
 

 

 

 
 
Utvärdering efter 
hälsoundersökning   

   
 
 
En sammanställning med enkät vid 
hälsoundersökning           

 
 
 
   
 

Författare: Marlene Tångberg Nilsson  
  
Handledare: Frida Eek  

 
Projektarbete 7,5 hp   
Företagssköterskeutbildning 2008-2009  

September 2009 

Ansvarig examinator: Docent Maria Albin 
Avd för Arbets- och miljömedicin 
Lunds universitet 
221 85 LUND  
 



 

 

 
 
 
 

Utvärdering efter 
hälsoundersökning  

 
 
 
 
 
 
 

En sammanställning med enkät vid 
hälsoundersökning  

 
 
 
 
 
 

Författare: Marlene Tångberg Nilsson 
 

Handledare: Frida Eek 

 
 
September 2009  

 
 
 
 
Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö 
och rehabilitering. Företagshälsovården bör arbeta för att förebygga och 
undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera 
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet 
och hälsa. (Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, § 2b). 
Hälsoundersökningar på företagshälsovården utförs regelbundet på många 
av våra företagshälsovårdsmottagningar idag. Syftet med detta projekt var 
att få en utvärdering av kunden efter hälsoundersökningen, men även 
undersöka om de uppfattat hälsoundersökningens resultat. De undersökta 
arbetar på ett litet betongföretag och deltagarna i undersökningen 
besvarade en enkät, för att kartlägga de i syftet efterfrågade faktorerna. 
Svaren på frågorna visar upplevelsen av hälsoundersökningarna, 
uppfattade provresultat och förändrad livsstil. Resultatet visade också att 
ett konditionstest var önskvärt i samband med hälsoundersökningen. 
Undersökningen visade att det finns ett behov av samtal angående livsstil 
och arbetsmiljö i samband med hälsoundersökningen. Målet var att få en 
nöjd kund som återkommer till oss vid frågor kring sin egen hälsa och 
arbetsmiljö. 
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Introduktion 
Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett 

samtal både fokusera på livsstil, arbetsmiljö och samtidigt möta en människas behov av att 

tala om det som är viktigt för just denne, kan i ett motiverande samtal i samband med 

hälsoundersökning bli möjligt. Empowerment är ett modernt ord som kan översättas med 

”egenkraft”. Att på ett empatiskt sätt få hjälp att fokusera på vad man vill och kan ger 

handlingskraft och egenkraft. Enkelt uttryckt kan ett professionellt samtal om levnadsvanor 

stödja en anställds naturliga förändringsprocess mot en sundare livsstil och ökad kontroll över 

sin hälsa (1).  

Inom företagshälsovården kan vi genom en hälsoundersökning ge den enskilda individen en 

möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa genom att synliggöra och förstärka positiva 

levnadsvanor (2).  

 

Bakgrund 
 

Det finns behov att finna nya arbetssätt inom hälso och sjukvården, som inte handlar om att 

behandla och bota utan att också förebygga sjukdom (3).  

Vid en hälsoundersökning med tillhörande samtal kan flera av de folkhälsopolitiska målen 

uppnås. Med samtalet om kundens arbetsmiljö och audiogram samt synscreening i 

hälsoundersökningen kan mål nr 4, ökad hälsa i arbetslivet uppnås. Med mål nr 6, en mer 

hälsofrämjande hälso och sjukvård kan tidigt upptäckt av förhöjda blodsockervärden eller 

blodtrycksvärden upptäckas i tidigt skede.  Mål nr 9 och 10, ökad fysisk aktivitet samt goda 

kostvanor och säkra livsmedel kan efter resultat med vikt och längd, BMI/midjemått efter 

motiverande samtal förbättras. Spirometriundersökningen kan bland annat, främja mål nr 11, 

minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt ifrån narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande (4).  

 

Dagens folkhälsosjukdomar kan på många sätt kopplas till livsstilen. Hjärt och kärlsjukdomar 

är ett stort folkhälsoproblem på arbetsplatser runt om i Sverige idag och den vanligaste 

enskilda dödsorsaken.  Andra sjukdomstillstånd där livsstil har stor betydelse är fetma, 

diabetes, tumörer, och sjukdomar i rörelseapparaten och andningsorganen. Minskad ohälsa 

innebär framförallt minskat personligt lidande och såväl som kostnader för företaget i form av 

minskad sjukfrånvaro och produktionsbortfall och sjuknärvaro. En förbättring av livsstilen, 
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vilket innebär en reduktion av några få riskfaktorer, skulle kunna påverka uppkomsten av 

flera sjukdomar (5).  

