro till 

den egna förmågan till beteendeförändring utifrån Social cognitive theory (SCT) (se stycke 

om SCT nedan). För att få struktur på folkhälsoarbetet är den centrala kärnan i 

Helhetsmetodiken att dokumentera arbetet på ett systematiskt sätt men hela arbetssättet 

utifrån Helhetsmetodiken är viktigt.  

 
Figur 1. Beskrivning av Helhetsmetodiken utifrån https://helhetsmetodiken.se 

https://helhetsmetodiken.se/
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Helhetsmetodiken är framarbetad av Västra Götalandsregionen, Angereds närsjukhus. De 

har genom sitt hälsofrämjande arbete utvecklat metoden sedan 2004. Region Uppsala har 

godkännande att ändra frågorna i metodstödet i Helhetsmetodiken för att anpassa till 

Region Uppsalas verksamhet. Denna modifiering är nödvändig eftersom metodstödet är 

framtaget utifrån Angereds verksamhet kring hälsofrämjande, vilken skiljer sig från Region 

Uppsalas verksamhet.   

Social kognitive theory (SCT) 
Enligt SCT kan individens eller gruppens tilltro till sin egen förmåga stärkas genom att 

synliggöra positiva förebilder och att synliggöra och använda möjligheter att påverka 

livsvillkor och omgivning. Att arbeta hälsofrämjande utifrån  SCT har visat på goda resultat 

avseende förbättrade levnadsvanor (Glanz et al., 2008).  

 Förloppet för pilotstudien 
Arbetsprocess under projektet – Work shops med hälsosamordnarna 

Arbetsprocessen, figur 2, bedrevs genom work shops med de båda hälsosamordnarna där 

metodstödet i Helhetsmetodiken testats. Arbetet innebar att hälsosamordnarna 

kontinuerligt arbetade med förbättringar av arbetssättet med hälsofrämjande insatser med 

stöd från metodstödet.  Genom resultat från enkäter med deltagare efter genomförda 

insatser samt hälsosamordnarnas erfarenheter under arbetets gång utvecklade 

hälsosamordnarna kontinuerligt metodstödet vidare.  

Figur 2. Schematisk bild över arbetsprocess för projektet  
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Metodstödet har utvecklats inför projektet för att 

tydliggöra stegen i metoden PGSA (Langley et al., 

2009), figur 3. Intentionen är att 

hälsosamordnarna systematiskt ska arbeta 

utifrån det cykliska förloppet i PGSA-cykeln vid 

utveckling av varje ny hälsofrämjande insats. 

Varje sida i metodstödet innebär arbete utifrån en 

av de fyra delarna i PGSA-hjulet d.v.s. planera, 

göra, studera och agera, bilaga 1. Projektet har 

inneburit att utveckla metodstödet vidare med 

att lägga till nya frågor och ta bort andra samt att  

testa metodstödet i konkret arbete med 

hälsofrämjande insatser                                                       Figur 3. PGSA-cykel, Langley et al., 2009.                                                          

                                                                                                     

En anledning att införa metodstödet är också att underlätta för hälsosamordnarna att följa 

tankegångarna om SCT och self-efficacy vid genomförande av hälsofrämjande insatser 

(Glanz et al., 2008). Ytterligare en intention med att införa Helhetsmetodiken är att Region 

Uppsala framöver kan samarbeta med andra regioner i Sverige som använder 

Helhetsmetodiken för ett fortsatt gemensamt lärande. I det nationella samarbetet kan inte 

alla data jämföras i och med att regionerna till viss del använder olika frågor i metodstödet 

men arbetssätt och erfarenheter av arbetet med metoden kan utväxlas. Ett samarbete har 

under projekttiden påbörjats med Angereds närsjukhus samt det nationella nätverket för 

erfarenhetsutbyte kring Helhetsmetodiken.  

