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Hälsa i Harmoni
Ordet Harmoni kommer från grekiska harmonia som betyder samklang, samverkan. Ordets
synonymer är: jämnvikt, balans, konsensus, enighet och så inom oss frid, själsro och sinnesro.

Vad är en hälsostödjare?
En hälsostödjare är en person i personalgruppen
som har till uppgift att stödja övrig personal i det
hälsofrämjande arbetet gällande fysisk hälsa.
Personen bör ha ett intresse för just fysisk hälsa och
vilja driva dessa frågor på arbetsplatsen, både mot
kollegor och klienter. Detta häfte är en handbok för
hälsostödjarens arbete. Här presenteras information
om hälsostödjarens roll, verktyg som kan användas
i hälsoarbetet, olika aktiviteter som kan anordnas,
förslag på tänkta arbetsprocesser som arbetsgruppen
kan använda sig av och utbildningsserien Hälsa i
Harmoni med tillhörande utbildningsdelar och
informationsmaterial.
Hälsostödjare är med andra ord en person som är
extra ansvarig för det hälsofrämjande arbetet
gällande
fysisk
hälsa
och
hälsosamma
levnadsvanor, mot personal och för våra klienter.
En person som ser till att arbetet hålls levande på
våra arbetsplatser.

Är du en person som har intresse för
kost, motion och hälsosamt leverne?
Då är rollen som hälsostödjare
en roll för dig!
I detta häfte samlas all information som du som
hälsostödjare behöver veta för att kunna utföra ditt
uppdrag. Men allt kan inte rymmas i ett häfte. I din
roll som hälsostödjare är du fri att hitta på egna sätt
att inspirera och stimulera till kunskapsinhämtande
för dina kollegor och klienter. Vill du diskutera med
andra hälsostödjare finns gruppen ”Hälsostödjare
socialpsykiatrin” på intranätet.

Bara fantasin
sätter gränser!
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Teoretisk bakgrund
Vad är hälsa?
Väldshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa
som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom
eller handikapp. Att ha hälsa innebär alltså inte
endast frånvaro av fysisk sjukdom, utan är en
symbios av ovan nämnda komponenter och den
egna individens upplevelse av dessa.

Våra levnadsvanor
Det finns komponenter som man idag vet kan leda
till både fysisk och psykisk ohälsa, så kallade
riskfaktorer. Riskfaktorerna styrs i hög grad av våra
levnadsvanor. En levnadsvana är ett specifikt
beteende i vardagliga aktiviteter och som individen
själv kan påverka. Vi kan påverka både vår fysiska
och psykiska hälsa genom våra levnadsvanor. Hur
vi sover, äter, rör på oss, om vi röker eller snusar
och om vi stressar är sådant som har betydelse för
hälsan.
Primärt och sekundärt åldrande
Åldrandet kan delas in i primärt och sekundärt. Det
primära åldrandet styrs av våra gener och kan inte
påverkas. Det är åldersförändringar som sker för
alla människor och när de sker avgörs av våra
gener. Sekundärt åldrande är åldersrelaterade

sjukdomar som inte alla får, men benägenheten att
få dem ökar ju längre det primära åldrandet har
kommit. Det sekundära åldrandet styrs av en
kombination av våra gener och omgivningsfaktorer.
Med andra ord kan vi till stor del påverka detta
genom våra levnadsvanor. Det primära åldrandet
börjar runt 30 års ålder och ju längre det primära
åldrandet kommit, desto större är risken för det
sekundära åldrandet. Det är alltså det sekundära
åldrandet man kan bromsa eller senarelägga genom
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med
sin fysiska hälsa.

Hälsosamt åldrande
Social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk
aktivitet och goda matvanor brukar benämnas som
de fyra hörnstenarna för ett gott åldrande. Att känna
gemenskap, delaktighet och mening är i sig
hälsofrämjande. Upplevd ensamhet kan driva på
olika sjukdomstillstånd, som t.ex. försvagat
immunsystem, inflammatoriska processer och ökad
stress. Studier visar att upplevd ensamhet
påskyndar
förloppet
av
funktionsoch
aktivitetsnedsättning. Alla människor har också ett
behov av att känna mening i vardagen och
begreppet
mening
kan
innehålla
många
komponenter och är individuellt. Delaktighet kan i
sig ge meningsfullhet, likaså att man klarar sig så
självständigt som möjligt och kan behålla sina
vardagsrutiner. Fysisk aktivitet är en av de insatser
som ger den största positiva effekten på hälsa. När
det gäller kosten har både det vi faktiskt äter och att
måltiderna upplevs som trivsamma, påverkan på
hälsan.