 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1 160) är det arbetsgivaren som ska svara för att den 

företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Det är arbetsgivaren som 

har huvudansvaret för att upphandla och anlita företagshälsovården eller motsvarande 

sakkunnig hjälp. Företagshälsovården ska vidare vara en oberoende expertresurs och kunna 

utnyttjas av både arbetsgivare och arbetstagare (6). 

 

Man har kunnat konstatera att bristande fysisk aktivitet hänger samman med en ökad 

förekomst av kroniska sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt, högt blodtryck, vissa cancerformer, 

åldersdiabetes, benskörhet och övervikt. I hälsosamtalet i undersökningen diskuteras livsstil 

och arbetsmiljö med den anställde och en handlingsplan kan planeras. Vad som är glädjande 

är att motionsvanorna har förbättrats i Sverige sedan början av 1980-talet. En 

rekommendation är fysisk aktivitet 30 minuter dagligen i rask takt, detta för att öka 

välbefinnandet samt bevara funktionsförmågan och sitt oberoende längre fram i livet (7).  

 

Hälsoundersökningens innehåll och betydelse 

 

• Längd, vikt, BMI (Body mass Index), midjemått 
• Hemoglobin i blodet och B-glucos  
• Kolesterolprov hos riskpatienter. 
• Urinprov 
• Blodtryck 
• Synscreening 
• Hörselprov med audiometri 
• Lungfunktionskontroll med spirometriundersökning. 

• Samtal angående arbetsmiljö med riskanalys, t.ex. buller, värme/kyla, vibrationer, 
härdplaster och damm. Belastningsbesvär, psykisk hälsa/ohälsa mm.  

• Samtal angående livsstil, fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor, kost, sömn, hudbesvär, 
rygg/nacke/ledbesvär och magbesvär. Individuella handlingsplaner upprättades. 

 
 
BMI: BMI är ett mått som står för body mass index. Mätmetoden bygger på förhållandet 

mellan längd och vikt. När BMI ligger mellan 18,5 och 25 är man normalviktig. Ligger det 

mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och över 30 som fetma (8).  
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Midjemått: Mycket fett inuti buken medför särskilt ökade risker för bland annat hjärt-

kärlsjukdom och diabetes typ 2. Genom att mäta omfånget runt midjan får man ett visst mått 

på hur mycket fett som man har inuti buken. Vid midjemått över 102 centimeter för män och 

88 centimeter för kvinnor är risken för ohälsa, framför allt olika hjärt-kärlsjukdomar, mycket 

större. Risken för ohälsa ökar för varje ökning i centimeter (9). 

 

Hemoglobin: En kontroll av hemoglobin, blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan 

göras på alla mottagningar genom ett blodprov. Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger 

blodet dess röda färg och som behövs för att kroppen ska kunna producera blod. Det finns i de 

röda blodkropparna och har den viktiga uppgiften att transportera syre från lungorna till 

kroppens organ. Samtidigt hjälper hemoglobinet kroppen att göra sig av med koldioxid i 

blodet genom att transportera den till lungorna där koldioxiden försvinner med 

utandningsluften. Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 120-155 gram per liter för 

kvinnor och 130-170 gram per liter för män (10). 

Kolesterol: Wekö, Olsson beskriver att det skadliga eller onda kolesterolet kallas LDL (Low 

Density Lipoprotein) och transporterar kolesterolet från levern till kroppens vävnader. LDL 

utgör 60-70 % av kolesterolet i blodet. Höga halter av LDL-kolesterol ökar kärlväggarnas 

upptag av blodfetter vilket med tiden gör kärlen alltmer trånga, s.k. åderförkalkning. 

Triglycerider hör också till det onda kolesterolet. Det goda kolesterolet kallas HDL (High 

Density Lipoprotein) och återför kolesterol från olika vävnader i kroppen till levern där 

överskottet tas om hand. HDL har en skyddande funktion och höga nivåer av HDL minskar 

fettet i blodkärlens väggar och minskar därigenom risken för åderförkalkning (11).  

