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1. Bakgrund 
 
Lust H:s mötesplats "Räkna hem hälsan" fokuserade på  hälsobokslut och hur hälsofrämjande 
satsningar och ekonomi går ihop. Paula Liukkonen, Stockholms universitet, gav tillsammans 
med Ingela Broberg, Kompetenscentrum vid Varbergs kurort, perspektiv på hur vi kan arbeta 
med hälsofrågor och arbetsmiljö som en del av verksamhetsstrategin. Paula Liukkonen gav 
under förmiddagen en grundkurs i hälsobokslutets möjligheter. Maria Dymne, Medicinska 
basenheten vid länssjukhuset i Halmstad presenterade under eftermiddagen praktiska exempel 
från arbetet med hälsobokslut. 
 
Inbjudan var öppen för alla. Den skickades ut till drygt 400 personer. 77 personer kom med 
följande spridning (från enkäten, n = 55)  
 

Kungsbacka 17 %
Varberg 22 %
Falkenberg 6 %
Halmstad 49 %
Hylte 7 %
Laholm 0 %

     
2. Metod 
 
En enklare enkät (se bilaga) tidigare framtagen av Högskolan i Halmstad användes (se 
utvärderingsrapport 2). Enkäten låg i deltagarnas välkomstmapp. De uppmanades fylla i den i 
slutet av dagen och lämna in den innan de gick hem. Av de ca 75 deltagarna, fyllde 55 i den. 
Resultatet nedan baseras därmed på ca 73 % av alla deltagare.  
 
  
3. Resultat och kommentarer 
(se detaljerat resultat i bilaga) 
 
 
3.1 Vilka deltog? Klar majoritet kvinnor och offentlig sektor, ovanligt många ledare. 
 
Könsfördelningen håller i sig på Lust H aktiviteter med 80 % kvinnor och 20 % män, trots att 
ämnet ekonomi borde intressera många män. Hur projektet ska bryta könsmönstret inom 
hälsoområdet är en svår men viktig fråga.  
Nästan hälften av alla deltagare var från Halmstad, vilket är en stor överrepresentation i länet. 
Ingen kom från Laholm. Vilken betydelse har den geografiska platsen för vilka som kommer? 
Offentlig sektor dominerar stort med drygt 70 % av deltagarna, men där är också 
hälsoproblemen sora, så det är bra ur den synpunkten. Dock är det inte bra om projektet även 
vill nå regionens alla småföretag som bara utgjorde 7 % av deltagarna i Varberg. 
Positivt denna gång är att aktiviteten lockat många chefer/ledare att komma. Knappt 40 % av 
deltagarna hade dessa roller vilket är bra då innehållet troligen måste tas upp på ledningsnivå 
för att kunna tillämpas. 40 % var tjänstemän och 20 % personer som arbetar i projekt.  
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3.2 Vilken var anledningen till att de kom? Få information svara de flesta. 
 
För att få information dominerar klart med 42 svar, av intresse anger 21 och för kontakter 
svarar tio stycken. Bland rollerna skiljer det sig på ett tydligt sätt. Tjänstemännen svarar i 
högre grad för att få information (50 %), medan chef/ledare dominerar bland dem som svarat 
av intresse (46 %). För att få kontakter domineras klart av projektfolk (50 %). Olika 
rollgrupper har här olika anledningar till att delta, vilket kan ge viktig information inför 
kommande aktiviteter. 
Kommentarerna är allmänt positiva och markerar vikten av ekonomiska kunskaper för 
hälsoarbetet i arbetslivet. En anger ”Uppmanad av förvaltningsledningen”. Detta kan tolkas 
positivt som att ledningen har stimulerat medarbetare att åka hit för att lära sig något nytt, 
men det kan även tolkas negativt som att de kommit på order för att representera sin 
organisation men egentligen inte velat delta.  
 
 
3.3 Vad har de fått ut av temadagen? Kunskaper och idéer dominerar. 
 
Här svara 36 att de mest fått kunskaper och 37 anger idéer medan bara nio anger kontakter. 
Rollgrupperna fördelar sig lika i de två förra, i det senare dominerar personer som arbetar i 
projekt (44%). De sistnämnda vill uppenbarligen mer än andra komma för att få kontakter.  
Kommentarerna är överlag positiva även här, särskilt om verktygen. De sista kommentarerna 
är mer ljumna och anger ”Repetition och bekräftelse. Har redan den kunskap som gavs.” 
Detta kan förklara en negativ tolkning av kommentaren ovan under 3.2.  
 
 
3.4 Hur vill de använda detta? För att utveckla arbetet. 
 
Klart flest (55 st) vill använda dagen till att utveckla arbetet, viket är mycket positivt utifrån 
projektets syfte. Sprida information anger väsentligt färre (13 st) och odla kontakter anger 
endast sex stycken. Fördelningen på rollerna är ganska lika.  
Kommentarerna är allmänt konstruktiva och visar på handlingsvilja.  
 
