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Hälsoprofilbedömning - introduktion 
 
Insikt ger bättre utsikt 
All långsiktig förändring börjar med insikt. Hälsoprofilbedömning™(HPB) är en unik metod som syftar 
till att skapa just insikt och medvetenhet om sambanden mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och 
mätvärden.  
En Hälsoprofilbedömning som genomförs i positiv och hälsofrämjande anda, får deltagaren att inse 
att förutsättningarna för att lyckas med en bestående livsstilsförändring bygger på ett eget ansvar, 
ett eget val och ett eget beslut. 

Hälsoprofilbedömning motiverar människor till en bra livsstil och resulterar ofta i att individer 
förbättrar sina utsikter till ett långt och friskt liv. 

 
Strategiskt hälsoarbete 
Hälsoprofilbedömning på gruppnivå ger företag och organisationer underlag för ett strategiskt 
hälsoarbete. Med programvaran Plustoo™ är det enkelt att bearbeta och kartlägga genomförda 
Hälsoprofilbedömningar och hälsoprojekt på företag eller inom organisationer. Med hjälp av en 
uppföljande Hälsoprofilbedömning kan man också utvärdera effekterna av hälsoarbetet och utveckla 
en fortsatt strategi för ett framgångsrikt och lönsamt hälsoarbete. 
 

Välkommen till utbildningen i Hälsoprofilbedömning – den ledande metoden för att motivera 
människor till en bättre livsstil. 
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HPI Health Profile Institute AB 

En totalleverantör av metoder för hälsoutveckling, IT, utbildning och 
utveckling  
 

HPI Health Profile Institute AB arbetar med metodutveckling, programvaruutveckling, utbildning 
samt författarskap och forskning inom hälsa och friskvård. Vår marknad är hälsoutveckling för 
organisation, grupp och individ. 

Våra kunder är Sveriges ledande företagshälsor, gym, hälsoaktörer samt universitet, högskolor och 
folkhögskolor. Vi sparar pengar åt våra kunder genom att vara en totalleverantör med metoder för 
hälsoutveckling, IT, utbildning samt forskning och utveckling. 

 

Vi är grundare och utvecklare av Hälsoprofilbedömning™ – den ledande metoden för att motivera 
människor till livsstilsförändring. Vi utvecklar också HPI Hälsoscreening™, HPI Konditionstest™, HPI 
Arbetsplatsprofil™ och HPI Blodprofil™. 

Ni använder våra metoder genom Plustoo™ som förutom registrering av data också erbjuder er 
avancerade statistikmöjligheter för att analysera, screena, kartlägga och utvärdera hälsoutveckling. 
Till Plustoo erbjuder vi också vår egen webbsajt Todaytoo.com™ där deltagare kan besvara enkäter 
och frågeformulär digitalt. 

Vi har utbildat i metoden Hälsoprofilbedömning™ sedan 1979 och utbildar personer inom 
företagshälsor, universitet, högskolor och andra hälsoaktörer. 

Vi har utvecklat metoder sedan 1976 och programvaror sedan 1988, vi är pionjärer inom hälsa & IT 
och en av marknadens ledande aktörer. 
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Vad kan en deltagare vinna på att delta i en 
Hälsoprofilbedömning?  
 
En av de främsta styrkorna med en Hälsoprofilbedömning är det medvetandegörande samtalet, 
där deltagaren får utrymme att diskutera och reflektera över sina hälsovanor och hälsoupplevelser 
med dig som professionell handledare.  

Målet är att en deltagare i sin Hälsoprofilbedömning ska uppleva att de möter en kunnig 
medmänniska som:  

• Hjälper att se det positiva i livssituation och livsstil samt hjälper att se möjligheterna inför en 
önskad livsstilsförändring. 

• Mäter blodtryck och diskuterar samband med stress, återhämtning, motion, vikt, kostvanor mm. 
• Diskuterar vikten kopplat till kost-, alkohol- och motionsvanor mm. 
• Via ett konditionstest hjälper att förstå varför arbetsdagen och/eller fritiden känns lätt eller 

tung.  
• Utifrån resultatet inspirera att utveckla den egna hälsan och ta egenansvar för den framtida 

hälsan. 
 