Lipider är samlingsnamnet för alla blodfetter men det fettliknande ämne man oftast brukar 

prata om är kolesterol. Kolesterol förekommer naturligt i kroppen och behövs för att tillverka 

hormoner och vitamin D, bygga upp cellväggar och bilda gallsyror. Kolesterolet bildas 

framförallt i levern. Det totala kolesterolvärdet bör ligga under 5 mmol/l. Vissa människor har 

genom ärftlighet försämrad förmåga att bryta ned blodfetter, diabetiker har t ex ofta högre 

värden än andra. Människor med problem med sköldkörteln, njurarna och alkohol löper också 

större risk att drabbas av förhöjt kolesterol. Fysisk inaktivitet och rökning är två andra vanliga 

orsaker. Nästan 70 % av alla vuxna svenskar för höga kolesterolvärden. Höga 

kolesterolvärden fyrdubblar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdom och är den främsta 

orsaken till hjärtinfarkt. Ett högt kolesterolvärde ger inga symptom. Den totala 
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kolesterolhalten i blodet och fördelningen mellan det onda (LDL) och det goda (HDL) 

kolesterolet avgörs genom ett enkelt blodprov. Andelen LDL- kolesterol ska vara mindre än 3 

mmol/l och HDL-kolestrolet bör ligga över 0,9 mmol/l. Höga kolesterolvärden har goda 

chanser att bli lägre genom en mer hälsosam livsstil, som motiveras och diskuteras med 

kunden vid hälsoundersökningen. Behandling av höga blodfetter handlar inte enbart om att 

kontrollera kolesterolvärdet. Andra riskfaktorer för utveckling hjärtkärlsjukdom rökning, högt 

blodtryck, ålder, övervikt etc. vägs också in och påverkar den behandling man får. Det första 

och viktigaste steget är dock förändringar i kost- och levnadsvanor (11).  

Urinprov: Urinprov lämnas av många olika anledningar, till exempel för att utreda 

sjukdomar eller göra uppföljningar. Ett vanligt tillfälle är vid hälsoundersökningar på 

företagshälsovården, antingen för egenkontroll eller för att man behöver ett friskintyg. 

Urinprovet kan undersökas på flera sätt. Ibland används särskilda testremsor, så kallade 

urinstickor, som doppas i urinen. Vanligast är att läsa stickan och svar erhålls direkt. 

Urinprovet kan också skickas till ett laboratorium för analys eller odling. Vid urinprov att 

göra många olika analyser för att bland annat undersöka om urinen innehåller röda och vita 

blodkroppar, glucos, protein eller bakterier. I vissa fall kan även ketoner, samt spår av 

narkotika och tungmetaller analyseras. Det är också vanligt med drogtester inom idrotten och 

i arbetslivet, och även då kan urinanalys användas. Urinprov ge besked eller utesluta om man 

har en viss sjukdom (10).  

Blodtryck: Blodet cirkulerar i ett kretslopp i kroppen. Hjärtat pumpar runt blodet, som tillför 

syre och näring till kroppens organ och transporterar bort slaggprodukter. Det krävs ett visst 

tryck för att blodet ska nå ut till alla blodkärl. Det är detta tryck som kallas blodtrycket. 

Blodtrycket är ett mått på det tryck som blodet, genom hjärtats pumpkraft, utövar på 

kärlväggarna i de stora blodkärlen. Blodtrycket anges i millimeter kvicksilver (mmHg). Ett 

normalt blodtryck bör ligga på ett systoliskt tryck på 120 mmHg och ett diastoliskt tryck på 

80 mmHg. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer bör blodtrycket inte överstiga 

140/90 mmHg. Bedömningen görs dock i varje enskilt fall. Ett högre tryck sliter på både 

blodkärl och hjärta. Fysisk ansträngning, nervositet, stress, smärta, kyla, tobaksrökning och 

kaffe kan höja blodtrycket tillfälligt, medan avslappning, vila och värme sänker det. Omkring 

en miljon svenska beräknas ha förhöjt blodtryck. Den medicinska termen är hypertoni. De 

flesta som har måttligt förhöjt blodtryck känner sig fullt friska. Ofta upptäcks det höga 

blodtrycket under en vanlig hälsokontroll. Hos en del kan dock ett högt blodtryck visa sig i 

 6



form av huvudvärk, yrsel, trötthet, irritation och illamående. Hos män kan även dålig erektion 

vara ett tecken på att blodtrycket är för högt. Symptomen blir ofta tydligare ju högre trycket är 

(10). 

