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Summary 
 

Purpose 

The purpose is to via the instrument Health Profile Assessment (HPA) improve the possibility to 

identify individuals who will suffer from long-term sick leave. 

 

• Do individuals with future long-term sick leave differ in their healthprofiles in comparison to 

individuals with no long-term sick leave? 

 

• Are there differences in healthprofile between men and women with long-term sick leave? 

 

 

Method 

Healthprofiles from those who, within two years from participation in a HPA, suffered from long-

term sick leave were compared to healthprofiles from those with no long-term sick leave (n=19 in 

each group). Those with long-term sick leave where then divided by gender to investigate any 

differences between the sexes. The selection was made out of more than 1000 employees from a 

Swedish insurance company. 

 

 

Results & conclusions 

The group with future long-term sickness absence differed in their healthprofile by a higher degree 

of percieved work-related stress, a lower degree of percieved health and a lower degree of 

participation in a work test on a bicycle ergometer. 

 

In the group with future long-term sickness absence the men had a lower consumption of medicine, 

a higher consumption of tobacco and occurance of high blood-pressure, and a lower degree of 

percieved work-related stress and symptoms than the women. 

 

Individuals who in the future suffered from long-term sickness absence showed clearer signs of ill-

health in their healthprofiles compared to those with no long-term sickness absence. One should 

separate the results of men and women in future studies. 
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Sammanfattning 
 

Syfte 

Syftet är att via instrumentet Hälsoprofilbedömning förbättra möjligheten att identifiera individer på 

väg att långtidssjukskrivas och därmed ge ökad möjlighet för att undvika detta. 

 

• Skiljer sig långtidssjukskrivnas hälsoprofiler innan långtidssjukskrivning från icke-

långtidssjukskrivnas hälsoprofiler? 

 

• Finns det skillnader mellan långtidssjukskrivna män respektive kvinnors hälsoprofiler? 

 

 

Metodik 

Långtidssjukskrivnas hälsoprofiler 2 år innan långtidssjukskrivning jämfördes med icke 

långtidssjukskrivnas hälsoprofiler (n=19 i varje grupp). Gruppen långtidssjukskrivna delades in 

efter kön för att tyda ev. skillnader. Urvalet gjordes ur en population bestående av över 1000 

anställda på ett försäkringsbolag. 

 

 

Resultat 

Långtidssjukskrivna skiljer sig ifrån gruppen icke långtidssjukskrivna genom en högre grad av 

upplevd arbetsrelaterad stress, en sämre upplevd hälsa samt uteblivet deltagande av 

cykelergometertestet. 

 

Långtidssjukskrivna män har en lägre medicinkonsumtion, en högre konsumtion av tobak, en högre 

grad förekommande högt blodtryck, samt en lägre grad upplevd arbetsrelaterad stress och symptom 

än de långtidssjukskrivna kvinnorna. 

 

 

Slutsats 

De individer som i framtiden långtidssjukskrivs uppvisar tydligare tecken på ohälsa i sina 

hälsoprofiler jämfört med de som inte långtidssjukskrivs. Studien visar att det föreligger ett behov 

av att i framtida studier kring HPB särskilja mäns och kvinnors resultat.



4 

Innehållsförteckning 
 
  Summary............................................................................................ s. 2 
   
  Sammanfattning ................................................................................ s. 3 
 
 1. Inledning ............................................................................................ s. 6 
 
 2. Bakgrund ........................................................................................... s. 6 
 2.1 Hälsoprofilbedömning ......................................................................... s. 6 
 2.2 Försäkringsbolaget AB ........................................................................ s. 7 
 2.3 HPB-databasen & Kick Profildata 2002............................................... s. 8 
 2.4 Ohälsoprofiler & HPBs........................................................................ s. 8 
 2.5 Tidigare studier ................................................................................... s. 9 
 2.6 Hypotes ............................................................................................... s. 10 
 2.7 Syfte & frågeställning.......................................................................... s. 11 
 
 3. Metod ................................................................................................. s. 11 
 3.1 Etiskt betänkande ................................................................................ s. 11 
 3.2 Urval åtgärdsgruppen .......................................................................... s. 12 
 3.3 Urval kontrollgruppen ......................................................................... s. 13 
 3.4 Reliabilitet........................................................................................... s. 13 
 3.5 Validitet .............................................................................................. s. 14 
 
 4. Resultat .............................................................................................. s. 15 
 4.1 Hälsoprofiler kontrollgrupp och undersökningsgrupp .......................... s. 15 
 4.2 Hälsoprofiler långtidssjukskrivna män och kvinnor ............................. s. 16 
 4.3 Åtgärdsgruppsindelning kontroll och undersökningsgrupp................... s. 16 
 4.4 Åtgärdsgruppsindelning långtidssjukskrivna män och kvinnor............. s. 17 
 
 5. Diskussion .......................................................................................... s. 17 
 5.1 Skillnader i hälsoprofil kontrollgrupp vs undersökningsgrupp.............. s. 17 
 5.2 Skillnader i hälsoprofil långtidssjukskrivna män och kvinnor .............. s. 20 
 5.3 Styrkor och svagheter .......................................................................... s. 20 
 5.4 Generaliserbarhet................................................................................. s. 21 
 5.5 Slutsats................................................................................................ s. 21 
 5.6 Praktiska konsekvenser........................................................................ s. 22 
 5.7 Förslag på fortsatta studier................................................................... s. 22 
 
  Käll och litteraturförteckning ........................................................... s. 27 
 
  Bilagor 
  Bilaga 1: Hälsoprofilbedömning 
  Bilaga 2: Indelning i åtgärdsgrupper vid Hälsoprofilbedömning, HPB 
  Bilaga 3: Ohälsoprofil 
  Bilaga 4: Rådata hälsoprofiler 
  Bilaga 5: Käll och litteratursökning 
 
  Om författaren



5 

Förord 
 

Jag vill börja med att tacka försäkringsbolaget för möjligheten att på plats få tillgång till och 

nyttja företagets HPB-databas samt databas Ohälsoprofiler & HPBs. Utan detta hade denna 

studie ej varit möjligt, tack! 

 

Jag vill även tacka mina handledare Eva Kraepelin-Strid, Gunnar Andersson och Stefan 

Lundström för deras hjälp och respons under arbetets gång, tack! 
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1. Inledning 
Sedan mitten av 90-talet har långtidssjukskrivningarna1 inom svenskt arbetsliv ökat så att de 

idag utgör en stor ekonomisk belastning för både samhälle och näringsliv.2 År 2002 uppgick 

samhällskostnaderna för sjukskrivningarna till 50 miljarder kronor, något som tillsammans 

med det personliga lidandet hos de långtidssjukskrivna innebär ett stort samhällsproblem.3 

 

Antalet långtidssjukskrivna har stadigt ökat under senare år4 samtidigt som enbart 7% av alla 

långtidssjukskrivna rehabiliteras tillbaka till arbete, något som t.o.m. arbetslivsministern 

anser vara ”ett gigantiskt misslyckande”.5 Med ett så misslyckat rehabiliteringsarbete som 

skäl föreligger det därmed behov av kraftfulla åtgärder, i synnerhet åtgärder av preventiv 

natur då dessa ger möjlighet att förhindra långtidssjukskrivningarna och dess följder. 