5

Sambandet fysisk och psykisk hälsa
Det finns en koppling mellan psykisk och fysisk hälsa
och sambandet går åt båda hållen. Brist på
meningsfullhet kan i sig påskynda det sekundära
åldrandet och upplevd ensamhet kan påskynda olika
sjukdomstillstånd och förloppet av funktions- och
aktivitetsnedsättning som kommer av åldrandet.
Personer med psykiska funktionsnedsättningar har
större förekomst av fysisk ohälsa som leder till
dödlighet, än den generella befolkningen. Lägre
överlevnad ses i allt ifrån cancer till hjärt- och
kärlsjukdomar. Det tycks både finnas ett samband
mellan fysisk och psykisk ohälsa genom att psykisk
ohälsa direkt kan leda till fysiska sjukdomar samt
genom att omgivningsfaktorer (som mediciner och
kognitiva nedsättningar) ökar benägenheten till det.
Samtidigt finns en växelverkan åt andra hållet. Att ta
hand om sin fysiska hälsa minskar, lindrar och kan
t.o.m. bota den psykiska ohälsan. Fysisk aktivitet t.ex.
lindrar och förbygger för psykiska symtom som
ångest, depression och stress samtidigt som det
förbygger sjukdomar som t.ex. hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes och övervikt.

Hälsofrämjande arbete
Hälsofrämjande arbete syftar, enligt WHO, till
att ge människor möjlighet att öka kontrollen
över sin hälsa och förbättra, alternativt bibehålla
den. Utöver individens egna val och
levnadsvanor påverkas vår hälsa även av
strukturella faktorer som yttre miljö och
demokratisk rättighet. Det övergripande målet
för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga
förutsättningar för hälsa på lika villkor för
befolkningen. Det sjätte delmålet handlar om en
hälsofrämjande hälso- och sjukvård och lyfter
vikten av förebyggande insatser för att
möjliggöra för människor att behålla hälsan.
Även Socialstyrelsen betonar vikten av att
förbygga sjukdom genom att stödja personer att
ändra sina levnadsvanor.

Hur kan vi arbeta hälsofrämjande och
förbyggande med vår målgrupp och hur
kan du som hälsostödjare stödja dina
kollegor i detta arbetssätt?
På följande sidor kommer tips och råd
om din roll i arbetsgruppen!
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Rollen som hälsostödjare
Rollen som hälsostödjare
Din roll som hälsostödjare är att hålla det
hälsofrämjande arbetet för fysisk hälsa levande på
din arbetsplats. Du ska fungera som ett stöd och
bollplank till dina kollegor dels i arbetsprocessen
som helhet och i de olika verktygen som finns att
tillgå i det hälsofrämjande arbetet. I rollen ingår
också att informera nyanställda samt hålla koll på
lämpliga hälsofrämjande aktiviteter som finns eller
anordnas för just era klienter. Att ha en
omvärldsbevakning för att ni ska veta vad ni kan
tipsa och informera era klienter om. Rollen kan
också innebära att anordna eller ge förslag på
hälsoaktiviteter för klienter i den egna
verksamheten. Det kan vara att anordna och bjuda
in till föreläsningar eller erbjuda fysiska aktiviteter i
närområdet. En annan uppgift kan vara att hitta
lämpligt informationsmaterial som kan vara aktuellt
för den egna målgruppen. En stor uppgift som ingår
i hälsostödjarens uppdrag är att hålla i
utbildningsserien Hälsa i Harmoni.

Att ha en mall att gå efter gör samtalet mer givet
samtidigt som man inte missar att fråga om
väsentliga delar. Hälsosamtalat bygger på
samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). Om det
framkommer förändringsområden i hälsosamtalet
kan man skriva en Hälsoplan för detta som bifogas
genomförandeplanen. Utöver detta finns det en
mängd olika verktyg man kan använda. Din uppgift
är att stödja övriga kollegor i att använda dessa
verktyg, dels genom att påtala att de bör användas
och genom att vara bollblank i själva användandet,
så att övrig personal alltid känner att det finns
någon att fråga om de känner sig osäkra.

Information till nyanställda
När det kommer nya kollegor ska dessa informeras
om hur ni jobbar hälsofrämjande med fysisk hälsa
på arbetsplatsen. Din roll som hälsostödjare är att
informera om detta och lära ut de verktyg för detta
som den nya kollegan kan behöva och vilka verktyg
ni valt att använda på just er arbetsplats.

Att vara ett stöd i hälsoprocessen och
tillhörande verktyg
Att väva in hälsoprocessen i den vanliga
arbetsprocessen med klienten är en fördel. Förslaget
är att man erbjuder klienten hälsosamtal i samband
med att man utformar en genomförandeplan.
Hälsosamtalet blir då ett naturligt tillfälle för att
ställa frågor och samtala kring den fysiska hälsan.

Hålla koll på aktiviteter
För att kunna stödja våra klienter att bli mer fysiskt
aktiva på ett sätt som är roligt för individen måste
vi också veta vad vi kan erbjuda. Här har du som
hälsostödjare en viktig roll. Det finns ett stort utbud
av aktiviteter som är till för alla i samhället, men
det anordnas också anpassade aktiviteter för olika
målgrupper. Dessa behöver vi känna till så vi vet
vad vi kan rekommendera för våra klienter,
beroende på deras intresseområde.
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Utöver detta kan det vara bra, att som hälsostödjare,
samla på sig informationsmaterial till exempel från
internet eller sjukvården. Alla kan kanske inte ta till
sig information via text (som är det sätt som
vanligtvis erbjuds genom dessa kanaler) men för de
som kan det är det bra att kunna erbjuda.