Resultat  
Resultatet avser två hälsosamordnare och det hälsofrämjande arbete de har utfört under 

hösten 2020 till och mer våren 2021 i Gottsunda och i Tierp.  Sammanlagt genomfördes 4 

hälsofrämjande insatser där 35 deltagare fyllt i avslutande deltagarenkäter. Ytterligare två 

insatser genomfördes men fick avbrytas på grund av pandemin och kunde därmed inte 

utvärderas.  

Vilket beskrevs i tidigare stycke har hälsosamordnarna under projektet  utvecklat och 

reviderat metodstödet (bilaga 1. Frågor i digitalt metodstöd Helhetsmetodiken), 

exempelvis tillades en fråga om analys av vad som fungerar bra och dåligt i insatserna för 

att se mönster av positiva/negativa delar i insatserna att ta med i fortsatt planering av nya 

insatser. Utöver revideringen av befintligt metodstöd framkom också i dialog med 

hälsosamordnarna att det finns behov av ett kompletterande metodstöd att använda för 

enklare insatser. Ett kort metodstöd arbetades därmed fram tillsammans med 

hälsosamordnarna, bilaga 2.  
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En fråga som hälsosamordarna besvarat är: Har metodstödet varit ett stöd i det 

hälsofrämjande arbetet? figur 4.  Målvärdet för denna fråga var 10. Resultatet visar att 

hälsosamordnarna upplevde större stöd av metodstödet i början av projektet. 

 Vid en analys av resultatet meddelar hälsosamordnarna att metodstödet var ett stort stöd 

i början då mycket var nytt och det fanns behov av mycket mer stöd än senare. Slutligt 

resultat för båda hälsosamordnare är 7 vilket bedöms som bra i och med den situation 

som varit med pandemin under hela projekttiden.  

 

Figur 4. Hälsosamordnare A och B - upplevt stöd av metodstödet 

 

En aspekt som också studerats var om 

den administrativa arbetstiden med 

metodstödet motsvarar det stöd som 

metodstödet ger i det hälsofrämjande 

arbetet, figur 5. Under endast två av 20 

veckor har en av hälsosamordnarna 

svarat nej. Båda dessa veckor 

sammanföll med tid för tekniska 

problem med hemsidan för 

Helhetsmetodiken.  

 

                                                                                      Figur 5. Administrativ arbetstid                                                                             

n=2 

n=2 
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Diskussion 
Resultatet visade att hälsosamordnarna tyckte att metodstödet var ett stöd i deras arbete 

och att det fungerade bra, vilket ligger i linje med forskning som visar att utveckling av 

arbetsprocesser liksom denna med metodstödet med  inkluderande delar som att mäta 

och studera arbetet är framgångsfaktorer (Nelson et al., 2002; Nelson et al., 2007). 

Hälsosamordnarna tyckte dock att utvecklingen av metodstödet bör fortsätta när de har 

mer erfarenhet. Metodstödet bör revideras löpande utifrån att omvärlden förändras samt 

nya lärdomar från arbetet med hälsofrämjande insatser. Fortsatta mätningar kring nöjdhet 

med metodstödet bör också genomföras när fler hälsosamordnare rekryterats. Ständiga 

förbättringar av arbete inom hälso- och sjukvård bör generellt iakttas (Batalden & Stoltz, 

1993; Bergman & Klefsjö, 2012) och bör såldes vara i fokus även i arbetet med 

metodstödet. Hälsosamordnarna rapporterade också att de önskar en kortare variant av 

metodstödet att använda vid mindre insatser. Ett kort metodstöd har tagits fram men har 

inte kunnat testas under projekttiden. Detta korta formulär bör prövas för att kunna tas i 

bruk för att tillse att administrativ tid i det hälsofrämjande arbetet blir så liten som möjligt.    

Slutsatser 
Projektet har bidragit till fler lärdomar om systematiskt arbetssätt för Geografiskt 

hälsouppdrag. Hälsosamordnarna rapporterade att de upplevt det digitala metodstödet i 

Helhetsmetodiken som ett stöd i arbetet med planering och genomförande av 

hälsofrämjande insatser. Deltagare rapporterade att de genom de hälsofrämjande 

insatserna lärt sig nya saker om hälsosam livsstil och även att insatserna givit positiva 

effekter avseende deras livsstil, se bilaga 1 till huvudrapport . Utifrån erhållna erfarenheter 

behövs kontinuerligt utvecklingsarbete.  

