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Sammanfattning    

 
Främja hälsa är ett av sjuksköterskans grundläggande kompetensområden som bygger 

på att uppmuntra och stödja patienter till att uppnå hälsa. Vad som är hälsa varierar då 

det är ett personligt uttryck av kombinationen mellan biologiska och existentiella fak-

torer. Hälsofrämjande samtal är en stor del i det hälsofrämjande arbetet och syftar till att 

förebygga hälsorisker och bevara det friska hos individer genom samspelta dialoger. 

Det kan delas upp i olika nivåer, allt från rådgivning till djupare samtal som motiverar 

patienten till att själv hitta lösningar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuk-

sköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet. Studien baseras på åtta veten-

skapliga artiklar av kvalitativ karaktär. Data analyserades enligt Axelssons (2012) mo-

dell för analys av litteraturöversikt. Under analysen framträdde tre huvudteman: förut-

sättningar för det hälsofrämjande samtalet, upplevda hinder för det hälsofrämjande 

samtalet och upplevelsen av att använda strategier i det hälsofrämjande samtalet. Re-

sultatet belyser att kunskap och träning ligger till grund för att kunna genomföra ett häl-

sofrämjande samtal av god kvalité. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att ha en relat-



 

 

ion med patienten där respekt, empati och förmåga att ha en helhetssyn är viktiga fak-

torer. Strategier framkommer som viktiga redskap samt att sjuksköterskan gör patienten 

delaktig. I diskussionen problematiseras prioriteringen av medicinska uppgifter i relat-

ion till det hälsofrämjande samtalet där flertalet sjuksköterskor uttrycker missnöje i pri-

oriteringen. Det krävs av sjuksköterskan att ta initiativ till att diskutera känsliga ämnen, 

men upplevelsen av rädsla och okunskap begränsar initiativtagandet.  
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INLEDNING 

Hälsa är ett begrepp som alla sjuksköterskor bör reflektera över då det är centralt inom 

hälso- och sjukvården. Det som avgör om en person har hälsa är den egna upplevelsen 

då det är en kombination mellan det biologiska och det existentiella. Enligt Folkhälso-

myndigheten (2016) har befolkningens självskattade hälsa en positiv riktning och drygt 

70 procent av befolkningen i Sverige i åldrarna 16-84 år upplever att de har en god eller 

mycket god hälsa. Anledningen till att begreppet hälsa tas upp i detta arbete är för att ett 

av sjuksköterskans grundläggande kompetensområden är att främja hälsa. Sjuksköters-

kan främjar hälsa genom hälsofrämjande arbete där hälsofrämjande samtal är en viktig 

del. Trots att det är en viktig del av arbetet har vi ännu inte fått någon bild över sjukskö-

terskornas upplevelse av det hälsofrämjande samtalet eller i vilken utsträckning det an-

vänds i vården. Det är därför av intresse att studera sjuksköterskans upplevelse av det 

hälsofrämjande samtalet.  

 

 

BAKGRUND 

Hälsofrämjande samtal 

Begreppet hälsofrämjande definieras som att höja hälsostandarden där främjande syftar 

till att uppmuntra, stödja och förbättra hälsan på en individ- och samhällsnivå (Scriven 

2013, s. 48). Hälsofrämjande innebär att förebygga hälsorisker och bevara det friska hos 

individen samt att identifiera resurser och stödja patientens förmåga till egenvård 

(Willman 2014, s. 49). I flertalet fall sammankopplas hälsofrämjande med begreppet 

prevention, men det finns viktiga skillnader mellan dessa begrepp. Kunskap om vad 

som ger upphov till sjukdom kan beskrivas av begreppet prevention medan kunskap om 

processer som bidrar till hälsa beskrivs av begreppet hälsofrämjande (Svensk sjukskö-

terskeförening 2008). International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver sjuk-

sköterskans fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande, vilket ska fungera som en vägledning för världens 

alla sjuksköterskor. Koden syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt, men det 

är upp till varje enskild sjuksköterska att handla moraliskt, visa respekt och skapa goda 

förutsättningar för delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening 2012).  

