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Diskussion Tema 1-7 Förberedelser
Varför Hälsa i Harmoni
Hälsa i Harmoni är ett utbildningsmaterial som har
skapats inom projektet ”Hälsosamt somatiskt
åldrande”, i socialpsykiatrin Jönköpings kommuns
funktionshinderomsorg.

personer i varje. Efter utbildningen finns det ett
extra Tema 11 som ni kan välja att göra vid behov.
Det handlar om samverkan och informera
samverkanspartners om er nya arbetsprocess.

Hälsa i Harmoni har tillkommit för att höja
kompetensen och skapa en gemensam syn på fysisk
hälsa hos baspersonal inom gruppboende,
serviceboende och boendestöd (BST). Utöver
grundutbildningen finns en integrerad version som
kan användas både klienter och personal
tillsammans, en utbildning för hälsostödjare på
arbetsplatsen samt en studiecirkel för klienter.
Vi rekommenderar att materialet skrivs ut i
färg eftersom materialet är uppbyggt med
bilder och olika färg på texter, som ser
trevligare ut i färgutskrift.

Upplägg
Grundutbildningen
bygger
på
tio
olika
temaområden, där tema 1-7 är diskussionsuppgifter
och tema 8-10 är workshops som syftar till att ta
fram ett gemensamt arbetssätt för fysisk hälsa. Du
som diskussionsledare ska planera in träffarna
tillsammans med din chef när det passar
verksamheten. Vi rekommenderar att ni tar två
teman/gång upp till och med Tema 7. Planera in
minst 2 timmar per gång. Vill man ta dem var för
sig går det också. Tema 8-10 bör bearbetas separat
och tidåtgången bör vara cirka 2 timmar. Planera
gärna in en nyttig fikapaus med exempel frukt,
mörk choklad och/eller nötter. Inför varje träff ska
textsidorna hörande till aktuellt tema läsas. På varje
träff diskuteras sedan tillhörande diskussions- eller
workshopruta. Om du som diskussionsledare tycker
att diskussionsfrågorna inte helt passar er
verksamhet så går det bra att ändra så det passar
bättre. Vid diskussionsfrågor är det bra att dela in
större grupper till flera mindre grupper om 4-5

Använd gärna närvarolistan och fyll i de
som är närvarande, för att lättare ha koll på
vilka teman deltagarna har deltagit i. Vi vet
att det är lätt att glömma över tid för alla.
Närvarolistan är även bra att använda när
kursintyget ska skrivas ut till deltagarna när
Hälsa i Harmoni Grundutbildning är
slutförd.

Kopiera upp ett exemplar av utbildningsmaterialet
Hälsa
i
Harmoni
Grundutbildning till varje deltagare. Se till
att deltagarna har tillgång till häftet i god
tid innan första träffen.
Ordna med nyttig fika som t.ex. frukt,
nötter och mörk choklad.
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De olika temana
Begreppet Hälsa
Psykisk sjukdom och hälsa
Hälsosam mat och tandhälsa
Fysisk aktivitet
Utbud och tillgänglighet
Förbered dig väl inför
diskussionstillfällena och läs
in dig på temat.
Planera tiden. Planera gärna
in en nyttig fika paus med
exempel frukt, mörk choklad
och/eller nötter.
Uppmuntra alla att delta
aktivt i diskussionerna.

Vanornas makt
Motivation och förändring
Verktyg i hälsoarbetet
Håll arbetet levande
Dags att sammanställa
EXTRA! Samverkan

Försök hålla den röda tråden
i temat för dagen, annars är
det lätt att samma ämnen
diskuteras flera gånger.
Anpassa diskussionerna efter
gruppens och verksamhetens
förutsättningar och behov.
Stöd gruppen att hitta fram
till konkreta beslut och skriv
ner dessa.
Tema 1
Inled tema 1 med att berätta utbildningens syfte,
att det ska leda till att ta fram en gemensam syn
och arbetssätt för fysisk hälsa i arbetsgruppen.
Visa sedan filmen ”Välkommen till Hälsa i
Harmoni Grundutbildning” (Du hittar filmen på
Youtube i kanalen ”Hälsa i Harmoni”). Berätta
vidare hur diskussionstemana och workshoparna
kommer gå till samt vad som händer om man
missar en träff. Avsluta inledningen med att gå
laget runt och låt alla få säga något om vilka
förväntningar de har på utbildningen. Påbörja
sedan tema 1. Avsett minst 40 min till
gruppdiskussioner och 20 min till diskussioner i
helgrupp.

