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Titel: Livsstilsförändringar genom användande av Hälsoprofilbedömning i kombination med 
stöd i individuella åtgärder hos personer med förvärvad hjärnskada - en pilotstudie. 
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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Personer med kognitiva och fysiska nedsättningar lever mer ohälsosamt och 
upplever sin hälsa mycket sämre än övriga befolkningen. Vid rehabilitering av personer med 
hjärnskada som har fysiska och kognitiva funktionshinder ligger fokus ofta på att behandla, 
träna och kompensera för nedsättningar. Det är sannolikt lika viktigt att utgå ifrån individens 
upplevda hälsa och hjälpa till att behålla eller återerövra en så god hälsa som möjligt. Ett 
arbetssätt där man kombinerar medicinska åtgärder med hälsoarbete och stöd i eget ansvar 
skulle kunna innebära mycket både för den enskilda individen och utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om Hälsoprofilbedömning (HPB) i kombination 
med stöd i individuella åtgärder, kunde åstadkomma livsstilsförändringar hos personer med 
förvärvad hjärnskada 
Metod: Pilotstudien var longitudinell, prospektiv och kvasiexperimentell, med en före- efter 
design. Metoden som användes var Hälsoprofilbedömning vars syfte är att åstadkomma 
förändringar inom områdena hälsovanor, hälsoupplevelser och fysiologiska mätvärden. I 
studiens intervention ingick förutom Hälsoprofilbedömning även de åtgärder som deltagaren 
beslutade utifrån individuellt uppsatta mål, samt stöttning med hjälp av olika 
kommunikationsmetoder kring mål och åtgärder. Undersökningsgruppen bestod av 25 
deltagare som alla var aktuella för rehabilitering vid klinikens Hjärnskadeteam. 
Resultat: Resultatet visade att deltagarna kunde förändra sin livsstil och uppnå förbättringar 
gällande fysisk aktivitet, upplevd hälsa och kostvanor. Resultatet visade också förbättringar 
gällande gruppens BMI, bukhöjd, midjeomfång och konditionsvärden.  
Konklusion: Hälsoprofilbedömning i kombination med stöd i individuellt anpassade åtgärder 
kan åstadkomma livsstilsförändringar hos personer med förvärvad hjärnskada. 
Nyckelord: hälsa, hälsofrämjande, motiverande samtal, sjukdomsförebyggande, 
sjukgymnastik 
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ABSTRACT 
Introduction: Persons with cognitive and physical dysfunctions are not as healthy as the rest 
of the population. They also perceive their health to be much worse. It is common to focus on 
treatment, training and compensation for the disability when treating persons with cognitive 
and physical dysfunctions. It is probably also important to proceed from the perceived 
existing health condition and to help the person to maintain or regain as good a level of health 
as possible. A method whereby medical treatment is combined with health work and support 
for the individual’s own responsibility could mean a lot to the individual, and could also be 
seen as cost-effective from a national point of view. 
Purpose: The purpose of the study was to investigate whether a Health Profile Assessment – 
in combination with support in individual interventions – could affect lifestyle changes in 
persons with acquired brain injury. 
Method: The pilot study was a longitudinal prospective quasi-experimental study with a 
before and after design. The method used was the Health Profile Assessment, which aims to 
bring about changes within health habits, perceived health and physiological measurements. 
In addition to the Health Profile Assessment, the study also included interventions decided on 
by the participants based on individual goals, together with support through various 
communication methods involving goals and actions. The study group consisted of 25 
participants who were all considered for rehabilitation at the clinic brain injury team. 
Results: The results showed that the participants could change their lifestyle by making 
improvements in relation to physical activity, perceived health and diet. The results also 
showed improvements in the sagittal abdominal diameter, waist circumference, BMI and 
physical fitness of the group. 
Conclusion: A Health Profile Assessment – in combination with support in individual 
interventions – can affect lifestyle in persons with acquired brain injury. 
Keywords: disease prevention, health, health promotion, motivational interviewing, 
physiotherapy 
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INLEDNING 
Folkhälsoinstitutet gör årligen folkhälsoenkätser tillsammans med ett antal landsting. Resultat 
visar entydigt att personer med funktionsnedsättning lever mer ohälsosamt än 
genomsnittsbefolkningen.  I jämförelse med övriga befolkningen är de mer stillasittande, mer 
överviktiga, har sämre kostvanor, röker mer och har oftare riskabla spelvanor. Vid frågor om 
den upplevda hälsan är det tio gånger så många med funktionsnedsättningar som upplever 
dålig hälsa, både fysiskt och psykiskt jämfört med de utan funktionsnedsättning (Statens 
folkhälsoinstitut 2012). Att arbeta med att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för 
personer med fysiska och psykiska nedsättningar är därmed särskilt viktigt både ur ett etiskt 
och samhällsekonomiskt perspektiv (Sjöberg 2008). Sjukgymnasten med sin kompetens att 
arbeta med både fysiska och kognitiva nedsättningar har en viktig och självklar roll i arbetet 
med funktionshindrade (von Holst et al 2004). Sjukgymnasten har dessutom stora kunskaper 
om sjukdomsförebyggande åtgärder (Holm & Weilandt 2011) och arbetar alltmer med ett 
hälsofrämjande förhållningssätt ((Nilstun et al 2007). 
 

BAKGRUND 
Sjukdomsförebyggande åtgärder och hälsofrämjande förhållningssätt 
Vid WHOs konferens i Ottawa 1986 definierades hälsa som: “The individual’s perception of 
their position in life in the context of culture and value systems in which they live and in 
relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 
incorporating in a complex way the person’s physical health, psychological state, level of 
independence, social relationship and their relationship to salient features of the environment” 
(The Ottawa Charter for Health promotion 1986). Vid konferensen betonades det att hälsa 
både handlar om biomedicinska och humanistiska värden. 

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet talas det i Sverige allt mer om sjukdomsförebyggande 
metoder och redan i Hälso- och sjukvårdslagen från 1982 uttalas att den som vänder sig till 
hälso- och sjukvården skall när det bedöms lämpligt ges upplysningar om metoder för att 
förebygga sjukdom eller skada (SFS 1982: 763; § 2 c). I samma författningssamling står det 
att samtliga möten i hälso- och sjukvården ska bygga på respekt och självbestämmande och 
skapa trygghet (SFS 1982: 763; § 2 a). I prioriteringsutredningen från 1996/97:60 föreslår 
regeringen att förebyggande vård ska finnas med i både det i akuta skedet och vid kroniska 
tillstånd. De menar att ”ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall 
genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling”. 
Begreppen sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt ligger i nära 
angränsning till varandra. Sjukdomsförebyggande handlar bland annat om att arbeta med att 
förändra levnadsvanor (Holm & Weilandt 2011). Det hälsofrämjande arbetet handlar om att 
stärka de positiva resurser människan har och att ge människan ökad kontroll över sin egen 
hälsa. Det kan uppnås genom att stödja människan i de processer och aktiviteter som leder till 
förändring av levnadsvanor och därmed förbättrad hälsa (Medin & Alexandersson 2000). 

Socialstyrelsen kom 2011 ut med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma 
matvanor. Socialstyrelsen har delat upp åtgärderna i tre olika kategorier; enkla råd, 
rådgivande samtal samt kvalificerat rådgivande samtal. Enkla råd innebär vanligtvis mindre 
än 5 minuter med korta standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor. 
Rådgivande samtal varar vanligtvis mellan 10-20 minuter och innebär en dialog mellan hälso- 
och sjukvårdspersonal och patient med individuell anpassning. De samtalen kan innehålla 
motiverande strategier med eventuella tillägg. Kvalificerat rådgivande samtal är vanligtvis 
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längre än rådgivande samtal och innehåller en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 
patient. Samtalet är individuell anpassat med eventuella tillägg. Det är teoribaserat och 
strukturerat och personalen har utbildning i den metod som används. Generellt 
rekommenderas rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal framför enkla råd. 
Socialstyrelsens litteraturgenomgång visar att kvalificerat rådgivande samtal är mycket 
effektivt vid rökavvänjning, att rådgivande samtal vid förhöjt alkoholintag eventuellt har 
effekt, att rådgivande samtal med tillägg och uppföljning är mest effektivt vid otillräcklig 
fysisk aktivitet och att kvalificerat rådgivande samtal är att rekommendera vid ohälsosamma 
kostvanor men har enbart en måttlig effekt (Holm & Weilandt 2011). I oktober 2011 kom 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Svenska Läkaresällskapet ut med nya riktlinjer 
gällande fysisk aktivitet där 150 minuters fysisk aktivitet/vecka, med måttlig intensitet 
rekommenderas. Även undvikandet av långvarigt stillasittande tas upp (YFA 2011).  