 

Sjuksköterskan kan stödja individen till att skapa kontroll och förbättra dennes hälsa 

genom ett hälsofrämjande samtal där patientens upplevelser och nivå av motivation är i 

fokus. Det utformas som en stödjande dialog som syftar till att patienten känner sig re-

spekterad och lyssnad på (Socialstyrelsen 2011). En dialog skapar förutsättningar för ett 

fungerande samspel som i sin tur bidrar till en ömsesidig tillit. Patientens egen uppfatt-

ning om välbefinnande bör vara central i sammanhanget vilket kräver att sjuksköterskan 

gör patienten delaktig (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) kan ett hälsofrämjande samtal delas upp i olika nivåer i form av enkla råd, rådgi-

vande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Enkla råd definieras som information 

och korta rekommendationer medan ett rådgivande samtal syftar  till en dialog mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Dialogen anpassas till individen och kan in-

kludera motiverande strategier samt olika verktyg och hjälpmedel. Även ett kvalificerat 

rådgivande samtal syftar till en dialog men utgår vanligen från en teori eller särskild 
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struktur där motiverande samtal (MI) nämns som ett exempel. Eide och Eide (2009, ss. 

395-396) beskriver MI som en effektiv metod där patientens egen vilja, tankar och 

känslor är i fokus. I Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh studie (2011) berättar de 

intervjuade sjuksköterskorna att MI är en metod som skapar struktur i det hälsofräm-

jande samtalet och gör det möjligt för patienterna att själva identifiera sina problem och 

skapa egna lösningar.  

 

Som sjuksköterska krävs det att kunna ta initiativ till att diskutera känsliga frågor som 

rör patienten även om en tydlig koppling till det aktuella problemet saknas. Det krävs 

dock en individuell bedömning av sjuksköterskan som anpassas till patientens behov 

och förväntningar för att det ska ske på ett ultimat sätt (Socialstyrelsen 2011). Stress i 

arbetet kan försvåra för sjuksköterskan att ge patienten det stöd, hjälp och behandling 

som förväntas (Eide & Eide 2009, s. 27). För många arbetsuppgifter resulterar i tidsbrist 

vilket utgör ett hinder för kommunikationen med patienten (Scriven 2013, s. 254). Det 

diskuteras även om att de medicinska uppgifterna prioriteras högre än det hälsofräm-

jande samtalet vilket sjuksköterskorna ser som en felprioritering inom vården (Wil-

helmsson & Lindberg 2009).  

 

I vårt resultat kommer vi enbart att använda begreppet hälsofrämjande samtal för att 

undvika förväxlingar mellan ett samtal av hälsofrämjande kontra generell karaktär. 

Sjuksköterska kommer att användas för både distriktssköterska och sjuksköterska. 

 

 

Vårdvetenskapens betydelse för det hälsofrämjande samtalet 

 

Helhetssyn 

Helhetssyn går att förklara som ett helhetsperspektiv som innebär att vårdaren ser pati-

enten som en helhet och inte enbart fokuserar på delaspekter. Det kräver att vårdaren 

har en reflekterande hållning och tyglar sin egen förståelse av patienten. Helhetssyn kan 

bidra till en ökad förståelse av patientens behov, hinder och resurser som i sin tur ger en 

djupare förståelse för den aktuella situationen (Ekebergh 2012, ss. 494-495). 

 

Delaktighet 

Att vara patient kan innebära en känsla av att vara utanför sitt sammanhang, ur balans 

eller ur rytm. Att patienten är delaktig i sina hälso- och vårdprocesser innebär att 

komma in i ett nytt och vårdande sammanhang som bidrar till att sårbarheten minskar, 

graden av frihet ökar och hälsa och välbefinnande likaså (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

108). Delaktighet kännetecknas av att patienten är en aktiv partner i vårdprocessen och 

att det finns en ömsesidig respekt. För att skapa delaktighet krävs en dialog mellan sjuk-

sköterska och patient där patientens förmåga till nyttjande av hälsofrämjande resurser, 

ansvarstagande och känsla av välbefinnande ökar (Svensk sjuksköterskeförening 2008).   
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Dorothea Orems egenvårdsteori 

Wiklund, Gustin och Lindwall (2012, ss. 166-177) beskriver Dorothea Orems egen-

vårdsteori som består av tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssy-

stem. Egenvård beskrivs som de aktiviteter som individen på egen hand utför för att 

upprätthålla hälsa. Kapaciteten för egenvård kan kort sammanfattas av den förmåga 

patienten har för att upprätthålla hälsa och välbefinnande och varierar beroende på ål-

der, hälsotillstånd och livserfarenhet. Egenvårdsbrist syftar till när egenvårdskapaciteten 

är mindre än kravet för egenvård. Omvårdnadssystem beskriver Orem som de situation-

er som kan uppstå när en individ är i behov av hjälp och någon annan har förmågan att 

hjälpa. Förmågan syftar till att helt eller delvis kompensera individens egenvårdskap-

acitet.  

