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SAMMANFATTNING 

Hälsofrämjande arbete har blivit ett allt vanligare samtalsämne bland anställda inom 

Region Värmland, men utifrån erfarenhet ute på praktik är det inte alla som har 

kunskap om vad det är i en djupare bemärkelse. Hälsofrämjande arbete berör alla 

yrkesgrupper inom sjukvårdsorganisationen och har en central roll i utvecklingen av 

arbetsmiljö och främjandet av hälsa bland sjukvårdspersonalen, minskad 

sjukfrånvaro med mera. Ska det hälsofrämjande arbetet bli lyckat måste alla 

medarbetare vara medvetna om vad det innebär. Syftet med denna uppsats är att 

analysera begreppet "hälsofrämjande arbetsplats", undersöka vilken information som 

regionen tillhandahåller inom ämnet, klargöra hur processen ser ut vid ansökan om 

att bli en hälsofrämjande arbetsplats samt ge en inblick i rollen hälsoinspiratör. 

Förhoppningen är att det ska resultera i en ökad medvetenhet kring fenomenet 

hälsofrämjande arbete.  

 

Slutsatsen av denna studie är att "hälsofrämjande" är ett svårdefinierat och komplext 

begrepp som inbegriper många faktorer. Region Värmland har ett bra underlag för 

hur det hälsofrämjande arbetet ska drivas framåt: organisationen förmedlar 

information online, via rutiner i dokumenthanteringssystemet VIDA samt via de 

hälsoinspiratörer som finns i verksamheterna. Hälsofrämjande arbete är viktigt för att 

bland annat minska sjukfrånvaro och bibehålla kvalitet i sjukvården. 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet behandlar ämnet hälsofrämjande arbete inom ramarna för 

vad det innebär inom Region Värmland. Uppdragsgivare till rapporten är Tina 

Andersson på Karlstads Teknikcenter.  

 

Rapporten är en del i kursen Examensarbete som ingår i utbildningen till 

Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare på Karlstads Yrkeshögskola. Efterforskning 

kring ämnet har fortskridit och sammanställts under vecka 8 - 20, våren 2019.  

 

1.1 BAKGRUND 

Denna rapport grundar sig på att Region Värmland för mycket diskussioner kring 

hälsofrämjande arbete och alla fördelar som finns med det arbetssättet i 

verksamheterna, men utifrån erfarenhet ute på praktik är det många medarbetare 

som inte vet vad det innebär i en djupare bemärkelse. Det är inte särskilt konstigt, 

eftersom begreppet "hälsa" har en rad olika definitioner, därmed blir ordet 

"hälsofrämjande" svårt att tolka [1, 2, 3]. Alla delar av organisationen behöver ha 

förståelse för vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär om förhållningssättet ska ge 

de önskade gynnsamma effekter som eftersträvas, såsom minskad sjukfrånvaro och 

ökad medvetenhet kring goda levnadsvanor. Därför är det viktigt med reflektion och 

diskussion kring det [1, 2, 4, 5, 6, 8]. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet och målsättningen med arbetet är att öka medvetenheten kring och kunskapen 

om hälsofrämjande arbete inom Region Värmland. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Denna uppsats har avgränsats till att analysera och undersöka den litterära och 

teoretiska bakgrunden till vad en hälsofrämjande arbetsplats är. Rapporten har 

begränsats till att handla om vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär för just 

Region Värmland, inga andra delar av landet.  

 

Syftet har inte varit att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet fortskrider praktiskt i 

verksamheterna. Tre korta frågor har ställts till en hälsoinspiratör inom psykiatriska 

öppenvården med syftet att få en inblick i vad den rollen innebär. Målsättningen har 

inte varit att undersöka de anställdas tankar kring förhållningssättet, i vilket fall det 

hade behövts en enkät alternativt djupintervjuer med anställda.  

 

1.4 METOD 

Den valda metoden för den här rapporten är litteraturstudie utifrån fyra litterära verk, 

Region Värmlands hemsida www.regionvarmland.se samt de dokument som finns 

tillgängliga som beskriver processen att bli hälsofrämjande. Vårdadministratören 

Jenny Asp har medverkat i en kort mejlintervju angående hennes roll som 

hälsoinspiratör på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 DEFINITIONER 

En organisation kan arbeta med hälsa på tre sätt: rehabiliterande, förebyggande och 

främjande [5]. Region Värmland har valt att jobba uteslutande enligt den främjande 

metoden, som också kallas för "salutogen". Citatet nedan är hämtat från Region 

http://www.regionvarmland.se/
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Värmlands ämnessida om hälsofrämjande arbetsplatser, notera att ordet 

"hälsofrämjande" står inom parantes i samma mening:  

 

”Förhållningssättet [till arbetsplatsen och arbetet] är salutogent 

(hälsofrämjande) och utvecklingsvänligt med fokus på det friska" [5].  