Skapa aktiviteter
Du som hälsostödjare kan också skapa
hälsoaktiviteter. Detta kan t.ex. vara gemensamma
friluftsdagar eller fysiska aktiviteter, föreläsningar,
tävlingar eller inköp av olika aktiverande material.
En bra vecka att utnyttja för detta är den så kallade
hälsoveckan som infaller v. 39 varje år. När övriga
samhället anordnar hälsoaktiviteter kan det vara
bra, och ibland lättare, att även göra detta i våra
verksamheter för klienterna.

Samla informationsmaterial
Till din hjälp som hälsostödjare finns en del
informationsmaterial du kan använda dig av. Till
exempel
finns
Hälsa
i
Harmoni
Informationsprogram
som
är
ett
enkelt
dataprogram. Det innehåller all information från
grundutbildningen plus fördjupningsinformation. I
programmet kan du även lyssna på texten. Det finns
också 22 kortfilmer med information om olika
komponenter inom hälsa. Dessa hittar du på
Youtube. Bilder ifrån filmerna finns också i
pappersform i Hälsa i Harmoni Studiecirkel. Läs
mer under ”Informationsmaterial till ditt
förfogande”, sid 16.

Diskussionsledare i Hälsa i Harmoni
Utbildningsserien Hälsa i Harmoni består av tre
delar. Den första delen är ”Grundutbildningen” som
vänder sig till arbetsgruppen och har tre mål: Att
skapa en samsyn, att få baskunskap om fysisk hälsa
samt att arbeta fram ett arbetssätt för hur man ska
arbeta med det i sin arbetsgrupp. Den ”Integrerade
versionen” är en förenkling av grundutbildningen
och bygger på att personal och klienter genomgår
den
tillsammans.
Den
tredje
delen
är
”Studiecirkeln” som riktar sig till klientgrupper.
Där tittar man på en kort informationsfilm om
någon komponent inom hälsa och diskuterar sen
filmen kring ett antal diskussionsfrågor. Alla
versioner bygger på att det finns en
diskussionsledare som leder utbildningen framåt.
Detta är en given roll för dig som hälsostödjare. Läs
mer
om
utbildningsserien
under
”Diskussionsledare: Hälsa i Harmoni”.
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Exempel på vad du kan göra som
hälsostödjare
Nedan följer några konkreta exempel på vad du för alla i samhället. Informera på arbetsplatsträff om
som hälsostödjare kan göra. Det är endast exempel vad som finns.
och det finns mycket, mycket, mer man kan göra.
Bara fantasin sätter gränser!
Ordna hälsoaktiviteter
Det är viktigt att man får utföra aktiviteter i linje
med sina intressen och att man får göra det på det
Arrangera under hälsoveckan
Hälsoveckan infaller i september varje år och har en sätt som känns bäst. Vissa vill göra det ensamma
hel del aktiviteter som både klienter och personal medan andra har lättare i grupp. Detta bör
kan ha nytta och glädje av. Det är även ett bra respekteras och uppmuntras! Det kan dock aldrig
tillfälle att ordna hälsoaktiviteter även inom våra bli fel att erbjuda aktiviteter. Dra ihop en grupp för
egna verksamheter. Bjud in föreläsare till matlagning t.ex. eller varför inte stavgång? Om det
boendet/boendestödet eller anordna en föreläsning är svårt att motivera till konkreta hälsoaktiviteter,
själv. Eller varför inte en workshop med undersök om det finns något intresse som är
diskussionsfrågor eller matlagningsgrupper? Att gemensamt för några av de boende och gör det
lyfta in hälsoveckan i våra verksamheter kan bli ett intresset till en fysisk aktivitet. Kanske har flera
naturligt verktyg att börja prata om hälsa och intresse av fotografering? Kan man göra en
medvetandegöra. När övriga samhället engagerar fotogrupp där man ger sig ut i skogen? Varför inte
sig för hälsa är det lättare att göra det även i våra avsluta gruppen med en vernissage på boendet och
på så vis få ut de andra boende ur sina rum? Var
verksamheter.
kreativ här. Det behöver inte vara ett kontinuerligt
arbete, att starta en grupp då och då är också ett
Håll hälsosamtal
Under följande sidor kommer verktyg i hälsoarbetet arbetssätt. En annan aktivitet kan vara att ordna en
att lyftas. En viktig del av att vara hälsostödjare är så kallad butiksvandring för en eller några klienter,
att stötta övriga kollegor i användandet av dessa. där ni pratar om olika varor och dess innehåll. Detta
Beroende på vad man bestämmer sig för på ens kräver att du själv gått en butiksvandring som
anordnar
tillsammans
med
egen arbetsplats så kan du som hälsostödjare regionen
antingen hålla i hälsosamtalen med klienterna eller smålandsidrotten.
stödja andra kollegor i att hålla det. Håll även lite
koll på, och uppmuntra kollegor till det samma, när Håll
arbetsgruppen
uppdaterad
och
klienterna närmar sig 40, 50 och 60 år och prata engagera den
med dem om att regionen kommer erbjuda Du ska inte göra allt hälsoarbete själv. Din roll är
hälsosamtal. Inför dessa samtal kan det vara bra att att hålla det levande i arbetsgruppen och stötta
prata med klienterna om att dessa samtal är bra att gruppen i arbetet, informera om nyheter, komma
gå på för att få mer kunskap om vad man kan göra med idéer och påminna om att verktygen används.
Ta hjälp av dina kollegor och låt idéerna flöda.
för att må bättre.
Googla googla googla
Håll dig uppdaterad över vad det finns för
aktiviteter i kommunen för er målgrupp. Varför inte
sammanställa en lista utefter intresseområde som
hela arbetsgruppen kan använda sig av? Ta reda på
både anpassade aktiviteter och aktiviteter som är till
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Arbetsprocess och verktyg i hälsoarbetet
Det finns en mängd verktyg som kan användas i
hälsoarbetet och det bästa är att väva in dem i de
arbetsrutiner man redan har. För att få in en
arbetsprocess gällande fysisk hälsa ska hälsosamtal
och hälsoplan användas. I dessa kan med fördel
både verktyg utifrån MI (motiverande samtal) och
ESL (ett självständigt liv) vävas in. Grundtanken är
att alla verktyg som kan hjälpa i dig att nå dina
klienter bättre och som kan göra arbetet tydligare är
bra. Nedan följer en genomgång av olika verktyg
ska bör/kan användas.