Det hälsofrämjande förhållningssättet ses som en viktig faktor i hälso- och sjukvården då allt 
mer evidens finns för att ett sådant förhållningssätt påverkar behandlingsresultat, 
patientsäkerhet och följsamhet (Ottosson 1999, Kullberg 2010, Lytsy & Westerling 2007, 
Brunner et al 2009). Hälso- och Sjukvårdnämnden (HSN) i Östergötland har utifrån denna 
kunskap gett i uppdrag till samtliga verksamheter på i Östergötland att utbilda sina 
medarbetare i ett hälsofrämjande förhållningssätt (Blomqvist 2012). Många studier visar en 
ökad förändringsbenägenhet när terapeuten skapar en allians med patienten och lyssnar till 
vad patienten önskar, tror sig klara av och är redo för (Miller & Rollnick 2010). I hälso- och 
sjukvården har förhållningssättet mot patienterna ändrats och i boken ”Vetenskapsteori” ( 
Nilstun et al 2007) menar författarna att det inom sjukgymnastik har skett ett paradigmskifte 
från att sjukgymnasten varit inriktad på orsak och verkan med statiska metoder till att nu utgå 
ifrån vilken patient man har framför sig och patientens egen motivation. Den sjukgymnastiska 
vetenskapen innefattar nu förutom syfte och metod också motivations-, menings- och 
tolkningsteori (Nilstun et al 2007). ”Patienten kommer inte längre att vara enbart en person i 
centrum, utan en likvärdig deltagare i sjukvårdsteamet- en specialist med unik kunskap- när 
det gäller den egna vården” (Björvell 1999 s. 4818).  
 
Hälsoprofilbedömning  
Hälsoprofilbedömning (HPB) är en väletablerad metod som har använts inom 
företagshälsovården i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Metodens grundare är Sture 
Malmgren och Gunnar Andersson som påbörjade sitt arbete på SAAB i Linköping 
(Andersson 1987, Malmgren 1987). Metoden beskrivs som en banbrytande och effektiv 
metod att påverka hälsorelaterade problem (Ekblom & Åstrand 1999). Totalt beräknas mer än 
1,5 miljoner Hälsoprofilbedömningar ha genomförts i Sverige.  
 
Metodens syfte är att åstadkomma livsstilsförändringar och metodens ledord är 
”Medvetandegörande kommunikation”. HPB genomsyras av tron att eget val, eget beslut och 
eget ansvar med uppföljning är en god förutsättning för varaktig förändring. Man arbetar med 
att få deltagarna att finna samband mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och fysiologiska 
mätvärden. HPB är tvärvetenskaplig och utgår ifrån beteendevetenskap, medicin och fysiologi 
(Andersson 1997, Malmgren 1997). År 2011 kom ett tillägg för att metoden bättre ska kunna 
användas av personer som är sjukskrivna och av personer som använder pulsreducerande 
medicin. Det har även tillkommit en gradering av hälsotillstånd då 35 ml syreupptagning/kg x 
min rekommenderas för god hälsa oavsett ålder (Andersson 2011).  
 
Vid ett friskvårdsprojekt ”Hälsosamt medarbetarskap”, som inkluderade HPB i Malmö stad 
2005 minskade sjukfrånvaron med 42 % och sjuklönekostnaderna med 16 % 
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(Hälsoprofilbedömning 2010). HPB har även använts vid förskrivning av Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR) inom friskvården. Resultatet visade att motionsvanorna förbättrades, den 
självupplevda hälsan till kropp och själ blev högre samt att kosten blev bättre (Folkesson 
2006). 
 
Vid HPB används också principer från Transaktionsanalysens (TA) tre jagtillstånd; 
Föräldrajag, Vuxenjag och Barnjag. Vikten av att lyssna in vilket eller vilka jagtillstånd 
deltagaren befinner sig i betonas. Det är också viktigt att Hälsoprofilbedömaren är medveten 
om de signaler han/hon sänder ut genom sina jagtillstånd (Stewart & Joines 2007).  
Vid HPB används förutom medvetandegörande kommunikation och kunskaper ifrån 
Transaktionsanalysens jagtillstånd, kommunikationssättet Motiverande samtal (MI). MI 
används alltmer som samtalsmetodik vid förändringsarbete (Holm Ivarsson 2009). Metoden 
beskrevs först av psykologerna B. Miller och S. Rollnick 1983 då de utgick utifrån 
erfarenheter från behandling av klienter med alkoholproblem. Den senaste definitionen av MI 
från 2009 lyder:” Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande metod för 
kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till 
förändring”. I en rapport från Karolinska Folkhälsoakademin (KFA) 2010 har det 
vetenskapliga underlaget för motiverande samtal sammanfattats. Motiverande samtal bedöms 
i rapporten vara en kostnadseffektiv metod. Metoden bedöms vara användbar både i primär- 
och sekundärpreventivt syfte i både öppen och sluten vård. MI fungerar som egen metod och i 
kombination med annan metod. Utredningen visar att MI är ett redskap för att hälsoorientera 
vården och öka patientens autonomi (Nederfeldt & Fredin 2010). Metoden 
Hälsoprofilbedömning är både sjukdomsförebyggande genom arbetet med att förändra 
levnadsvanor och hälsofrämjande genom förhållningssättet att stärka personens positiva 
egenskaper och egenansvar (Hälsoprofilbedömning 2010). 
 
Konsekvenser av förvärvad hjärnskada 
Orsakerna till förvärvad hjärnskada kan vara många. Skadorna kan bero på trauma, stroke, 
infektion, syrebrist till hjärnan, tumör eller stress. Konsekvenserna kan se väldigt olika ut 
beroende på skadans omfattning och vilka delar av hjärnan som är skadade (Fagius & 
Aquilonius 2006). Svårighetsgraden av skadan kan delas in i lätta skador, måttliga skador, 
svåra skador och medvetandestörning (von Holst et al 2004).  För personer med lätta till 
måttliga hjärnskador kan symtomen vara av sensorisk och motorisk karaktär men de kognitiva 
svårigheterna är dominerande. Det är vanligt med exekutiva problem som kan handla om 
svårigheter att sätta upp mål, planera och organisera, ta eget initiativ och att vara flexibel vid 
problemlösning. Även kognitiv långsamhet, nedsatt koncentrationsförmåga och 
minnessvårigheter är vanliga (Vanderploeg et al 2005, Fagius & Aquilonius 2006). Ett stort 
problem för de flesta är en särskild sorts mental trötthet även kallad hjärntrötthet, vilket gör 
att det är svårt att behålla koncentration under lång tid, att återhämtningstiden är förlängd och 
att initiativförmågan är nedsatt (Johansson et al 2010). Vid statens folkhälsoinstituts 
expertseminarium 2007 diskuterades att personer med kognitiva svårigheter behöver mer stöd 
än andra att hitta motivation för att förbättra sina levnadsvanor (Sjöberg 2008). 
 
Fysisk aktivitet och kognitiva funktioner 
Dagens moderna teknologiska utrustning har bidragit till ökad kunskap kring den mänskliga 
hjärnans plasticitet och anpassningsförmåga och visar att i alla åldrar påverkas kognitiva 
förmågor positivt av fysisk aktivitet hos friska individer (Kramer & Erickson 2007, Hillman 
et al 2008, Åberg et al 2009). Flera författare har kunnat visa att den aeroba träningen 
framförallt stimulerar till förbättring i de exekutiva funktionerna och ger en volymökning i det 
område där bland annat minnesfunktionerna är lokaliserade (Grundman et al 2002, Pajonk et 
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al 2010, Colcombe & Kramer 2003, Hillman et al 2008, Erickson et al 2009). Detta är viktig 
kunskap att ha med sig i arbetet med personer med förvärvad hjärnskada där exekutiva 
funktionsnedsättningar och minnessvårigheter är mycket vanligt (Vanderploeg et al 2005). 
Vid studier på djur med hjärnskada har det visat sig finnas ett starkt samband mellan fysisk 
aktivitet och kognitiv återhämtning (Devine & Zafonte 2009). Tyvärr saknas det renodlade 
vetenskapliga studier på människor med förvärvad hjärnskada. Ofta är interventionerna en 
blandning mellan fysisk aktivitet, kognitiv träning och selektiv motorisk träning varför det är 
svårt att utläsa vad som har lett till de kognitiva förbättringarna. Vid granskning av fyra 
studier som gällde fysisk aktivitet och kognitiv återhämtning hos personer med förvärvad 
hjärnskada visades dock ett positivt samband mellan träning och förbättrad kognitiv funktion i 
tre av fyra studier (Devine & Zafonte 2009). År 2009 genomförde Quaney et al en 
randomiserad kontrollerad studie med aerob träning för att undersöka dess effekter på 
kognition hos personer med stroke. Resultatet visade bland annat snabbare 
informationsbearbetning och förbättrad visuell uppmärksamhet. Slutsatsen var att aerob 
träning gav en förbättrad funktion i selektiva kognitiva domäner (Quaney et al 2009).  
 
