
Välkommen till Formgivaren 

På startsidan hittar du Lilla Hälsoanalysen längst 
upp till vänster. I spalten under presenteras våra 
olika funktioner. Här får du några smakprov på 
hur du interaktivt kan arbeta med din hälsa.  
 
I den högra spalten hittar du aktuella artiklar. 
Dessa byts ut varje eller varannan vecka.  
 

Lilla hälsoanalysen 
Klicka på ”Gör hälsoanalysen” ovanför cyklisterna 
så kommer du till Lilla hälsoanalysen. Precis som det 
låter är detta en liten och enkel analys. Tanken är att 
du snabbt skall få en känsla för var du står och lära dig 
mer om vad du kan göra. Besvara enkäten och du får 
resultatet presenterat på ett lättfattligt sätt. Du får också 
intressanta artiklar att läsa. Dessa har anpassats till dina 
svar på enkäten. Du hittar mycket mer läsning under 
Motion, Mat och Må Bra i menyraden längst upp.  
Den lilla analysen är också till för dig som enkelt vill hålla 
koll på din utveckling. Du kan se resultatet av dina redan 
gjorda analyser på Mina Sidor.  
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Feedback 
Ett par dagar efter att du besvarat enkäten 
får du ett nytt mail som talar om att din 
feedback  är redo att hämta. I svaret väger 
vi samman moment inom ditt arbete,  
(som t ex. stillasittande, stress etc.) med din 
nuvarande livsstil.  
 
Målet är att förbättra din hälsa och 
ditt välmående! 
  
De råd du får kan handla om att börja 
motionera, att testa yoga, att använda ett 
träningsprogram för nacken eller göra en 
energibalans. All information finns redan på 
Formgivaren. Feedbackfunktionen anpassar 
information utifrån din hälsosituation och 
till vad just Ditt behov är.  
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Hälsoanalys med feedback – Prometern 
Prometern är Proformias nyutvecklade system för 
att ge mer detaljerad feedback om åtgärder.  
Du får ett mail som talar om när det är dags.  
 
Enkäten består av 40-45 frågor och tar cirka 15  
minuter att besvara.  



Må Bra sidorna 
På dessa sidor hittar du mer att läsa för att 
minska stressen på arbetet eller fritiden.  
Du hittar också råd för bättre återhämtning, 
stressreduktion med yoga mm. 
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Handlingsprogram 
Ett handlingsprogram kan bestå i att börja promenera, 
enligt ett visst schema, som på bilden här invid.  
 
Men det kan lika gärna handla om styrketräning. Du får 
då ett specifikt träningsprogram med rörliga videobilder 
och instruktioner för övningarna på siten. Många som 
sitter mycket på sitt arbete, behöver hjälp med att hitta 
bra sätt att komma runt detta problem. Det ger vi dig på 
de olika sidorna i Formgivaren. 

På Motionssidorna hittar du bland annat 
videofilmer för enkla styrkeövningar. De 
visas i olika svårighetsgrader, så att du 
lättare skall kunna hitta rätt nivå. 

Motionssidorna 
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Matsidorna 
Här hittar du massor med recept på 
nyttiga och goda maträtter. Med Proformias  
kostskola har du lättare att förstå hur mycket 
energi du behöver och hur mycket du får i dig.  

Mina sidor 
Här ser du hur dina hälsodata har utvecklats  
i Lilla Hälsoanalysen. För att gå in på djupet 
behövs fler frågor och då tar du hjälp av enkäten 
i Prometern. Förutom att alla får personlig feedback,  
levereras en rapport på grupp- och organisationsnivå.  
Via ett hälsoindex, följer man sedan lätt arbets- 
platsens- och/eller organisationens utveckling. 
 
För hälsoinspiratörer, chef och ledningsgrupp finns 
en mängd stödfunktioner för att kunna analysera, 
förbättra och följa upp hälsoarbetet professionellt.  
 
Dagboken används som stöd för bra kosthållning,  
fysisk aktivitet, energibalans och för viktgrupper.  