Bör användas

Hälsosamtal
Mallen för hälsosamtalet (se arbetsmaterial sid. 17)
omfattar
områdena
hälsa,
tobaksvanor,
alkoholvanor, fysisk aktivitet, kost och tandhälsa
samt aktivitetsbalans. I områdena hälsa, fysisk
aktivitet och kost och tandhälsa finns en
skattningsskala där klienten ska självskatta.
Skattningarna är ett bra underlag att diskutera
utifrån. Mallen för hälsosamtal är tänkt som ett stöd
för dig att utgå ifrån i samtalet med klienten och är
uppbyggd med MI som utgångspunkt. Genom
hälsosamtalet kan ni gemensamt komma fram till
vilken förändring klienten vill göra och planera den
i hälsoplanen. Gör en hälsoplan för varje område
som klienten vill förändra. Vi rekommenderar att
börja med förändring på ett område i taget.

Hälsoplan
Hälsoplanen (se arbetsmaterial sid. 21) utgår också
från MI och är utformad för att passa hälsosamtalet,
vara tydlig och lättförståelig för klienten samt skapa
motivation. Till grund för mallens struktur ligger
andra hälsoplaner som används runt om i landet. En
hälsoplan skrivs för varje vana som ska ändras.
Hälsoplanen sätts sedan med fördel upp i klientens
bostad som en påminnelse om förändringen som
pågår. Om man tycker att det passar bättre kan man,
istället för hälsoplanen, använda blanketten ”Nå
mål och klara hinder” i ESL.

Kan användas
Planera
Göra

Agera
Studera

PGSA-cykeln
PGSA-cykeln beskriver hur en förändring bör ske
och vilka delar den bör innehålla. Att ha PGSAcykeln i bakhuvudet vid planeringen av
förändringen och i processens olika delar kan
underlätta processen.
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Prioriteringsblanketten
Prioriterings-blanketten (se arbetsmaterial sid. 23)
kan användas mellan hälsosamtal och hälsoplan i
fall det uppkommer många förändringsområden i
hälsosamtalet.
Man
använder
då
prioriteringsblanketten för att skapa en rangordning
mellan områdena efter hur viktiga de är för
personen att förändra.

Användbar teknik
Stegräknare är ett bra mätinstrument att använda sig
av för mäta förändringen över tid. Utöver det finns
det idag en mängd appar som kan användas. Nedan
listas några.
Rökavvänjning- Rökfri
Träning – Runkeeper. Mäter tid, hastighet och
sträcka när du tränar.
Stegräkning – S Health. Mäter antal steg.
Det är svårt att lista aktuella appar så gör gärna en
egen sökning i din appbutik, av vad det finns för
liknande appar.

Motiverande samtal (MI)
Metoden MI används inom många verksamheter,
framför allt inom vård och omsorg. Metoden
används för att hålla ett strukturerat samtal och
möta personen där hen är i sin förändringsprocess.
MI-tänket är en bra grund att använda sig av i de
övriga verktyg som presenteras. I vissa av
verktygen som till exempel hälsosamtalet eller
hälsoplanen kan det ibland finnas en fördel med att
som
t.ex.
lyfta
in
MI-verktyg
ambivalensutforskning. Ta gärna hjälp av din
metodstödjare om du känner sig osäker. På
www.learningtransfer.se kan du också uppdatera
dig i MI, genom filmer som visar hur metoden
används.