Om värdet ligger strax ovanför det normala krävs fler mätningar efter varandra med några 

veckors mellanrum. Tre mätningar brukar ge ett bra genomsnittligt värde.  För de allra flesta 

(över 90 %) finns ingen direkt förklaring till varför man får högt blodtryck. Klart är dock att 

arv och miljö inverkar. Faktorer som rökning, stress, ålder, övervikt, stillasittande liv, högt 

saltintag och hög alkoholkonsumtion har också betydelse och kan förutom att höja 

blodtrycket, även öka risken för andra hjärtkärlsjukdomar. Högt blodtryck är den vanligaste 

av alla hjärtkärlsjukdomar. Cirka 20–30 % av vuxenbefolkningen i den industrialiserade 

världen har högt blodtryck. Men tillståndet kallas också ”the silent killer”, dvs. ”Den tysta 

mördaren”, därför att det ger få symtom, ibland inga alls. Många människor vet inte ens om 

att de har högt blodtryck (10).  

Syn: Synscreening sker med syntavla som är på fem meters avstånd. Varje öga kontrolleras 

separat. Med det andra ögat täckt med ett speciellt täckglas. Enligt AFS 1998:05, 6 § bör 

arbetsgivaren se till att den anställde som dagligen arbetar vid bildskärm mer än en timma 

dagligen genomgår synundersökning hos sköterskan på företagshälsovården, som har 

tillräckliga kvalifikationer för undersökningen. Synundersökning skall ordnas med 

regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med 

synkraven i arbetet. Om synundersökningsresultatet visar att det behövs en kompletterande 

undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall 

arbetsgivaren ordna en sådan undersökning (12). Vid synscreeningen kan företagssköterskan 

upptäcka ålderssyntet (presbyopi). Undersökningen kan även upptäcka översynthet, då kan 

den anställde ofta uppleva att det är jobbigare att läsa eller se på nära håll. Symtom som 

huvudvärk, trötthet i och runt ögonen eller svårt med fokuseringen är vanligt som blir värre 

vid närarbete. Vidare kan vi finna besvär med närsynthet, den anställde ser suddigt på långt 

håll, men ser skarpt på nära håll. Besvär med huvudvärk för att man kisar med ögonen, är 

vanliga symtom (13).  

 

Hörsel: Ett hörseltest utförs av företagssköterskan i ett ljudisolerat rum med en kalibrerad 

audiometer. Varje öra testas separat, eftersom hörseln kan vara olika i höger och vänster öra. 

Det testade örats hörsel jämförs med normal hörsel. För varje frekvens testas ”när man börjar 
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höra”, den s.k. hörtröskeln. Resultatet presenteras i ett audiogram. Företagssköterskan kan 

förklara vad resultatet innebär och vilken effekt hörselnedsättningen har i vardagslivet och 

kommunikationen (14).  

Hälsounderökningens hörseltest är lämplig för bullerexponerade. Enligt AFS 2005:16 

”Buller” skall arbetstagare genom arbetsgivarens försorg ges tillfälle att genomgå 

hörselundersökning. Screeningundersökning kan också göras på arbetsplatsen (15). 

Ljudfrågor har fått en ökad betydelse, såväl i befintlig arbetsmiljö som vid nyprojektering. På 

många arbetsplatser har inom olika branscher hörselskadliga ljudnivåer uppmätts. För att 

snabbt upptäcka begynnande hörselskada och förhindra att skadan skall förvärras ska 

personalen vid sådana arbetsplatser ges möjlighet att genomgå regelbundna hörselkontroller 

De flesta hörselnedsättningar beror på skador i innerörat. Typiska orsaker är det naturliga 

åldrandet samt arbetsrelaterade bullerskador (16).  

 

Lungfunktionstest med spirometri: Vid spirometri mäts lungans funktion. Syftet med 

regelbundna spirometriundersökningar är att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell skada 

till följd av arbetet. Lungfunktionsnedsättning kan uppkomma utan att den drabbade själv 

märker något i början. Detta gäller framförallt vid arbeten med exponering som långsiktigt 

kan skada luftvägarna, såsom – damm, asbest, kvarts, byggdamm mm. Men även andra 

lungskadande ämnen t.ex. kväveoxider, tobaksrök, svetsrök och luftföroreningar vid sotning.  