Värdefullt vore då om det fanns ett verktyg med vilket man kunde identifiera individer på 

väg att långtidssjukskrivas och sedan arbeta för att kunna undvika detta. 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Hälsoprofilbedömning 
Hälsoprofilbedömning (HPB) är en varumärkesskyddad metod skapad av Sture Malmgren 

och Gunnar Andersson6 under slutet av 60-talet. Syftet är att kunna identifiera individer i 

behov av förändringar i levnadsvanor och via samtal medvetandegöra detta behov hos 

individen så egenansvar för dennes hälsa tas och en hälsomässig förbättring uppnås. På 

gruppnivå är syftet med HPB att kunna ge företag underlag för specifika 

friskvårdssatsningar, t.ex. ökade motionsvanor bland de anställda, genom kartläggning ända 

ner på avdelningsnivå. En viktig del i konceptet är att uppföljning av genomförd HPB sker så 

att en eventuell positiv hälsoutveckling kan konstateras. 

                                                
1 Ingen allmän och preciserad definition av långtidssjukskrivning finns, men en återkommande definition är 
minst 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. 
2 Ulrik Lidwall och Peter Skogman Thoursie, ”Sjukrivning och förtidspensionering under de senaste 
decennierna”, i Arbetsliv och hälsa 2000, red. Staffan Marklund (Helsingborg: AB Boktryck, 2000), s. 91. 
3 Regeringskansliet, ”Regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet”, u.å. 
<http://social.regeringen.se/pressinfo/pdf/sjukdom_handikapp/11punktsprogram1_sv.pdf> (2003-01-08) s. 1. 
4 Ulrik Lidwall och Peter Skogman Thoursie, RFV Analyserar: Sjukfrånvaro och förtidspension, 
nov 2000 <http://www.rfv.se/publikationer/pdf/ana0002.pdf> (2003-01-08) s. 29. 
5 Leif-Åke Josefsson, Maria Trägårdh, ”Bilden av det sjuka sverige”, Aftonbladet, 13/1 2003, s. 15. 
6 Gunnar Andersson och Sture Malmgren, ”Hälsoprofilbedömning, HPB – en fantastisk historia”, 
Hälsoprofilinstitutet (2002), s. 1. 
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En HPB är frivillig att genomföra och sammanställs utifrån ett standardiserat7 frågeformulär 

med svarsalternativ på en femgradig ordinalskala (se bilaga 1), skelettmätning, vägning, 

blodtrycksmätning samt ett submaximalt arbetsprov på en cykelergometer8. Deltagaren 

handleds hela tiden av en utbildad hälsoprofilbedömare som arbetar under tystnadsplikt. 

 

Beroende på antalet belastande komponenter i deltagarens hälsoprofil (själva resultatet av en 

HPB) placeras denne i en åtgärdsgrupp9 från A till D. Definitionen av en belastande 

komponent är gjord av HPB-konceptet och varierar från variabel till variabel (se bilaga 2 för 

definition). Frågeformuläret som deltagaren fyller i avslöjar dock aldrig gränsen för när ett 

svarsalternativ anses vara belastande. Kriterierna för åtgärdsgruppsplaceringen ser ut så här: 

 

Åtgärdsgrupp Antal belastande komponenter Behov av åtgärd 

A Fyra eller fler10 Mycket stort 

B Tre Stort 

C En eller två Litet – bra livsstil 

D Inga Ingen 

 

 

2.2 Försäkringsbolaget 
Sommaren 2002 sammanställde författaren en databas vid namn Ohälsoprofiler & HPBs åt 

försäkringsbolaget. Databasen behandlar långtidssjukskrivna anställda på försäkringsbolaget 

samt deras genomförda HPBs. Vid uppdragets början fanns ett specifikt forskningssyfte med 

databasen, men under arbetets gång stod det klart att dess innehållsrikedom medgav studier 

inom även andra friskvårdsrelaterade områden. 

 

Under tiden då arbetet med databasens sammanställning pågick väcktes idén om att jämföra 

hälsoprofilerna hos icke långtidssjukskrivna anställda med hälsoprofilerna hos anställda som 

långtidssjukskrevs en tid efter genomförd HPB. Bakgrunden till denna idé var möjligheten 

att efter ett visst utfall av en HPB kunna identifiera individer på väg att långtidssjukskrivas. 

                                                
7 Gunnar Andersson, Frågeformulär till Hälsoprofilbedömning, HPB – en handledning, (HOS 
Hälsoprofilinstitutet, 1998), s. 1. 
8 Cykelergometertestet, även kallat Åstrands  test, avser beräkna individens maximala syreupptagningsförmåga 
via ett submaximalt arbete som varar i ca 6-7 minuter på en vald belastning. En fördel med ett submaximalt 
arbetstest är det inte kräver att individen tar ut sig maximalt. 
9 Vilken åtgärdsgrupp en individ hamnar i speglar behovet av hälsofrämjande åtgärder hos denne. 
10 Det kan räcka med en enda belastande komponent för att hamna i åtgärdsgrupp A. För lista se bilaga 2. 
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Dessa individer skulle då vara i behov av extra åtgärder så att en långtidssjukskrivning 

eventuellt kan undvikas och därmed även personligt lidande för individen samt ekonomiska 

kostnader för företag och samhälle. 

 

Möjligheten att genomföra ovanstående jämförelse undersöktes sommaren 2002 och det 

kunde konstateras att det var möjligt. I november samma år tog författaren kontakt med 

enheten för arbetsmiljö och hälsa på försäkringsbolaget för tillåtelse till nyttjande av 

Ohälsoprofiler & HPBs samt deras databas med genomförda HPBs. Medgivande till detta 

gavs varvid arbetsprocessen bakom studien påbörjade. 

 

 

2.3 HPB-databasen och Kick Profildata 2002 
Informationsunderlaget i studien utgörs av en kopia utav försäkringsbolagets HPB-databas 

samt företagets databas Ohälsoprofiler & HPBs (beskrivs i kap. 2.4). Kopian av HPB-

databasen (gjord 30 juli 2002) innehåller hälsoprofiler från mer än 2000 individer som 

godkänt registrering av sin hälsoprofil på data (endast en individ har motsatt sig registrering). 

Databasen omfattar nuvarande och f.d. anställda på försäkringsbolaget samt andra företag 

från 1991 fram till 30 juli 2002. 

 

Kick Profildata 200211 är ett dataprogram som möjliggör datalagring av hälsoprofiler samt 

statistiska sammanställningar och jämförelser över genomförda HPBs. För tillgång till 

försäkringsbolagets HPB-databas samt användandet av Kick Profildata 2002 kontaktades 

enheten för arbetsmiljö och hälsa. 

 

 

2.4 Ohälsoprofiler & HPBs 
Ohälsoprofiler & HPBs är en databas med de anställda på försäkringsbolaget som har haft 

minst 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro (oberoende av sjukskrivningsgrad) mellan 

åren 1994-2001 samt genomfört minst en HPB mellan 1991-2001. Antalet individer i 

databasen uppgår till 41 utav totalt ca 50 långtidssjukskrivna. 

 

 

                                                
11 Version 2.0.2.2147 användes, utgivare: Profildata Hälso och Friskvård AB. 
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En ohälsoprofil (se bilaga 3) samlar information om en persons sjukskrivningsperioder (med 

sjukskrivningsgrad), åtgärdsgruppsplacering vid genomförd(-a) HPB(-s), anställningsdatum, 

pensionsgrundande årslön,  samt personuppgifter. Begreppet och metoden ohälsoprofil togs 

fram av författaren under verksamhetstiden på försäkringsbolaget sommaren 2002 på grund 

av behovet att samla ovanstående information på ett överskådligt och hanterbart sätt. 