 

Kom ihåg 

• Frågorna är underlag för samtal mellan dig och deltagaren och inte en enkät för kartläggning!  
• Din viktigaste uppgift är att hjälpa deltagaren se samband och hitta sina egna lösningar. 
• Alla frågorna, utom alkoholfrågorna, avser den senaste månaden.  
• Aktuella svar är grundprincipen, men en förkylning ska inte påverka svaren.   
• Observera att ”Ofta” för en deltagare kan vara ”Sällan” för en annan deltagare, beroende på 

deltagarens referensram. Fråga alltid mer kring varje fråga! 
 

 

Vad ska jag informera om innan en 
Hälsoprofilbedömning?  

 

För att öka deltagandet och skapa intresse är det viktigt med bra information. Varför genomförs 
HPB? Vad är syftet? När och var kommer HPB genomföras? Vad händer sen? är alla frågor som bör 
besvaras. Bäst är om både ledning/HR och du/ni som Hälsoprofilbedömare informerar.  

Ditt informationsmöte är dessutom ett utmärkt tillfälle att fånga upp deltagarnas funderingar, 
eventuella oro inför konditionstestet och hur resultatet kommer att användas. Passa också på att 
informera om hur deltagarna bokar/ombokar tid för sin HPB. 
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Bra saker att informera om: 

• vem du/ni är och din/er bakgrund 
• vad som ingår i en Hälsoprofilbedömning och vad deltagare vinner på att delta  
• vad deltagaren ska tänka på när hen besvarar sina frågor 
• standardiseringskraven inför HPI Konditionstestet samt att ombyte rekommenderas 
• förtydliga att konditionstestet genomförs på en ”lagom” nivå utifrån deltagarens 

förutsättningar 
• resultatet kan vara ett underlag för beslut om förändring av livsstilen 
• tystnadsplikt och behandling av personuppgifter 
• hur bokning/ombokning av tid för Hälsoprofilbedömningen görs 
• hur deltagaren besvarar sina frågor (via webbsajten todaytoo.com* eller via papper) 

 
*Som en extra tjänst kan deltagaren besvara frågorna via vår webbsajt www.todaytoo.com. När 
deltagaren sen kommer för sin Hälsoprofilbedömning finns redan alla svar i Plustoo och ännu mer tid 
kan ägnas åt samtalet. 

 

 

Vad kan jag skriva i en inbjudan till 
Hälsoprofilbedömning? 
 
I dokumentet ”Inbjudan till HPB - förslag” hittar du förslag på hur en inbjudan inför 
Hälsoprofilbedömning kan se ut. Använd gärna texten som utgångspunkt och anpassa den efter ditt 
projekt. 

 

 

Bakgrund till frågeformuläret 
 

Frågorna hjälper deltagaren se samband mellan livsstilen och hälsan. Frågorna ger deltagaren en 
översikt över sina hälsovanor och hälsoupplevelser samt möjlighet att reflektera över eventuella 
samband mellan livsstilen och hälsan. Frågorna tar bara några minuter att besvara och skapar ofta 
ett starkt engagemang och nyfikenhet om fortsättningen. Observera att det är viktigt att du som 
hälsoprofilbedömare uppfattar frågorna som ett underlag för ett samtal mellan dig och deltagaren 
och inte som en enkät för kartläggning! 

Första målsättningen med en Hälsoprofilbedömning är att hos deltagaren skapa en 
medvetenhet/insikt om de egna hälsovanorna och hälsan som en del av det kommande underlaget 
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för beslutsfattande och förändring. Detta skapas bättre med ett fåtal frågor med tid för reflektion 
jämfört med ett omfattande ”frågebatteri” med hundratals frågor.  

De flesta frågorna avser den senaste månaden, det är endast frågorna om alkohol som avser senaste 
6 månaderna. Om deltagaren av olika anledningar just nu lever annorlunda än vanligt, noteras detta 
under Anteckningar i Plustoo, efter medgivande från deltagaren. Aktuella svar är grundprincipen, 
men en förkylning ska inte påverka svaren och den övergripande hälsoupplevelsen.  

Om deltagare upplever vissa frågor eller svarsalternativ svåra, kan dessa alltid diskuteras med 
hälsoprofilbedömaren under mötet. 

Svarsalternativen 
 
De flesta frågorna har fem svarsalternativ, där bara ett kan väljas. De flesta frågor bygger på att 
deltagaren gör en bedömning av sig själv.  

Fem svarsalternativ ger en god nyansering av svaren och ger möjlighet till funderingar i en femgradig 
skala med även ett alternativ i mitten. Färre svarsalternativ ger en sämre nyansering och fler 
svarsalternativ ger svårigheter att få hjälp med text till varje delsvar.  