Luftföroreningar som främst kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner i luftvägarna är 

diisocyanater och vissa andra härdplaster, mjöldamm, röd ceder, latex, vissa läkemedel och 

parfymämnen, pollen och pälsdjur. Personer med lungsjukdom är sämre ställda om de också 

skulle bli överkänsliga i luftvägarna eller skadas i lungorna på annat sätt. Avsikten med 

undersökningen är att undvika att sådana personer sysselsätts i arbete där de kan exponeras 

för farliga ämnen på arbetsplatsen (17). 

Exponering för kvartsdamm förekommer vid bearbetning av kvartshaltigt material eller 

exponering för kvartssand t.ex. vid gruvarbete, tunnelborrning, sandblästring, 

ugnsreparationer och på gjuterier.  Lungcancer orsakad av asbestexponering är vanligtvis 

bronkialcancer och tobaksrökning ger en betydande riskökning. Vid hälsoundersökningen 

belyses rökningen biverkningar. 

Det är av stor vikt att lungfunktionsundersökningarna utförs standardiserat, av särskilt 

utbildad företagshälsovårdspersonal och med kvalitetskontroll. Undersökningen syftar till att 

så tidigt som möjligt påvisa sjukliga förändringar, främst i lungvävnad eller lungsäck och att 
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se om det i enskilda fall finns behov att företa ytterligare medicinsk utredning med anledning 

av gjorda undersökningsfynd (17).   

 

Beskrivning av företaget 

Företaget som valts och utfört hälsoundersökningarna på var ett företag som tillverkar 

betongplattor och sten. Förutom stentillverkning har de också betong/betongpumpning samt 

grusförsäljning. De har även grustag som bearbetar, säljer och fraktar grus runt om i landet. 

Arbetstiderna varierar efter efterfrågan men dagtid är mest förekommande, ibland vid längre 

körningar förekommer kvällsarbete. Belastningsbesvär i knä, höfter och rygg när de tar sig i 

och ur lastbilarna flera gånger per dag. Det förekommer även en del tunga lyft. Företaget har 

totalt tjugo anställda, endast män. De anställda är exponerade för vibrationer, buller, 

stendamm, kvarts dock inom gränsvärden enligt arbetsmiljöingenjörens mätningar. 

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen var att belysa kundens upplevelse av hälsoundersökningen. 

 

Specifika frågeställningar 

 

– Hur upplevdes hälsoundersökningen av kunden? 

– Saknades ett konditionstest på cykel? 

– Fick kunden tillräckligt med information om sina provsvar och utförda undersökningar? 

– Värdering av samtalsdelen i hälsoundersökningen. 

– Hur värderades provtagning/undersökningsdelen i hälsoundersökningen? 

– Vad anser kunden vara ett rimligt intervall mellan hälsoundersökningarna? 

 

Metod  
Urval 
 

Urvalet var samtliga tjugo anställda på betongföretaget, alla dessa hade genomgått 

hälsoundersökning på Laholms företagshälsovård under våren 2009. Samtliga anställda är 

män. Spridning i ålder mellan 20 och 65 år, medianvärdet var 49 år och medelvärdet var 41.8 

år. Antal arbetade år på företaget visade en spridning på sex månader till 32 år. De har jobbat 
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med i stort sett samma arbetsuppgifter under den tid de varit anställda. Av dessa arbetar tre 

personer mestadels på kontoret. Åtta anställda kör lastbil. Nio anställda arbetar med 

betongtillverkning. 

Av tjugo utlämnade enkäter inkom sexton svar i retur. (80 %). Bortfallet var fyra personer. 

(20 %) 

 

Instrument 
 

Som instrument användes en enkät. Då lämpligt frågeformulär med önskvärda kriterier inte 

fanns, utformades ett eget frågeformulär bestående av åtta frågor (Bilaga 1). 