 

Jenny Medin och Kristina Alexandersson är författarna till boken Begreppen hälsa 

och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Båda är verksamma på Hälsouniversitet i 

Linköping. Medin är filosofie magister inom folkhälsovetenskap med kunskaper inom 

arbetsinriktad rehabilitering, och Alexandersson är docent och universitetslektor med 

en bakgrund inom både socialmedicin och folkhälsovetenskap [2]. I boken beskriver 

de att det salutogena förhållningssättet placerar fokus på verksamhetsutveckling i 

relation till friskhetsfaktorer, förändringar i verksamheten som påverkar personalen 

på ett positivt sätt [2]. Ordet har en del anknytning till begreppet “hälsa”, som är svårt 

att definiera grund av dess varierande betydelse beroende på sammanhang.  

 

Boken Ewles & Simnett Hälsoarbete (ursprungligen på engelska, Promoting Health: 

A Practical Guide) tar upp problematiken kring definitionen av begreppet "hälsa": 

 

"det [är] svårt att definiera hälsa i absoluta termer. Betydelsen kan 

definieras ur ett kulturellt och professionellt perspektiv och betydelsen 

har förändrats efterhand. Det finns en mängd definitioner och förklaringar 
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om vad det betyder att vara frisk och ingen kan anses vara rätt eller fel." 

[1] 

 

Ursprungligen författad av två akademiker inom fältet för hälsofrämjande arbete, 

Linda Ewles och Ina Simnett, har boken varit till stor hjälp för utbildningar och kurser 

inom vårdområdet sedan 1994. Numera står Angela Scriven bakom författarskapet, 

med en filosofie magister i pedagogik och mångårig erfarenhet av forskning kring 

folkhälsa och hälsofrämjande arbete har hon gedigen kunskap inom ämnet [1]. 

Boken förklarar svårigheten att definiera ordet "hälsa" med att ordet har använts i så 

pass många olika kulturella och professionella sammanhang. Det försvåras 

ytterligare av att alla människor har en egen definition av vad det innebär att vara 

frisk, då hälsa innebär olika saker för olika människor [1].  

 

Per Lindberg har disputerat i medicinsk vetenskap och har över 25 års erfarenhet av 

olika aspekter av arbetsmedicinska frågor. Han har bidragit med ett kapitel i antologin 

Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, författad av forskare från olika akademiska 

discipliner. Lindberg skriver att det inte finns någon konsensus kring hur "hälsa" ska 

definieras, således är det lika svårt att definiera "hälsofrämjande" [4]. Medin och 

Alexandersson väljer att utgå från gemensamma drag i synen på hälsa för att 

konkretisera innebörden av “hälsofrämjande”, som är en sammansättning av orden 

“hälsa” och “främja”:  

 

“Hälsofrämjande är aktiviteter för att främja hälsa […] Beskrivs ömsom 

som en process, ömsom som konkreta insatser, ömsom som mål.” [2] 
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Vidare beskriver Medin och Alexandersson målen för det hälsofrämjande 

förhållningssättet: “Hälsa, välbefinnande, livskvalitet” [2] samt identifierar 

gemensamma drag för de olika definitionerna som finns av ordet “hälsofrämjande”: 

“Ge individen ökad kontroll över de faktorer som inverkar på hennes hälsa.” [2]. 

 

Scriven summerar "hälsofrämjande arbete":  

 

"att höja hälsostandarden för enskilda och samhällen. Främjande 

betyder i samband med hälsa att förbättra, flytta fram, stödja, uppmuntra 

och placera hälsan högre upp på personliga och offentliga 

dagordningar." [1] 

 

Utöver det understryker Scriven vikten av den administrativa personalens roll i det 

hälsofrämjande arbetet:  

 

"[den administrativa personalen] är nyckelpersoner för att praktiken ska 

fungera smidigt […] De har en viktig roll i hälsofrämjandet eftersom de 

kan sköta patienternas tillgång till hälsoinformation." [1] 

 