Om en deltagare under samtalet frågar efter skillnaden mellan olika svarsalternativ, till exempel ”då 
och då” jämfört med ”sällan”, kan du påminna om den femgradiga skalan och samtidigt tona ner de 
enskilda svarsalternativen. 

Det händer att deltagare inte kan eller vill besvara en enskild fråga. Detta är OK och innebär bara ett 
bortfall av svar i den aktuella frågan. I kommande statistikkörningar i Plustoo går det att med 
manuella inställningar ändå godkänna deltagaren och få med hens övriga data i sammanställningen.  

Standardiseringsgrad 
 
Det är alltid samma frågor i samma ordning som möter deltagaren, oavsett vem som är 
hälsoprofilbedömare.  

Standardiseringen ger en högre reliabilitet (= svarens överensstämmelse från samma deltagare till 
olika hälsoprofilbedömare), jämfört med om frågorna hade varit ostandardiserade, det vill säga 
varierat i innehåll från gång till gång. Reliabiliteten höjs ytterligare genom de fasta svarsalternativen. 
Ostandardiserade frågor ger en lägre reliabilitet, men validiteten (= svarens överensstämmelse med 
det som frågan avser att få svar på), kan bli högre.  

Stäm av att deltagaren förstått frågorna korrekt. Om någon fråga missförståtts, korrigerar svaren 
så rätt uppgifter sparas i Plustoo. 
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Bakgrund till respektive fråga i HPB 
 

Fritid 
 
Den första frågan ger deltagaren möjlighet till reflektion över vad hen gör på sin fritid. Med fritid 
menar vi deltagarens egen tid efter att alla ”måsten” är utförda. 

Om deltagaren upplever att hen har för lite egen tid bör det speglas i svarsalternativen Inte alls, I låg 
grad eller Delvis. 

Frågan fångar både upp vad deltagaren gör på sin fritid, samt hur hen upplever balansen mellan sina 
egna intressen och ”måsten”. Dessutom fungerar frågan som en ”mjukstart” på samtalet, och ger dig 
en bild över vad som är meningsfullt för deltagaren. Den kan även ge en bild av hens sociala 
relationer. 

 

Stillasittande 
 
Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa, även för de som är fysiskt aktiva 
enligt rekommendationen minst 150 min/v med minst måttlig intensitet. Stillasittande innebär 
muskulär inaktivitet, det vill säga inga muskelrörelser. Alla mår bra av att bryta sitt stillasittande 
genom att åtminstone ställa sig upp var 30:e minut. Risken är kopplad både till lägre 
energiomsättning och färre muskelkontraktioner 

En deltagare som är mindre stillasittande kan förbruka ca 700 kcal mer per dag, jämfört med en som 
är mer stillasittande. Den ökade energiförbrukningen påverkar deltagarens kroppsvikt positivt. 
Muskelkontraktioner har visat sig ha både antiinflammatoriska effekter och spela en viktig roll i 
glukos- och lipidmetabolismen. Glukos- och lipidmetabolismen kan påverka inlagringen av kroppsfett 
och ”styra” var kroppsfettet hamnar: visceralt (innanför bukhinnan) eller subkutant (utanför 
bukhinnan). Visceralt fett innebär högre risk för ohälsa än subkutant fett. Dessutom har 
muskelkontraktioner visat sig ha omedelbara gynnsamma effekter på både blodsocker- och 
insulinrespons. 

Frågorna om stillasittande är till för att uppmärksamma deltagaren: 

• att stillasittande utgör en separat riskfaktor oberoende av fysisk aktivitet 
• hur mycket tid hen är stillasittande under sin vakna tid på arbetet respektive på fritiden. 
• att det finns ”enkla lösningar” för att minska tiden stillasittande. Antingen vara mindre 

stillasittande eller bryta sitt stillasittande oftare. 
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Stillasittande kan definieras som: 

”All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större 
muskelgrupperna i kroppen och som är karaktäriserad av en låg energiförbrukning, ≤1,5 METs.”  

1 METs motsvarar energiomsättningen i vila, som kopplat till syreupptagning innebär 3,5 ml 
syre/kg/min.  

 

Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet anses vara en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande. Fysisk 
aktivitet minskar bland annat risken för typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykisk ohälsa samt 
förtida död. Rekommendationen är att alla ska vara fysiskt aktiva minst 150 min/vecka med minst 
måttlig intensitet. Vi vill veta hur ofta, hur länge och med vilken intensitet deltagaren är fysiskt 
aktiv. 