Databasen omgärdas vidare av en sekretess motsvarande utbildad hälsoprofilbedömare som 

undertecknat kontraktet om tystnadsplikt. 

 
 

2.5 Tidigare studier 
Resultaten av en studie av Gunnar Andersson12 över verkstadsanställda och tjänstemän 

visade att de personer som avböjt deltagande i en HPB och/eller deltagit i en HPB men ej 

genomfört cykelergometertestet hade en sjukfrånvaro i antal dagar som var ca 3 ggr högre än 

de som deltagit i en HPB fullt ut. Vidare fanns ett samband mellan en låg nivå av fysisk 

aktivitet på fritiden och förhöjd sjukfrånvaro.13 En begränsning med studien är att den endast 

tar hänsyn till riskfaktorerna rökning, (över-/under)vikt, systoliskt blodtryck, motion samt 

konditionstal.14 

 

En studie av Schröder och Skjöld15 undersökte via Åstrands test16 skillnader i VO2-max17 

hos kontorsanställda med ingen, låg- (1-14 dagar), eller hög (15-∞ dagar) sjukfrånvaro. Även 

om inga statistiskt säkra skillnader kunde fastställas grupperna emellan så är nackdelen med 

studien att cykelergometertestet genomfördes efter en eventuell sjukfrånvaro. För att 

undersöka huruvida VO2-max utgör en predikator för en långtidssjukskrivning anser 

författaren att ett cykelergometertest måste genomföras en viss tid före 

långtidssjukskrivningen, och inte i efterhand som i denna studie. 

 

                                                
12 Gunnar Andersson, The Importance of exercise for sick leave and percieved health (diss. Linköping: Medical 
dissertations, 1987), s. 49. 
13 Ibid., s. 49. 
14 Ett värde som speglar en persons fysiska kondition och som tar hänsyn till individens ålder och kön. 
15 Anders Schröder och Janne Skjöld, Har personer utan sjukfrånvaro bättre kondition än personer med 
sjukfrånvaro?, Examensarbete 10p vid Naprapathögskolan 2002 på Naprapathögskolan  i Stockholm, u.nr. 
(Stockholm: Naprapathögskolan, 2002). 
16 Ett submaximalt arbetsprov på en cykelergometer. 
17 Ett begrepp som redogör för en individs syreupptagningsförmåga i ml/kg kroppsvikt x minut. 
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Preliminära resultat från en studie av Åsberg et al18 visar att kroppsliga besvär i regel föregår 

en utmattningsdepression upp till flera år innan sjukskrivningsdiagnosen.19 Vidare resultat 

anger även upprepande omorganisationer, mycket övertid samt ökad arbetsbelastning som 

utlösande faktorer för sjukdomsförloppet. Nackdelen med dessa fynd är dock att de 

konstaterades månader upp till år i efterhand samt efter en diagnostisering. Även om fynden 

verkar trovärdiga så ter det sig mindre sannolikt att samma fynd skulle ha återgetts av 

individerna tiden innan själva långtidssjukskrivningen då den ofta kom oväntat för dom. Ur 

ett preventivt perspektiv är det därför mer intressant att, som i föregående studie, få tillgång 

till individers mätvärden (blodtryck, kondition, vikt) och upplevelser som dokumenterades 

tiden innan själva långtidssjukskrivningen. 

 

En studie av Ordasi och Smålander20 visar att det föreligger skillnader i hälsoprofil män och 

kvinnor emellan. Kvinnor upplever symptom, stress samt ensamhet mer än vad män gör samt 

brukar medicin i en högre utsträckning.21 Männen i sin tur dricker oftare alkohol samt är 

nästan uteslutande de som snusar.22 Studien omfattar både arbetare och tjänstemän, sannolikt 

med korttids- respektive långtidssjukfrånvaro då hänsyn till detta ej tagits. Intressant vore att 

se huruvida dessa skillnader står sig även i en jämförelse mellan blivande långtidssjukskrivna 

män och kvinnor. 

 

 

2.6 Hypotes 
Författarens hypotes är att de olika gruppernas hälsoprofiler skiljer sig ifrån varandra då 

personer som i framtiden långtidssjukskrivs, och därmed har en diagnostiserad åkomma, 

rimligen uppvisar tydligare tecken på ohälsa jämfört de som inte långtidssjukskrivs. Vilka 

dessa tecken är beror helt på vilken diagnos personen i fråga har blivit långtidssjukskriven 

för. En förslitningsskada i rygg bör rimligtvis innebära negativa värden på frågor som 

                                                
18 Marie Åsberg et al, Vetenskaplig utvärdering av prevention och rehabilitering vid långvarig ohälsa: 
Depression och utmattning, 2001-11-05 a, <http://www.sjukforsakring.gov.se/KI-bilaga.pdf> (2003-01-08) 
s.33 
19 Marie Åsberg et al, Vetenskaplig utvärdering av prevention och rehabilitering vid långvarig ohälsa: 
Depression och utmattning, 2001-11-05 b, 
<http://social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2002/sou2002_5f.pdf>  (2003-01-08) s. 450. 
20 Emil Ordasi och Bengt Smålander, Samband mellan hälsorelaterade beteenden, Examensarbete 10p på 
Göteborgs Universitet, nov. 1997 (Göteborg: Göteborgs Universitet, 1997). 
21 Ibid., s. 46. 
22 Ibid., s. 47. 



11 

”symptom (ryggbesvär)” samt ”medicin (värktabletter)”. Denna studie kommer dock inte att 

behandla sjukdiagnoser varvid en sådan hänsyn ej kommer tas. 

 

 

2.7 Syfte och frågeställning 
Syftet är att via instrumentet Hälsoprofilbedömning förbättra möjligheten att identifiera 

individer på väg att långtidssjukskrivas och därmed ge ökad möjlighet för att undvika detta. 

 

Huvudfrågeställning: Skiljer sig långtidssjukskrivnas hälsoprofiler innan 

långtidssjukskrivning från icke-långtidssjukskrivnas hälsoprofiler? 

 

Bifrågeställning: Finns det skillnader mellan långtidssjukskrivna män respektive kvinnors 

hälsoprofiler? 

 

 

3. Metod 

Skälet till att HPB används som instrument i denna studie är alla år av beprövad utveckling 

samt nationella spridning. Sedan 1995 genomförs årligen ca 100.000 HPBs23 på arbetsplatser 

landet runt, ibland med resultat lagrade i databas. Författaren anser då att detta gör det 

lämpligt att använda HPB-data i denna studie samt eventuellt, och i framtiden, som ett 

instrument för identifiering av individer som är på väg att långtidssjukskrivas. 

 

Sökandet efter litteratur gjordes i Idrottshögskolans ämneskatalog IRIS (ämnesord: 

hälsoprofil, screening, sjukskrivning, sjukfrånvaro), Arbetslivsinstitutets databas Arbline 

(ämnesord: hälsoprofil, sjukfrånvaro) samt internetsökmotorn Google (ämnesord: 

hälsoprofil, sjukfrånvaro, screening). Sökprincipen som följdes var material som behandlade 

HPB och/eller sjukfrånvaro. 

 
 

3.1 Etiskt betänkande 
Möjligheten att kunna identifiera individer på väg att långtidssjukskrivas väcker säkert 

tanken om möjligheten för en arbetsgivare att använda eventuella fynd i studien för att 
                                                
23 Gunnar Andersson och Sture Malmgren, s. 1. 
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diskriminera eller rentav avskeda anställda. En förutsättning för att något sådant ska kunna 

ske är att arbetsgivaren tar del av en anställds genomförda HPB, något som endast kan ske i 

samband med brott mot det kontrakt om tystnadsplikt som alla hälsoprofilbedömare 

undertecknar. Det innebär dock inte att tystnadsplikten utgör ett hinder för missbruk av 

anställdas hälsoprofiler, men det är svårt att anpassa sig för alla tänkbara situationer när 

personer agerar utanför lagens gränser. 