"Salutogen" och "hälsofrämjande" har därmed en stark korrelation, och 

hälsofrämjande åtgärder inom en verksamhet är sådana som avser att förbättra 

psykisk och/eller fysisk arbetsmiljö för de anställda. Dessa åtgärder leder till positiva 

effekter såsom minskad sjukfrånvaro och minskat antal sjukskrivningar, vilket har 

observerats i andra verksamheter där hälsofrämjande åtgärder implementerats [3]. 
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2.2 INFORMATION PÅ HEMSIDAN REGIONVARMLAND.SE 

Ämnet “hälsofrämjande arbetsplatser” har en egen flik på Region Värmlands 

hemsida. Ämnessidan inleder med rubriken “En god arbetsmiljö ger bättre trivsel, 

lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning” - det är det centrala i det 

salutogena förhållningssättet som diskuterades i del 2.1 [5]. Faktorer som påverkar 

hälso- och sjukvårdspersonalens hälsa i en positiv riktning identifieras, i det här fallet 

"En god arbetsmiljö" [5]. 

 

På ämnessidan beskrivs regionens utgångspunkt i arbetet. Två av de mål som finns 

för att bibehålla god hälsa bland personalen är att "minska sjukskrivningarna och öka 

välbefinnandet och engagemanget i arbetet", och regionen "ansluter […] till 

uppfattningen att hälsofrämjande arbete kan bidra till minskad risk för medarbetarna 

att drabbas av sjukdom och stress" – det knyter an till Medin och Alexanderssons 

diskussion om det salutogena, hälsofrämjande förhållningssättet och dess positiva 

effekter som nämndes i del 2.1 [2, 5].  

 

Regionen understryker vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen föregår med gott 

exempel för de patienter som behandlas i verksamheten, eftersom det också är en 

del i det hälsofrämjande arbetet: "I detta arbete kan även våra medarbetare vara 

goda förebilder för våra patienter i hälsofrågorna" eftersom "Medarbetarna är en 

viktig del i en framgångsrik verksamhetsutveckling, för invånarnas bästa" - som 

nämndes i del 2.1 är den administrativa personalen, vårdadministratörerna, 

nyckelpersoner vad gäller det [5]. Självklart angår det alla anställda inom regionen att 

verka för en positiv verksamhetsutveckling, att vara en god förebild ingår i det 
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ansvaret. Inte bara för att patienterna ska få bästa möjliga vård och råd, personalen 

är också representanter för Region Värmlands värderingar [5, 6]. Det hälsofrämjande 

förhållningssättet ska därmed genomsyra hela verksamheten och nå ut till alla chefer, 

anställda och till varje enskild patient. 

 

Ytterligare ett mål inom organisationen är att hela Region Värmland ska vara en 

certifierad hälsofrämjande arbetsplats år 2021. Sidan beskriver några av de 

förutsättningar som krävs för att nå det målet, bland annat att all personal måste ha 

kunskap om vad en hälsofrämjande arbetsplats är, att förhållningssättet är 

salutogent, att all personal har kunskap om hur det salutogena förhållningssättet 

tillämpas samt att arbetsgruppen för kontinuerliga diskussioner kring värdegrund och 

levnadsvanor. Chefer och skyddsombud erbjuds skräddarsydda utbildningar inom 

arbetsmiljö [5, 6]. 

 

Varje år görs en undersökning om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats, denna 

baseras på en skattningsenkät samt hälsoduk som finns att ladda ned på 

ämnessidan. Denna del av förbättringsarbetet är central då den dokumenterar 

kontinuiteten i arbetet med att utvärdera och förbättra hälso- och sjukpersonalens 

arbetsmiljö och arbetsvillkor [5, 6]. 

 

Processen för att bli en hälsofrämjande arbetsplats finns beskriven i en guide som 

kan laddas ned på ämnessidan. Det finns också en officiell rutin med tillhörande 
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intresseanmälan om att bli en hälsofrämjande arbetsplats, publicerad i regionens 

dokumentdatabas VIDA [6, 8, 9].  

 

Ämnessidan innehåller nedladdningsbara dokument på engelska om vad en 

hälsofrämjande arbetsplats är, vikten av fysisk aktivitet för att må bra, 

skattningsenkät för medarbetarundersökning samt hälsoduk – det ökar 

tillgängligheten så att även icke svensktalande medarbetare kan göra sig medvetna 

om vad det innebär [5]. 

 

2.3 PROCESSEN 

Informationen om processen för att bli en hälsofrämjande arbetsplats är samlad från 

fyra olika källor: 

 

• Region Värmlands ämnessida om hälsofrämjande arbetsplatser. 