Kroppmåttsmätningar och kostvanor 
Body Mass Index (BMI) och midjeomfång används ofta som markörer för ökad risk för 
kardiovaskulära sjukdomar (Yassin et al 2009, Lakka & Laaksonen 2007, Onishi et al 2009). 
Utifrån folkhälsorapporter och expertseminarier har det framkommit att gruppen 
funktionshindrade är en högriskgrupp och bör därför undersökas med dessa mått (Sjöberg 
2008, Statens folkhälsoinistitut 2012).  
 
För att fånga den abdominella fetman används bukhöjdsmätning allt oftare. En studie i 
Uppsala 2010 av över 4000 personer visade att bukhöjdsmätning korrelerade starkare än både 
BMI och midjeomfång med kardiometabola riskfaktorer hos män. Hos kvinnor var 
korrelationen lika mellan midjeomfång (Bilaga 5) och bukhöjdsmätning. Bukhöjd mäts 
liggande på hårt underlag med böjda ben. En linjal placeras med vattenpass i navelhöjd. 
Måttet från underlaget till linjalen mäts efter en lätt utanding. Normalvärdena är ≤ 20 cm för 
kvinnor och ≤ 22 cm för män (Risérus et al 2010). 
I en studie på över 100000 personer i USA jämfördes BMI och stående bukhöjd. Resultatet 
visade att stående bukhöjd var en starkare prediktor för hjärtkärlsjukdom än BMI (Irribaren et 
al 2006). 
 
Hos personer med kognitiva eller motoriska funktionshinder är kostvanorna sämre än hos 
normalbefolkningen (Statens folkhälsoinstitut 2012). En metaanalysstudie visade en 
minskning med 19 % risk för kardiovaskulär sjukdom eller död när mättat fett byttes ut mot 
fleromättat fett. Osund kost kan förklara 30 % av alla hjärtinfarkter (Risérus et al 2010). I 
USA beräknas en tiondel av mortaliteten beror på osunda levnadsvanor (Kant et al 2009).  
 
Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada vid 
Universitetssjukhuset i Linköping 
Ett team bestående av läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar sedan 
många år med personer med förvärvad hjärnskada på kliniken. Efter en första läkarbedömning 
genomförs en hjärnskadeutredning. Utifrån utredningens resultat beslutas i samråd med 
patienten vilken rehabilitering och vilka åtgärder som kan vara lämpliga.  
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Källa: Rehabiliteringsmedicinska kliniken 2010 
Figur 1. Figuren visar de olika insatser som kan bli aktuella för patienter inom klinikens 
hjärnskadeteam och hur processen kan se ut.  
 
Att använda HPB i kombination med individuella åtgärder hos denna patientgrupp har inte 
prövats tidigare. Studiens hypotes är att HPB och stöd i åtgärder för att uppnå individuellt 
uppsatta mål skulle kunna hjälpa personer med förvärvad hjärnskada att komma vidare i de 
mål som känns viktiga för henne/honom. Den avslutande utvärdering med förnyade tester 
skulle eventuellt kunna ge underlag för att kunna utvärdera såväl personens utveckling som 
gruppens utveckling och då i syfte att se om detta är en användbar metod för denna 
patientgrupp.  
 
Eftersom HPB har visat goda resultat inom företagshälsovården (Hälsoprofilbedömning 2010) 
är det intressant att undersöka om det kan vara en modell som också kan användas inom 
hälso- och sjukvården. Om resultatet visar att metoden HPB i kombination med stöd i 
individuella åtgärder kan ge livsstilsförändringar och ökad livskvalitet hos personer med 
förvärvad hjärnskada kanske metoden kan användas även på andra hjärnskadekliniker.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka om Hälsoprofilbedömning (HPB) i kombination med 
stöd i individuellt anpassade åtgärder, kan åstadkomma livsstilsförändringar hos personer med 
förvärvad hjärnskada. 
Frågeställningar 
Hur påverkar HPB i kombination med stöd i individuellt anpassade åtgärder; fysisk aktivitet, 
upplevd hälsa till kropp och själ, kostvanor, kroppsmått och konditionsvärden hos personer 
med förvärvad hjärnskada? 

METOD 
Datainsamlingen pågick mellan september 2010 och juni 2012 och genomfördes av 
författaren.  
 
Pilotstudien var longitudinell, prospektiv och kvasiexperimentell, med en före- efter design. 
Försökspersonerna var sina egna kontroller. Ett konsekutivt urval tillämpades. 
Författaren tillika genomförare av studien har arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 
1991, har 7,5 hp i Motiverande samtal, 7,5 hp i Hälsofrämjande förhållningssätt och har 
genomgått 6 dagars utbildning till Hälsoprofilsbedömare. 
 
Undersökningsgrupp 
Målet var att 30 personer skulle inkluderas i studien. Inklusionskriterier:  

• Vuxna personer (> 18 år) med diagnostiserad lätt till måttlig hjärnskada och ett 
insjuknande för > sex månader sedan. 

• Personerna skulle ha varit på läkarbedömning vid Rehabiliteringsmedicinska klinikens 
hjärnskadeteam och anmälda till fullständig hjärnskadeutredning.  

• Personerna skulle bedömas kunna cykla på cykelergometer på submaximal belastning 
motsvarande ca 50 % av maximal syreupptagning i minst 10 min. 

• Personerna skulle vara bosatta i Östergötlands län. 
 
Exklusionskriterier: 

• Afasi 
• Neuropsykiatrisk diagnos.  

 
Ett brev med information om studien och en förfrågan om deltagande delades ut av en person 
i hjärnskadeteamet till de 38 första personerna (i syfte att uppnå ca 30 deltagare) som 
uppfyllde kriterierna och där det ansågs var lämpligt utifrån rehabiliteringsprocessen (Bilaga 
1). 
De personer som inte ville delta kunde skicka in sitt svar i bifogat svarskuvert. Övriga 
kontaktades via telefon och informerades ytterligare om studiens upplägg.  
 
Bortfall 
Av sammanlagt 38 tillfrågade personer var två personer pilotfall och exkluderades innan 
studien startade. Dessa två personer erbjöds enbart motiverande samtal var fjärde vecka vilket 
visade sig inte var tillräckligt för att komma igång med någon livsstilsförändring. Av de 36 
kvarvarande personerna var det ett bortfall på 11 personer. 
 
Externt bortfall: Sex personer varav en person svarade Nej via svarstalong, en person som 
nyligen insjuknat i annan sjukdom och fyra personer var redan igång i andra aktiviteter och 
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bedömde att det var tillräckligt. Internt bortfall: Fem personer påbörjade men avslutade ej, 
varav fyra behövde fokusera på andra områden och en person insjuknade i annan sjukdom. 
 
Studiens intervention 
I studien användes metoden HPB. I metoden ingår samtal om hälsovanor och 
hälsoupplevelser, datainsamling med kroppsmåttsmätningar, blodtryck och 
cykelergometertest. 
  
Vid HPB används tre kommunikationsmetoder:  
Medvetandegörande kommunikation. 
Medvetandegörande kommunikation bygger på kraften i det enskilda mötet och vikten av inre 
motivation. Tron är att ett eget val, eget beslut och eget ansvar är goda förutsättningar för en 
varaktigt förändring (Andersson 2007).  
 
Transaktionsanalysens jagtillstånd.  
Enligt transaktionsanalysen är en förutsättning för att lyckas med en bestående 
beteendeförändring att samtliga jagtillstånd; föräldrajaget, vuxenjaget och barnjaget är med på 
besluten. Föräldrajaget som kan ställa inre krav; jag borde, jag måste, vuxenjaget som gör ett 
övervägande om ett beslut är realistiskt; jag kan eller jag kan inte och barnjaget som kan ge 
sitt emotionella godkännande; jag vill eller jag vill inte (Stewart & Joines 2007). 
 
Motiverande samtal (MI). 
Vid användning av MI talar man om MI-andan (the spirit of MI) som består av de fyra 
faktorerna; samarbete, locka fram, autonomi och äkthet. Det är viktigt att inventera vilken 
förändringsbenägenhet som finns hos deltagaren, för att utifrån denna analys kunna forma det 
fortsatta samtalet. Samtalet använder sig bland annat av samtalsverktygen: bekräfta, ställa 
öppna frågor, reflektera samt sammanfatta klientens berättelse (BÖRS) (Miller & Rollnick 
2010).  
  