Tema 2-7
Tema 2-7 är diskussionsuppgifter och kräver inga
speciella
förberedelser
från
dig
som
diskussionsledare. Se till att även du är inläst på
området genom att läsa de två sidorna som hör till
varje tema och sätt dig in i vilka
diskussionsuppgifter som hör till temat. Börja
varje ny träff med att gå laget runt där alla får säga
något om reflektioner de haft sen sist. Använd
minst 40 minuter till gruppdiskussioner och 20
minuter till diskussioner i helgrupp, för varje tema.
Avsluta varje träff med att gå laget runt och låt alla
få säga den viktigaste lärdomen de tagit från
dagen. Det är bra om man blandar grupperna vid
varje nytt tema, så att alla får diskutera med alla
genom utbildningen.
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Workshop Tema 8: Förberedelser
Syfte med workshopen
Detta tema syftar till att få testa att använda de
verktyg som finns till hjälp i hälsoarbetet, för att
kunna avgöra om de kan vara användbara i den
egna verksamheten. De verktyg som tas upp är MI,
Hälsosamtalet, Prioriteringsblaketten, Hälsokorset,
PGSA-cykeln, Hälsoplan, Intressechecklistan,
OBQ och olika tekniska hjälpmedel.
Detta behöver du förbereda
Kopiera upp arbetsmaterialet. Intressechecklistan
och OBQ ligger separat och resterande under
arbetsmaterial i detta häfte. Gruppen delas in i par
två och två. Varje par ska ha en uppsättning av
arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet består av de
verktyg som presenteras i temat.

Avsluta med att gå laget runt där
alla får uttrycka var och en vilka
verktyg de tycker är mest
användbara.

Temats uppgifter
Workshop del 1
Material delas ut av diskussionsledaren
Gå igenom och titta på de verktyg som
diskussionsledaren delar ut.

Vid Workshoppen
Testa att utföra ett hälsosamtal två och två.
Börja workshopen med att gå laget
runt och låt alla berätta om
reflektioner de haft sen sist.

Testa att skriv en hälsoplan utefter
hälsosamtalet.

Förklara syftet med workshopen och
tillvägagångssättet för deltagarna.

Vilka av verktygen i ESL (Ett självständigt
liv) kan användas inom ramen för
hälsoarbetet?

Uppmana deltagarna att testa
verktygen på varandra samt att titta
igenom dem. Alla behöver inte
testas, men hälsosamtalet och
hälsoplanen testas med fördel.

Diskutera i storgruppen vilka verktyg som
fungerade bra och vilka som skulle fungera
sämre på den egna arbetsplatsen.

Dela upp deltagarna i par om två
och två. Avsett 60 min till par diskussioner.
Gå runt och lyssna på paren under
tiden de diskuterar för att skaffa dig
en helhetsbild av de tankar som
finns.
Håll en kortare samling, på cirka 30
min, i slutet av workshopen där
varje grupp får berätta vad de tyckte
om verktygen.
Samla in arbetsmaterialet och ta
med till nästa tema.
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Workshop Tema 8: Arbetsmaterial
PGSA-Cykeln
Planera
Agera

Göra

Studera

Användbar teknik – Appar
Runkeeper

Runkeeper används för
att mäta b.la. avstånd
och hastighet vid
träning.

Appen kopplar till mobilens GPS
och efter avslutat träningspass
får man se på en karta hur långt
man tagit sig. Du kan också
skatta hur träningen gick och
kändes.
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Rökstopp

Denna app är utformad av
vårdguiden. Du blir guidad
genom hela processen från
förberedelse till rökstopp och
kan själv välja hur fort du vill
gå fram.

I appen kan du se antalet
rökfria dagar samt hur
mycket pengar du sparat

Om du inte är redo att
sluta direkt kan du starta
en förberedelseperiod där
du får tips, stöd och
motivation.

Du kan också när som helst
få tips.

När du väl påbörjat ditt
rökstopp får du peppning
och stöd i appen.

Du kan också föra dagbok där
du kan uppskatta hur du mår
för att kunna se förändring
över tid.
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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?