 

Då inga uppgifter framgår som möjliggör identifierandet av individerna som inkluderats i 

studien så finns ej möjligheten för att resultatet påverkar dom negativt. Författaren såg 

därmed inga etiska hinder för att genomföra studien. 

 

 

3.2 Urval undersökningsgruppen 
Urvalet till undersökningsgruppen skedde genom att ur ohälsoprofilerna i Ohälsoprofiler & 

HPBs identifiera de individer som långtidssjukskrevs inom 2 år efter genomförd HPB.24 

Efter urvalet uppgick antalet individer i undersökningsgruppen till 19 st (7 män och 12 

kvinnor) av de 41 individerna i Ohälsoprofiler & HPBs. 

 

Nästa steg var att i de 19 berörda individernas respektive ohälsoprofil identifiera den HPB 

(av i vissa fall flertalet) som genomfördes närmast före långtidssjukskrivningen. När detta 

genomförts och 19 st HPBs identifierats fick dessa ligga till grund för 

undersökningsgruppens grupprofil (flertalet hälsoprofiler sammanställda tillsammans). 

 

Undersökningsgruppens grupprofil sammanställdes genom att, ur HPB-databasen och via 

Kick Profildata 2002, föra över de 19 hälsoprofiler som i ovanstående steg ansågs vara 

relevanta att studera till pappersform (inkl. komplett frågeformulär). Hälsoprofilerna matades 

sedan in i en nyskapad och tom databas. Efter detta sammanställde Kick Profildata 2002 en 

grupprofil för hela undersökningsgruppen samt via ett könsbaserat urval ytterligare två 

grupprofiler – en för männen och en för kvinnorna, alla återigen ur undersökningsgruppen. 

 

                                                
24 Avgränsningen gjordes för att exkludera de hälsoprofiler som författaren anser inte kunde uppvisa eventuella 
tecken på en framtida långtidssjukskrivning, en bedömning gjord utifrån preliminära resultat av en studie om 
utmattningsdepression som menar att tecken på en utmattningsdepression kan visa sig upp till år i förväg 
(Åsberg et al, 2001-11-05 b, s. 450). 
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3.3 Urval kontrollgruppen 
Individerna i kontrollgruppen erhölls genom att i HPB-databasen först exkludera de 41 

långtidssjukskrivna individerna som behandlas i Ohälsoprofiler & HPBs. Via sökningar i 

Kick Profildata 2002 avgränsades sedan populationen till att inkludera de individer som 

utfört minst en HPB mellan 1994 och 199925 samt exkludera de som i sin hälsoprofil ej 

angett försäkringsbolaget som arbetsplats. 

 

Efter ovanstående urval återstod 1042 icke långtidssjukskrivna individer i HPB-databasen. 

Därefter påbörjades en matchningsprocess med syftet att ur ovanstående urval finna en 

ålders- och könsmässig tvilling för varje individ i undersökningsgruppen, exempelvis sökes: 

kvinna 50 år till kvinna 50 år. Denna matchningsprocess genomfördes via sammanlagt 19 

olika sökningar i Kick Profildata 2002 som presenterade en lista med namn på de individer 

som uppfyllde kriterierna för ålder (vid testtillfället) samt kön vid varje sökning. I de fall fler 

än en individ listades gjorde författaren ett slumpmässigt manuellt urval bland dessa. Vald 

individs relevanta HPB (som uppfyllde ålders- samt datumkriterierna i de fall de hade 

genomfört fler än en) fördes sedan över till pappersform (inkl. komplett frågeformulär) för 

att matas in i en nyskapad och tom databas. Efter detta sammanställde Kick Profildata 2002 

en grupprofil över kontrollgruppen. 

 

 

3.4 Reliabilitet 
HPB är en metod med ett standardiserat frågeformulär och standardiserade riktlinjer för dess 

genomförande. Frågeformuläret kan ej ändras men det råder dock oklarheter kring 

genomförandet av de HPBs som genomförts på försäkringsbolaget. 

 

Efter en dialog med företaget har det framgått att deltagarnas vikt inte alltid har fastställts via 

vägning utan genom att deltagarna själva talat om vad de (ibland uppskattningsvis) väger. 

Hur ofta deltagarna ej har vägts är okänt men erfarenheter på företaget säger att överviktiga 

individer, som till en början skattar sin vikt för att sedan vägas på våg, oftast underskattar sin 

vikt. I detta fall skulle underskattad kroppsvikt kunna påverka huruvida deltagaren räknas 

                                                
25 Anledningen till avgränsningen är att det inte fanns uppgifter på försäkringsbolaget om vilka anställda som 
var långtidssjukskrivna före 1994 samt efter 2001 och att det därmed skulle ha varit osäkert huruvida 
individer(-na) i kontrollgruppen som genomfört sin(-a) HPB(-s) före 1994 samt efter 1999 inte 
långtidssjukskrivits inom 2 år. 
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som överviktig eller ej i en hälsoprofil samt förbättra dennes VO2-max och konditionstal. 

Följden av detta skulle kunna bli att deltagaren placeras i en friskare åtgärdsgrupp. 

 

Det råder vidare oklarheter kring variablerna ”övriga symptom” samt ”övrig medicinering” 

då dessa ej fanns med på de frågeformulär som deltagarna fyllde i. Hur eventuella belastande 

värden på dessa variabler då angetts i hälsoprofilerna i HPB-databasen är okänt, men av 

resultaten att tolka ter sig detta ha påverkat hälsoprofilerna i en ohälsosam riktning, med en 

mindre hälsosam åtgärdsgruppsplacering som följd. Det finns dock en tendens i resultaten 

som enligt författaren visar på en viss reliabilitet, nämligen en större andel belastande värden 

på ”övriga symptom” än ”övrig medicinering”, ett trovärdigare scenario än att en individ 

konsumerar mer medicin i förhållande till upplevda symptom. 

 

Det står då klart att hälsoprofilbedömare avvikit från den standardisering som HPB avser att 

hålla, men i vilken omfattning, om än begränsad enligt författaren, detta kan ha påverkat 

resultaten är inte helt känt. 

 

 

3.5 Validitet 
Det som denna studie i grunden avser att studera är det kroppsliga och själsliga 

välbefinnandet hos olika individer. För detta ändamål valdes HPB som författaren anser är 

tillräckligt väl utformat för att ge en god bild av individs kroppsliga och själsliga 

välbefinnande. HPB är en standardiserad metod och möjliggör i sitt korrekta genomförande 

en god reliabilitet, men på grund av oklarheter kring just genomförandet av 

Hälsoprofilbedömningarna i denna studie så råder det enligt författaren validitetsmässiga 

osäkerheter. Det innebär att det kring tidigare nämnda variabler inte råder 100% säkerhet om 

det som avses studeras verkligen studeras. Författaren gjorde dock den sammantagna 

bedömningen att osäkerheterna kring reliabiliteten eller validiteten inte var tillräckligt stora 

för att inte genomföra studien. 
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4. Resultat 
Ett relevant urval av resultaten26 presenteras i tabeller som i procent redogör för hur stor 

andel av individerna i respektive grupp angav/uppvisade ett resultat som av HPB-konceptet 

ses som negativt (belastande) eller positivt (icke belastande) på varje undersökt variabel, ex. 