Bilagor 
Bilaga 1. Frågor i digitalt metodstöd (Långt formulär) – Helhetsmetodiken 

Bilaga 2.  Frågor i digitalt metodstöd (kort formulär) – Helhetsmetodiken 
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Bilaga 1. Frågor i digitalt metodstöd (Långt formulär) - 

Helhetsmetodiken  
(Metodstöd från Helhetsmetodiken.se omarbetat för Region Uppsala) 

Planering 

I denna del av formuläret redogörs för planeringen  

av insatsen/aktiviteten. Vad ska göras? av vem?  

hur ska insatsen/aktiviteten genomföras och var någonstans?  

En viktig del i planeringsfasen är varför en insats ska genomföras  

och därav är en behovsbedömning viktig. 

 

1. Behovsanalys - Vilket behov finns hos invånarna för  

insatsen/aktiviteten? 

2. Planering av insatsen/aktiviteten tillsammans med samarbetspartners  

- Vem gör vad? Personella resurser, lokaler, ev. kostnader etc.) 

3. Tidsplan för insatsen/aktiviteten Ex. Antal träffar totalt, träffar/vecka, Datum första och sista 

träff, vilka veckodagar, tid. 

4. Hur involveras invånare/deltagare i arbetet med att ta fram insats/aktivitet? 

5. Vilka genomförandeformer används vid insatsen? 

   Samtal 

   Dialogföreläsning 

   Utställning 

   Öppet hus 

   Föreläsning 

   Praktisk tillämpning ex matlagningskurs 

   Annat 

6. Material (exempelvis broschyrer) 

7. Vilka strategier utifrån Social cognitive theory (SCT) planeras att användas? 

   Stärka individens tilltro till sin egen förmåga 

   Stärka gruppens tilltro till sin egen förmåga 

   Synliggöra positiva förebilder   

   Påverka förväntningar på konsekvenser av medvetna val 

   Synliggöra och använda möjligheter att påverka livsvillkor och omgivning 

   Göra det lätt att leva hälsosamt 
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Genomförandet av insatsen/aktiviteten (Görafasen) 

I denna del redogörs för den insats/aktivitet som genomförts samt  

om några avsteg från planen gjorts.  

Görafasen består också av insamlande av data som exempelvis  

antal deltagare, samarbetspartners o.s.v. 

 

8. Redogörelse av insatsens/aktivitetens genomförande 

 

9. Antal deltagande arrangörer från Region Uppsala 

 

10. Antal deltagande arrangörer från kommunen 

 

11. Antal deltagande arrangörer från andra lokala samarbetspartners 

 

12. Totalt antal deltagare exklusive arrangörer 

 

13. Vilka åldrar var representerade? 

-  förskolebarn 0–6 år 

- barn i grundskoleåldern 7–16 år 

- unga vuxna 17–25 år 

- unga-medelålders 26–64 år 

- yngre äldre 65-79 år 

- äldre äldre 80 och äldre 

14. Antal: kvinnor, män, barn? 

 

17. Saknades någon i rummet?  

 

18. Vilka strategier utifrån Social cognitive theory (SCT) användes vid insatsen/aktiviteten? 

stärka individens tilltro till sin egen förmåga 

- stärka gruppens tilltro till sin egen förmåga 

- synliggöra positiva förebilder 

- påverka förväntningar på konsekvenser av medvetna val 

- synliggöra och använda möjligheter att påverka livsvillkor och omgivning 

- göra det lätt att arbeta hälsosamt 

 

19. Utvärderingsblankett överlämnad till deltagarna 

   Ja 

   Nej 

   Till vissa deltagare 
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Uppföljning av insatsen/aktiviteten (Studerafasen)  

I denna del reflekteras och analyseras över den information  

som samlats in under insatsen/aktiviteten.  