ESL- Ett Självständigt liv
ESL är ett pedagogiskt verktyg för att samtala om
klientens liv och planera förändringar. Verktyget
innehåller en mängd olika delar och områden.
Många delar av ESL kan med fördel användas i
hälsoarbetet för att nå våra klienter bättre och göra
dem mer delaktiga.
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Arbetsterapeutiska instrument

Intressechecklistan
Intressechecklistan används av arbetsterapeuter och
är ett verktyg för att utreda vad en person har för
intressen. Det kan vara svårt att räkna upp och
reflektera över sina intressen från eget huvud. Ofta
har man fler intressen än vad man själv tror eller
kan komma på om någon bara ställer frågan: Vad
har du för intressen? Intressechecklistan används av
arbetsterapeuter för att få ett strukturerat samtal om
intressen med personen. Personen får själv skatta
vilka intresseaktiviteter hen utför idag, om det har
varit ett intresse tidigare och om det finns en vilja
att utöva dem i framtiden. Ett annat verktyg som
kan användas är ”Fritid” i ESL. Detta är dock inte
lika utförligt, men kan vara bra att använda om det
inte finns tillgång till arbetsterapeut.

OBQ- Occupational Balance Questionnaire
OBQ är ett instrument för arbetsterapeuter som
mäter graden av aktivitetsbalans i vardagen.
Instrumentet utgår ifrån 11 olika faktorer som
tidigare studier visat är viktigt för en hälsosam
aktivitetsbalans. Varje faktor kan skattas på en 4stegs-skala, där steg 1 är ”Instämmer inte alls” och
steg 4 är ”Instämmer helt”. Ju högre skattning, ju
större aktivitetsbalans. Ett mindre utförligt verktyg
som
också
går
att
använda
här
är
”Aktivitetsplanering” i ESL.

Individuellt tankesätt
Man är fri att lyfta in de verktyg man tycker passar
i hälsoprocessen. Till exempel har ESL många
delar som kan vara användningsbara istället för
eller som komplement till de verktyg som
presenterats
i
detta
avsnitt.
I tidigare
verktygsbeskrivningar kan du se vilken del av ESL
som skulle kunna användas till just det verktyget.
Det är alltid viktigt att göra en individuell
bedömning av vilka verktyg som passar när och för
vem och det måste inte vara de verktyg från ESL
som rekommenderas i detta häfte. Det viktigaste är
att läsa av klienten och tänka till vilka av alla de
verktyg vi har i vår verktygslåda som skulle passa
bäst i det enskilda fallet. Känner du dig osäker så
boka gärna en tid med den metodstödjare som finns
på din arbetsplats. Hen kan hjälpa dig vidare med
metoderna MI och ESL.

Arbetsprocess
Det är enklare att använda sig av verktygen om
man väver in det i redan existerande arbetssätt. Det
är t.ex. bra att erbjuda hälsosamtal i samband med
genomförandeplanen. Då blir det rutin på att lyfta
även fysisk hälsa samt att det blir en naturlig
ingång att börja prata med klienten även om det.
Att använda mallen för hälsosamtal gör det mer
naturligt att prata om de olika delarna med klienten
och gör att man inte missar någon del som kan visa
sig vara viktig. Erbjud därför hälsosamtal i
samband med genomförandeplanen och använd er
av mallen för hälsosamtal. Om något framkommer
som förändringsområde i hälsosamtalet använder
man sig av hälsoplanen. Skriv då två stycken. En
som klienten själv kan ha synlig hemma och en
som kan läggas till genomförandeplanen så man
inte glömmer att utvärdera även den. Lyft sedan in
andra verktyg vid behov. På följande sida finns
förslag på arbetsprocess.
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Förslag på arbetsprocess

Hälsosamtal erbjuds i
samband med GFP

Hälsosamtal enl. given struktur
med fokus på MI.

Hälsoplan skrivs i samband
med GFP och läggs
tillsammans med den

Samtal om hälsan
I samband med hälsosamtal
erbjuds aktivitetsbalans
kartläggning med
arbetsterapeut

Skattning av fysisk
aktivitet
Motivationsarbete

Ev. fortsatt arbete
med aktivitetsbalans

Uppföljande
hälsosamtal när GFP
följs upp
Arbetsterapeut kan
kartlägga intressen för
att hitta rätt fysisk
aktivitet
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Diskussionsledare: Hälsa i Harmoni
Hälsa i Harmoni är en utbildningsserie om fysisk
hälsa och hälsofrämjande arbete, framtagen för att
användas inom socialpsykiatrin i Jönköpings
kommun. Utbildningen innehåller utbildningsdelar,
informationsmaterial och verktyg för hälsoarbetet.
De tre utbildningsdelar som finns är:
•

Grundutbildning
Riktar sig till personalgrupper och syftar till
att ta fram ett arbetssätt i personalgruppen
gällande hur man ska arbeta för att stödja
klienternas fysiska hälsa.

•

Integrerad Version
Riktar sig till personal och klienter ihop och
syftar till att tillsammans diskutera fysisk
hälsa och hälsoarbete.

•

Studiecirkel
Riktar sig till klienter och bygger på ett
antal informationsfilmer med tillhörande
diskussionsfrågor.