”motion”. Det är viktigt att ännu en gång påpeka att deltagaren inte är medveten om det svar 

denne anger är negativt eller ej då frågeformuläret inte avslöjar detta. Fortsättningsvis 

sammanställdes även ett cirkeldiagram som i procent visar hur stor andel individer i varje 

grupp som delades in i åtgärdsgrupp A, B, C och D. Vilken åtgärdsgrupp en individ delas in i 

speglar som tidigare nämnt behovet av hälsofrämjande åtgärder hos individen. 

 

Författaren har i resultatframställningen valt att ej inkludera variablerna; ”Testvärde” (VO2-

max), ”Träning före 20 års ålder”, ”Fysisk arbetssituation”, ”Färdsätt till och från arbetet” 

samt ”Fritid”. Testvärdet uteslöts då konditionstalet visar en mer rättvis och sammanfattande 

bild av en persons fysiska kondition då konditionstalet tar hänsyn till ålder och kön. De andra 

variablerna uteslöts då HPB-konceptet här, likt för ”Testvärde”, inte gör någon indelning 

positivt/negativt. 

 

 

4.1 Hälsoprofiler kontrollgrupp och undersökningsgrupp 
 

  Kontrollgrupp  Undersökningsgrupp 
  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Motion  0 63,2  0 73,7 
Övrig medicin  10,5 89,5  0 73,7 
Övriga symptom  0 73,7  0 57,9 
Stress hela livssituationen  0 84,2  0 73,7 
Stress enbart på arbetet  0 84,2  0 57,9 
Upplevd hälsa  0 78,9  0 47,4 
Högt blodtryck vid mättillf.  0 84,2  0 73,7 
Hjärt- kärlmedicin  0 94,7  0 100 
Konditionsvärde*  10,5 89,5  10,5 89,5 
       
* = Obs deltagargraden  84,2%   68,4%  

 

Tabell 1. Hälsoprofiler kontrollgrupp och undersökningsgrupp 
                                                
26 För en komplett sammanställning se bilaga 4. 
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4.2 Hälsoprofiler långtidssjukskrivna män och kvinnor 
 

  Män   Kvinnor  
Hälsovanor  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Rökning  42,9 57,1  16,7 83,3 
Snusning  28,6 71,4  0 100 
Alkohol  0 100  8,3 91,7 
Värktabletter  0 100  16,7 83,3 
Övrig medicin  14,3 85,7  33,3 66,6 
Huvudvärk  0 100  8,3 91,7 
Magbesvär  0 100  8,3 91,7 
Övriga symptom  28,6 71,4  50 50 
Stress hela livssituationen  14,3 85,7  33,3 66,7 
Stress enbart på arbetet  14,3 85,7  58,3 41,7 
Upplevd hälsa  57,1 42,9  50 50 
Högt blodtryck vid mättillf.  42,9 57,1  16,7 83,3 
 

Tabell 2. Hälsoprofiler långtidssjukskrivna män och kvinnor. 

 

 

4.3 Åtgärdsgruppsindelning kontrollgrupp och undersökningsgrupp 

Figur 1. Åtgärdsgruppsindelning kontrollgrupp och undersökningsgrupp. 
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4.4 Åtgärdsgruppsindelning långtidssjukskrivna män och kvinnor 

 Figur 2. Åtgärdsgruppsindelning långtidssjukskrivna män och kvinnor. 

 

 

5. Diskussion 
Arbetet med studien förlöpte väl och tiden som fanns till mitt förfogande var tillräcklig för 

att slutföra arbetet i tid. 

 

Till synes har inga tester gjorts för att avgöra huruvida en skillnad i hälsoprofil grupperna 

emellan är statistiskt säkerställd eller ej. Skälet till detta är att jag anser att en skillnad i 

hälsoprofil enbart är relevant när företaget tjänar pengar på att åtgärda den, ty det är företaget 

som bekostar en HPB samt eventuella friskvårds- och arbetsmiljösatsningar. Om en skillnad 

i hälsoprofil inte är ekonomiskt relevant för företaget så kan det uppstå en situation där en 

skillnad i hälsoprofil ej uppmärksammas trots att den är statistiskt säkerställd. Vad statistiken 

säger anser jag därmed vara av underordnad betydelse varvid jag inte såg det som 

meningsfullt att göra en analys vars resultat inte är gångbart i en argumentation för 

friskvårds- och arbetsmiljösatsningar på företag. 

 

 

5.1 Skillnader i hälsoprofil kontrollgrupp kontra undersökningsgrupp 

Andelen individer som angav ett negativt värde på variabeln ”stress: enbart på arbetet” var 

nästan tre gånger större i undersökningsgruppen än i kontrollgruppen. Intressant är att 
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samma förhållande inte råder på variabeln ”stress: hela livssituationen”. Att den 

arbetsrelaterade ohälsan är överrepresenterad är inget överraskande resultat när det jämförs 

med en studie på enheten för personskadeprevention på Karolinska Institutet. Den visar att 

den vanligaste utlösande faktorn för bl.a. diagnosen stressreaktion är problem på arbetet i sig 

självt och i andra hand i kombination med familjeproblem.27 

 

Resultatet i variabeln ”upplevd hälsa” visar en intressant skillnad. Hela 52,6% i 

undersökningsgruppen angav ett negativt svarsvärde mot 21,1% i kontrollgruppen. En 

individs skattningsförmåga av sin upplevda hälsa ter sig därmed vara något att räkna med 

och bör tas i beaktande. Problemet är dock själva definitionen av begreppet hälsa som kan ha 

olika innebörd för olika personer då ingen definition görs i frågeformuläret. 

 

Andelen individer som inte deltog i cykelergometertestet var dubbelt så hög i 

undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen, ett resultat som framstår som mer 

intressant när det jämförs med tidigare forskning av Gunnar Andersson. Den visar att de 

individer som avböjt deltagande i en HPB och/eller deltagit i en HPB men ej genomfört 

cykelergometertestet hade 3 gånger fler sjukfrånvarodagar jämfört med de som fullt ut 

genomförde en HPB.28 Att orsaken till det lägre deltagandet i undersökningsgruppen inte kan 

förklaras med ett hos gruppen ökat bruk av hjärt-/kärlmedicin29 öppnar dörren till 

förklaringar av beteendemässig art. En enligt mig rimlig teori är att de personer som deltar i 

en HPB men inte genomför cykelergometertestet upplever sin fysiska kondition som så pass 

undermålig att de känner att de ej skulle kunna klara av ens den måttligt fysiska ansträngning 

som ett submaximalt cykelergometertest innebär med uteblivet deltagande som följd. 

Tänkbart är då att detta bortfall och beteende kan utgöra en indikator av nuvarande ohälsa 

och därmed en predikator för framtida ohälsa. 

 

En överraskande skillnad mellan grupperna är att andelen individer med negativa 

motionsvanor var lägre i undersökningsgruppen än i kontrollgruppen. En möjlig förklaring 

till detta kan finnas i det faktum att ett s.k. typ A-beteende ibland förekommer hos 

långtidssjukskrivna individer, ett beteendemönster som präglas av att tävla.30 Detta behov av 

                                                
27 Åsberg et al, 2001 a, s. 34. 
28 Andersson, 1987, s. 49. 
29 Hjärt-/kärlmedicin påverkar pulsen så pass att ett inkorrekt resultat av ett cykelergometertest erhålles, därför 
genomför de individer som använder hjärt-/kärlmedicin i regel inget cykelergometertest. 
30 Ibid., s. 34. 
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att tävla och prestera stannar osannolikt kvar på arbetsplatsen utan omfattar troligtvis även 

fritiden, om så är det möjligt att en individ präglad av ett typ A-beteende motionerar så pass 

ofta att dennes motionsvanor inte ses som negativa. 