• Guiden "Att bli en Hälsofrämjande arbetsplats i landstinget i Värmland" - 

numera Region Värmland, men PDF:n är inte uppdaterad. 

• Rutinen RUT-11328 som kan laddas ned i VIDA. 

• Intresseanmälan för att bli en hälsofrämjande arbetsplats som kan laddas ned 

via regionens hemsida samt via VIDA [5, 6, 8, 9]. 

 

De angivna källorna ovan innehåller i stort sett identisk information om varför 

verksamheten ska arbeta hälsofrämjande, vad som kännetecknar en hälsofrämjande 

arbetsplats samt de olika momenten som genomförs vid ansökan – rubrikerna 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  9 

 

Hälsofrämjande arbete inom 

Region Värmland 

 Elin Blom   

 

 

 

"Varför?" och "Vad?" klargör ramarna för arbetssättet medan "Hur?" beskriver hur 

verksamheten ansöker [5, 6, 8, 9].  

 

Ansökningsprocessen inleds med en intresseanmälan på fastställd blankett till 

Personalstaben, Arbetsmiljö och hälsa, som undertecknas av chef samt företrädare 

för medarbetarna [6]. I denna intresseanmälan beskrivs verksamheten, på vilka sätt 

verksamheten arbetar med värdegrundsarbete, vad verksamheten vill uppnå med att 

arbeta hälsofrämjande, motivering till varför verksamheten ska få certifieringen och 

en kort beskrivning av hur verksamheten uppfyller SAM (Systematiskt 

Arbetsmiljöarbete). Ett fungerande SAM som går i enlighet med regionens riktlinjer är 

ett baskrav för att överhuvudtaget få ansöka om certifieringen [6, 8, 9].  

 

Genomförande-delen är uppdelad i tre faser: 

 

2.3.1 Introduktion och planering. 

Medarbetarna i verksamheten får en introduktion i ämnet "Vad är hälsofrämjande 

arbete?" under vilken personalen arbetar med den tidigare nämnda Hälsoduken. I 

den identifieras friskfaktorer i verksamheten – vilka faktorer som verkar för att 

personalen ska må bra. Sedan tar verksamheten fram en handlingsplan för det 

hälsofrämjande arbetet som ska ske framledes. Denna handlingsplan baseras på 

Hälsoduken [5, 6, 8]. Två hälsoinspiratörer utses i verksamheten, se del 2.4 av denna 

rapport för mer information om uppdraget. 
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2.3.2 Genomförande av aktiviteter och utbildning.  

• Regionhälsan utbildar hälsoinspiratörerna samt erbjuder hälsoscreening till 

alla medarbetare i verksamheterna. 

• Verksamheten analyserar förbättringsförslag för LEAN-arbetet utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv.  

• Verksamheten erbjuder nätverksträffar för chefer samt hälsoinspiratörer fyra 

gånger per år. Vid dessa träffar sker erfarenhetsutbyte samt 

kompetensutveckling i samverkan med andra hälsofrämjande arbetsplatser 

inom regionen. 

• Som deltagare i en hälsofrämjande verksamhet ges företräde till att delta vid 

föreläsningar inom det hälsofrämjande området.  

• Verksamheten tar aktivt ställning till genomförandet av fysisk aktivitet med 

medarbetarna, verksamheten ska då utgå ifrån den enskilda personalens 

behov och förutsättningar.  

• Som en del av det hälsofrämjande arbetet, erbjuds regionens 

medarbetarutbildning till hälsofrämjande verksamheter [5, 6, 8].  

 

2.3.3 Certifiering. 

För att certifieras som en hälsofrämjande arbetsplats måste arbetsplatsen uppfylla tre 

villkor, dessa är:  

 

• "Två års arbete som hälsofrämjande arbetsplats. 

• Skattningsenkät genomförd med medelvärde över 4 för varje område och 

svarsfrekvens lägst 70 procent. 

• Uppfyller målen för hälsofrämjande arbetsplats i uppföljningssamtal." [6, 8, 9] 
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De som certifierar verksamheter inom regionen består av regiondirektör, 

regionssamrådet samt en representant från personalstaben. Certifieringen är giltig i 

tre år och utdelas av regiondirektören efter förslag från hela certifieringsgruppen. 

Omcertifiering sker vart tredje år [5, 6, 8].  

