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Ett skräddarsytt hälsoprogram för högriskpersoner är effektivt 
 
Det finns, enligt författarna till denna artikel, idag ingen optimal strategi inom 
företagshälsovården för att ta hand om medarbetare med hög risk för sjukfrån-
varo. I denna undersökning ville man därför undersöka om en enkät som 
identifierar högriskindivider följt av ett skräddarsytt hälsoprogram var en 
effektiv väg att gå. Man fann, efter ett år, att sjukfrånvaron i testgruppen ökat 
med 14 % samtidigt som deltagarna i en kontrollgrupp ökade med 76 %.  
 
I en tidigare undersökning delade forskarna bakom studien in deltagarna i en låg-, 
medel- och hög-riskgrupp. Den senare gruppen, med 418 personer, ingick i den 
aktuella undersökningen. Gemensamt för deltagarna var att de, i en enkät, upp-
skattat minskad egen arbetsförmåga inom 2 år, de angav också problem som smärta 
från rörelseapparaten, sömnproblem, hög stress och/eller trötthet. Med lottens hjälp 
delades gruppen i en testgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i testgruppen fick 
personlig feedback på enkäten och bjöds in till företagshälsovården där en hand-
lingsplan lades upp och, vid behov, en remiss till specialist eller psykolog skrevs. 
Deltagarna i kontrollgruppen fick ingen personlig feedback men kunde, precis som 
vanligt, kontakta företagshälsovården vid behov.  
 
Efter 12 månader var 92 % av deltagarna kvar i undersökningen. Den genomsnittliga 
sjukfrånvaron var 17 dagar i de båda grupperna vid studiestart. Efter 12 månader 
hade den ökat till 19.3 i testgruppen och 29.9 i kontrollgruppen. Andelen av deltagar-
na som inte hade någon sjukdag under det senaste året hade ökat från 27 till 31 % i 
testgruppen och sjunkit från 34 till 23 % i kontrollgruppen. Kostnaden för frånvaro och 
hälsovård var 925 euro per person i testgruppen och 1 108 euro i kontrollgruppen. 
Vid studiens avslut fann man att testgruppen hade färre hälsoproblem som stress, 
trötthet och depression (dock var dessa skillnader ej statistiskt säkerställda). Kostna-
den för företagshälsovårdsinsatserna var samma i de båda grupperna. Författarna 
konstaterar att hälsokontroller riktade mot en högriskgrupp minskade sjukfrånvaron 
och de hälsorelaterade kostnaderna mer än generella hälsokontroller som riktar sig 
mot alla medarbetare. Detta bör därför vara en framgångsrik väg att gå, säger man.  
 
Kommentar: 
Här kommer ytterligare en indikation på hur företagshälsovården kan öka sin 
kundnytta. Det kan inte vara optimalt för kundföretaget eller för dess medarbetare när 
alla erbjuds snarlika tjänster trots stora spridningar när det gäller behoven. Ett vanligt 
exempel på detta är när friska 25 åringar genomgår en hälsoprofilbedömning. Det är 
nog uppmuntrande att få höra att man är helt frisk och har god kondition, men att det 
skulle ha en långvarig effekt på arbetsförmågan tvivlar jag starkt på. Vi måste bli 
bättre på att anpassa rätt insats till rätt individ. Även om hälsoenkäter inte kan ge oss 
hela sanningen så kan de komma nära nog och därmed fungera som 
sorteringsverktyg för riktade insatser.  
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