I denna studies intervention ingick förutom HPB även stöd i de åtgärder som deltagaren 
beslutade utifrån individuellt uppsatta mål. Stödet kunde innebära att deltagaren och 
hälsoprofilbedömaren träffades var tredje vecka under fyra- månadersperioden och gjorde 
aktiviteterna tillsammans. En del deltagare var mer självständiga och träffade bara 
hälsoprofilbedömaren tre gånger under fyramånadersperioden. 
För att nå uppsatta mål kunde någon eller några av följande åtgärder bli aktuella; promenader, 
gymträning, gruppträning, sjukgymnastkontakt, dietistkontakt, planering av vecko- och 
dagsschema, läkarkontakt och kontakt med rökavvänjare. Hjälpmedel som kunde komplettera 
åtgärderna var; träningsdagbok, viktdagbok, matdagbok och almanacka. 
 
Studiens utfallsmått  
I HPB ingick följande (Andersson 2007); 

• Blanketter för HPB (Bilaga 2-4). Vid ifyllandet av frågeformuläret ska deltagaren 
bedöma sig själv på en skala mellan 1-5. Där 1 motsvarar ett mycket dåligt värde och 
5 ett mycket bra värde utifrån ett hälsoperspektiv. Författarna av metoden har markerat 
de rekommenderade värdena med mörkare färg. Dessa rekommendationer har 
beslutats i samråd mellan experter på området (Andersson 2007) (Bilaga 2). Vid första 
besöket fyller hälsoprofilbedömaren i ett protokoll utifrån frågeformuläret och utifrån 
de olika testerna (Bilaga 3). Min framtida hälsoprofil fylls i när eventuella mål och 
åtgärder sätts upp (Bilaga 4). 

• BMI och midjeomfång (Bilaga 5) 
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• Blodtrycksmätning 
• Cykelergometertest (Andersson 2011) (Bilaga 6) på cykelergometer av märket 

Monark, Polar Pacer hjärtfrekvensmätare med sändarbälte, pulsklocka, våg samt Borg 
RPE skala (Borg 1998) 

 
Ett tillägg i studien var att bukhöjd mättes.  
I studien samlades data för resultatuppföljning in i samband med första samtalet och fyra 
månader senare. 
Dataprogrammet Plustoo™ användes för att illustrera förändringarna. 
 

 
Genomförande 

1. Deltagaren fick hemskickat ett frågeformulär till HPB att besvara i lugn och ro. 
Formuläret handlar om hälsovanor och hälsoupplevelser. De områden som ingår i en 
HPB är; fritid, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, medicin, fysiska symtom, upplevd 
stress, upplevd ensamhet och upplevd hälsa. Med frågeformuläret skickades också 
standardiseringskrav för cykelergometertest för att resultatet skulle bli så tillförlitligt 
som möjligt (Bilaga 7). 

2. Deltagaren träffade vid första besöket hälsoprofilbedömaren (författaren) som 
tillsammans med deltagaren gick igenom svaren i frågeformuläret. 
Deltagarens vikt, längd, midjeomfång, BMI, bukhöjd, blodtryck samt skelettmått över 
hand- och knäleder mättes och frågor om astma, diabetes och hjärtkärlmedicin 
ställdes. 
Ett konditionstest genomfördes på cykelergometer för att beräkna konditionsnivå. 
Testet är submaximalt, motsvarar ca 50 % av maximal syreupptagning och tar ca 10 
min att genomföra. 
Deltagaren och hälsoprofilbedömaren diskuterade tillsammans resultatet av samtliga 
tester. Om deltagaren önskade användes formuläret ”Min framtida hälsoprofil” där 
deltagaren satte upp mål som handlade om livsstilsförändring och syftar till att 
påverka den egna hälsan. Målen kunde exempelvis handla om ändrade motions- och 
kostvanor, rök och alkoholvanor, minskad stress eller ensamhet eller vad som kändes 
angeläget för deltagaren. Tiden för den första hälsoprofilen varierade mellan 60 och 90 
min. 

3. Deltagaren fick under de kommande 4 månaderna träffa hälsoprofilbedömaren för 
samtal, planering och stöd i genomförande av åtgärder med fokus på de uppsatta 
målen. De tre olika kommunikationsmetoderna användes vid dessa träffar. Antalet 
träffar kunde variera och bestämdes utifrån deltagarens behov. Tiden för dessa träffar 
var ca 60 min. 

4. Deltagaren fick även träffa hälsoprofilbedömaren 4 månader efter första mötet. Inför 
detta besök fick deltagaren åter fylla i frågeformuläret hemma och vid besöket gå 
igenom formuläret samt göra samtliga tester en gång till. Avslutningsvis utvärderade 
deltagaren tillsammans med hälsoprofilbedömaren resultaten. Tiden för det besöket 
var ca 60 min. 

 
Statistisk bearbetning 
Deskriptiv statistik samt statistiska beräkningar i Statistica 8.0 har använts. För jämförelser 
mellan mätningar före och efter åtgärder användes Wilcoxons Matched Pairs test. 
Signifikansnivå p<0.05 valdes. Likertskalan 1-5 har använts. För gruppjämförelse har Fishers 
test använts. Medianvärde, medelvärde samt standardavvikelse beräknades i Excel.  
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Etiska överväganden 
Klinikledning med verksamhetschef, vårdenhetschef och FoU-samordnare har godkänt 
studiens genomförande. Etisk prövning är genomförd men studien bedömdes ej omfattas av 
lagen för etikprövning och ett yttrande om detta finns (dnr 2011/14-31). Deltagarna har 
informerats om studien och accepterat att medverka och informerats om hur data kommer att 
behandlas (Bilaga 1). 

RESULTAT 
Resultaten som redovisas är baserade på de 25 deltagare som fullföljde hela 
interventionsperioden. 
 
Demografisk data  
Samtliga deltagare var i arbetsför ålder med en spridning mellan 18 och 59 år (Tabell 1) 
 
 
Tabell 1. Åldersfördelning och kön 

 
 
 
Samtliga personer hade en förvärvad hjärnskada (Tabell2). För samtliga personerna under 40 
år var skadeorsaken någon form av trauma.  
 
Tabell 2. Typ av skada 
 Skadeorsak Antal 
 Trauma 8 
 Hjärninfarkt 5 
 Hjärnblödning 5 
 Tumör 2 
 Encephalit 2 
 Övrigt 3 
Totalt  25 
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Med målområde menas de områden deltagarna valde att arbeta mot. Samtliga personer hade 
som mål att öka sin fysiska aktivitetsnivå (Tabell 3). Många hoppades att de på så sätt skulle 
uppleva bättre hälsa, men det var inte alla som vågade sätta upp det som mål. Deltagarna 
formulerade mellan 1-5 mål. 
 
Tabell 3. Målområden 

 Målområden Antal 
 Ökad fysisk aktivitet 25 
 Bättre hälsa 17 
 Bättre kost 11 
 Minskad vikt 4 
 Minskad rökning 3 
 Mer aktiv fritid 3 
 Minskad stress 2 
 Bättre balansförmåga 1 
Totalt  66 
 
 
Av 66 uppsatta mål för de 25 deltagarna uppfylldes 53 stycken, det vill säga 80,3 % 
måluppfyllelse. Femton av 25 deltagare uppnådde samtliga mål de hade satt upp. Vid analys 
av skillnad mellan grupperna, avseende måluppfyllelse, framkom det ingen skillnad (p=0,76), 
vilket innebär att det var lika vanligt att uppnå uppsatta mål för dem som hade fått sin skada 
för mindre än två år sedan som för dem som hade en äldre skada (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Tid sedan skadan och grad av måluppfyllelse 
Tid sen 
skadan 

Antal Måluppfyllelse

0,5 år-2 år 15 32/41 78 % 
> 2 år-14 år 10 21/25 84 % 
 
 
I nedanstående figur (Figur 2) illustreras deltagarnas hälsoprofil vid den första bedömningen 
respektive vid uppföljning. De områden där den studerade gruppen låg under 
Hälsoprofilbedömningens rekommenderade värden (markerat med mörk färg) vid den första 
Hälsoprofilbedömningen var fysisk aktivitet, kostvanor, tobak, upplevda symtom, upplevd 
stress samt upplevd hälsa. Vid uppföljningen hade medelvärdet förbättrats för fysisk aktivitet, 
kost, tobak, alkohol, upplevda symtom, upplevd stress samt upplevd hälsa, men några 
områden var fortfarande under rekommenderade värden. 
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Hälsoprofilbedömning vid första HPB samt vid uppföljning  

 
 
Figur 2. Figuren visar medelvärdet från svaren om hälsovanor och hälsoupplevelser för den 
studerade gruppen vid första HPB (Urval A) samt vid uppföljningen fyra månader senare 
(Urval B).  
 