(Se översikt över utbildningsdelarna, sid. 25).
Syftet med utbildningsserien är att få en samsyn
och öka kunskapen om fysisk hälsa och kopplingen
mellan psykisk och fysisk hälsa, hos både personal
och klienter, inom de olika verksamheterna inom
socialpsykiatrin. Syftet är också att öka
möjligheterna att stödja klienterna att förbättra sin
fysiska hälsa och därigenom få en mer hälsosam
livsstil.

Alla filmer och ljudfiler du behöver till
utbildningsseriens olika delar hittar du i
utbildningsseriens
Youtube–kanal:
Hälsa
i
Harmoni. Du hittar den genom att söka på Hälsa i
Harmoni i sökfältet eller gå via länken på
www.jonkoping.se/halsaiharmoni.

Hälsa i Harmoni Grundutbildning
Grundutbildningen består av tio obligatoriska teman
och ett frivilligt Tema 11. Inför varje tematräff läser
deltagarna två sidor text. De sju första temana är
diskussionsteman där man i gruppen diskuterar och
reflekterar kring ett antal diskussionsfrågor. De tre
sista temana är workshops som syftar till att landa i
ett arbetssätt för fysiskt hälsoarbete i den egna
arbetsgruppen. Tema 11 är ett extra tema som kan
göras vid behov och handlar om samverkan med
externa samarbetsparter. Vi rekommenderar att man
gör två teman per träff upp till och med Tema 7. De
tre sista temana som är workshops tas ett per träff,
för att ge utrymme för reflektion emellan temana.

Hälsa i Harmoni Integrerad version
Även den integrerade versionen består av 10 teman.
Inför varje tema läser man en sida text istället för
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två. Texten är skriven med lite enklare språk. Det
finns också möjlighet att lyssna via ljudfil istället
för att läsa. Ljudfilerna hittas på utbildningsseriens
Youtube-kanal: Hälsa i Harmoni. I den integrerade
versionen är alla teman diskussionsteman. Dessa
ger klienter och personal möjlighet att diskutera och
reflektera
tillsammans
kring
ett
antal
diskussionsfrågor som rör fysisk hälsa. Det är
viktigt att bara gå igenom ett tema per gång för att
ge klienterna utrymme att reflektera emellan
träffarna. Det är bra om personalen genomgått
grundutbildningen innan man påbörjar den
integrerade versionen tillsammans med klienterna.
Innan man som arbetsgrupp väljer att fortsätta med
den integrerade versionen bör man fundera över om
den klientgrupp man arbetar med klarar att ta till sig
information i text och ljud till ett givet tillfälle och
har verbal och kognitiv förmåga att kunna reflektera
och diskutera. Har man en klientgrupp där detta är
svårt kan det vara bättre att fokusera på
hälsosamtalen, ge information enskilt på ett sätt
som passar klienten alternativt använda Hälsa i
Harmoni Studiecirkel.

behöva läsa, eftersom många har svårt att ta till sig
information på det sättet. Detta gör att
studiecirkeln passar fler klienter i både
boendestöd, serviceboende och gruppboende. I
studiecirkelmaterialet finns även allt som du som
diskussionsledare behöver veta för att leda
träffarna. Du hittar filmerna på utbildningsseriens
Youtube–kanal: Hälsa i Harmoni.

Diskussionsledare
Alla delar av utbildningsserien bygger på att det
finns en diskussionsledare som förbereder inför
träffarna, leder dem och ev. sammanfattar vad
gruppen
kommit
fram
till.
Att
vara
diskussionsledare är en roll som du som
hälsostödjare har. Till grundutbildningen och den
integrerade versionen har diskussionsledaren en
arbetsbok till sin hjälp. Det finns en för
grundutbildningen och en för den integrerade
versionen. I den står allt du behöver veta för att vara
diskussionsledare i Hälsa i Harmoni. Gällande
studiecirkeln
står
instruktionerna
i
studiecirkelhäftet.
Hälsa i Harmoni Studiecirkel
Studiecirkeln består av 22 filmer där varje film tar
upp en hälsoaspekt. Filmerna är mellan en och fyra
minuter långa. Man väljer själv hur många och
vilka filmer man vill ha med i sin studiecirkel.
Varje träff inleds med att man tillsammans tittar på
filmen. Efter det diskuterar man 3–4 frågor. Syftet
med studiecirkeln är att undvika att deltagaren ska
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Informationsmaterial till ditt förfogande
Allt informationsmaterial handlar om att sända ut
ett budskap till en annan människa. På vilket sätt vi
lättast tar till oss information varierar från person
till person. En del tar lättast till sig information via
text, medan andra lättast via ljud. En del kan
processa ganska stor mängd information, medan
andra behöver mindre information. Detta gäller alla
människor, men det finns också olika
diagnoser/funktionsskillnader som gör det svårt att
ta till sig information på ett visst sätt. När man
utformar informationsmaterial handlar det om att
underlätta budskapets väg från sändare till
mottagare. Det finns en mängd saker att tänka på
för att understödja detta t.ex. att inte sända ut för
mycket information samtidigt samt att stimulera så
många inlärningsvägar som möjligt. Det sistnämnda
innebär att man bör erbjuda andra vägar än bara text
att läsa. I Hälsa i Harmoni Utbildningsserie finns
det också informationsmaterial, som är framtaget
för att underlätta den här processen.