Frågorna som ställdes var, hur hälsoundersökningen upplevdes? Hur värderades samtalsdelen 

respektive prov och undersökningsdelen i hälsoundersökningen? Önskades ett tillägg av 

konditionstest på cykel? Vidare var frågan om behov fanns att träffa ytterligare någon resurs 

på företagshälsovården, uppfattade den undersökte prov och undersökningsresultatet som 

företagssköterskan presenterade? Hur upplevdes intervallet mellan undersökningarna, 

förändrades livsstilen och hade den anställde några övriga önskemål om andra undersökningar 

eller provtagning i samband med hälsoundersökningen?  Frågorna var konstruerade med två 

eller flera svarsalternativ, med möjligheter till kommentarer med egna ordval. Enkäten skulle 

vara kortfattad och enkel att besvara för att få in så många svar som möjligt.  Svaren var 

anonyma 

 

Genomförande 
 

Tillstånd för att genomföra enkäten erhölls från företagets vd.  Enkäten skickades ut med post, 

och returnerades till mig personligen. Deltagandet var frivilligt. Efter att samtliga genomfört 

hälsoundersökningen, skickades ett frågeformulär ut till alla, totalt 20 stycken.  16 svar inkom 

och sammanställdes. Hälsoundersökningarna med samtal skedde under mars månad 2009. 

Enkäter skickades ut i april. Frankerade svarskuvert medföljde enkäten. Sammanställning och 

redovisning av enkäterna gjordes i juli 2009. 

Se Bilaga.1 
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Analys/Bearbetning 
 

Efter insamling av samtliga sexton enkäter granskades och sammanställdes resultatet för 

frågorna i ett stapeldiagram.  Varje fråga från samtliga inkomna svar har manuellt 

sammanställts gjorts av författaren.  Presentationen presenteras separat iför varje 

frågeställning. 

 

 

Etisk avvägning 
 

Svaren på enkäten lämnades in anonymt. Svaren från de inkomna enkäterna var ställda 

personligen till ansvarig företagssköterska och redovisas helt anonymt. 

 

Resultat 
 

Upplevelse av hälsoundersökning 

Resultatet i figurerna nedan är angivna i antal personer. 

Resultatet på frågan visar att 16 st. (100 %) upplevelsen av hälsoundersökningen var positiv. 

Ingen av de svarande upplevde hälsoundersökningen som negativ. 

 

 
Figur 1. Antal positiva/negativa upplevelser av hälsoundersökningen 
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Konditionstest 

Ca 63 % av de undersökta önskade ett konditionstest på cykel skulle ingått i samband med 

hälsoundersökningen. Sex st. av 16 (ca 38 %) tyckte att det var bra utan konditionstest. En 

kommentar till frågorna fanns med i svaren, denne tyckte att det var onödigt med 

konditionstestet för att han redan visste att konditionen var dålig. 

 

 
Figur 2. Antal personer som önskat ett konditionstest skulle ingått i hälsoundersökningen 

 

 

Önskemål om att få träffa annan resurs inom företagshälsovården. 
 
Frågan om kunden skulle vilja träffat någon ytterligare resurs på företagshälsovården svarade 
tre st. ca 19 % att de skulle vilja träffa en läkare. Ingen hade behov av att träffa 
arbetsmiljöingenjören eller psykologen. Tre, (ca 19 %) av kunderna önskade att få träffa en 
sjukgymnast.   

 

 
Figur 3. Dessa resurser önskade kunden träffa i samband med hälsoundersökningen 
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Livsstil 

Om livsstilen förändrades efter hälsoundersökningen svarade endast två st.ca (13 %) att de 
förändrat sin livsstil efter hälsoundersökningen. I svaren ifrån enkäten hade två kunder 
svarat att ”-jag hade börjat cykla till och från mitt arbete varje dag", den andra 
kommentaren var ”-jag har börjat äta frukost varje dag och äter har mer regelbundna 
måltider”. Övriga 14 st.(ca 87 %) var livsstilen oförändrad. 

 
Figur 4. Antal anställda som gjort livsstilsförändring efter hälsoundersökningen 

 

Förståelse av prov och undersökningsresultat 
Efter hälsoundersökningen presenterades prov och undersökningsresultaten för kunden.  
I enkäten framkom det att alla 16 undersökta (100 %) hade förstått deras egna 
undersökningsresultat. Ingen hade svarat med någon kommentar. 

 

 

Figur 5. Antal personer som uppfattat sina prov och undersökningsresultat efter 

hälsoundersökningen 
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Värdering av samtalet respektive prov/undersökningsdel i hälsoundersökningen 

Hälsoundersökningen består av två delar, en undersöknings/provtagningsdel och en andra del 
som är samtalet med kunden, genomgång av resultat, livsstil och arbetsmiljö. 
 
Hur värderade du Samtalsdelen i hälsoundersökningen? 
Lågt (1): 0 st. (2): 0 st. Medel (3) 2 st. (4): 4 st. Högt (5): 9 st.56 %. Bortfall 1 person. 
 
