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Resultat Hälsofrämjande insatser 

- Deltagarenkäter vid hälsofrämjande insatser under pilotstudien i 

Tierp och Gottsunda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn: Pilotstudie - Geografiskt hälsouppdrag 

Projektledare: Helen Askebro 

Diarienummer: 

Datum: 2021-10-28 

Version: 1 

Region Uppsala



 

Slutrapport – PROJEKTiL 

Sida 1 av 14 

1 Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ................................................................................................................................. 2 

2 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

2.1 Övergripande syfte .......................................................................................................... 3 

2.2 Pilotstudiens syfte........................................................................................................... 3 

2.2.1 mål ......................................................................................................................................... 3 

3 Hälsofrämjande insatser ........................................................................................................ 4 

4 Metod ....................................................................................................................................... 5 

Resultat............................................................................................................................................ 6 

4.1 Effekt avseende livsstil ................................................................................................... 6 

4.2 Lära nytt om hälsosam livsstil ....................................................................................... 7 

4.3 Self efficacy ...................................................................................................................... 8 

4.4 Jämlik hälsa ..................................................................................................................... 8 

4.5 Levnadsvanor .................................................................................................................. 9 

5 Diskussion................................................................................................................................ 9 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 9 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 10 

7 Bilagor .................................................................................................................................... 10 

8 Referenser.............................................................................................................................. 11 

Bilaga 1. Uppföljning levnadsvanor ....................................................................................... 13 

 

  



 

Slutrapport – PROJEKTiL 

Sida 2 av 14 

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 stadsdelen 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 

Arbetsmarknadsenheten.    

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 

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

insatser ska kunna genomföras. Ett systemtänkande där Geografiska hälsouppdraget 

omfattas av samarbete inom hela systemet är därför viktigt.   
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2 Syfte 

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

invånarna i Uppsala län.   

2.2 Pilotstudiens syfte 

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

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

 

2.2.1 mål 
Resultatmått för deltagarna i de hälsofrämjande insatserna 

- 31/3 2021 tycker minst 80 procent av deltagarna i de hälsofrämjande insatserna att 

insatsen har gett en positiv effekt och att de förbättrat sina levnadsvanor. 

- 31/3 2021 har deltagarna i de hälsofrämjande insatserna ökat graden av self efficacy (tillit 

till den egna förmågan till livsstilsförändring) med minst 60 procent enligt Social Cognitive 

Theory scale.  
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3  Hälsofrämjande insatser 
Planen var att det inom projektet skulle genomföras fler hälsofrämjande insatser än vad 

som på grund av pandemin var möjligt. 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.  

 

Hälsofrämjande insatser som genomfördes i pilotstudien 
1. Kurs stress/sömn - småbarnsföräldrar med svenska som andraspråk Öppna förskolan   

(15 deltagare - deltagarna kom och gick dock lite under kursens genomförande, 5 

utvärderade deltagare vid avslutad insats) 

Insatsen genomfördes i Gottsunda och innehöll 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, 5 utvärderade deltagare vid avslutad insats) 

 

Insatsen genomfördes i Tierp och innebar 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 på recept (FaR) förskrivet med 

en inbjudan till Friskvårslotsen för stöd om fysisk aktivitet via telefon för att understödja 

vidmakthållande av det nya beteendet. Gruppen fortsatte även själva att träffas för 

gemensamma promenaderna efter avslutad insats.    

 

3. Stressförebyggande program för vård och omsorgspersonal 

Matvanor, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress  

(7 deltagare, 7 utvärderade deltagare vid avslutad insats ) 

 

Insatsen genomfördes i Tierp och innebar 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 arbetet för att 

delta. 
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4. Kurs - matvanor och fysisk aktivitet i SFI-klasser  

(37 deltagare, 18 utvärderade deltagare vid avslutad insats)  

 

Insatsen genomfördes i Gottsunda och innebar 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 samt för ungdomar) blev 

pausade på grund av pandemin och dessa har därför inte kunnat utvärderas inom 

projektet. 

4 Metod 
För att mäta om deltagarna fick positiv effekt av de hälsofrämjande insatserna fick de fylla i 

en enkät, vid första och sista tillfället av insatsen.  

För att mäta self efficacy  användes ett validerat frågebatteri Self Rated Abilities for Health 

Practices Scale (SRAHP) (Becker et al., 1993). Alla frågor i frågebatteriet har inte använts till 

alla deltagare. Frågor har valts för att passa respektive insats dels med ledning av vilken 

levnadsvana som insatsen omfattat dels med ledning av gruppens möjlighet att ta till sig 

och besvara enkätfrågor.  