 

Hälsa 

Hälsa betecknar ett tillstånd av välbefinnande, sundhet och friskhet. Välbefinnande be-

skriver den uttryckta känslan hos individen, sundhet innebär att leva ett hälsosamt liv 

och friskhet syftar till det biologiska tillstånd där kroppens funktion är god. Hälsa ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs som en sammankoppling av den biologiska häl-

san och den existentiella upplevelsen. Begreppen kan inte skiljas åt från sin helhet då de 

båda spelar stor roll för hur en person upplever hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 48-

52).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hälsofrämjande samtal syftar till att stärka patientens egen förmåga att förbättra upp-

levd hälsa genom samspelta dialoger med en sjuksköterska. I det hälsofrämjande samta-

let är patientens motivation och upplevelse i fokus. Enligt statistik för självskattad hälsa 

finns en indikation på att hälsotillståndet i Sverige har en positiv riktning vilket kan ses 

som en motivationsfaktor till att utveckla hälsofrämjande åtgärder i vården ännu mer.  

Det finns mycket kunskap om området, men trots det visar forskning att sjuksköterskors 

intresse varierar och att de tvivlar på dess effekt. Studier belyser också att sjuksköters-

kor ser tid- och kunskapsbrist som ett stort hinder i genomförandet. Det ingår i sjukskö-

terskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa och det är delvis sjuksköters-

kans syn och kunskapsnivå som formar det hälsofrämjande samtalet och vad det genere-

rar i. Detta arbete kommer därför ha som mål att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

det hälsofrämjande samtalet. Förståelsen kan bidra med kunskap som möjliggör för en 

utveckling av det hälsofrämjande samtalet och att det blir en mer naturlig del av vår-

dandet.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet.  
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METOD 

För att svara an på syftet valdes litteraturstudie som metod vilket ger en djupare förstå-

else, en ökad kunskap och en bred överblick över det valda området. Enligt Friberg 

(2012) baseras en litteraturstudie på befintlig forskning inom sjuksköterskans verksam-

hets- eller omvårdnadsområde. Litteraturstudien syftar till att skapa en översikt över 

nuvarande kunskap inom det valda området och kan ha sin grund i både kvantitativ och 

kvalitativ forskning.  

 

Datainsamling  

Sökning av artiklar påbörjades i databasen Cinahl. Databasens innehåll är inriktat på 

vård- och omsorg, vilket ansågs lämpligt för att besvara vårt syfte om sjuksköterskans 

upplevelse av det hälsofrämjande samtalet. Senare utfördes även sökningar i PubMed 

för att upptäcka ytterligare material till studien, men sökningarna gav inget nytt resultat 

och därför utfördes inga fortsatta sökningar. De första sökningarna inleddes med sökor-

den “health promotion” AND “nurse” för att få en överblick över området vilket gav 

2333 träffar. Senare avgränsades sökningen med fler sökord som kunde relateras till 

ämnet. Följande sökkombinationer användes: “Health promotion” AND “nurse” AND 

“conversation”,  “Health promotion” AND “nurse” AND “dialogue”, “Health promo-

tion” AND “nurse” AND “perceptions” och “Health promotion” AND “nurse” AND  

“motivational interviewing”, ”Health promotion” AND ”nurse” AND ”communica-

tion”, ”Health promotion” AND ”nurse” AND ”approach”. 

 

Inklusionskriterier i sökningen var studier som var Peer Reviewed och utgick från sjuk-

sköterskans perspektiv. Artiklar som var äldre än tio år exkluderades. Peer Reviewed är 

enligt Östlundh (2012) till för att avgränsa sökningen till artiklar som enbart är publice-

rade i vetenskapliga tidskrifter, men det finns ingen garanti för att de är vetenskapliga. 

