
Evidensbaserad – Digital – Kostnadseffektiv

Så här går det till …



Skapa länken och anpassa texter, datum mm
Ni utgår från våra textmallar och skapar anpassade texter för:

- Välkomsttext - vad deltagaren ska tänka på då hen besvarar enkäten.

- Samtyckestext - vilka uppgifter som lagras och deltagarens rättigheter.

- Erbjudandetext – anpassad återkoppling utifrån Frisk – Riskgrupp, och vad 
deltagaren ska tänka på inför ett eventuellt hälsosamtal.

Ni bestämmer även inloggningssätt för deltagarna och tidsperiod för enkäten.

Deltagarna får sedan länken via: 
- HPI:s e-postutskick
- Ert egna e-postutskick
- Er Kunds intranät eller dylikt

Allt material och mer info hittar du på https://www.hpihealth.se/bestall-enkatlank

https://www.hpihealth.se/bestall-enkatlank


Deltagarna loggar in med Bank ID, personnummer eller födelsedatum och kön, 
ger samtycke och svarar på frågorna.

Frågorna kan besvaras via dator, smartphone,
eller surfplatta.

27 frågor tar endast några minuter
att besvara.

Deltagaren kan välja språk mellan svenska, 
engelska och norska.

Deltagaren får en länk och svarar på frågorna



Deltagaren sparar själv sitt resultat till Hälsokontot

Efter besvarad Hälsoscreening väljer deltagaren själv om 
hen vill spara sitt resultat till Hälsokontot.

Om deltagaren inte har ett Hälsokonto sedan tidigare 
skapar hen enkelt ett Hälsokonto direkt från resultatsidan.



Deltagaren ser resultatet på sitt Hälsokonto
Resultatet presenteras med utgångspunkt i deltagarens 
upplevda hälsa och hens Frisk- eller Riskgrupp.

Informationen kan anpassas utifrån deltagarens Frisk- eller 
Riskgrupp. Till exempel så kan deltagare i HPI Riskgrupp 
erbjudas ett ökat individuellt stöd för att motivera till en 
hälsosam livsstil genom en Hälsoprofil.

Deltagaren uppmuntras till reflektion över sin 
hälsa och om det är något som hen kan och vill 
förändra.

Positiva hälsovanor/hälsoupplevelser lyfts fram.

Deltagaren kan följa sin utveckling, och jämföra 
sitt resultat med svenska arbetslivet



Du genomför hälsosamtalet
Hälsoscreeningens resultat är utgångspunkten för samtalet. I vår nyutvecklade webbtjänst Plustoo.com 
kan du se samma resultat som deltagaren.

Plustoo.com för dig som användare Hälsokontot på Todaytoo.se för deltagaren



Plustoo.com är en spegling av Plustoo PC

Plustoo.com är en ny webbtjänst där du bland annat kan öppna besvarade Hälsoscreeningar samt 
skapa Hälsoprofiler och Konditionstester. 

Plustoo.com är kopplad till samma databas som programvaran Plustoo, så alla deltagare och 
tester som syns i programvaran Plustoo syns även i Plustoo.com. Alla tester, ändringar, 
kommentarer, Hälsokonton mm syns i både programvaran Plustoo och Plustoo.com.

Säkerheten för Plustoo.com är lika hög som för programvaran Plustoo. Läs mer om säkerheten för 
Plustoo.com, Todaytoo.se och programvaran Plustoo, Teknisk specifikation

https://support.hpinordic.se/support/solutions/articles/4000015362-teknisk-specifikation


Logga in på Plustoo.com från programvaran Plustoo

Logga in på www.plustoo.com med BankID, eller direkt från 
programvaran Plustoo.

Logga in i Utbildningsläge och testa kostnadsfritt 
hur Plustoo.com ser ut för dig som användare. 
1. Lägg till dig själv som deltagare med ditt 
fullständiga personnummer.
2. Skapa sedan en Hälsoprofil.
3. Skicka resultatet till ditt Hälsokonto för att se 
hur resultatet presenteras för deltagaren.

Logga in i er 
skarpa databas

Logga in i 
Utbildningsläge

http://www.plustoo.com/


I Plustoo.com ser ni mer efter varje fråga

Om ni genomför ett videosamtal kan ni med fördel dela er skärm, då ni i Plustoo.com på 
respektive fråga/mätvärde kan visa:
- Deltagarens utveckling
- Svaret ur ett hälsoperspektiv

När ni delar skärm ser ni båda samtidigt eventuella 
ändringar i Plustoo.com.

Om deltagaren tittar på sitt Hälsokonto 
behöver hen logga ut/in för att 
eventuella ändringarna ska 
uppdateras.



Demo

HPI Hälsoscreening
https://hpi.todaytoo.se/survey/hs/demo

HPI Hälsoscreening med HPI Arbetsplatsprofil
https://hpi.todaytoo.se/survey/hs-app/demo

Todaytoo - Hälsokonto för alla HPI-tjänster:
https://www.todaytoo.se/login
Användarnamn: hpi@hpinordic.se
Lösenord: Hpb1976

https://hpi.todaytoo.se/survey/hs/demo
https://hpi.todaytoo.se/survey/hs-app/demo
https://www.todaytoo.se/login
mailto:hpi@hpinordic.se


Hälsoscreening är en tids- och kostnadseffektiv tjänst som 
hjälper arbetsgivaren att snabbt kartlägga hälsan bland 
sina medarbetare, identifiera Frisk- och Riskgrupper och 

prioritera rätt hälsoinsatser.

Hälsoscreening är utmärkt som underlag för ett 
hälsosamtal med deltagaren. Med hälsokontot på 

Todaytoo kan deltagarna följa sin utveckling.
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