
 

 

 

 
Hälsoenhet – Alingsås och Lerum 

Frågor och svar om pilotprojekt Hitta hälsan 
 

Vad är Hitta hälsan? 
Hitta hälsan är ett projekt som drivs av Närhälsans Hälsoenhet i Alingsås och Lerum. I projektet er-
bjuds du att genomföra en hälsokoll, där det ingår provtagning, hälsosamtal och vid behov, stöd till 
förändring av dina levnadsvanor. Hitta hälsan genomför även befolkningsinriktade hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande insatser, i samverkan med andra aktörer i samhället. 

Vad ingår i en hälsokoll? 
En hälsokoll består av flera delar: 

1. Telefonkontakt 
Du anmäler ditt intresse för att delta via telefon 072-192 99 34 eller på hemsidan:  
www.narhalsan.se/hittahalsan. När du anmält ditt intresse kommer vi att ringa upp dig så att 
du får du möjlighet att ställa frågor, innan vi bokar tider för provtagning och hälsosamtal.  
 

2. Provtagning  
Provtagningen genomförs på en vårdcentral inom Närhälsan i Alingsås eller Lerum och tar un-
gefär 20 minuter. Du behöver inte vara fastande inför provtagningen och om du tar läkeme-
del regelbundet, så ska du ta dem som vanligt även denna dag. Du får ta prover på ditt  
blodsocker och dina blodfetter. Du få också kontrollera blodtryck, puls, längd, vikt, BMI och 
midjemått. 
 

3. Frågor om dina levnadsvanor och din hälsa  
Inför hälsosamtalet får du ett frågeformulär hemskickat till dig som tar ungefär 10 minuter att 
besvara. Frågorna handlar om hur du upplever din hälsa, om fysisk aktivitet, matvanor, alko-
holvanor och tobaksvanor. Det är viktigt att du tar med frågeformuläret till ditt hälsosamtal.  
 
Vi kommer även att posta ”Min Hälsoprofil” hem till dig. Du väljer själv om du vill besvara 
dessa frågor och på så sätt skapa din egen hälsoprofil. Du kan även välja att bara besvara de 
frågor som intresserar dig. Återkoppling på dina svar får du direkt i hälsoprofilen. Du får gärna 
ta med din hälsoprofil till hälsosamtalet. 
 

4. Hälsosamtal  
Hälsosamtalet tar 60 minuter och genomförs digitalt eller vid ett  
fysiskt möte i Närhälsans lokaler. Vi bokar en tolk till hälsosamtalet om vi har behov för det. 
Hälsosamtalet utgår från dina egna tankar om din hälsa, dina provsvar och ditt frågeformulär. 
Vi samtalar om hur du kan bibehålla dina goda vanor och tittar samtidigt på om det finns  
riskfaktorer för sjukdom eller ohälsa. 
 

5. Uppföljning 
Vid behov, kan du få stöd till förändring av dina levnadsvanor. Vi utgår från dina  
förutsättningar och tar tillsammans fram en plan för hur du ska kunna nå dina mål.  
 



 

Hur ofta vi har kontakt, beror i första hand på dina önskemål och behov. När det gått 3, 6 och 
12 månader räknat från vårt fösta möte, kommer vi dock alltid att be dig att besvara frågorna 
om din hälsa och dina levnadsvanor igen. Du kan även få erbjudande om en ny  
provtagning. Vi gör detta för att se om det skett några förändringar och för att få möjlighet att 
utvärdera arbetssätten i pilotprojektet. 

Vad kostar det? 
Hälsokollen är kostnadsfri. Om du inte kommer på din bokade tid utan att ha meddelat oss senast 24h 
innan besöket, debiteras du dock en avgift på 100kr för uteblivet besök. 

Vilka prover tar ni och måste jag ta prover? 
Vi tar prover på ditt blodsocker och dina blodfetter. Vi mäter också ditt blodtryck, puls, kroppslängd, 
kroppsvikt, BMI och midjemått. Du kan välja att avstå från provtagningen. 

Kan jag genomföra en hälsokoll oavsett vart jag är listad? 
Ja, det går bra. Du behöver inte vara listad vid en av Närhälsans vårdcentraler för att få genomföra en 
hälsokoll. 

Hur hanterar ni uppgifter om mig som deltagare? 
De som kommer i kontakt med dina provsvar och undersökningsresultat har tystnadsplikt. Vi hanterar 
dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen. Dina svar 
från frågeformuläret kommer att sparas i din journal på mottagningen Hitta hälsan. Dina provsvar 
finns i din journal på den vårdcentral där du genomförde provtagningen. Olika typer av data från  
projektet Hitta hälsan kommer att sammanställas och redovisas i en rapport, med syfte att utvärdera  
pilotprojektet. Det kommer aldrig att vara möjligt att identifiera enskilda personer. Du kan läsa mer 
om hur vi hanterar dina personuppgifter på: www.vgregion.se/om-vgr/personuppgifter. 

Omboka/avboka en tid? 
Om du vill omboka/avboka en tid eller har flerfrågor kontaktar du oss direkt på telefon:  
072-192 99 34. Vårdcentralen kan inte hjälpa till med ombokning/avbokning av tider som bokats  
genom Hitta hälsan. 
 
 
 
 
 
 
 

      
 