3

Motivera genom att ge information

Hälsoplan

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?
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Motivera genom att ge information

Hälsoplan

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?
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Hälsoplan

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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Workshop Tema 9: Förberedelser
Syfte med workshopen
Detta tema syftar till att arbetsgruppen ska börja
fundera över hur de kan arbeta med fysisk hälsa och
hälsofrämjande arbete för sina klienter. Vad de kan
använda för verktyg, vilka roller olika ombud och
professioner kan ha, vad arbetet kan ha för gång och
hur denna kan vävas in i redan existerande arbetssätt.
Det finns ett exempel på arbetsprocess som man kan
utgå ifrån.
Detta behöver du förbereda
Kopiera upp arbetsmaterialet. Gruppen delas in i
smågrupper om 4-5 personer i varje grupp. Varje
grupp ska ha en kopia av arbetsmaterialet, alltså ett
förslag på arbetsprocess och en skrivmall. Ta även
med en penna till varje grupp. Arbetsmaterialet
följer de uppgifter som finns i Workshoprutan i
utbildningsmaterialet. Ta även med arbetsmaterialet
från Tema 8.
Vid Workshopen
Börja workshopen med att gå laget
runt och låt alla berätta om
reflektioner de haft sen sist.
Förklara syftet med workshopen och
tillvägagångssättet för deltagarna.
Dela upp deltagarna i grupper om 4-5
personer i varje. Ägna 60 min åt
gruppdiskussioner.
Placera ut arbetsmaterialet från Tema
8 och meddela att verktygen finns här
om grupperna behöver uppdatera sig.
Uppmana deltagarna att skriva ner
sina tankar i arbetsmaterialet för tema
9.
Gå runt och lyssna på grupperna
under tiden de diskuterar för att skaffa
dig en helhetsbild av de tankar som
finns.

Håll en kortare samling, på cirka 30
min, i slutet av workshopen där
varje grupp får berätta vad de
kommit fram till.
Samla in allt arbetsmaterial efter
workshopen. De behövs inför Tema
10.
Avsluta med att gå laget runt där
alla får uttrycka vad de tyckte om
dagens diskussioner.

Temats uppgifter
Workshop del 2
Material delas ut av diskussionsledaren
Vilka verktyg skulle kunna användas i ert
arbete? Finns det några verktyg ni
använder idag som kan etableras även på
arbete med fysisk hälsa?
Vad kan hälsoombuden ha för roll på er
arbetsplats?
Finns någon arbetsterapeut kopplad till
arbetsplatsen som kan bistå med
aktivitetsbedömningar som kan vara till
hjälp i förändringsarbetet? Om ja, vad kan
arbetsterapeuten ha för roll i hälsoarbetet?
Tänk på de arbetsprocesser och rutiner ni
redan har och gör ett flödesschema på
möjlig arbetsprocess för fysisk hälsa i er
arbetsgrupp. Vilka verktyg ska ni använda
som standard? Vilka ska ni använda vid
behov? När ska de göras? Vem ska göra
dem? Hur kan arbetsprocessen för fysisk
hälsa vävas in med de arbetsprocesser ni
redan har? Om ni vill kan ni utgå från
exemplet på arbetsprocess och ändra det så
det passar er verksamhet.
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Workshop Tema 9: Arbetsmaterial
Exempel på arbetsprocess

Hälsosamtal

GFP

Utredning
Aktivitetsbalans

Hälsoplan

Utredning
Intressechecklistan

Fortsatt arbete med
aktivitetsbalans

Uppföljning hälsoplanen (ev.
tillsammans med uppföljning
av GFP).
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Skrivmall för Tema 9
Dessa verktyg passar i vår verksamhet:

Dessa verktyg passar INTE i vår
verksamhet:

Hälsostödjarens roll hos oss:
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Arbetsterapeutens roll hos oss:

Workshop Tema 10: Förberedelser

Flödesschema av möjlig arbetsprocess hos oss:
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Workshop Tema 10: Förberedelser
Syfte med workshopen
Detta tema syftar till att hitta ett gemensamt
arbetssätt för hela gruppen gällande hur man ska
arbeta med fysisk hälsa. Temat är till för att
sammanställa alla tankar från Tema 9 och
bestämma sig för en gemensam process.
Detta behöver du förbereda
Inför detta tema har du som diskussionsledare som
mest att förbereda. Innan workshopen ska du
sammanställa allt arbetsmaterial ifrån Tema 9.
Använd
arbetsmaterialet
på
nästa
sida.
Sammanställ alla punkter från alla grupper från
Tema 9 på ett blad. Här kan det såklart bli flera
arbetsprocesser. Skriv då ut fler sådana sidor så att
du kan få med alla processer som uppkom i
gruppdiskussionerna.
Efter
sammanställning
skriver du ut den i lika många kopior som det finns
deltagare. Alla ska få varsitt under workshopen.
Skriv även ut en tom mall för sammanställning och
ta med till workshopen tillsammans med en penna.
Vid Workshopen
Alla deltagare delas in i grupper om 4-5 personer i
varje. Workshopen börjar med att varje grupp får
diskutera vad de tycker är viktigast i
sammanställningen, om något ska bort och vilken
arbetsprocess de tycker skulle fungera bäst. Efter
gruppmomentet är det dags att diskutera i
storgrupp och bestämma vad för verktyg som ska
användas och vilken arbetsprocess arbetsgruppen
ska ha gällande fysisk hälsa för klienterna. Du som
diskussionsledare leder diskussionen och antecknar
vad gruppen kommer fram till. Använd blanketten
”Vår process för stödjande av levnadsvanor” till
detta.