För att mäta effekter avseende livsstilsförändring inom fysisk aktivitet, matvanor, alkohol 

och tobak användes frågebatteriet ”Frågor om levnadsvanor” som används inom Hälso- 

och sjukvården i Region Uppsala (DocPlus, 2021).  Alla frågor i frågebatteriet har inte använts 

till alla deltagare. Frågor för de levnadsvanor som insatsen omfattat har valts till varje 

enskild insats.  

Samtliga deltagare har också besvarat en enkätfråga om kursen gett positiva effekter i 

livsstil samt en fråga om de lärt något nytt om hälsosam livsstil. Dessa frågor är utformade 

specifikt för denna pilotstudie och är därmed inte validerade frågor som testats tidigare.  

Den inledande deltagarenkäten fylldes i av 64 deltagare i de fyra insatserna och den 

avslutande enkäten av 35 deltagare, bortfallet var 29 deltagare. 
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Resultat 

4.1 Effekt avseende livsstil 
Resultatet avseende frågan Positiva effekter avseende din livsstil (figur 1) visar att tre insatser 

av fyra nått målvärdet 80 procent, varav den sista genomförda insatsen 88 procent. Figur 1 

och 2 (på nästa sida) visar svarsalternativen: ganska- eller väldigt mycket.  

Figur. 1 Positiva effekter 
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4.2 Lära nytt om hälsosam livsstil 
Resultatet avseende Lära nytt om hälsosam livsstil (figur 2) visar att insatsen på SFI nått 

målvärdet 80 procent, övriga insatser visar också positiva resultat men når ej målvärdet.  

 

Figur 2. Lärde sig något nytt 
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4.3 Self efficacy 
Graden av Self efficacy (tilltro till den egna förmågan att ändra sina levnadsvanor) ökade i 

samtliga grupper vid en jämförelse före och efter insatsernas genomförande. Totalt 

utvärderades 35 deltagare. Den grupp som ökat minst  ökade med 4,5 procent och den som 

ökade mest med 44 procent, figur 3. Målvärdet var dock att 60 procent av deltagarna i de 

hälsofrämjande insatserna skulle öka graden av self efficacy, vilket inte uppnåtts. Målvärdet 

60 procent bedöms dock i efterhand som väl högt i och med de utmaningar som kom att 

uppstå under projektet i och med covid-19. Resultatet indikerar ändå att arbetet med 

strategierna för att öka self efficacy har haft genomslag i de genomförda insatserna. 

 

 

Figur 3. Graden av Self efficacy 
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4.5 Levnadsvanor 
Levnadsvanor har mätts men det var små enheter att mäta specifikt på varje enskild 

levnadsvana, det låga antalet mätenheter bör beaktas vid analys av resultatet. Resultat 

avseende levnadsvanor finns i bilaga 1.   

 

5 Diskussion 
Self efficacy (tilltron till den egna förmågan) ökade i samtliga fyra insatser hos de 

sammanlagt 35 deltagarna. Ytterligare visade resultatet att de ansåg att kursen gett positiva 

effekter avseende deras livsstil. Detta överensstämmer med tidigare forskning som 

framhåller att individen genom self efficacy underlättar för att genomföra och vidmakthålla 

förändring av levnadsvanor (Glanz et al., 2008) samt forskning som påvisat att 

befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete kan ha goda effekter på hälsan (Neumann et al., 

2017; Roux et al., 2008).  

I utvecklingsarbetet med hälsosamordnarna diskuterades varför deltagarenkäten från 

insatsen stressförebyggande program för vård och omsorgspersonal visade sämre resultat 

än övriga insatser. En reflektion var att eftersom denna insats bestod av arbete med alla 

levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sömnvanor och stress) lades inget 

större fokus på en enskild levnadsvana. Det kan därmed ha blivit för lite tid avsatt i insatsen 

för varje enskild levnadsvana för att påverka deltagarna.  

En diskussion uppkom inom Region Uppsalas verksamheter under projektet kring insatsen 

stressförebyggande program för vård- och omsorgspersonal i kommunen och specifikt om 

Region Uppsalas hälso- och sjukvård bör ta ett ansvar som anses vara företagshälsovårdens 

ansvar. Denna ansvarsfråga bör noga beaktas i planering av kommande insatser inom 

Geografiskt hälsouppdrag. Beslut bör också fattas om insatser riktade direkt mot 

arbetsplatser över huvud taget ska ingå i Geografiskt hälsouppdrag.    