Under sökningen identifierades intresseväckande rubriker och abstrakt till dessa artiklar 

lästes igenom. Vid sökning i databas valdes nio artiklar ut för granskning, men fyra ar-

tiklar valdes bort av anledningen att tre av artiklarnas resultat inte svarade an på syftet 

medan en artikel inte uppfyllde en korrekt vetenskaplig struktur. Därmed gav sökning i 

databas fem artiklar till studiens resultat. Vi har förutom sökning i databas även gjort 

sekundära sökningar som enligt Östlundh (2012) innebär att studera referenslistor i de 

utvalda artiklarna för att på så sätt finna fler relevanta referenser. Genom sekundärsök-

ning anträffades tre artiklar. Sammanfattningsvis innefattar litteraturstudien åtta kvalita-

tiva artiklar. En sammanställning över artiklarnas syfte, metod, urval och resultat fram-

ställdes. För en mer detaljerad bild, se bilaga 1.  

 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt Axelssons (2012, s.212) beskrivning av dataanalys för 

litteraturstudie. När urvalet av artiklar som svarade an på studiens syfte var klart påbör-

jades analysarbetet. Första steget var att noggrant läsa igenom alla valda artiklar enskilt 

och sedan diskuterades materialet gemensamt med fokus på resultatdelarna. Samtidigt 

fördes anteckningar för att skapa en förståelse av artiklarnas handling och för att få en 

bild över eventuella likheter, skillnader och svagheter. För att skapa en grundstruktur 

för det kommande resultatet utformades underrubrikerna: kunskap, förutsättningar, hin-

der, delaktighet, tid, relation, strategier och motiverande samtal. Material från artiklarna 



 

5 

sammanfördes i underrubrikerna och i nästa steg sorterades de till huvudteman och un-

derteman. Varje tema fick en färg som kodade för tillhörande material i artiklarna som 

sedan ströks under och därmed skapades en ny helhet till resultatet. Slutligen uppstod 

tre huvudteman. 

 

 

RESULTAT 

Huvudteman Underteman 

Förutsättningar för det  

hälsofrämjande samtalet  

Betydelsen av kunskap och träning 

 

Sjuksköterskans upplevelse av relationens 

betydelse  

 

Sjuksköterskans upplevelse av  

patientdelaktighet 

Upplevda hinder för det  

hälsofrämjande samtalet 

 

Upplevelsen av att använda strategier i 

det hälsofrämjande samtalet 

 

 

 

Förutsättningar för det hälsofrämjande samtalet  

Sjuksköterskor upplever att det finns särskilda faktorer för att öka förutsättningarna för 

ett hälsofrämjande samtal av god kvalité. Det anses betydelsefullt att sjuksköterskan 

innehar kompetens, främjar delaktighet och att det finns en relation med patienten som 

bygger på ömsesidig tillit och respekt.  

 

Betydelsen av kunskap och träning 

Sjuksköterskorna ansåg att träning i det hälsofrämjande samtalet bidrog till en ökad 

motivation och att det blev en mer naturlig del i patientmötet. Det skapade även en 

större entusiasm och bidrog till en ökad säkerhet i att ta upp och diskutera problem med 

patienterna (Brobeck et al. 2013). Kunskap och lång erfarenhet tillät det hälsofrämjande 

samtalet att bli mer avslappnat och bjöd in till mer spontana och personliga utbyten vil-

ket ansågs som möjligheter. Professionell erfarenhet och tillhandahållande av utbildning 

och träning bidrog till att sjuksköterskorna blev modigare, mer självsäkra och mindre 

rädda för att möta motstånd i dialogen. Det hjälpte dem även att ta sig an och fullgöra 
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sin hälsofrämjande roll (Casey 2007; Hörnsten et al. 2013). För att ge anpassad inform-

ation på ett lämpligt sätt krävs det pedagogisk kompetens av sjuksköterskan. Det ligger 

inte alltid i patientens intresse att få all information och därför krävs det att sjuksköters-

kan har en förmåga till att dosera mängden information som ges till patienten (Eriksson 

& Nilsson 2007).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av relationens betydelse 