 
 
I tabell 5 och 6 presenteras median, medelvärde och standardavvikelse vid första HPB samt 
vid uppföljning med HPB fyra månader senare samt resultatet av statistisk analys avseende 
skillnaden. Tabell 5 inkluderar samtliga 25 deltagare och samtliga ingående resultatvariabler, 
tabell 6 illustrerar resultat för de tre resultatvariabler som var vanligast förekommande 
målvärden. Därpå följer en deskriptiv del med figurer som visar skillnader i procentuell 
fördelning av olika svarsalternativ mellan första HPB samt vid uppföljning med HPB fyra 
månader senare. Data kommer först att presenteras för samtliga deltagare. Sedan presenteras 
de tre målområdena som var mest frekventa bland deltagarna, det vill säga, fysisk aktivitet, 
upplevd hälsa samt kost (Figur 3-8). 
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Tabell 5. Analys av skillnader i HPB har genomförts med hjälp av Wilcoxon matched pair 
test, p< 0,05. Median, medelvärde, standardavvikelse och p-värde för samtliga deltagare 
redovisas i tabellen. (n=25) 
Variabel Md 

före 
Md 
efter 

m ± SD 
före 

m ± SD 
efter 

Skillnad 
före/efter 

Fritid 3 3 3,02/0,61 3,14/0,48 0,26 
Fysisk aktivitet 1 3 1,76/1,23 3,68/1,07 0,001*** 
Kost 3 4 3,2/1 3,68/0,8 0,025* 
Tobak 5 5 4,28/1,28 4,52/0,92 0,109 
Alkohol 4 4 3,88/0,83 4,12/078 0,028* 
Symtom 1 2 1,8/1,15 2,04/1,1 0,059 
Medicin 3 3 2,84/1,58 2,92/1,29 0,721 
Ensamhet 3 3 3,24/1,33 3,2/1 0,79 
Stress 3 3 2,6/1,35 2,92/1,15 0,1 
Upplevd Hälsa 2 4 2,52/0,92 3,36/0,86 0,001*** 
Syreupptagning 2,4 2,6 2,5/0,68 2,79/0,73 0,004** 
Testvärde 28 30 28,85/8,99 32,32/9,94 0,002** 
Blodtryck systoliskt 120 115 121,2/13,41 117/12,75 0,03* 
Blodtryck 
diastoliskt 

80 80 82,68/8,39 81,2/7,26 0,192 

BMI 28,06 27,79 29,49/5,97 28,98/5,52 0,028* 
Bukhöjd 24 23 28,98/4,89 23,62/4,36 0,007** 
Midjeomfång 98,5 96,5 101,36/14,8 99,54/14,29 0,005** 
Trötthet 2 2 1,96/1,27 2,48/1,42 0,012* 
Signifikansnivå p<0,05=*, p<0,01=**, p<0,001=*** 
 
 
Tabellen nedan visar att det fanns en skillnad mellan de två mättillfällena för fysisk aktivitet, 
upplevd hälsa och kost hos de deltagare som haft dessa områden som mål (Tabell 6). 
 
 
Tabell 6. Median, medelvärde, standardavvikelse och p-värde för de deltagare som haft 
respektive område som mål redovisas i tabellen. 
Variabel Md före Md efter m ± SD före m ± SD efter Skillnad 

före/efter 

Fysisk 
aktivitet 
 n =25 

1 3 1,76/1,23 3,68/1,07 0,001*** 

Upplevd 
hälsa n=17 

2 4 2,29/0,92 3,41/0,87 0,002** 

Kost n=11 3 4 2,58/0,9 3,5/0,9 0,036* 
Signifikansnivå p<0,05=*, p<0,01=**, p<0,001=*** 
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Det var 8 % som motionerade tre eller fler gånger/vecka vid första HPB jämfört med 68 % vid 
uppföljning med HPB fyra månader senare. Av deltagarna motionerade 48 % då och då eller 
mindre vid första HPB. Vid uppföljning med HPB fyra månader senare var motsvarande siffra 
4 % (Figur 3). 
 

 

 

 
Figur 3. Svaren för samtliga deltagare på frågan om motionsvanor vid första HPB visas i den 
vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid uppföljning fyra 
månader senare i den högra stapeln. 
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Det var 36 % av samtliga deltagare som var fysiskt aktiva på sin fritid mer än 50 min/vecka 
vid första HPB jämfört med 84 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare. Av 
deltagarna var 66 % fysiskt aktiva mindre än 50 min/vecka vid första HPB jämfört med 16 % 
vid uppföljning med HPB fyra månader senare (Figur 4). 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 4. Svaren för samtliga deltagare på frågan om fysisk aktivitet på fritiden vid första HPB 
visas i den vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid 
uppföljning fyra månader senare i den högra stapeln. 
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Det var 16 % av samtliga deltagare som upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra vid 
första HPB jämfört med 56 % av samtliga vid uppföljning med HPB fyra månader senare. 
Figuren visar också att 56 % upplevde sin hälsa som dåligt eller mycket dåligt vid första HPB 
jämfört med 20 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare (Figur 5).  
 
 
 
 

 

 

 
Figur 5.  Svaren för samtliga deltagare på frågan om upplevd hälsa vid första HPB visasi den 
vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid uppföljning fyra 
månader senare i den högra stapeln. 
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Figuren nedan visar de 17 som hade som mål att förbättra sin upplevda hälsa. Figuren visar att 
6 % av dessa 17 deltagare upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra vid första HPB jämfört 
med 53 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare. Figuren visar också att 71 % 
upplevde sin hälsa som dålig eller mycket dålig vid första HPB. Motsvarande siffra var 18 % 
vid HPB fyra månader senare (Figur 6). 
 
 

 

 

 
Figur 6.  Svaren för 17 deltagare som hade som mål att förbättra den upplevda hälsan vid 
första HPB visas i den vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma 
fråga vid uppföljning fyra månader senare i den högra stapeln. 
 
 
 
Det var 40 % av samtliga deltagare som bedömde att de hade bra eller mycket bra kostvanor 
vid första HPB jämfört med 64 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare. Figuren 
visar också att 16 % av samtliga deltagare bedömde att de hade dåliga eller mycket dåliga 
kostvanor vid första HPB. Motsvarande siffra var 8 % vid uppföljning med HPB fyra månader 
senare (Figur 7).  
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Figur 7. Svaren för samtliga deltagare på frågan om kostvanor vid första HPB visas i den 
vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid uppföljning fyra 
månader senare i den högra stapeln. 
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Elva av de 25 deltagarna hade som mål att förbättra sina kostvanor. Figuren visar att 9 % av 
dessa 11 deltagare bedömde att de hade bra eller mycket bra kostvanor vid första HPB. 
Motsvarande siffra var 54 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare. Figuren visar 
också att 27 % av dessa 11 deltagare bedömde att de hade dåliga eller mycket dåliga 
kostvanor vid första HPB jämfört med 18 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare 
(Figur 8). 
 

 

 

 
Figur 8. Svaren för de11 som hade som mål att förändra sina kostvanor vid första HPB visas i 
den vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid uppföljning 
fyra månader senare i den högra stapeln. 
 
 
Figurerna nedan illustrerar skillnaderna mellan den första HPB och uppföljningen fyra 
månader senare gällande kroppsmått och konditionsvärden (Figur 9-12). Det var 20 % av 
samtliga deltagare som var normalviktiga vid första HPB jämfört med 28 % vid uppföljning 
med HPB fyra månader senare. Figuren visar också att 24 % hade fetma grad 2 eller mer det 
vill säga BMI över 35 vid första HPB. Motsvarande siffra var 16 % vid uppföljning med HPB 
fyra månader senare (Bilaga 4) (Figur 9). 
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Figur 9. Den procentuella fördelningen mellan olika viktgrupper enligt BMI visas hos 
samtliga deltagare vid första HPB samt vid uppföljning fyra månader senare. 
 
 
 
Det var 64 % av samtliga deltagare som hade kraftigt ökat midjeomfång vid första HPB 
jämfört med 56 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare (Bilaga 4) (Figur 10). 
 

 
 
Figur 10. Den procentuella fördelningen av midjeomfång hos samtliga deltagare visas vid 
första HPB samt vid uppföljning fyra månader senare. 
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Det var 36 % av samtliga deltagare som hade högre eller mycket högre beräknad maximal 
syreupptagning än normalbefolkningen (Ekblom-Bak et al 2011) vid första HPB jämfört med 
44 % vid uppföljning med HPB efter fyra månader. Figuren visar också att 32 % hade lägre 
eller mycket lägre beräknad maximal syreupptagning än normalbefolkningen vid första HPB. 
Motsvarande siffra var 20 % vid uppföljning med HPB fyra månader senare (Figur 11). 
 