 

2.4 UPPDRAGET SOM HÄLSOINSPIRATÖR  

Jenny Asp är vårdadministratör och hälsoinspiratör på Psykiatriska Öppenvården i 

Karlstad. För att få en inblick i hennes roll som hälsoinspiratör ställdes tre korta frågor 

till henne via e-mejl: 

 

• Vad fick dig att ta dig an uppdraget som hälsoinspiratör? 

• Vad innebär uppdraget? 

• Exempel på hälsofrämjande insatser som ni har på Psykiatriska 

Öppenvårdsmottagningen? 

 

Jenny beskriver att hon har ett stort intresse för hälsa och träning. Sedan hon fick sin 

anställning inom Region Värmland har hon verkat för att personalen ska ges 

möjlighet till friskvård såsom andnings- och yogaövningar. När Psykiatriska 

Öppenvården sökte hälsoinspiratörer blev hon tillfrågad, och för henne var det en 

självklarhet att ta sig an uppdraget. Rollen innebär att hon "ska samordna fysisk 

aktivitet på arbetstid, tävlingar och seminarier, motivera medarbetare till hälsosamma 

vanor, genomföra ett hälsoduksarbete [verksamheten använde sig dock av en enkät 

istället], föregå med gott exempel och vara aktiv" [7]. Utöver det har hon ett ansvar 

för dialogen mellan chefer, ansvariga och medarbetare om det är något som ska 

ändras på eller tillföras verksamheten i "hälsofrämjande syfte" [7]. 
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Sedan psykiatriska öppenvården blev hälsofrämjande har verksamheten vidtagit en 

rad olika åtgärder för att främja de mål som regionen satt med det hälsofrämjande 

arbetet, delvis "bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning" [5]: 

 

• Införandet av friskvårdstimme. 

• Hälsofrämjande aktivitet en gång i veckan, information om det ges på 

Hälsotavlan (som är placerad i anslutning till personalingången). 

• Införandet av Inspirationsveckor. Då har verksamheten en aktivitet varje dag 

under en hel vecka. Exempel på aktiviteter är pingisturnering, promenad och 

lunchmusik i Domkyrkan och gå till gymmet. 

• Verksamheten köper in frukt.  

• Personalen får komma med förslag på olika aktiviteter arbetsgruppen kan 

göra, exempelvis promenad, picknick eller joggingrunda. 

• Verksamheten har köpt in ett pingisbord [7]. 

 

3 RESULTAT 

Resultatet av den här rapporten visar att det är svårt att definiera vad hälsofrämjande 

arbete innebär, det grundar sig delvis i att ordet "hälsa" har använts i väldigt många 

olika kulturella och professionella situationer och sammanhang - ordet "hälsa" 

definieras utifrån sin kontext, likaså "hälsofrämjande". Utifrån litteratur, information 

från Region Värmlands hemsida samt en intervju med hälsoinspiratören Jenny Asp, 

är åtgärder för positiva hälsoeffekter, ökad livskvalitet och bättre arbetsliv goda 

exempel på hälsofrämjande arbetssätt. 
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Analysen av informationen som Region Värmland tillhandahåller via sin hemsida 

visar att regionen har ett underlag för varför och hur verksamheterna ska arbeta 

hälsofrämjande. Informationen finns tillgänglig på svenska och engelska. I underlaget 

ingår också rutin och intresseanmälan - dessa finns tillgängliga i regionens 

dokumenthanteringssystem VIDA.  

 

Undersökning av processen att bli en hälsofrämjande arbetsplats visar att den är 

uppdelad i två delar: Intresseanmälan samt Genomförande. Delen Genomförande 

har tre olika faser – Introduktion och planering, Genomförande av aktiviteter och 

utbildning samt Certifiering. För att få ansöka om certifieringen måste arbetsplatsen 

uppfylla en rad baskrav. Den delas ut av en speciell certifieringsgrupp och är giltig i 

tre år.  

 

Jenny Asp på Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen i Karlstad har åtagit sig rollen 

som hälsoinspiratör i verksamheten. Det innebär att hon har ett ansvar för det 

fortlöpande hälsofrämjande arbetet. Hon för dialog mellan medarbetare, chefer och 

andra ansvariga, engagerar sig i införandet av olika hälsofrämjande åtgärder samt 

föregår med gott exempel. 

 

4 DISKUSSION 

Idén till den här uppsatsen har växt fram och utvecklats sedan sommaren 2018. 