 

Resultaten på variablerna ”övriga symptom” samt ”övrig medicinering” bör tas med viss 

försiktighet på grund av den tidigare redogjorda osäkerheten kring dessa variabler. Ponera 

dock att samma osäkerhet infinner sig i båda grupperna så kvarstår faktum att andelen 

negativa svar i båda variablerna är markant högre i undersökningsgruppen än i 

kontrollgruppen. En möjlig orsak till ovanstående skillnader kan vara den under senare år 

ökade förekomsten av depressionsrelaterade långtidssjukskrivningar31 samt ökade 

konsumtionen av antidepressiva läkemedel.32 Varken depressionsrelaterade symptom eller 

konsumtion av antidepressiva läkemedel omfattas av HPB-konceptet och torde därmed 

hamna in under just ”övriga symptom” samt ”övrig medicinering”. 

 

Ingen skillnad grupperna emellan finns vad gäller fysisk kondition, och även om resultaten 

kan ha påverkats av en felaktigt fastställd kroppsvikt så är det av mindre betydelse då samma 

osäkerhet infinner sig i båda grupperna. Därmed kvarstår tendensen att inga skillnader finns 

vad gäller fysisk kondition grupperna emellan. Dock var bortfallet för själva 

cykelergometertestet högre i undersökningsgruppen vilket säkerligen påverkade gruppens 

resultat i en positiv riktning då de personer som inte genomförde cykelergometertestet 

troligtvis hade en sämre fysisk kondition än de som deltog. Med andra ord ter sig ett 

uteblivet genomförande av cykelergometertestet utgöra en bättre indikator på nuvarande 

ohälsa och således framtida ohälsa än själva resultatet av cykelergometertestet. 

 

Skillnader i åtgärdsgruppsindelning grupperna emellan kan tydas även om osäkerheter 

föreligger. Åtgärdsgruppsindelningen görs som tidigare nämnts efter antalet belastande 

faktorer eller förekomsten av en enda riktigt belastande faktor. En för lågt uppskattad 

kroppsvikt kan ha påverkat gruppernas åtgärdsgruppsindelning i en friskare riktning. Vidare 

kan osäkerheter kring hur eventuella belastande värden på variablerna ”övriga symptom” och 

”övrig medicinering” fastställts ha medfört till en mindre hälsosam åtgärdsgruppsindelning. 

                                                
31 Riksförsäkringsverket, RFV Redovisar: Nybeviljade förtidspensioner och psykisk ohälsa, 
2003-02-19 <http://www.rfv.se/publikationer/pdf/red0301.pdf> (2003-03-05) s. 12. 
32 u. författare, ”Svenskar äter allt mer antidepressiva läkemedel”, Stockholm City, 29/1 2003, s. 7. 
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Föreligger samma osäkerhet i båda grupperna kan det fastställas att undersökningsgruppen 

utmärker sig via en mindre hälsosam åtgärdsgruppsindelning än kontrollgruppen. 

 

 

5.2 Skillnader i hälsoprofil långtidssjukskrivna män kontra kvinnor 

Flertalet utav skillnaderna i hälsoprofil könen emellan stämmer väl in på resultaten av en 

tidigare studie av Ordasi och Smålander som visar att kvinnor upplever symptom och stress 

mer än män33 samt brukar medicin i en högre utsträckning.34 Vidare visar deras resultat, likt 

här, ingen större skillnad i upplevd hälsa könen emellan.35 Deras urval, som omfattade över 

15.000 individer, innehöll förvisso individer utan långtidssjukfrånvaro men intressant är 

dock att tendenserna går igen även bland individer med långtidssjukfrånvaro. 

 

 

5.3 Styrkor och svagheter 

Varken HPB-deltagarna eller hälsoprofilbedömarna visste om att resultaten i berörda 

hälsoprofiler skulle användas i en studie om långtidssjukskrivningar. Därav elimineras all 

tänkbar inverkan på resultatet då dessa personer inte hade ovanstående kännedom. 

 
Den största svagheten med studien är att antalet individer i varje undersökt grupp endast 

uppgår till 19 st. Önskvärt hade varit om antalet varit fler, något som inte kunde uppnås då 

det helt enkelt inte fanns fler anställda på försäkringsbolaget som långtidssjukskrivits inom 2 

år efter genomförd HPB. 

 

En vidare svaghet med studien är att ingen definition av ”anställd” görs vilket innebär att det 

i undersöknings- och/eller kontrollgruppen kan ingå individer som under testtillfället var 

deltidsanställda på försäkringsbolaget. Om och hur detta har påverkat resultatet är okänt men 

det ter sig rimligt att en deltidsanställd skulle drabbas mindre av arbetsrelaterad ohälsa än en 

heltidsanställd. Dock är det osäkert huruvida en deltidsanställd på försäkringsbolaget inte är 

deltidsanställd på något annat företag vilket skulle kunna medföra att en deltidsanställd totalt 

sett är heltidsanställd. 

                                                
33 Ordasi och Smålander, s. 46. 
34 Ibid., s. 47. 
35 Ibid., s. 46. 
 



21 

5.4 Generaliserbarhet 
Ur den ursprungliga populationen på 1042 individer gjordes ett urval på totalt 19 individer. 

Hur pass representativt detta urval är för populationen kan undersökas genom att bl.a. 

jämföra medelåldern i båda populationer. 

 

 Män Kvinnor Totalt 

Medelålder för urvalsgrupp 46,7 år 52,5 år 50,4 år 

Medelålder för population 44,9 45,1 45 

 

Tabell 3. Medelålder för kontrollgrupp samt population. 

 

Generaliserbarheten tycks av medelåldern att döma vara god bland männen men sämre hos 

kvinnorna. Den sämre generaliserbarheten bland kvinnorna beror dock inte på ett olyckligt 

slumpmässigt urval utan på det faktum att kontrollgruppens ålder är den samma som 

undersökningsgruppens medelålder. 

 

Populationens generaliserbarhet med andra populationer (företag och organisationer) är 

dessvärre begränsad. Försäkringsbolaget har nämligen sedan ett decennium tillbaka ett 

systematiskt friskvårds- och arbetsmiljöarbete samt fast anställda friskvårdskonsulenter. 

Målet med verksamheten är att företagets medarbetare har en god hälsa och för att uppnå 

detta genomförs utöver HPBs även motionsgympa, rökslutarhjälp, stresshantering m.m. 

Företaget, som är privat, har idag över 1000 anställda (45% män och 55% kvinnor) varav ca 

60% motionerar regelbundet minst 1 gång per vecka. Medelåldern i företaget ligger på 43,3 

år, 43,8 år för män och 42,9 år för kvinnor. 

