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Lösningsfokuserad 
levnadsvaneförändring 
- med goda resultat

Hälsocenter
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Hälsocenter riktar sig till den som är över 16 år och bor i 
Västmanland och som är i behov av att komma igång med 
en levnadsvaneförändring.

 Västerås

 Köping 

 Sala

 Fagersta
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Våra Levnadsvanor

• Fysisk aktivitet

• Kost

• Sömn 

• Stresshantering

• Tobak 
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Kontaktvägar till Hälsocenter

Cosmic Konsultationsremiss eller meddelande 

Telefon 021 – 17 63 50

1177.se Logga in med BankID, klicka dig vidare till Hälsocenter
(för privatpersoner)

Hänvisning Från samverkanspart

Hälsocentrum-Region Västmanland
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Deltagarens tid hos oss

2. Vi har ett ”inskrivningssamtal”.1. Kontaktar Hälsocenter.

3. Vi gör tillsammans en 

planering.

6
5. Inskriven hos   

Hälsocenter max 6 månader.

Månader
4. Deltar i 

planerad aktivitet.
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I det enskilda samtalet..

Inramning

Gemensamt projekt

Önskad framtid
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- Vad tänker du har blivit bättre sen senast vi möttes? Vad mer..?

- Det låter som att du haft det tufft sen vi sågs sist, vad har förhindrat att det blivit än värre 
än det varit?

- Berätta om något tillfälle där du varit något lite högre upp på skalan (0-10) mot var du var 
senast vi träffades?

- Hur märker du eller andra i din omgivning att du kommit ett steg framåt? 

- Av alla dina bra egenskaper du har, vilka har varit mest till nytta den senaste tiden?

- Vad är det första du kan göra efter att vi skiljts åt idag för att hjälpa dig själv framåt?

Frågor vi använder oss av 
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Evidens kring Hälsocenters metoder
Enkätstudie visar signifikanta förbättringar mellan inskrivning och 12-
månadersuppföljning vad gäller allmän hälsa, sömn, stress, fysisk aktivitet 
och kost. 

Fyra av fem män och tre av fyra kvinnor uppger förbättringar i minst en av de 
tre: 

bättre psykisk hälsa

bättre fysisk hälsa

mer tillfreds med sitt liv  

Kostnadsnyttosanalys:  I relation till personaltid per deltagare är 
verksamheten kostnadseffektiv enligt Socialstyrelsens gränsvärden.

Taget från ”Utvärdering och dokumentation av fyra Hälsocenter i Västmanland”, 2017,  av Bengt Starrin



regionvastmanland.se

Kommentar från en deltagare:

Taget från ”Utvärdering och dokumentation av fyra Hälsocenter i Västmanland”, 2017,  av Bengt Starrin

”Man kommer med 
lösningen själv… Man är 

tvungen att göra hela 
jobbet själv… och det är så 
nyttigt. Det är klart mycket 

bättre än vad jag hade 
förväntat mig”