Hur gick det? Stötte man på några hinder?  

Vad har man lärt sig? Vad säger mätningarna,  

blev det någon förbättring? 

 

 

20. Upplevde du att de strategier som användes inom SCT fungerade för deltagarna? i så fall 

på vilket sätt? Om inte strategierna fungerade vad berodde det på? Beskriv separat utifrån 

varje använd strategi 

 

21. Upplevde du svårigheter att inkludera dem som var där (i samtalet, som lyssnare…) utifrån 

språk, genus, funktionsvariation, nationell bakgrund eller annan faktor? 

 

22. Tyckte du att det verkade som om alla kände sig delaktiga? Beskriv hur eller varför inte? 

 

23. Om barn omfattats av insatsen/aktiviteten, beskriv på vilket sätt barns rättigheter har 

beaktats 

 

24. Vilket övergripande samlat resultat visar deltagarenkäterna? 

25. Vad beror det på att resultatet av insatsen blivit bra eller mindre bra? 

26. Har Gibbs reflektionsmodell använts för att reflektera över insatsen? 

 

26. Reflektion utifrån hela insatsens/aktivitetens genomförande - Slutsats 
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Fortsatt arbete (Agera-fasen) 

I denna del genomförs en bedömning av om insatsen/aktiviteten  

blev bra och om den kan standardiseras som metod vid 

ytterligare insatser/aktiviteter eller om arbetsmetoden behöver 

utvecklas för bättre resultat eller alternativt läggas ner.  

Ska arbetsmetoden utvecklas genomförs ett nytt 

förbättringsarbete med start i planerafasen i en ny PGSA-cykel. 

 

 

27. Vad är nästa åtgärd avseende denna insats/aktivitet? Finns behov/önskemål/planer på en 

fortsättning av något slag? 

28. Finns behov av ytterligare förbättringsarbete inom denna insats/aktivitet inför framtiden? 

Beskriv vad som kan behöva utvecklas som metodutveckling, kommunikationsmetoder etc. 

29. Finns behov av ytterligare förbättringsarbete (enligt frågan ovan)? Om ja använd detta 

formulär igen vilket är framtaget utifrån PGSA-modellen, om nej använd ett enklare/kortare 

formulär. 

   Ja 

   Nej 

   Vet ej 
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Bilaga 2. Frågor i digitalt metodstöd (kort formulär) – 

Helhetsmetodiken 
(Metodstöd från Helhetsmetodiken.se omarbetat för Region Uppsala) 

 

1. Behovsanalys - Vilket behov finns hos invånarna för insatsen/aktiviteten? 

2. Planering av insatsen/aktiviteten tillsammans med aktuella samarbetspartners - Vem 

gör vad? Personella resurser, lokaler, ev. kostnader etc. samt tidsplan för 

insatsen/aktiviteten. 

3. Redogörelse av insatsens/aktivitetens genomförande 

4. Vilka samarbetspartners har deltagit i arbetet 

5. Vilka åldrar var representerade? 

-  förskolebarn 0–6 år 

- barn i grundskoleåldern 7–16 år 

- unga vuxna 17–25 år 

- unga-medelålders 26-64 år 

- yngre äldre 65-79 år 

- äldre äldre 80 och äldre 

6. Antal: 

-  Kvinnor 

- Män 

- Barn 

7. Vilka strategier utifrån Social cognitive theory (SCT) användes vid insatsen/aktiviteten? 

   - Stärka individens tilltro till sin egen förmåga 

   - Stärka gruppens tilltro till sin egen förmåga 

   - Synliggöra positiva förebilder 

   - Påverka förväntningar på konsekvenser av medvetna val 

   - Synliggöra och använda möjligheter att påverka livsvillkor och omgivning 

  -  Göra det lätt att arbeta hälsosamt 

8. Upplevde du svårigheter under insatsen? (ex. delaktighet) 

9. Reflektion utifrån hela insatsens/aktivitetens genomförande - Slutsats (finns ytterligare 

behov av utveckling inför framtiden) 

 