 

 

 

 
 
Figur 11. Resultatet av beräknad maximal syreupptagning vid cykelergometertest för samtliga 
deltagare vid första HPB visas i den vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren 
på samma fråga vid uppföljning fyra månader senare i den högra stapeln. 
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Det var 12 % av samtliga deltagare som hade högre eller mycket högre beräknat testvärde än 
normalbefolkningen (Ekblom-Bak et al 2011) vid första HPB jämfört med 24 % vid 
uppföljning med HPB fyra månader senare. Figuren visar också att 56 % hade lägre eller 
mycket lägre beräknat testvärde än normalbefolkningen vid första HPB jämfört med 40 % vid 
uppföljning med HPB efter fyra månader (Figur 12). 
 
 

 

 

 
Figur 12. Resultatet av testvärdet vid cykelergometertest för samtliga deltagare vid första 
HPB visas i den vänstra stapeln ovanför varje svarsalternativ och svaren på samma fråga vid 
uppföljning fyra månader senare i den högra stapeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



 

 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka om Hälsoprofilbedömning (HPB) i kombination med 
stöd i individuellt anpassade åtgärder, kan åstadkomma livsstilsförändringar hos personer med 
förvärvad hjärnskada. Metoden HPB är en sjukdomsförebyggande metod där ett 
hälsofrämjande förhållningssätt används (Andersson 2007, Holm & Weilandt 2011, Medin & 
Alexandersson 2000). Eftersom personer med kognitiva nedsättningar behöver mer stöd med 
motivation och att hitta lämpliga träningsmöjligheter (Sjöberg 2008) valdes metoden 
Hälsoprofilbedömning kombinerat med individuellt stöd. Eftersom metoden inte tidigare 
provats specifikt för personer med kognitiva nedsättningar efter hjärnskada, så är studien att 
betrakta som en pilotstudie. I studien användes före-efter design, vilket anses vara en lämplig 
forskningsdesign när eventuell förändring av variabler hos ett objekt ska mätas före och efter 
en intervention.  
 
Studiens reliabilitet är beroende av hur processen för insamling av data lades upp. För att 
reducera risken för att studiens deltagare skulle påverkas vid ifyllandet frågeformuläret, 
skedde ifyllandet i hemmet och därmed utan påverkan av hälsoprofilbedömaren (Bilaga 2). 
Vid de fysiologiska mätningarna; test på ergometercykel (Bilaga 6) samt de olika 
kroppsmåttsmätningarna (Bilaga 5) följdes instruktioner om genomförande noggrant. Samma 
utrustning användes vid samtliga test som genomfördes och de olika momenten i 
bedömningen genomfördes i samma ordning. Samtliga test utfördes av författaren med 
flerårig erfarenhet av Hälsoprofilsbedömning. Eftersom testet på ergometercykel är ett 
submaximalt test som baseras på att maxpulsen är 220 minus åldern och att alla har samma 
verkningsgrad vid en given belastning på cykelergometern ska testresultatet användas vid 
jämförelser över tid på samma person för att se individuella förändringar (Molin & Mörk 
2002). En förutsättning för ett rättvisande resultat är att standardiseringskraven följs av 
deltagarna (Bilaga 7). Mätning av BMI har hög reliabilitet eftersom samma våg användes. För 
att få så god reliabilitet som möjligt vid blodtryckstagning togs blodtrycket alltid på 
deltagaren i liggande och på höger överarm.  Trots att aktuella instruktioner följdes är det 
svårt att säkerställa reliabiliteten vid mätning av midjeomfång och det är svårt att undvika 
någon centimeters felmarginal (Bilaga 5). Vid bukhöjdsmätning finns det ännu inte något 
standardiserat mätinstrument men tillvägagångssättet var detsamma för samtliga av deltagarna 
i studien. Variationen får betraktas som mindre än vid midjeomfångsmätning eftersom 
mätningen sker mellan enbart två punkter. 
 
Målet med metoden är att ta reda på om deltagaren vill förändra sina levnadsvanor och i så 
fall vilken eller vilka. De olika delarna i HPB hjälper deltagaren att komma fram till detta 
genom att besvara frågeformuläret, genom fysiologiska tester och genom att tillsammans med 
hälsoprofilbedömaren diskutera sig fram till ett beslut om mål och åtgärder för att uppnå 
önskad förändring. Metoden HPB bedöms mäta det som avses, det vill säga individers 
hälsovanor, hälsoupplevelser och fysiologiska mätvärden. Metoden är välstrukturerad och 
enkel att följa och upplagd så att mer allmänna frågor kommer först, för att senare komma till 
mer känsliga frågor (Andersson 2011). Metodens validitet stärks av de årliga 
HPBseminarierna där experter inom området samlas för eventuella revideringar. Även MI 
granskas och utvecklas av MINTs (Motivational Interviewing Network of Trainers) 
medlemmar vid årliga internationella möten.  
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Kärnan i metoden är dock hur deltagaren och hälsoprofilsbedömaren samtalar om resultatet 
och att mål och åtgärder sätts upp och följs upp. Hur mycket bedömaren använder sig av 
Medvetandegörande kommunikation, Motiverande samtal eller Transaktionsanalysens jag-
tillstånd vid HPB varierar utifrån vilken person bedömaren möter och mellan olika 
hälsoprofilsbedömare. Det gör att det sammanlagda resultatet påverkas med största 
sannolikhet av vilken hälsoprofilsbedömare som genomför diskussioner om mål och ger stöd 
för åtgärder, vilket även påverkar studiens reproducerbarhet och grund för generalisering. 
HPBs olika kommunikationssätt med dess lyhördhet och flexibilitet måste samtidigt ses som 
metodens styrka i arbetet med personer som har kvarvarande besvär efter en hjärnskada. Det 
som gör att metoden kan betraktas som hälsofrämjande är att bedömaren utgår från 
deltagarens individuella mål genom att lyssna och förstärka förändringsprat och lyfta fram 
deltagarens egna resurser (Hälsoprofilbedömning 2010, Miller & Rollnick 2010).  
 
Ett tillägg som gjordes vid denna studie till den sedvanliga HPB vid denna studie, var att 
hälsoprofilsbedömaren (författaren) erbjudit samtalsstöd och genomförandestöd under 
interventionens fyramånadersperiod. Eftersom personer med hjärnskador ofta har kvarstående 
problem med bland annat initiativ, struktur och minne har det ansetts som en nödvändighet 
(Fagius & Aquilonius 2006). Det har sannolikt påverkat resultatet i positiv riktning jämfört 
med om detta stöd inte hade givits. Avgörande för beslutet att detta stöd skulle ges visade var 
de två pilotfallen som genomfördes då enbart motiverande samtal gavs var fjärde vecka. Detta 
visade sig inte vara tillräckligt för att dessa personer skulle komma igång med någon 
livsstilsförändring. En studie upplagd med en interventionsgrupp med stöd- och en 
kontrollgrupp utan stöd, skulle kunna ge svar på denna fundering. 
 
Deltagarna i studien tillfrågades om deltagande i studien av personal i klinikens 
hjärnskadeteam. Det finns en risk att personalen selekterade urvalet och endast tillfrågade 
personer som de trodde skulle motiverade och vara hjälpta av HPB. Därmed går det inte att 
säkerställa att urvalet är representativt för hjärnskadeteamets patienter, vilket minskar studiens 
generaliserbarhet.  Det faktum att författaren och tillika hälsoprofilbedömaren är sjukgymnast 
har med säkerhet påverkat deltagarna att välja mer fysiska mål. Både målsättning och resultat 
hade sannolikt sett annorlunda ut om hälsoprofilbedömaren haft en annan yrkesprofession. 
Genomförandet av HPB är till stor del styrt men studiens utformande kunde ha sett ut på 
många andra sätt. De individuella åtgärder som genomfördes kunde ha skötts av andra 
personer än författaren för att minska påverkan. Även antalet tillfällen hälsoprofilbedömaren 
träffade deltagarna, som nu varierade stort utifrån önskemål, kunde ha varit lika för att ge 
deltagarna samma förutsättningar till stöd. 
 
Författaren tillät att några deltagare fick påbörja sina åtgärder senare, när till exempel 
hjärnskadeutredningen var klar eller när deltagaren hade provat på att arbeta någon månad. 
Resultatet hade säkert blivit sämre om dessa uppehåll ej medgivits. Även bortfallet hade 
troligtvis blivit större. 
 