Hälsa i Harmoni Informationsprogram
Detta program är framtaget som ett komplement till
grundutbildningen. I programmet kan man välja att
antingen läsa texten eller lyssna på den.
Programmet innehåller all information från Hälsa i
Harmoni Grundutbildning plus en hel del
fördjupningsinformation.
Programmet
är
förhållandevis informationstätt och för att användas
förutsätts en relativt god kognitiv förmåga.
Programmet är främst framtaget för personal som
genomgår Hälsa i Harmoni Grundutbildning att ha
på sina arbetsdatorer, men kan också delas ut till
klienter som klarar att ta till sig information på det
sätt som krävs.

Hälsa i Harmoni Informationsfilmer
I informationsfilmerna ges informationen istället
via ljud och bild. Syftet har varit att undvika text så
långt som möjligt. Filmerna är framtagna för att
främst användas som informationsmaterial till
klienter som har svårigheter att ta till sig mycket
information eller information i skriven text.
Programmet består av ett antal kortfilmer med
bildspel och en berättarröst. Det fokuserar på
basinformation och vad man som klient främst
behöver få information om. Filmerna kan antingen
delas/skickas ut till klienter, visas av personal för
enskilda klienter i samband med hälsosamtal eller
användas i grupp via studiecirkel. Till filmerna
finns ett studiecirkelmaterial framtaget som
innehåller diskussionsuppgifter till varje film. Du
hittar filmerna på utbildningsseriens Youtubekanal: Hälsa i Harmoni.
Hälsa i Harmoni Studiecirkel
Som komplement till informationsfilmerna finns ett
studiecirkelmaterial. I detta studiecirkelmaterial
finns viss information från filmerna i pappersform,
som man kan använda då dator inte finns att tillgå, i
samband med hälsosamtalen för att motivera eller
som påminnelse efter att man tittat på kortfilmerna.
Se översikt av informationsmaterialet, sid. 25.
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Arbetsmaterial
Mall för hälsosamtal
Innan samtalet: Lägg lappen ”Samtalets innehåll” framför klienten och visa inför varje nytt
område vad du kommer ställa frågor om nu. Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet
bättre och veta vad som väntar.
Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och
prata om dem. Det är bara för att vi ska få en bild av dina vanor och kunna ge dig stöd om det är
något du vill förändra.

1 Hälsa
Hur upplever du din hälsa?
Hur skulle du skatta din hälsa?
(Lägg hälsokorset framför klienten)

Mår bra

Är frisk och
mår bra

Är sjuk och
mår bra

Sjuk

Frisk

Är sjuk och
mår dåligt

Är frisk och
mår dåligt

Mår dåligt

Hur kommer det sig att du skattar just så?
Finns det några vanor du idag har som du själv tycker är ohälsosamma?
Har du funderat på att ändra dessa?
Om inte,
vad skulle kunna motivera dig att förändra dessa?
Skulle du vilja ha stöd från mig att ändra dessa?

Motivera genom att ge information

Hälsoplan

Är det ok om jag fortsätter fråga lite om de andra delarna
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2 Tobaksvanor
Röker/snusar du?
(”Nej” – gå vidare till avsnitt 3)
Har du funderat på att förändra dina tobaksvanor?
Om inte
vad skulle kunna motivera dig att förändra dessa?
Om ja, skulle du vilja ha stöd från mig i det?

Motivera genom att ge information

Hälsoplan

3 Alkoholvanor
Vad har du för alkoholvanor?
(”Inga” – gå vidare till avsnitt 4)
Hur ser du på ditt drickande?
Skulle du vilja ändra dina alkoholvanor?
Om inte
vad skulle kunna motivera dig att förändra dessa?
Om ja, Skulle du vilja ha stöd från mig med det?

Motivera genom att ge information

Hälsoplan

4 Fysisk aktivitet
Brukar du röra på dig någonting? På vilket sätt? Hur ofta? Hur länge?
Om man tänker att det man rekommenderar är att man ska röra sig minst 30 min/dag, hur skulle
du skatta att det är för dig? (Lägg skala 1 framför klienten)
Mindre

Ca. 30 min/dag

Mer

Skulle du vilja röra dig mer?
Om inte, varför?

Motivera genom att ge information

Om ja, skulle du vilja ha stöd från mig med det?

Hälsoplan
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5 Kost och tandhälsa
Hur ser dina matvanor ut?
Har du regelbundna måltider på dagarna?
Är det något du skulle vilja ändra med dina matvanor?
Motivera genom att ge information

Om inte

Hälsoplan

Skulle du vilja ha stöd från mig med det?

Hur skulle du själv skatta din tandhälsa? ( Lägg skala 2 framför klienten)

Dålig

Ok

Bra

Vad har du för rutiner för din tandhälsa?
Är det något du skulle vilja ändra med rutinerna?
Skulle du vilja ha stöd från mig med det?

Hälsoplan

6 Aktivitetsbalans
Upplever du att du har tillräckligt med aktiviteter i din vardag?
Vad har du för aktiviteter du tycker är meningsfulla i din vardag?
Tycker du att du har tillräckligt med meningsfulla aktiviteter i din vardag?