Initialt var tanken att det skulle handla om det hälsofrämjande arbetet "då, nu och i 

framtiden", men efter lite reflektion kändes det som ett för stort projekt. Därför valde 

jag att fokusera på teorin kring vad hälsofrämjande arbete är samt hur rutiner och 

processer för det ser ut i Region Värmland, då det kändes väldigt relevant för min 

yrkesgrupp vårdadministratörerna. 
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Inledningsvis försökte jag hitta litteratur som kunde sätta en absolut definition på 

ordet "hälsofrämjande" – det var dock omöjligt såvida jag inte tänkte förlita mig på 

tvivelaktiga källor. Det var också problematiskt att genomföra en bredare och djupare 

diskussion kring definitionerna av "hälsa" och "hälsofrämjande" då det är ett så pass 

stort ämne. Det skulle därmed ta fokus från syftet med denna undersökning – "att 

öka medvetenheten kring och kunskapen om hälsofrämjande arbete inom Region 

Värmland". I delarna 2.1 Genomförande och 3 Resultat, har jag istället försökt 

diskutera och exemplifiera vidden och komplexiteten av begreppet "hälsofrämjande 

arbete" i relation till vad det innebär inom Region Värmland. 

 

Region Värmlands information om hälsofrämjande arbetsplatser känns tillgänglig och 

inkluderande då den finns både på engelska och svenska. Omcertifiering görs med 

tre års mellanrum. Det är viktigt att genomföra ny certifiering då det påvisar, 

dokumenterar och säkerställer kontinuiteten i det hälsofrämjande arbetet. Rutinen 

som finns tillgänglig i VIDA bidrar också till tillgängligheten. Anställda ska självklart 

kunna vända sig både till hemsidan och till VIDA och få samma information.  

 

Processen för att bli hälsofrämjande är uppdelad i olika faser som genomförs för att 

få certifieringen. Stegen med planering, introduktion och medarbetarutbildning 

indikerar att det finns en struktur och en tanke bakom utvecklingen av själva 

processen - det hälsofrämjande arbetet är viktigt och ska inte underskattas.  

 

Rollen som hälsoinspiratör kändes lite diffus och inte ordentligt förklarad i varken 

rutin eller PDF-guide - därför var det en nödvändighet att göra det till en del av det 

här examensarbetet. Intervjun med Jenny Asp visar vad rollen innebär och hon 
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nämner konkreta exempel på hälsofrämjande åtgärder såsom friskvårdstimme, fysisk 

aktivitet, picknick och lunchmusik i Domkyrkan. Dessa exempel visar på bredden av 

vad som kan anses vara hälsofrämjande – inte bara fysisk aktivitet utan även andra 

saker. 

 

Efter genomförandet av denna studie har jag en större förståelse för vad 

hälsofrämjande arbete är och hur det påverkar mig i mitt arbete som 

vårdadministratör. Jag hoppas att denna uppsats skapar ökad medvetenhet kring 

värdet av hälsofrämjande arbete, hur omfattande det är och varför regionen 

implementerar det i verksamheterna.  

 

Förslag på framtida studier inom det här och närliggande ämnen inkluderar: 

 

• Ett arbete med fokus på tidigare nämnda SAM (Systematiskt 

Arbetsmiljöarbete) och vad det innebär för regionen i teori och/eller praktik. 

• Studie med enkätundersökning alternativt djupintervjuer, om det 

hälsofrämjande förhållningssättet och vilken syn som medarbetarna har på 

det, hur det fungerar i praktiken etcetera.  

• Enkätundersökning med fokus på det hälsofrämjande arbete som riktar sig till 

patienterna och vilken roll vårdadministratörerna har i det. Exempelvis sluta 

röka-projekt, gå ned i vikt etcetera. 

 

5 SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis visar analys och resultat att hälsofrämjande arbete är svårt att 

definiera – det är enklast att förstå betydelsen och vidden av vad det innebär genom 

att identifiera de gemensamma dragen för vad som utgör en hälsofrämjande 
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arbetsmiljö. Det är dock tydligt att Region Värmland har ett bra underlag och 

genomarbetad information för hur det hälsofrämjande arbetet ska drivas – regionen 

förmedlar information via hemsidan, inför rutiner för främjandet av hälsa samt 

tillsätter rollen hälsoinspiratör i de verksamheter som får certifieringen 

Hälsofrämjande arbetsplats. Utöver det visar rapporten att hälsofrämjande arbete 

(och ordentlig struktur kring hur verksamheten ska arbeta med det) är en nyckel till 

att minska sjukfrånvaro och sjukskrivningar bland personal, öka medvetenheten kring 

god hälsa i arbetslivet och bibehålla kvaliteten i sjukvården.  
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