Fyra månader visade sig vara tillräckligt lång tid för att åstadkomma livsstilsförändring. Hur 
resultatet hade sett ut med en sex månader lång period går ej att säga.  
Det är vanligt och effektivt att träna i grupp vid företagshälsovården efter genomgången 
hälsoprofil (Hälsoprofilbedömning 2010), vilket skulle kunna ha varit till stor hjälp för 
deltagarna i denna studie och samtidigt personalresursbesparande. Metoden ger en bred 
kunskap om deltagaren genom att både kvantitativa och kvalitativa data samlats in. De 
kvalitativa data som används besvaras genom Lickertskalor och kan därmed beräknas 
statistiskt. Svårigheten kan vara att få fram den viktiga informationen ur den uppsjö av 
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information som framkommer vid kontakten med deltagaren. Då är det extra viktigt att vara 
lyhörd för vad som är betydelsefullt för deltagaren. HPBs dataprogram Plustoo™ är en stor 
hjälp för att illustrera förändringar för patienterna samt för att studera förändringarna på 
individ- och gruppnivå. 
 
Vid förfrågan om deltagande i en studie är det viktigt att den tillfrågade känner frihet att tacka 
nej utan att det påverkar andra kontakter och eventuella åtgärder. De som vill delta får oftast 
ringa eller skicka in ett ja-svar. I denna studie ombads de tillfrågade att skicka in en 
svarstalong om de inte ville ingå i studien. Eftersom patientgruppen har svårt med planering 
och initiativ visade det sig vara relevant med detta tillvägagångssätt. Endast en person 
skickade in svarstalongen och de övriga ringdes upp. Många av dem som tackade ja behövde 
den information de fick via telefon får att förstå vad studien handlade om. Om det hade ställts 
krav på att de som ville vara med själva skulle höra av sig för deltagande, hade förmodligen 
många som nu gjort livsstilsförändringar inte tagit initiativet och därmed inte deltagit. 
 
Resultatdiskussion 
HPB i kombination med stöd i individuellt anpassade åtgärder har visat sig kunna 
åstadkomma livsstilsförändringar hos den undersökta patientgruppen. Resultatet visade 
förbättringar gällande fysisk aktivitet, upplevd hälsa och kostvanor. Resultatet visade också 
förbättringar gällande bukhöjd, midjeomfång och konditionsvärden.  
 
Studiens demografiska data visade att tio av deltagarna i studien insjuknat i hjärt- och 
kärlrelaterade sjukdomar. Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som förhöjt BMI, 
midjeomfång, bukhöjd och nedsatt kondition (Yassin et al 2009) förbättrades i studien (Tabell 
5).  Dessa förbättrade värden kan förhoppningsvis minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.  
 
Samtliga deltagare i studien hade som mål att öka sin fysiska aktivitet. Ökningen av fysisk 
aktivitet var stor både för aktiviteter som gjordes för att öka konditionen samt för fysisk 
aktivitet på fritiden (Figur 3, Figur 4) (p=0,001). Stöttning i att komma igång och 
vidmakthålla den fysiska aktiviteten skedde i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer, där evidens visar att rådgivande samtal med tillägg och uppföljning är 
mest effektivt. I studien användes kvalificerad rådgivning med hjälp av olika metoder som; 
Medvetandegörande kommunikation (Andersson 1987, Malmgren 1987), MI (Miller & 
Rollnick 2010) samt principer från Transaktionsanalysens jagtillstånd (Stewart & Joines 
2007), vilket generellt ger bättre resultat (Holm & Weilandt 2011). 
 
Det fanns en förbättring i hur samtliga deltagare skattade sin upplevda hälsa till kropp och själ 
(p=0,001). Även resultatet hos de 17/25 deltagare som hade som mål att förbättra sin 
upplevda hälsa uppnådde förbättring (p=0,002). För samtliga deltagare var det förbättrad 
upplevd hälsa som nämndes som den huvudsakliga anledningen till att de ville delta i studien. 
Åtta deltagare ville inte sätta upp det som mål, utan satte upp andra mål som eventuellt skulle 
leda till att de skulle må bättre. Inom metoden Hälsoprofilbedömning har man betonat vikten 
av hur personer upplever sin hälsa då flera studier har visat ett starkare samband mellan 
upplevd hälsa och kommande dödlighet än mellan medicinska mätvärden i 
hälsoundersökningar och kommande död (Andersson 2007).   
 
Kostvanorna förbättrades vid jämförelse mellan första HPB och uppföljningen fyra månader 
senare för samtliga deltagare (p=0.025) samt för de 11 som valde kostförbättringar som mål 
(p=0,036). Förbättringen är dock statistiskt mindre än för fysisk aktivitet och upplevd hälsa. 
Av de mål som inte uppfylldes av deltagarna var fyra angående kostvanor. De som önskade 
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förändra sina kostvanor hade kontakt med klinikens dietist. Studier har visat att det är svårare 
att åstadkomma förändringar i kostvanor än fysisk aktivitet, vilket överensstämmer med den 
här studiens resultat (Holm & Weilandt 2011). Även små kostförändringar kan dock minska 
riskerna för sjukdom (Risérus et al 2010, Kant et al 2009).   
 
Både BMI (p=0,028), midjeomfång (p=0,005) och bukhöjd (p=0,007) förbättrades. Trots 
minskat BMI med 8 % var det 72 % som var överviktiga vid uppföljningen efter fyra 
månader. Bland deltagarna var andelen med fetma 40 % både vid första HPB samt vid 
uppföljningen. Resultatet kan jämföras med normalbefolkningen i Sverige där ca 45 % av 
männen är överviktiga och ca 30 % av kvinnorna och där drygt 10 % har fetma hos både män 
och kvinnor (Heimerson & Nordberg 2012). Studiens siffror anger att deltagarna har stort 
behov av att arbeta med kroppsmått. Skillnaden i midjeomfång och bukhöjd före respektive 
vid uppföljning var statistiskt säkrare än skillnaden för BMI (Tabell5). Då studier visar att 
midjeomfång och bukhöjd är bättre prediktorer för kardiovaskulära sjukdomar än BMI var 
detta ett bra resultat (Risérus et al 2010, Irribaren 2006). Det är utifrån olika vetenskapliga 
studier viktigt att midjeomfång sedan 2010 finns med som en del i HPB och relevant att 
bukhöjd togs med i denna studie (Risérus et al 2010, Irribaren et al 2006). I dagens 
viktfokuserade samhälle är förhoppningen att forskning ska leda till kunskap bland 
befolkningen om att det är andra kroppsmått som midjeomfång och bukhöjd som är viktigare 
att uppmärksamma än vikten sett ur ett hälsoperspektiv. 
 
Konditionsvärden förbättrades både för beräknad maximal syreupptagning (p=0,004) och 
beräknat testvärde (p=0,002) (Tabell 5). Trots förbättring når inte gruppen upp till de 
rekommenderade värdena för god hälsa på 35 ml/kg x min. Inte heller normalbefolkningens 
män och kvinnor över 50 år kommer upp i rekommenderade värden. Även de löper stor risk 
för ohälsa på grund av låg syreupptagning (Andersson 2011). 
 
De deltagare som lyckats bra i studien är de som har fått till stånd dagliga rutiner, vilket är 
särskilt viktigt för personer med hjärnskador (Vanderploeg et al 2005). Exempel på det är att 
promenera lite varje dag, att helt sluta äta sött. Det gör att de slipper ta ett beslut varje gång en 
åtgärd ska genomföras.  
 
Det var stor skillnad i tid sedan deltagarna hade fått sin skada. Det varierade mellan 0,5 år till 
14 år. Studiens resultat visade att det gick att förbättra hälsovanor, hälsoupplevelser och 
fysiologiska mätvärden oavsett hur lång tid det var sedan skadetillfället. 
 
Klinisk relevans 
HPB handlar om förändring av levnadsvanor men kan också handla om mentala förändringar. 
För att åstadkomma förändringar krävs det investering i tid och engagemang av deltagaren. 
Många av deltagarna i studien genomförde samtidigt andra åtgärder inom Hjärnskadeteamet 
(Bild 1). Att försöka genomföra en livsstilsförändring med hjälp av HPB när det samtidigt 
påbörjades ytterligare en rehabiliteringsåtgärd fungerade inte bra. Flera gånger fick HPBs 
intervention avvakta en tid tills till exempel hjärnskadeutredningen var färdig eller att 
arbetsträningen hade pågått en tid. Förhoppningen är att HPB ska finnas med som en del i den 
medicinska rehabiliteringen inom hjärnskadeteamet och att personerna då kan ägna sig fullt ut 
åt de individuella åtgärderna. Hos de personer som lyckats förändra sin livsstil är det viktigt 
att se till att det finns utrymme för att fortsätta med de goda rutinerna när andra 
rehabiliteringsåtgärder sätts in. 
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Vid eventuell implementering kan det vara viktigt att tänka på att deltagarna inte känner sig 
övergivna efter de fyra månaderna som kontakten vid HPB varar. Ett förslag skulle kunna 
vara att deltagarna erbjuds att återkomma för ytterligare en HPB efter 6 månader. Det kan bli 
en motivator för vidmakthållande för deltagaren och intressant för hälsoprofilbedömaren att 
undersöka om livsstilsförändringarna består över tid. Även evidens påtalar vikten av 
uppföljning (Holm & Weilandt 2011).  
 