Börja workshopen med att gå laget
runt och låt alla berätta om
reflektioner de haft sen sist.
Förklara syftet med workshopen och
tillvägagångssättet för deltagarna.
Dela upp deltagarna i grupper om
4-5 personer i varje.
Dela ut sammanställningen och
uppmana deltagarna att diskutera
den.
Gå runt och lyssna på grupperna
under tiden de diskuterar för att
skaffa dig en helhetsbild av de
tankar som finns.
Samla grupperna i storgrupp.
Påbörja diskussion om vad för
verktyg
och
arbetsprocess
arbetsgruppen ska ha gällande
fysisk hälsa och hälsofrämjande
arbete.
Sammanställ detta i en ny mall för
sammanställning.
Avsluta med att diskutera NÄR det
bestämda arbetssättet ska påbörjas
och HUR och NÄR det ska
utvärderas.

Efter Workshopen
Sammanställ den slutgiltiga sammanställningen i
blanketten ”Vår process för stödjande av
levnadsvanor” och se till att den nås av all personal
i personalgruppen, så fort som möjligt.
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Temats uppgifter

Workshop del 3
Material delas ut av diskussionsledaren
Gruppdiskussion:
Vilka verktyg kan vi få in i det vardagliga
arbetet med klienterna? Vilka ska vi använda
sig av?
Vilken arbetsprocess är bäst lämpad att
använda för oss? Är det någon i
sammanställningen? Eller är det en
blandning av de som finns i
sammanställningen?
Diskussion i storgrupp:
Vilka verktyg ska vi använda i arbetet med
klienterna?
Vad ska vår arbetsprocess vara?
Ska vi koppla verktygen och arbetsprocessen
till redan existerande arbetsprocesser som
t.ex. genomförandeplanen?
Vilka roller ska olika ombud och
professioner ha i arbetet?
När ska vi börja införa detta?
Hur kan vi möjliggöra att arbetet blir av och
behålls över tid?
När ska vi utvärdera hur arbetet fungerar?
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Workshop Tema 10: Arbetsmaterial
Mall för sammanställning

Dessa verktyg passar i vår verksamhet:

Dessa verktyg passar INTE i vår
verksamhet:

Hälsostödjarens roll hos oss:
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Arbetsterapeutens roll hos oss:

Alla förslag på arbetsprocesser:
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Vår process för stödjande av levnadsvanor
Dessa verktyg passar i vår verksamhet:

Dessa verktyg passar INTE i vår
verksamhet:

Hälsostödjarens roll hos oss:
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Arbetsterapeutens roll hos oss:

När ska vi börja införa detta?

Hur kan vi möjliggöra att arbetet blir av och behålls över tid?

När ska vi utvärdera hur arbetesprocessen fungerar?

Se arbetsprocess nästa sida

26

Vår arbetsprocess:
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Extra
Tema 11: Samverkan

Vid
behov

Föreberedelser
Till detta tema är det inget speciellt du som
diskussionsledare behöver förbereda. Det räcker
med att du har läst igenom texten för Tema 11, så
att du vet vad den innebär och vad ni ska diskutera.
Gruppen går sedan under temat igenom texten för
Tema
11
tillsammans,
i
häftet
för
grundutbildningen, och följer instruktionerna.
Under träffen
Du som diskussionsledare har i Tema 11 som
främsta uppgift att leda gruppen genom
instruktionerna och se till att någon tar på sig
uppdraget att sammankalla ett möte med era
samarbetspartners. I detta tema diskuterar ni i
helgrupp.

Om Tema 11
Detta är ett frivilligt tema som görs om ni har
behov av att göra det. Samarbetar ni tätt med andra
verksamheter eller jobbar ni med samma klienter
som andra verksamheter, kan det vara aktuellt att
även göra detta tema. Detta kan t.ex. vara ett
Hälso- och sjukvårdsteam, dagverksamhet,
träffpunkt med mera. Om ni har behov av att göra
Tema 11 kan ni bestämma lite extra tid på träffen
för Tema 10 och avsluta med Tema 11. Syftet med
Tema 11 är att ni som arbetsgrupp inte ska glömma
att informera om er nya arbetsprocess för
hälsofrämjande fysisk hälsa, till de verksamheter ni
har samarbete med.