 

Resultatet gäller i första hand, som alltid, de studerade grupperna och i andra hand, samt 

beroende på generaliserbarheten, populationen utifrån vilket urvalet gjorts. Det är dock 

tänkbart att de företag som liknar försäkringsbolaget kan ta till sig studiens resultat. 
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5.5 Slutsats 
Det står klart att de individer som i framtiden långtidssjukskrivs uppvisar tydligare tecken på 

ohälsa i sina hälsoprofiler jämfört med de som inte långtidssjukskrivs, ett resultat som stärker 

min hypotes. De variabler i en hälsoprofil som, i sig självt eller i kombination med varandra, 

utgör möjliga predikatorer för en framtida långtidssjukskrivning är: 

 

• ”Stress: enbart på arbetet” 

• ”Upplevd hälsa” 

• Åtgärdsgruppsplacering vid HPB 

• Deltagande av cykelergometertestet 

 

Det föreligger vidare tydliga skillnader i hälsoprofil långtidssjukskrivna män och kvinnor 

emellan vilket påvisar behovet av att i framtida studier kring HPB särskilja mäns och 

kvinnors resultat. 

 

 

5.6 Praktiska konsekvenser 

Resultaten visar hur en organisations resurser bäst fördelas om målet är att minska 

långtidssjukskrivningarna inom studerad population. Åtgärder mot arbetsrelaterad stress ter 

sig ur detta långtidssjukskrivningsperspektiv vara av större betydelse än åtgärder för ex. ökad 

rygghälsa, därmed inte sagt att de bör uteslutas ty det kanske är just sådana satsningar som 

bidragit till dess i detta fall ringa betydelse. 

 

Ytterligare praktiska konsekvenser är att kunskapen, om vilka belastande komponenter som 

kännetecknar gruppen framtida långtidssjukskrivna, kan bidra till att hälsoprofilbedömare 

ägnar större uppmärksamhet för de individer som i sin hälsoprofil uppvisar en eller flera av 

dessa belastande komponenter. Detta, i kombination med ett för de belastande 

komponenterna anpassat friskvårds- och arbetsmiljöarbete, ökar möjligheten att via 

preventiva åtgärder undvika långtidssjukskrivningar och således även personligt lidande för 

individen samt ekonomiska kostnader för företag och samhälle. 
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5.7 Förslag på fortsatta studier 

Denna studie har som framgår enbart behandlat begreppet långtidssjukskrivning. Den har 

därmed inte tagit hänsyn till faktorerna produktivitet och korttidsfrånvaro som är minst lika 

intressanta och för företag ekonomiskt relevanta då exempelvis en dags frånvaro (dag 2-15) 

kostar arbetsgivaren 10% av hela månadslönen, oavsett månadslön.36 

 

Det är vidare möjligt att via fortsatt studerande ta fram en procentuell sannolikhet för att 

inom 2 år långtidssjukskrivas efter, i en hälsoprofil, uppvisandet av en eller fler av de 

predikatorer som nämns i slutsatsen. Huruvida dessa sannolikheter sedan är relevanta (för 

företaget) kan enbart avgöras efter en ekonomisk beräkning. 

 

Avslutningsvis skulle fortsatta studier kunna undersöka samband mellan de negativa 

variabler som utmärker gruppen långtidssjukskrivna då en sådan jämförelse som tidigare 

nämnt ej har gjorts. Ett sådant resultat skulle med fördel kunna användas som underlag för 

ovanstående förslag på fortsatt studie då en kombination av flertalet belastande komponenter 

torde ytterligare avgränsa gruppen icke långtidssjukskrivna. Följden blir då att en större 

sannolikhet för en framtida långtidssjukskrivning erhålles. Således kan studiens resultat 

förbättra möjligheten att identifiera individer på väg att långtidssjukskrivas och därmed ge 

ökad möjlighet att arbeta för att undvika detta, vilket just var det ursprungliga syftet. 

 

 

                                                
36 Ulf Johansson, Anders Johrén, Personalekonomi idag (Uppsala: Uppsala publishing house, 2001), s. 65. 
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Bilaga 1 - Hälsoprofilbedömning 



 



           

 

Bilaga 2 – Indelning i åtgärdsgrupper 

Nedan följer utdrag ur: Indelning i åtgärdsgrupper vid Hälsoprofilbedömning, 

HPB av Gunnar Andersson, HOS Hälsoprofilinstitutet (010514). 

 

_________________________________________________________________ 

 
 

Indelning i åtgärdsgrupper 
 

Aktuella kriterier för indelningen utgår från belastande komponenter i resultatet i 

HPB när det gäller hälsovanor, hälsoupplevelser resp mätvärden enligt följande: 

 

Hälsovanor (se Frågeformulär till Hälsoprofilbedömning) 

 

Belastande komponent (svarsalternativ): 

Motion     1 - 2 

Kost     1 - 2 

Rökning     1 - 4 

Alkohol     1 - 2 

Någon eller några mediciner  1 - 2 

 

Hälsoupplevelser (se ”Frågeformulär till Hälsoprofilbedömning”) 

 

Belastande komponent (svarsalternativ): 

Något eller några symptom  1 - 2 

Upplevd stress, hela livssituationen 1 - 2 

Upplevd ensamhet, hela livssituationen 1 - 2 

Upplevd hälsa    1 - 3 

 
Mätvärden 

    

Övervikt:            Belastande komponent: 

Vikt överstigande den övre viktgränsen. 

Förutsättningen är att den fettfria kroppsvikten är 



           

 

bedömd som korrekt och att handledaren utifrån 

intervju och ”okulär besiktning” bedömt deltagaren 

som överviktig. 

 

Undervikt        Belastande komponent: 

 Vikt understigande den undre viktgränsen. 

Förutsättningen är att den fettfria kroppsvikten är 

bedömd som korrekt och att handledaren utifrån 

intervju och ”okulär besiktning” bedömt deltagaren 

som underviktig. 

 

Diabetes        Belastande komponent: Ja 

 

Blodtryck/hjärtkärlmedicin   Belastande komponent: 

Systoliskt eller diastoliskt blodtrycksvärde över-

stigande gränserna i Läkartidningens (nr 10, 1983) 

behandlingsschema: 

 Äldre än 60 år  ≥ 160 / ≥ 90 

 41 – 60 år   ≥ 150 / ≥ 90 

 17 – 40 år   ≥ 140 / ≥ 90  

          vid HPB och ytterligare minst ett mättillfälle 

    

eller 

    

Diagnosticerat högt blodtryck 

 

eller 

 

Hjärtkärlmedicin 

 

Låg fysisk arbetsförmåga Belastande komponent: 

Testvärde eller konditionstal ”mycket låg” (1) eller 

”låg” (2) och bedömt som korrekt 



           

 

Observera att motion ”aldrig” (1) eller endast ”då och då” (2) i kombination med 

låg fysisk arbetsförmåga endast ger en belastande komponent. 

 

Observera att det går att tillhöra åtgärdsgrupp A också av ett enda skäl, nämligen: 

 

Deltagaren är totalt fysiskt inaktiv, dvs är fysiskt aktiv mindre än 30 minuter/dag 

i genomsnitt då hänsyn tagits till fysisk aktivitet i arbetet, färdsättet till arbetet, 

fritiden och motionsvanorna i övrigt eller har testvärde eller konditionstal 

”mycket låg” (1) och bedömt som korrekt eller har genomfört arbetsprovet på låg 

belastning (50 W) och upplevt ansträngningen som 15 eller mer. 