Många olika yrkeskategorier får arbeta som hälsoprofilbedömare (Andersson 2007). I den här 
studien kan det ha varit en fördel att det varit en sjukgymnast med kunskaperna om fysisk och 
kognitiv rehabilitering hos personer med förvärvad hjärnskada som varit hälsoprofilbedömare 
eftersom samtliga deltagare hade som mål att öka sin fysiska aktivitet. Den sjukgymnastiska 
kompetensen underlättade det arbetet. När valet av förändring har legat inom annat 
kunskapsområde, framför allt kostvanor, har klinikens dietist träffat deltagarna. Även 
hjärnskadeteamets andra professioner har tillfrågats vid behov och därigenom visat att det är 
viktigt med teamarbete runt dessa patienter (von Holst et al 2004). 
 
I takt med att avbildningsteknik av hjärnan utvecklas publiceras en mängd artiklar om den 
aeroba träningens effekter på kognitiva funktioner. Effekterna påverkar mest de delar av 
hjärnan som personer med förvärvad hjärnskada har störst problem med såsom exekutiva 
funktioner och minnesfunktioner (Baker et al 2010, Colcombe et al 2006, Erickson et al 
2009). Det skulle därför vara intressant att genomföra en interventionsstudie med enbart aerob 
träning hos personer med förvärvad hjärnskada och jämföra med kognitiv träning. Syftet 
skulle vara att undersöka de kognitiva effekterna av aerob träning för denna patientgrupp samt 
att studera skillnader på olika sorters tränings inverkan på kognitiva funktioner. Resultatet av 
en sådan studie skulle kunna påverka sjukgymnastens arbetssätt i arbetet med personer med 
lätt till måttlig hjärnskada. 
 
Att minska stillasittande kan vara lika viktigt som att öka den fysiska aktiviteten. Därför är det 
viktigt att inte bara mängden konditionsträning bedöms i Hälsoprofilbedömning utan också 
hur aktiv fritiden är. Inaktivitet och stillasittande fritid ökar risken för insulinresistens, fetma, 
diabetes Typ2 och ökade triglycerider. ¨Det finns ett dos-responssamband mellan 
stillasittandetid och fler kardiometabola riskfaktorer samt mortalitet¨ (Kalling & Hellénius 
2010). Även YFA och Läkareförbundet tar upp rekommendationer om minskat stillasittande 
tillsammans med vikten av ökad aerob träning (YFA 2011). Det är viktigt att vi som arbetar 
med fysisk aktivitet tar upp frågan om stillasittande vid våra samtal med patienter för att 
sprida kunskap om hur stillasittandet kan minska. 
 
Att ge denna patientgrupp möjligheten att få en bättre hälsa för att kunna ta till sig övriga 
rehabiliterande insatser på ett bättre sätt och för att eventuellt kunna underlätta arbetsåtergång 
kan ha stor betydelse. Det vore intressant att undersöka om även andra patientgrupper kan 
vara hjälpta av att genomföra ett program med HPB i kombination med individuellt stöd. 
 
Konklusion 
Hälsoprofilbedömning i kombination med stöd i individuellt anpassade åtgärder kan 
åstadkomma livsstilsförändringar hos personer med förvärvad hjärnskada. 
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Bilaga1 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken    
Leg Sjukgymnast Eva Lilliecreutz Huitema   2010-06-24 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Eva Lilliecreutz Huitema och arbetar som sjukgymnast på 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. 2010-2011 ska jag 
inom ramen för mina magisterstudier, genomföra en studie om livsstil och 
livsstilsförändringar hos personer som har kvarstående besvär efter en hjärnskada. Jag vänder 
mig till Dig som har haft kontakt med någon vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken under 
2010-2012.  
 
Metoden jag tänker använda heter Hälsoprofilsbedömning och har använts inom 
företagshälsovården sedan mitten av 1970-talet. 
 
Att delta i studien innebär att: 

1. Du får ett formulär att fylla i hemma som handlar om hälsovanor och 
hälsoupplevelser. De områden som tas upp är fritid, motion, kost, tobak, alkohol, 
fysiska symtom, upplevd stress, ensamhet och upplevd hälsa. 

2. Du träffar en hälsoprofilsbedömare som Du går igenom frågeformuläret tillsammans 
med. 

3. Din vikt, längd, bukhöjd, midjeomfång, blodtryck samt skelettmått över hand- och 
knäleder mäts och frågor om astma, diabetes och hjärtkärlmedicin ställs. 

4. Ett konditionstest genomförs på ergometercykel för att beräkna konditionsnivå. 
Konditionstestet tar ca 10 min. 

5. Du och hälsoprofilsbedömaren diskuterar tillsammans resultatet av samtliga tester. 
Om deltagaren önskar kan formuläret ”Min framtida hälsoprofil” användas, där 
deltagaren sätter upp mål att sträva emot. Målen kan exempelvis handla om ändrade 
motions- och kostvanor, minskad stress eller ensamhet eller vad som känns viktigt för 
Dig. 

6. Du kommer under den kommande 4 månadersperioden träffa hälsoprofilsbedömaren 
för samtal, planering och genomförande av åtgärder, med fokus på de uppsatta målen. 

7. Du får träffa hälsoprofilsbedömaren 4 månader efter första mötet; fylla i formuläret, 
göra om testerna och utvärdera hur det har gått. 
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Om Du inte är intresserad ber jag Dig att fylla i medföljande talong med Ditt namn och 
skicka till mig. Om jag inte hört något från Dig kommer Du att bli uppringd av mig, som 
kommer fråga om Du är intresserad av att delta och i så fall föreslå en tid för ett första besök. 
 
Om Du är intresserad av att samtala, genomföra ett konditionstest och eventuellt förändra 
Din livsstil så vill jag träffa Dig vid 2 tillfällen som tar ca 1 1/2 timma samt ett antal 1-
timmestillfällen under den kommande 4-månadersperioden. 
 
Besöken som rör studien blir avgiftsfria, men resorna till och från sjukhuset måste Du bekosta 
själv. Ring gärna om Du har några frågor. 010-1031575 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst utan att ange skäl avbryta Ditt deltagande. 
Förutom sedvanlig dokumentation i den medicinska journalen kommer de data som samlas in 
inom ramen för studien, att sammanställas och presenteras i en uppsats som du också får 
möjlighet att ta del av efter att studien avslutats. Inga uppgifter om enskilda personers data 
kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 
 
 
 
 
Eva Lilliecreutz Huitema, leg sjukgymnast                   
 
Kersti Samuelsson,       Per Ertzgaard, 
handledare, leg arb ter, Med Dr              Verksamhetschef, överläkare. 
Rehabiliteringsmedicinska  kliniken. US, Linköping  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Klipp efter den streckade linjen och skicka in talongen i bifogat svarskuvert så snart som 
möjligt om Du INTE är intresserad av att deltaga i studien.   
Om Du inte svarar så kommer Du snart bli kontaktad av sjukgymnast Eva Lilliecreutz 
Huitema 
 
Jag vill inte deltaga i studien. □ 
  
 
Namn; ________________________________________________  
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Bilaga 5 
 

Kroppsmåttsmätning 
 
Midjeomfång 
Enligt WHOs gränsvärden: 
> 80 för kvinnor, >94 för män, något ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar i kombination 
med andra riskfaktorer  
> 88 för kvinnor, > 102 för män, bukfetma, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom i 
kombination med andra riskfaktorer 
 
Testförfarande: Mät mellan nedersta revbensbågen och höftbenskammen efter en lätt 
utandning.  
 
 
BMI vikt/längd² 
< 29 = undervikt 
20-25 = normalvikt 
25-30 = övervikt 
30-35 = fetma 
35-40 = svår fetma 
> 40 = extrem fetma 
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Bilaga 7 

Standardiseringskrav: 
 

• Ingen kraftig fysisk aktivitet dagen eller timmarna före testet 
• Testet bör inte utföras förrän tidigast en timma efter lättare 

måltid eller 2-3 timmar efter tyngre 
 

• Ingen snusning eller rökning inom en timma innan arbetsprovet 
 

• Testet ska inte utföras om testpersonen har feber, någon 
infektion eller förkylning 

 
• Temperaturen ska vara 18°. Lättast tänkbara klädsel 

 
• Vid upprepning, utför testet under så likartade förhållande som 

möjligt 
 

• För att undvika stresspåverkan bör testet utföras med endast 
ledaren och testpersonen i lokalen 

•  
• BygelBh bör ej användas då det kan störa pulsmätningen 
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