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Prometern 
Prometern är en dynamisk hälsoanalys på webben, som finns i Formgivaren. 
Prometern - den interaktiva hälsoenkäten – har unika egenskaper att analysera, respondera 
och åtgärda behov/brister inom livsstil, hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans med Formgivarens 
inspirerande och motiverande egenskaper, blir det hälsofrämjande arbetet nu näst intill komplett.    
 
Prometerns egenskaper: 
Prometern Analys tar reda på medarbetarnas behov inom arbetsmiljö, hälsa och livsstil.  
Prometern Respons visar upp hälsoläget och behoven i grupperna frisk, risk och hög risk.  
Prometern Åtgärder ger medarbetarna handlingsplaner med individanpassade åtgärder till förändring.  
 
Minskar kostnader och ökar produktivitet 
Proformias hälsoanalysverktyg Prometern är framtagen för att minska onödiga kostnader,  
erbjuda bättre hälsodata för hela organisationen och samtidigt förbättra produktiviteten bland 
medarbetarna. En studie på Karolinska Universitetssjukhuset verifierar denna dubbla effekt hos 
Prometern (se sista sidan). Här nedan kan du läsa om bakgrunden till Prometern, hur den fungerar 
och dess främsta fördelar;  

Många profilbedömningar görs i onödan 
Idag lägger kommuner ner stora kostnader på hälsoprofilbedömningar. Man räknar med att 30-40%* av 
hälsoprofilbedömningar görs i onödan (dvs. utförs på friska individer). Istället menar vi att man kan lägga 
dessa pengar på de medarbetare som behöver träffa en sjukgymnast eller företagshälsovård samt på 
generella åtgärder för hela organisationen.  

Med hälsoprofilbedömningar når man ofta så lite som 30-50% av medarbetarna, vilket gör det svårt att 
uttala sig om hälsan hos hela organisationen. Eftersom Prometern vanligtvis har 80-90% svarsfrekvens, 
kan man med större säkerhet uttala sig om hur hela organisationen mår. Gruppdata går att ta fram på olika 
nivåer och sparas år från år för jämförelser.   

Prometerns funktion 
Prometern ger personliga råd till medarbetarna om vad de bör göra och i förekommande fall också vem 
som kan ge bäst stöd. Dessutom erhålls en rapport på organisationens hälsa som kan indelas på 
gruppnivå. Efter en tid följer Prometern upp effekterna av de åtgärder som satts in för att se hur hälsan 
förändrats utifrån parametrarna produktivitet och självskattad hälsa. 

Prometerns fördelar 
1. minskar kostnaderna 
2. ökar produktiviteten 
3. redovisar hälsan hos hela organisationen 
4. redovisar hälsan uppdelat via gruppdata på olika nivåer 
5. ger synergieffekter via Formgivaren 
6. ger större svarsfrekvens i enkäten 
7. erbjuder uppföljning av hälsa och produktivitet 

* enl beräknar som gjort tillsammans med Hälsan och Arbetslivet i VG-regionen 
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Exempel: Hälsoprojekt i kommun 

Projektet går ut på att identifiera individer med olika risknivåer och att ge adekvat stöd utifrån detta. 
För ändamålet används en digital hälsoanalys. 
 
Analysen tar fasta på individens livsstilmässiga förutsättningar för 
att klara av de belastningar som arbetet kan innebära.  
Den ger också en uppskattning av hur balansen mellan livsstil och 
belastning påverkar hälsa och prestationsförmåga.  
 
Efter att individen besvarat enkätens cirka 50 frågor ges en direkt 
feedback till individen. Detta i form av en dialog med systemet där 
individens behov, målsättning och motivationsnivå sammanvägs.  
 
En nivåindelning ligger till grund för vilken stödnivå som rekommenderas till individen.  
En person med god livsstil och hälsa hör till Grön grupp, medan individer i Gul respektive Orange 
grupp har successivt färre friskfaktorer och fler riskfaktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här nedan ges tre exempel på kvinnor från ett omsorgsboende: 
 
1. Grön grupp 
Kvinna, 32 år, arbetar i vården med tunga lyft och relativt hög stress. Hon är regelbundet motionsaktiv 
och kan jogga 2 km utan att stanna. Hon har normal kroppsvikt, röker inte. 
Hon blir av och till trött i axlarna, men har ingen smärtproblematik. Hennes hälsorelaterade 
produktivitet (0-100 %) är 97 %. 
 

Råd 
Hon får råd om att byta övningar under styrketräningspassen (via länk till videoövningar i Formgivaren) 
och länk till material om stress. 
 
2. Gul grupp 
Kvinna, 41 år, som arbetar i vården med tunga lyft och hög stress. Hon promenerar 15 minuter 2 
gånger dagligen. Hon kan gå 2 kilometer utan att stanna. Hon är lätt överviktig med BMI 26.2. Hon 
röker dagligen och anger att hon har ont i nacke och ländrygg då och då. Hennes uppskattade 
produktivitet är 87 %. 
 

Råd 
Hon får råd om att kontakta den personliga tränaren xx på träningsanläggningen för att gå igenom 
övningar som gör att hon med minskad smärta kan arbeta vidare. Hon rekommenderas också ett 
seminarium om kost och motion, som anordnas av arbetsgivaren.  
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I hennes feedback finns länk till videoövningar för nacken i Formgivaren.  
Hon uppmanas också att göra en kostregistrering i Formgivarens dagbok för att diskutera detta med 
den personlige tränaren.  
 
3. Orange grupp 
Den tredje kvinnan är 49 år. Hennes arbete innebär, i likhet med de två tidigare, tunga lyft och även 
hon anger en hög arbetsrelaterad stress. Hon har i princip ingen fysisk aktivitet, anledningen till detta 
är att hon ”rör sig tillräckligt på jobbet”. Hon vet dock inte om hon klarar av att gå 2 kilometer utan att 
stanna. Hennes övervikt visar sig i ett BMI som är 31.2. Även hon är rökare. Hon har dessutom ont i 
nacke och ländrygg varje dag och sömnproblem flera gånger per vecka. Hennes uppskattade 
produktivitet är 64 %. 
 

Råd 
Denna kvinna får råd om att söka sjukgymnast och beteendevetare hos företagshälsovården. Från 
företagshälsovården får hon senare en ”remiss” till gymmet för fortsatt fysisk aktivitet. Samtidigt får hon 
en länk till lätta styrkeövningar (video) och handlingsprogram i Formgivaren. 
	  
 
Studie på Karolinska Universitetssjukhuset 
 
Metodiken som beskrivs här ovan är utvärderad i en pilotstudie på  
Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studien på Karolinska följs nu upp med en större undersökning där 110 personer deltar i en 
testgrupp respektive kontrollgrupp. I denna studie kompletteras analys/feedback med 
konsultativa moment, samt att chefer och hälsoinspiratörer tar ett större ansvar. Studien skall 
pågå i två år och utförs på uppdrag av Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje.  