 
3.4 Vad tycker de om helheten? Mycket bra. 
 
Helhetsbetyget är 7,4 vilket är klart godkänt. Deltagare som tillhör Projektgrupper är mest 
nöjda och ger medelbetyget 8,2 tätt följd av Chef/ledare som ger 7,8. Tjänstemännen är något 
mindre nöjda med 6,8 vilket ändå är ett klart godkänt betyg. 
Kommentarerna är många och majoriteten är mycket positiva. Bra arrangemang, bra struktur 
och innehåll samt en bra plats. Kunskapsbehållningen lyfter många fram. En saknade 
perspektivet förbättringsarbete, en annan exempel på lönsamma hälsosatsningar. Några tycker 
att förmiddagen var bättre än eftermiddagen och att det ibland kunde bli lite upprepningar. En 
del tips ges till Lust H inför kommande aktivteter, se bilaga.  
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Bilaga 
  
Resultat Utvärdering heldagsseminarium  
Ekonomi & Hälsa Varbergs kurort 2004-08-23  n = 61 

 
 
1.  Kommun 9 Kungsbacka 12 Varberg 3 Falkenberg 
  27 Halmstad 4 Hylte  0 Laholm 
 
2. Kön 49 Kvinna 12 Man 
 
3. Representerar 41 Offentlig sektor 5 Större företag 7 Projekt
  1 Ideell förening 4 Mindre företag  ………  
 
4. Roll 11 Projektgrupp 23 Chef /företagsledare     
  23 Tjänsteman 2 Annan, vad?……………… 
 
5. Vad var den viktigaste orsaken till att du kom hit? 

21 allmänt intresse  42 få information 10  möta andra 
 
Inspiration. Hälsoutveckling. Veta mer om Lust H. Öka kunskapen om hälsoarbete. Att min chef även 
fick ta del av denna info som är viktig för mig. Ser detta som angeläget i arbetslivet. Knyta kontakter. 
Användbar kunskap. Få kött på benen för att kunna satsa mer på hälsan. Uppmanad av 
förvaltningsledningen.  

 
6. Vad har du mest fått ut av dagen? 

36 kunskap   37 idéer   9 kontakter 
 

Jämföra idéer och tankar med det egna pågående arbetet på mitt företag. Verktyg att arbeta med 
konkret, förankringsprocessen viktig att jobba med. Fått fakta oh siffror som värderas mer än ord av 
politiker. Repetition och bekräftelse. Har redan den kunskap som gavs.  
 
 7. Hur vill du ta vara på och använda detta?  

 13 allmänt sprida  55 utveckla arbetet   6 odla kontakter 
 
Utveckla inom egen avd samt göra gemensam satsning inom verksamheten. Få ett engagemang i 
organisationen. Ta fram nyckeltal för vad sjukdom kostar. Fortsätta påbörjat arbete. Hur fungerar 
hälsobokslut i Hylte kommun (vet att den finns)? 
 
8.  Vad tycker du som helhet om dagen? 
    1      7,4   10 

Meningslös              Givande 
 
9.  Andra kommentarer på dagen samt reaktioner eller förslag på Lust H projektet 

 
Välkomponerad dag, vill delta i fler liknande dagar. Bra miljö! Bra upplägg med tid för reflektion. God 
förtäring under hela dagen (flera svar). Är jätteglad för denna kunskapsinvestering som kommer att ge 
(antagligen) stor utdelning inom överskådlig framtid. Bra struktur. Lätt att ta till sig. Mycket handfasta 
verktyg och bra framfört, enkelt och tydligt. Mycket god mat men för mycket engångsmaterial! Bra 
blandning mellan teori och praktik, bra med ett praktiskt exempel från verkligheten, lite för mycket fokus 
på sjuk när vi pratar om hälsa. Trevligt och bra arrangemang. Trevlig avslappnande miljö, lätt att 
koncentrera sig. God mat men långa köer och svårt äta utan bord och stol. Paula mycket duktig och 
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inspirerande. Paula suverän! Intressant att diskutera med andra. Bra föreläsare. Mycket trevligt vilket är 
positivt för hälsan. Saknade perspektivet förbättringsarbete utfirån resultaten som är den allra viktigaste 
poängen. Förmiddagen bäst, eftermiddagen lite seg (varma lokaler bidrog). Förmiddag och eftermiddag 
liknade varandra för mycket, hade velat ha mer av räkneexemplet, inte bara hälsobokslut. Sätt 
arbetsplats och titel på namnskylten. Idén med dagen är superbra men eftermiddagen blev dryg och 
nästan som upprepning på varandra (ws 1 och 2). Avsnittet om hälsobokslut var tamt och kändes lite 
gammal skåpmat, friskfaktorer och hälsa kantrade i beräkningsexempel över mot ohälsa, hoppas på 
exempel på lönsamma hälsosatsningar vid ett annat tillfälle (kontakta Berndt Junger vid fiskexp). Paula 
är fantastiskt givande att lyssna på, gedigen kunskap med förmåga att delge humor, övrigt tyckte jag var 
mycket basal nivå. Bra att ha olika teman på era träffar.  
 