 

Eller 

 

Deltagaren röker motsvarande minst en 2:a, dvs 11 – 20 cigaretter/dag 

 

Eller 

 

Deltagaren har uppgivit alkoholkonsumtion på en 1:a, dvs ”Mycket ofta eller 

periodvis i stora mängder” 

 

Eller 

 

Deltagaren upplever något eller några av symptomen rygg/nackbesvär, 

huvudvärk, trötthetsbesvär eller sömnsvårigheter ”mycket ofta”, dvs en 1:a 

 

Eller 

 

Deltagaren upplever stress i hela livssituationen ”mycket ofta”, dvs en 1:a 



           

 

Eller 

 

Deltagaren upplever ensamhet i hela livssituationen”mycket ofta”, 

dvs en 1:a  

 

Eller 

 

Deltagaren upplever sin hälsa som ”mycket dålig”, dvs en 1:a  

 

Eller 

 

Systoliskt eller diastoliskt blodtrycksvärde överstigande gränserna i 

Läkartidningens (nr 10, 1983) behandlingsschema: 

Äldre än 60 år  ≥ 160 / ≥ 90 

41 – 60 år  ≥ 150 / ≥ 90 

17 – 40 år  ≥ 140 / ≥ 90  

 vid HPB och ytterligare minst ett mättillfälle  

 

OBS!  

Det visar sig att 85% av de som tillhör åtgärdsgrupp A gör det via minst fyra 

belastande komponenter. ”Summan av lasterna” är alltså inte konstant! Endast 

2% hamnar i åtgärdsgrupp A av bara en enda anledning. 

 



           

 

Bilaga 3 
 
Nedan följer ett exempel på en ohälsoprofil 
 
              
  Ohälsoprofil        
      Sjuk fr.o.m. Sjuk t.o.m. Grad av   
   Förnamn: Göran  datum datum sjukskrivning   
   Efternamn: Persson  94.07.18 94.10.14 100%   
   Personnummer: 451203-1234  94.10.15 95.03.12 50%   
   Anställningsdatum: 75.09.01          
   Pensionsgrundande årslön: 1.000.000:-          
   Datum för sjukanmälan: 95.01.13          
           
           
           
           
           
   HPB nr: 1 HPB nr: 2 HPB nr: 3   
   Datum: 91.09.16 Datum: 92.05.18 Datum: 93.03.24   
   Åtgärdsgrupp: C Åtgärdsgrupp: C Åtgärdsgrupp: C   
           
           
           
           
           
   HPB nr: 4 HPB nr: 5 HPB nr: 6   
   Datum: 97.07.03 Datum: 98.02.18 Datum: 00.10.19   
   Åtgärdsgrupp: C Åtgärdsgrupp: C Åtgärdsgrupp: D   
           
           
           
           
           
   HPB nr: 7 HPB nr:  HPB nr:    
   Datum: 01.11.06 Datum:  Datum:    
   Åtgärdsgrupp: D Åtgärdsgrupp:  Åtgärdsgrupp:    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                  



           

 

Bilaga 4 

 

Hälsoprofiler kontrollgrupp och undersökningsgrupp 
  Kontrollgrupp  Undersökningsgrupp 

Hälsovanor  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Motion  36,8 63,2  26,3 73,7 
Kost  15,8 84,2  15,8 84,2 
Rökning  15,8 84,2  26,3 73,7 
Snusning  5,3 94,7  10,5 89,5 
Alkohol  15,8 84,2  5,3 94,7 
Lugnande  0 100  0 100 
Uppiggande  0 100  0 100 
Sömnmedel  0 100  5,3 94,7 
Värktabletter  5,3 94,7  10,5 89,5 
Övrig medicin  10,5 89,5  26,3 73,7 

       
Hälsoupplevelser  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Ryggbesvär  5,3 94,7  0 100 
Nackbesvär  10,5 89,5  0 100 
Huvudvärk  21,1 78,9  5,3 94,7 
Trötthet  10,5 89,5  0 100 
Magbesvär  5,3 94,7  5,3 94,7 
Sömnsvårigheter  5,3 94,7  0 100 
Övriga symptom  26,3 73,7  42,1 57,9 
Stress hela livssituationen  15,8 84,2  26,3 73,7 
Stress enbart på arbetet  15,8 84,2  42,1 57,9 
Ensamhet: livssituationen  0 100  0 100 
Ensamhet enbart på arbetet  0 100  0 100 
Upplevd hälsa  21,1 78,9  52,6 47,4 

       
Hälsodata  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Diagno. högt blodtryck  0 100  0 100 
Högt blodtryck vid mättillf.  15,8 84,2  26,3 73,7 
Hjärt- kärlmedicin  5,3 94,7  0 100 
Diabetes  0 100  0 100 
Astma  0 100  0 100 
Konditionsvärde*  10,5 89,5  10,5 89,5 
Övervikt  57,9 42,1  52,6 47,4 
Undervikt  0 100  0 100 
Fysikt aktiv  5,3 94,7  0 100 

       
* = Obs deltagargraden  84,2%   68,4%  



           

 

Hälsoprofiler långtidssjukskrivna män och kvinnor 
  Män   Kvinnor  

Hälsovanor  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Motion  28,6 71,4  25 75 
Kost  14,3 85,7  16,7 83,3 
Rökning  42,9 57,1  16,7 83,3 
Snusning  28,6 71,4  0 100 
Alkohol  0 100  8,3 91,7 
Lugnande  0 100  0 100 
Uppiggande  0 100  0 100 
Sömnmedel  0 100  8,3 91,7 
Värktabletter  0 100  16,7 83,3 
Övrig medicin  14,3 85,7  33,33 66,6 

       
Hälsoupplevelser  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Ryggbesvär  0 100  0 100 
Nackbesvär  0 100  0 100 
Huvudvärk  0 100  8,3 91,7 
Trötthet  0 100  0 100 
Magbesvär  0 100  8,3 91,7 
Sömnsvårigheter  0 100  0 100 
Övriga symptom  28,6 71,4  50 50 
Stress hela livssituationen  14,3 85,7  33,3 66,7 
Stress enbart på arbetet  14,3 85,7  58,3 41,7 
Ensamhet: livssituationen  0 100  0 100 
Ensamhet enbart på arbetet  0 100  0 100 
Upplevd hälsa  57,1 42,9  50 50 

       
Hälsodata  Neg % Pos %  Neg % Pos % 
Diagno. högt blodtryck  0 100  0 100 
Högt blodtryck vid mättillf.  42,9 57,1  16,7 83,3 
Hjärt- kärlmedicin  0 100  0 100 
Diabetes  0 100  0 100 
Astma  0 100  0 100 
Konditionsvärde*  0 100  16,7 83,3 
Övervikt  57,1 42,9  50 50 
Undervikt  0 100  0 100 
Fysikt aktiv  0 100  0 100 

       
* = Obs deltagargrad  71,4%   66,6%  



           

 

Bilaga 5 - Käll och litteratursökning 
 
VAD?    
    
Ämnesord Synonymer 
Hälsoprofilbedömning, screening, hälsoprofil,     
långtidssjukskrivning, sjukskrivning, sjukfrånvaro,     
långtidssjukfrånvaro       
        
        
 
 
VARFÖR? 
    
För att mitt arbetet just handlar om screening av framtida långtidssjukskrivna via 
instrumentet Hälsoprofilbedömning (och hälsoprofiler).   
      
        
 
 
HUR? 
    
Databas Söksträng   Antal träffar 
Idrottshögskolans ämneskatalog Hälsoprofil   13 
Idrottshögskolans ämneskatalog sjukskrivning   8 
Idrottshögskolans ämneskatalog screening   3 
www.google.com screening +sjukfrånvaro +hälsoprofil 2 
Arbline Hälsoprofil   5 
Arbline Hälsoprofil and sjukfrånvaro 1 
 
 
KOMMENTARER:    
   
Idrottshögskolans ämneskatalog gav de bästa träffarna då den innehöll kvalitativa 
vetenskapliga rapporter som även fanns tillgängliga på plats i biblioteket. 
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