Önskvärt högt deltagande
Då temat är ett extra tema, som ligger utöver
grundutbildningen, finns inte krav på närvaro på
samma sätt. Temat ligger inte med på intyget för
avklarad kurs. Det är ändå önskvärt att så många
som möjligt deltar, om ni bestämmer er för att göra
Tema 11.
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Övrigt material: Utfärdande av kursintyg

Efter avslutad kurs
Efter att ha genomgått alla tio teman i Hälsa i
Harmoni
Grundutbildning
kan
du
som
diskussionsledare utfärda ett kursintyg, som du
hittar längst bak i detta häfte. På intyget finns
möjlighet att kryssa för vilka teman personer har
deltagit i med hjälp av två beteckningar. Om
deltagaren deltagit i träffen gällande temat
tillsammans med arbetsgruppen skrivs ett D. Om
deltagaren läst texten och reflekterat över frågorna
själv skrivs ett K. Dessa två beteckningar är till för
att ge möjlighet till att få intyg i utbildningen även
om man inte varit med i diskussionerna i
arbetsgruppen. Detta kan t.ex. gälla medarbetare
som inte haft möjlighet att vara med på träffarna
eller medarbetare som börjar efter att
arbetsgruppen genomgått utbildningen. Utöver din
underskrift är det bra om enhetschefen även skriver
på intyget.
D
K

Närvarolista
För att kunna hålla koll på vilka som deltar i vilka
teman finns en enkel närvarolista där du som
diskussionsledare kan kryssa för när deltagarna har
deltagit i de olika delarna av utbildningen.
Om någon deltagare missar ett tema
Om någon deltagare missar ett tema går det att
komplettera detta genom att läsa igenom texten på
egen
hand
och
reflektera
över
diskussionsuppgifterna.
För
att
du
som
diskussionsledare ska veta att detta är gjort, väljer
deltagaren tre av diskussionsfrågorna och skriver
kortfattat ned sina reflekterande svar i ett Word dokument. Det finns inget rätt eller fel här utan det
är till för att du som diskussionsledare ska se att
personen gjort uppgiften. Det går också bra att ta
detta muntligt om ni är mer bekväma med det. Om
man missar en av workshoparna ingår istället att
sätta sig in i vad gruppen kom fram till under dessa
tillfällen. Detta är en viktig punkt då workshoparna
syftar till att ta fram ett gemensamt arbetssätt i
arbetsgruppen. För att detta ska kunna ske kräver
det att alla är insatta i det som händer. I Tema 8
måste deltagaren själv gå igenom alla verktyg, som
hen får från dig som diskussionsledare. I Tema 910 ska deltagaren kunna uppge för dig som
diskussionsledare vad gruppen kom fram till. Om
en deltagare missar ett tema men inhämtar
kunskapen själv skriver du ett K i intyget under det
temat, istället för ett D.
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Närvarolista - Hälsa i Harmoni
Fyll i närvaro vid varje tillfälle på de personer som har deltagit.

Kursdeltagare

Tema
1

Tema
2

Tema
3

Tema
4

Tema
5

Tema
6

Tema
7

Tema
8

Tema
9

Tema
10
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_____________________________________ har deltagit i utbildningen

Hälsa i Harmoni- Grundutbildning
En utbildning bestående av 10 teman som behandlar fysisk hälsa, sambandet
mellan fysisk och psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete

Deltagande i följande delar:
D= deltagit tillsammans med sin arbetsgrupp

K= tagit till sig kunskapen själv

Begreppet Hälsa

Vanornas makt

Psykisk sjukdom och
hälsa

Motivation och stöd
till förändring

Hälsosam mat och
tandhälsa

Verktyg i
hälsoarbete

Fysisk aktivitet

Hålla arbetet
levande

Utbud och
tillgänglighet

Dags att
sammanställa

Enhetschef

Diskussionsledare

Datum
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_____________________________________
har varit diskussionsledare samt deltagit i

Hälsa i Harmoni- Grundutbildning
En utbildning bestående av 10 teman som behandlar fysisk hälsa, sambandet
mellan fysisk och psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete.

Att vara diskussionsledare innebär att planera upplägg av och inför tematräffar, leda
träffarna och diskussionerna samt förbereda och sammanställa vad som framkom i
workshoparna. Vidare innebär uppdraget att utfärda intyg om deltagande i
utbildningen samt administrera för deltagare att tillgodogöra sig missade teman.

Enhetschef

Datum

32