Kategorin Fysisk aktivitet består av flera frågor 
 
Många överskattar sin fysiska aktivitet. För att hjälpa deltagaren att reflektera över sin fysiska 
aktivitet har vi delat upp Fysisk aktivitet på frågorna: 

• Utöver motion och träning väljer jag fysiska aktiviteter … 
• Jag motionerar/tränar … 

o Minutstapel för registrering av antalet minuter med måttlig intensitet per vecka 
o Minutstapel för registrering av antalet minuter med hög intensitet per vecka 

Vi går alltså från lägre till högre intensitet (stillasittande – fysiska aktiviteter – motion/träning med 
måttlig intensitet – träning med hög intensitet). 

Frågan om deltagaren väljer fysiska aktiviteter syftar främst till att se deltagarens beteende och få 
hen att reflektera över sina vanor och val.  

Om deltagaren motionerar/tränar minst 1 gång/v SKA minutstaplarna fyllas i. Beroende på hur 
träningspassen ser ut kan det vara enbart måttlig intensitet, enbart hög intensitet eller en 
kombination av både måttlig och hög intensitet.  

Vad är måttlig och hög intensitet? 
 
Måttlig intensitet gör dig lätt andfådd och ger ökad puls. När du tränar med måttlig intensitet ska det 
kännas något ansträngande, men fortfarande vara så pass behagligt att du kan fortsätta under en 
längre tid. Måttlig intensitet motsvarar 12-14 på Borg RPE-skalan = något ansträngande.  

Hög intensitet gör dig andfådd och ger markant ökad puls. Träning är högintensiv när du är så 
ansträngd att du inte längre kan prata obehindrat och du kan endast hålla på under en begränsad tid. 
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Vilken typ av träning och vilket tempo som är högintensivt är olika från person till person beroende 
på hens kondition. Hög intensitet motsvarar 15 eller mer på Borg RPE-skalan = ansträngande eller 
mer. 

Observera att måttlig intensitet måste utföras minst 10 min/tillfälle för att få räknas med i 
sammanställningen. 

 

En deltagare räknas som fysiskt aktiv om hen är fysiskt aktiv minst ... 

• 150 min/vecka med måttlig intensitet eller 
• 75 min/vecka med hög intensitet 
 
Självklart går det även att kombinera hög och måttlig intensitet för att nå rekommendationen. Hög 
intensitet räknas ”dubbelt”, så 75 minuter hög intensitet x 2 = 150 minuter måttlig intensitet. Se 
exempel nedan. 
 

 

 
Minutstaplarna hjälper ... 
 
… dig att bedöma om deltagaren är fysiskt aktiv ur hälsoperspektiv eller ej.  
… deltagaren att reflektera kring sin fysiska aktivitet.  

 

Hur används svaren för fysisk aktivitet? 

Svaret på frågan Motion/träning används som underlag för den automatiska funktionen ”Val av 
effekt”. Den sammanfattande minutstapeln hjälper dig bedöma om deltagaren är Fysiskt aktiv eller 
Fysiskt inaktiv. Fråga och anteckna gärna vilken typ av fysisk aktivitet deltagaren genomför. Det är 
intressant vid en uppföljning samt hjälper dig att bedöma om du ska välja Rekommenderad eller 
Alternativ effekt i konditionstestet.  
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Kost 
 
Svaret är en sammanvägning av hur måltiderna fördelas över dygnet, måltidernas innehåll, totalt 
kaloriintag i relation till energibehov, andelen sötsaker, vätskeintag samt tillagningssätt. Svaret kan 
också spegla deltagarens kunskapsnivå om kost ur näringssynpunkt samt hur viktigt hen tycker att 
ämnet kost är. 

GI, tallriksmodellen, medelhavsdieten, LCHF, Viktväktarna är några exempel på olika 
kostmodeller/dieter. Vad som är bra kost för just din deltagare måste alltid sättas i relation till hens 
energibehov och målsättning med sina kostvanor. ”Bra kost” ser till exempel olika ut för en hårt 
tränande och en fysiskt inaktiv deltagare.  

Be alltid din deltagare berätta mer om vad som ligger bakom hens svar.  