5.1 Metoddiskussion 
En utmaning kring validiteten i deltagarenkäterna var att många deltagare precis börjat att 

lära sig svenska och därmed kan ha haft svårigheter att förstå frågorna. Språkstödjare fanns 

med i en del insatser men inte i alla. Det faktum att enkäterna och informationen i insatserna 

kan upplevas som svåra har diskuterats med hälsosamordnarna och att enkäterna 

fortsättningsvis behöver konstrueras på ett mer lättförståeligt vis.  
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6 Slutsats 
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. Det 

var dock ett lågt deltagarantal som bör beaktas. Utifrån lärandet från de hälsofrämjande 

insatserna och deltagarenkäterna kan vidareutveckling genomföras av arbetssätt med 

Geografiskt hälsouppdrag.  

7 Bilagor 
Bilaga 1. Uppföljning levnadsvanor 
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Bilaga 1. Uppföljning levnadsvanor 
 

Deltagarenkäterna visar att levnadsvanorna har förbättrats i samtliga grupper mellan 

insatsens start och avslut. Graden av förändring varierar dock i en jämförelse mellan de 

olika insatserna. Observera att antalet utvärderade enkäter (n=) är lågt i flera insatser.   
Matvanor och fysisk aktivitet – SFI Gottsunda 

Resultatet visar en knappt synbar förbättring avseende matvanor generellt, figur 1. 

Matvanorna har mätts genom Socialstyrelsens index för matvanor. Maxpoäng är 12 och 1–

4 poäng innebär betydande ohälsosamma levnadsvanor. Resultatet visar att gruppen har 

relativt bra matvanor redan vid start av insatsen. Vid en analys av de olika delarna i indexet 

vilket besår av hur ofta deltagarna äter: grönsaker, frukt och bär, sötsaker och fisk visade 

det sig att deltagarna konsumerade väldigt mycket frukt och bär samt grönsaker. Sötsaker 

konsumerades däremot för mycket och fisk för lite enligt nordiska 

näringsrekommendationer, Livsmedelsverket (2012). Konsumtionen av fisk ökade vid en 

jämförelse före och efter insats där 54 procent av deltagarna inte åt fisk i början och 21 

procent åt fisk efter avslutad insats , se figur 2. 

 

Figur 1. SFI – Matvanor (index alla matvanor)   Figur 2. SFI – Konsumtion: Fisk/ skaldjur  

 

Avseende resultat för fysisk aktivitet så var 

det vid starten av insatsen 22 procent av 

deltagarna som inte ägnade någon tid till 

fysisk träning som fick dem att bli andfådda. 

Vid avslutad insats hade detta minskat till 5 

procent, således en förbättring av fysisk 

träning i gruppen, Figur 3.  

                     

                                                                                                  Figur 3. SFI – Fysisk aktivitet   
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Stress och sömnkurs - Öppna förskolan Gottsunda  

Resultatet visar att stressen minskat från första till sista tillfälle av kursen, figur. 4. 

Resultatet avseende sömn visar både positiva och negativa resultat, figur 5. Resultaten 

från insatsen på Öppna förskolan ska dock tolkas med försiktighet på grund av lågt antal 

deltagare samt att deltagarna kom och gick lite under insatsens gång.   

Figur 4. Öppna förskolan – Stress                           Figur 5. Öppna förskolan - Sömn 

Promenadgrupp - Patienter hänvisade från vårdcentral i Tierp 

Resultatet för insatsen promenadgrupp 

visar att antalet aktivitetsminuter per 

vecka har ökat generellt i gruppen vid en 

jämförelse från första till sista tillfälle av 

insatsen, Figur 6   

 

 

    

                                                                                                         Figur 6. Promenadgrupp -  Vårdcentral 

Stressförebyggandeprogram – Personal inom vård och omsorg  i Tierp 

 

Resultatet från kursen för att förebygga 

stressrelaterade symptom för anställda 

inom vård och omsorg visade på en knappt 

märkbar förbättring avseende stress där 

endast 17 procent upplevt att stressen 

minskat och resterande 83 procent 

upplevde ett oförändrat stressläge, figur 7. 

 

                                                                                                 Figur 7. Stressförebyggandeprogram                                                                                                   