Hur värderar du Prov/Undersökningsdelen i hälsoundersökningen? 
Lågt (1): 0 st (2): 0 st. Medel (3) 3 st. (4): 5st. Högt (5): 8 st.50 %. 
 

 
Figur 6. Kundens värdering av samtalet respektive undersökning/provtagningsdelen i 

hälsoundersökningen. 

 

Tidsintervall mellan hälsoundersökningar 
Kundens uppfattning gällande intervall mellan hälsoundersökningar, var det flest 50 % som 
tyckte att vart annat år är bra. Fyra stycken 25 % svarade vart tredje år. Resterande 25 % 
tyckte att varje år är ett bra intervall mellan hälsoundersökningarna. 
 

 
Figur 7. Kundens önskemål angående tidsintervall mellan hälsoundersökningar. 
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Önskemål om annan undersökning/provtagning 

Om det fanns önskemål om annan undersökning eller provtagning vid hälsoundersökningen 
svarade femton, (ca 94 %) att det var nöjda med de befintliga undersökningar och de 
provtagningar som ingick. En svarade att han ville att vi skulle följa upp hans diskbråck. 
                                                                                                                                                          

 
Figur 8. Önskemål av kunden gällande annan undersökning provtagning vid 

hälsoundersökningen 

 

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 

Frågeformuläret som användes i projektarbetet har varit ett enkelt sätt att utvärdera 

hälsoundersökningen utifrån ett kundperspektiv.  Om ett nytt försök skulle göras skulle 

kanske även intervjuer tillämpas.  I ett samtal finns möjligheter att ställa följdfrågor och det är 

lättare för den intervjuade att utveckla sina tankar. Ett annat alternativ kan vara fler öppna 

frågor och fler svarsalternativ i enkäten. Även andra frågeformuleringar kunde ha används.  

Nackdelen med öppna frågor är att det är mer tidskrävande att sammanställa och tiden har inte 

funnits vid detta tillfälle.  Nästa företag som undersökts kunde vara ett företag med både 

kvinnor och män för att se om svaren skiljer sig åt. Undersökningen bör kanske utföras på ett 

större underlag med på ett företag med fler anställda. Urvalet var endast män, det fanns inga 

kvinnor på det undersökta företaget och undersökningen visar inte heller om en anställd har 

gjort hälsoundersökningen för första gången eller om personen gjort det vid flera tillfällen. 
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Resultatdiskussion 
 

Resultatet av denna undersökning kan ge oss på Laholmshälsan en möjlighet att utveckla vårt 

sätt att utföra och följa upp hälsoundersökningar. En bibehållen eller förbättrad 

hälsoundersökning kan leda till att fler anställda på våra företag förändrar en osund livsstil 

eller minskar risken för livsstilsberoende sjukdomar. Företagshälsovårdens uppgift är bland 

annat att arbeta med prevention. I SBU: s rapport ”längre liv och bättre hälsa”, kan man bland 

annat läsa att 30 minuters promenad varje dag kan vara ett enkelt sätt att hålla sjukdomar 

borta, och därmed hjälpa företaget att minska onödiga kostnader för frånvaro (18).  

I resultatet framgår det att upplevelsen av hälsoundersökningen var positiv och uppskattas 

mycket. Hälften av de undersökta önskar upprepa hälsoundersökningarna vart annat år, en 

fjärdedel önskar varje år och resterande vill ha hälsoundersökning vart tredje år. Om de ville 

ha andra undersökningar utförda utöver de som ingick i hälsoundersökningen var det 15 

stycken som tyckte att det var bra som det var, en svarade att han hade önskat att uppföljning 

av hans diskbråck hade gjorts vid hälsoundersökningen. Samtliga hade uppfattat sina prov och 

undersökningsresultat. Efter hälsoundersökningens lämnades en skriftlig sammanställning av 

resultaten.  

Nio kunder 56 % värderar samtalet högt, och på prov och undersökningsdelen var svaren 

likvärdiga. Åtta kunder, 50 % tyckte att provtagning och undersökning prioriterades högt.  