(Erbjud kartläggning av arbetsterapeut)
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Efter hälsosamtalet:
Om personen vill ändra något skrivs hälsoplan som läggs tillsammans med
genomförandeplanen samt sätts upp synligt i personens hem. Även blanketten
”problemlösning” i ESL kan användas här. Ev. tas arbetsterapeut in för att kartlägga vanor
och intressen för att lättare kunna få in nya aktiviteter. Här kan även ESL-materialets ”fritid”
och ”aktivitetsplanering” användas om arbetsterapeut inte finns att tillgå.
Om det uppkommer många förändringsområden kan ni använda ”prioriterings-blanketten” för
att komma fram till vad ni ska börja med, innan ni skriver hälsoplan.
Om personen inte är intresserad av att förändra något, men uttrycker vanor och beteenden som
kan vara hälsorisker, lämnas/visas informationsmaterial för att kunna väcka en motivation till
att förändra sitt liv i ett senare skede. Hälsosamtal kan med fördel erbjudas på nytt vid senare
tillfälle.
Glöm inte att det i hälsosamtalet kan vara aktuellt att lyfta in andra verktyg. T.ex. kan det
ibland finnas en fördel med att använda det Motiverade samtalets ”Ambivalensutforskning”.
Reflektera med arbetsplatsens metodstödjare om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare.

Dokumentation:
Journalför under sökordet ”Uppgifter” i social dokumentation. Skriv att hälsosamtalet är gjort.
Om ingen förändringsprocess startas skriv att person inte vill förändra något i nuläget. Om en
förändringsprocess startas skriva vad som ska förändras, hur och tidsperiod. Om du använt
verktyg från ESL eller MI, glöm inte att journalföra det under sökordet ”Evidensbaserade
metoder”.
Några exempel:
”Hälsosamtal gjort med Erik. Under samtalet framkommer riskfaktorer för ohälsa i att Erik är
mestadels stillasittande framför tv:n. Erik vill dock inte påbörja förändring av detta i nuläget.
Visar informationsfilmer om fysisk aktivitet för att skapa motivation.”
”Hälsosamtal gjort med Erik. Under samtalet framkommer riskfaktorer i att Erik äter för
ohälsosamt. Erik vill själv ändra detta. Skriver tillsammans hälsoplan. Sätter som mål att Erik
bara ska äta godis två gånger i veckan. Vi utvärderar detta om fem veckor.”

Exempel under ”Evidensbaserade metoder” om verktyg från ESL eller MI använts:
”Verktyget Fritid från ESL använt i Hälsosamtal.”
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Min hälsoplan

Sätt upp
planen där
du ser den
varje dag!

Detta vill jag förändra:

Vad kan jag vinna på att förändra vanan?

Vad kan jag förlora på att ändra vanan?

Mitt mål är:

Det uppnår jag genom att:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________

Min belöning när jag nått målet är:

Jag startar:

Jag följer upp:

Namnteckning______________________________________________
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Uppföljning hälsoplan
Hur gick det? (Sätt kryss på skalan)
0

10

Varför satte du krysset där?

Om det gick mindre bra, kan något ändras till nästa
hälsoplan för att det ska gå bättre?

Om det gick bra, kan vi använda tillvägagångssättet även
på annat område?
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Prioriterings-blankett
Gör såhär:
Skriv upp alla områden klienten vill förändra. Gå sedan igenom varje område var för sig och
låt klienten skatta med skalan hur viktig förändringen är. Skriv upp numret i rutan bredvid.
När ni gått igenom alla områden har ni en rangordning mellan dem att fortsätta resonera
kring. Resonera er fram tillsammans vilket av områdena ni ska börja med.
Förändringsområden

Så här viktigt är det att förändra
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0
Inte
viktigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mycket
viktigt
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Översikt av Hälsa i Harmoni
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Övrig information
Diskussionsgrupp för hälsostödjare på intranätet:

”Hälsostödjare Socialpsykiatrin”
På intranätet finns en grupp där hälsostödjare kan diskutera med varandra eller med samordnare
för hälsa. Här läggs också nyheter ut.

Material i ”Gemensamma dokument”:

Gemensam (G:) – SOC – Funktionshinderomsorgen
– Gemensamma dokument – Hälsostödjare
Här finns allt material man som hälsostödjare kan behöva, både gällande rollen och Hälsa i
Harmoni utbildningsserie.

Hälsa i Harmoni på Youtube:
Alla filmer och ljudfiler du behöver till utbildningsseriens
olika delar hittar du i utbildningsseriens Youtube – kanal:
Hälsa i Harmoni. Du hittar den genom att söka på Hälsa i
Harmoni i sökfältet eller gå via länken på
www.jonkoping.se/halsaiharmoni.

Hälsa i Harmoni på hemsidan:
www.jonkoping.se/halsaiharmoni.

Framtida utbildningsdagar:
Tanken är att hälsostödjarträffar kommer att erbjudas hälsostödjarna varje termin. Kommande
dagar och dess innehåll informeras om i god tid före varje dag.
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