 

Alkohol 
 
En förhöjd alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan orsaka sjukdom, olyckor och i vissa fall död. 
Riskbruk kan även leda till missbruk om det inte uppmärksammas i tid.  De tre alkoholfrågorna 
syftar till att identifiera riskbruk och öka deltagarens självreflektion kring sina alkoholvanor. 
Observera att alla tre frågorna gäller de senaste 6 månaderna. Övriga frågor i frågeformuläret 
gäller senaste månaden. 

AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test- Consumption) är utvecklad av 
Världshälsoorganisationen WHO och anpassad till svenska förhållanden av Karolinska Institutet. Tipsa 
deltagare som vill veta mer om hur alkoholvanor kan påverka hälsan om www.alkoholprofilen.se. 
Sidan innehåller bland annat fördjupande självtest.  

 

Tobak - Rökning 
 
Kunskapen om rökningens risker är väl kända, även för rökarna. Undvik därför råd om att sluta 
röka, vilket kan uppfattas provocerande. Kom ihåg att bestående beslut om förändringar måste 
komma från deltagaren själv, och inte efter uppmaningar från omgivningen. 

Alla som röker skadas på ett eller annat sätt av sin vana. Detsamma gäller även de som tvingas vara i 
närheten, så kallad ”passiv rökning”. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i 
genomsnitt tio år av sin förväntade livstid. Rökningen har minskat i Sverige, men fortfarande röker 
alldeles för många. Tänk på att långvarig rökning kan ha en bromsande effekt på arbetspulsen under 
konditionstestet. Läs mer om detta i "HPI Konditionstest”. 
 

http://www.alkoholprofilen.se/
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Tobak - Snus 

Snusning är farligt för hälsan! Mängden nikotin en snusare får i sig är betydligt större än hos en 
normalrökare. Sammanlagt innehåller snus över 3 000 olika ämnen, varav många är skadliga för 
hälsan.  

Snusning ökar risken för cancer och skador på tandköttet. Den vetenskapliga forskningen om snusets 
effekter på hälsan är ännu ofullständiga jämfört med forskningen om rökning. Läs gärna mer 
på www.tobaksfakta.org    
  

 

Medicin 
 
Din uppgift som Hälsoprofilbedömare är att fokusera på varför deltagaren använder medicin och 
se om det finns andra alternativ. Du kan aldrig rekommendera någon förändring i medicinering 
utskriven av läkare. Målsättningen är att deltagaren själv ska se samband mellan sina hälsovanor, 
hälsoupplevelser och sin medicinering. Även icke receptbelagd medicin ska registreras. 

Användningen av medicin är stor, och användningen ökar. Det förekommer en överkonsumtion av 
värktabletter, sömnmedel och stämningsreglerande som kan leda till beroende och skadliga effekter. 
Sömnmedel och stämningsreglerande har mest koppling till psykisk ohälsa, stress eller brist på 
återhämtning. Magmedicin kan också ha koppling till psykisk ohälsa eller stress.  

 
Hur använder jag medicinlistan i Plustoo? 

Om din deltagare använder medicin finns Medicinlistan som stöd för att se om den påverkar pulsen 
under konditionstestet. I Medicinlistan hittar du även behandlingsorsak. Läs mer i HPI Konditionstest 
hur pulspåverkande mediciner kan påverka konditionstestet. 

Observera att de tre frågorna ”Hjärtkärlmedicin”, ”Blodfettsmedicin, samt ”Pulspåverkande 
medicin” måste besvaras för att profilen ska vara komplett inmatad och bli godkänd i 
statistikbearbetningen. 

 

 

 

 

http://www.tobaksfakta.org/
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Upplevda symptom 
 
Upplevda symptom har ofta samband med andra faktorer i en deltagares hälsoprofil. Upplevd 
trötthet är kanske orsakad av stress, låg maximal syreupptagning, för lite återhämtning, störd 
sömn eller felaktig kost. 

Din uppgift är att hjälpa deltagaren hitta lösningar för att minska sina upplevda symptom. Fokusera 
på alternativa lösningar till medicinering även om den kopplingen ofta är naturlig. Vissa har flera 
symptom, fokusera då på det som deltagaren upplever som mest besvärande. 

 

Upplevd stress 
 
Upplevd stress påverkar hälsa och välbefinnande negativt. Några orsaker till stress är bristande 
balans mellan arbete, familj och fritid, ekonomisk otrygghet, konflikter, olyckliga nära relationer, 
pressade arbetsförhållanden, vantrivsel, tidsbrist och otillräcklighet. Observera att den första 
frågan avser enbart arbetet medan den sista frågan avser hela livssituationen, det vill säga även 
inklusive arbetet.  