Jag tolkar det som att dessa två moment i hälsoundersökningen hör samman och det ena bör 

och kan inte göras enskilt, då samtalsdelen förklarar en del av provresultatet och kan 

diskuteras med kunden från fall till fall. Frågan angående om de önskade träffa någon annan 

resurs på företagshälsovåden vid besöket eller efter hälsoundersökningen, så svarade tre 

kunder att de skulle vilja träffa en läkare och tre önskade få träffa en sjukgymnast. Dessa 

bokades in vid ett annat tillfälle. Ingen hade önskemål om att få träffa arbetsmiljöingenjör 

eller psykolog vid detta tillfälle. Förändring av livsstil hade endast gjorts av två personer, men 

livsstilsförändring var kanske inte nödvändigt för alla. Detta framkom inte i enkäten. 

Konditionstest i samband med hälsoundersökning ingår inte annat än vid hälsoprofiler enligt 

stråkenshus, men tio av de undersökta önskade ett konditionstest på cykel. Vilket vi på 

företagshälsovården kommer att erbjuda våra kunder vid upphandlingen framöver. Sex av 

kunderna önskade inte konditionstest utan var nöjda med utbudet som erbjöds.  

Det diskuteras ofta i media, för och emot om att utföra allmänna hälsoundersökningar på frisk 

arbetande befolkning. Även av vissa yrkeskategorier i min egen verksamhet avråder i vissa 
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förhandlingar hos kunder att köpa denna tjänst. Därför är kundens uppfattning och behov 

ytterst intressant att utvärdera. Hälsoundersökningar och hälsoprofiler är det som efterfrågas 

och köps mest hos våra kunder.  

Vi har sedan innan födseln gått på regelbundna kontroller, trots vi anses friska. Det börjar 

med mödravårdskontroller på MVC. Därefter följs barnet upp regelbundet till dess de börjar 

skolan hos barnavårdscentral, BVC. Under skoltiden skall vi gå på minst tre undersökningar 

gällande vikt, längd, vaccinationer samt samtal hos skolsköterskan. Vi går på regelbundna 

kontroller för vår tandstatus, trots vi inte har tandvärk. Nu i dessa tider som sjukvårdens 

resurser dras ned, kraven på de anställda höjs och arbetstillfällen minskar. Då uppskattas det 

att arbetsgivaren erbjuder de anställda en hälsoundersökning med visst intervall. Dessa 

hälsoundersökningar kan vi företagssköterskor se under vårt dagliga arbete uppskattas 

tacksamt. 

Resultatet efter en enkät är av yttersta vikt. En nöjd kund kan vi bara få om vi vågar fråga hur 

upplevelsen var utifrån kundens perspektiv. 
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      Bilaga 1 (1) 

 

Hej, Vill du hjälpa mig med att svara på några frågor till ett projektarbete 

i min utbildning. Jag vill kartlägga upplevelsen av din hälsoundersökning. Jag 

ber dig därför besvara dessa frågor. Svaren på enkäten från dig och dina 

arbetskamrater sammanställs och redovisas anonymt. 

Tack för hjälpen!  Med vänlig hälsning MarleneTångberg 

 

1) Upplevelsen av hälsokontrollen var övervägande  Positiv

 Negativ 

           Varken positiv eller negativ  

2) Skulle du önskat att ett du konditionstest på cykel skulle ingått i 

hälsoundersökningen?                                                                             Ja  

       Nej 

3) Skulle du vilja träffat någon ytterligare resurs på företagshälsovården 

      Läkare                                            

                  Arbetsmiljöingenjör

      Sjukgymnast 

  Psykolog 

4) Fick hälsoundersökningen dig att ändra din livsstil?   Ja                                  

      Nej 

 

5) Uppfattade du Dina provsvar och undersökningsresultat under 

undersökningen/samtalet?                                                                       Ja 

                                                                                                                Nej 

                      

    Om nej, vad kunde företagssköterskan mer förklarat eller berört?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

                                                                                                                                                           Lågt                    Högt 

                                       1       2     3     4     5 

6a) Hur värderar du Samtalsdelen i hälsoundersökningen?     
                                                                                                       Lågt                    Högt 
                                                                                                         1      2      3     4     5 

6b)Hur värderar du Prov/Undersökningsdelen i 

 hälsoundersökningen?     

7) Vilket tidsintervall på hälsokontrollerna anser du är lämpligt? 

      Varje år 

                                                        Vartannat år 

                   Vart tredje år 

8) Har du önskemål angående annan undersökning eller provtagning?     Ja

                                                                                              Nej 

    

  I så fall vad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tack för DIN hjälp!   
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