Diskutera gärna hur mycket stressen i arbetet påverkar livet i övrigt eller om det är livssituationen i 
sin helhet som inverkar på arbetet.  

Tänk på att stress, på samma sätt som rökning, kan ha en bromsande effekt på arbetspulsen under 
konditionstestet. Stress och rökning kan alltså ge samma effekt som en betablockerande medicin. Läs 
mer om detta i ”HPI Konditionstest”.  

 
Är all stress negativ? 

Ja, om det inte finns tillräckligt med återhämtning! Rent vetenskapligt definieras stress som 
organismens reaktion på varje krav som ställs på den. ”Positiv stress” kan vara krav som känns 
stimulerande och/eller utmanande. Men även positiv stress, som stort engagemang i arbetet eller ett 
fritidsintresse, ökar på sikt risken för utbrändhet eller utmattningsdepression om det inte finns 
tillräckligt med återhämtning.  
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Återhämtning - Sömn 
 
God sömn är grunden för den fysiologiska och mentala återhämtningen. Sömn är mycket viktigt för 
långsiktig hälsa. För litet sömn har tydliga negativa konsekvenser. Den vanligaste orsaken till störd 
sömn är stress. 

God sömn innebär inga eller få uppvaknanden under natten och en känsla av att vara utvilad och 
återhämtad vid uppvaknande och under resten av dagen.  

Långsiktiga hälsorisker med kort (< 6 timmar) eller störd sömn är diabetes, hjärt–kärlsjukdom, 
depression, utmattningssyndrom och fetma, även om kopplingen till fetma är relativt svag.  

Sömnen försämras av stress, nattarbete, sena vanor, alkohol, rökning och fysisk inaktivitet. Andra 
faktorer som kan påverka sömnen negativt är ljus, buller och hög temperatur där man sover. Dålig 
sömn kan ofta förbättras avsevärt genom regelbunden fysisk aktivitet, minskad stress och 
regelbundna sovvanor. 

Om man frågar människor om den vanligaste orsaken till att deras sömn ibland störs eller förkortas, 
blir svaret i två tredjedelar av fallen ”stress”. Behovet av sömn visar stora individuella variationer och 
bedömning av om sömnen är tillräcklig behöver också baseras på funktionsförmåga dagtid. De flesta 
personer anser att en sömntid av 7 ± 1 timme är tillräcklig. Behovet är dock större hos ungdomar och 
mindre hos äldre. 

 
Återhämtning - Återhämtning 
 
Återhämtning kännetecknas av aktiviteter då man upplever harmoni i vilja, känsla och handling. Ju 
mer stress och påfrestningar man utsätts för, desto större behov av återhämtning i form av vila och 
sömn av god kvalitet.  

Många har för hög belastning i sin vardag, samtidigt som återhämtning och sömn prioriteras ned. En 
förutsättning för ett långsiktigt engagemang är att tidigt upptäcka tecken på dysfunktionell 
återhämtning. Det är även viktigt att skapa förutsättning för naturlig växling mellan anspänning och 
vila. 
 

Vad innebär harmoni i vilja, känsla och handling? 

Att ”pressa in” återhämtning utan verkligt engagemang och närvaro fungerar snarare som ytterligare 
en stressfaktor. För att en aktivitet ska räknas som återhämtning behöver den bidra till ökad energi 
och inte förknippas med upplevd stress varken före, under eller efter aktiviteten.  
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Upplevd hälsa 
 
Upplevd hälsa är den viktigaste frågan då den summerar både fysisk och mental hälsa. Upplevd bra 
hälsa visar i forskning starkt samband med lägre dödlighet. 

Frågan om upplevd hälsa avser både kropp och själ och sammanfattar på ett naturligt sätt övriga 
frågor. Upplevd hälsa behöver inte innebära frånvaro av sjukdom, utan har mer att göra med hur 
man mår. Det gör att även välbefinnande och livskvalitet ingår i begreppet upplevd hälsa.   

 

 

 

Exempel på öppna frågor och följdfrågor i en 
Hälsoprofilbedömning? 
 
I dokumentet ” Exempel på öppna frågor och följdfrågor” hittar du tips på öppna frågor och 
följdfrågor för att hjälpa deltagaren att reflektera över sina svar.  
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