Det framkommer att sjuksköterskor är angelägna om att skapa en relation med patienten 

då det kan leda till ett framgångsrikt hälsofrämjande samtal (Keleher & Parker 2012). 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta en aktiv roll som lyssnare vilket kräver intresse, 

engagemang och utstrålande av trovärdighet och därmed är det verbala och kroppsliga 

uttrycket betydelsefullt. Viktiga egenskaper som beskrivs är att vara pålitlig och framstå 

som en förebild i sin roll som sjuksköterska. Det krävs mod och entusiasm samt att 

sjuksköterskan är klarsynt och insiktsfull (Wilhelmsson & Lindberg 2009). För att 

skapa en tillitsfull relation med patienten anses respektfull kommunikation vara ett vik-

tigt verktyg då det inkluderar empati, ödmjukhet och förmågan att ha en helhetssyn (Er-

iksson & Nilsson 2007). I helhetsperspektivet innefattas hälsa som en del av det sociala 

sammanhanget där patientens sjukdomstillstånd inte begränsar sjuksköterskans förstå-

else utan istället skapar möjlighet att se patienten som en helhet. Synsättet baseras på 

relationen mellan hälsa, ohälsa, social struktur och kultur. Det linjära tänkandet minskar 

och en mer mångsidig bild av tänkbara faktorer till ohälsa framkommer vilket i sin tur 

kan leda till en diskussion med patienten om möjliga lösningar (Chambers & Thompson 

2008). Det upplevs enklare att diskutera med kvinnor och samtalsämnena blir oftast 

djupare och mer känslosamt laddade. De inriktar sig mer på kvinnans allmänna mående 

och privatliv medan samtalsämnena med män oftast blir mer specifikt inriktade (Hörn-

sten et al. 2013). En förutsättning för att patienten ska öppna upp sig är att skapa tillit 

genom kontinuerliga besök till samma sjuksköterska samt att det måste finnas tillräck-

ligt med avsatt tid för varje besök (Eriksson & Nilsson 2007).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av patientdelaktighet  

Strukturen i det hälsofrämjande samtalet påverkas om sjuksköterskan inte strävar mot 

att göra patienten delaktig. Det kan resultera i att patienten intar den svaga positionen 

medan sjuksköterskan tar sig an en ledande roll. Det är av vikt att individualisera samta-

let samt att ta sig tid att lyssna på patientens egna upplevelser och problem, vara en ak-

tiv lyssnare och sträva efter jämlikhet (Hörnsten et al. 2013). Sjuksköterskorna anser att 

det finns olika tillvägagångssätt för att främja patientdelaktighet, bland annat att upp-

muntra och ge information om olika valmöjligheter (Casey 2007). Är patienten delaktig 

och aktivt intresserad av sin egen vård upplever sjuksköterskorna att deras arbete under-

lättas (Eriksson & Nilsson 2007). Faktorer som skapar svårigheter i att uppnå patient-

delaktighet beskrivs av sjuksköterskorna som exempelvis patientens ålder, hälsostatus 

och intresse till att delta (Casey 2007). Vid mötet med patienter från andra länder anses 

det extra viktigt att visa känslighet samt att anpassa rekommendationerna som förmed-

las. Språket kan försvåra processen och därmed kan det vara avgörande att inkludera 

patientens egna erfarenheter och vilka faktorer som motiverar eller begränsar då deras 

livssituation kan skilja sig åt från sjuksköterskans tidigare erfarenheter (Hörnsten et al. 

2013).  
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Upplevda hinder för det hälsofrämjande samtalet 

Om intresse hos sjuksköterskorna saknas leder det till att det hälsofrämjande samtalet 

inte utförs i samma utsträckning vilket kan bero på osäkerhet och brist på kunskap 

(Wilhelmsson & Lindberg 2009). Trots att flertalet sjuksköterskor beskriver hälsofräm-

jande samtal som en viktig och värdefull process tvivlar en del på dess effekt då de upp-

lever att somligas beteende är svåra att förändra (Casey 2007). Det finns vetskap om att 

många patienter är i behov av hälsofrämjande samtal, men tiden för det är begränsad. 

De medicinska uppgifterna har större prioritet och upptar den befintliga tiden vilket 

flertalet sjuksköterskor upplever som en felprioritering. Det resulterar i att endast de 

sjuka och motiverade patienterna får den hjälp de behöver (Brobeck et al. 2013; Wil-

helmsson & Lindberg 2009). Följden blir att de friska individerna som behöver hjälp 

inte får det stöd de behöver trots att sjuksköterskorna anser att hälsofrämjande åtgärder 

skulle göra skillnad bland unga och friska. Det är först när symtom uppkommer som 

patienterna uppmärksammas och risken är då att problemet har eskalerat (Brobeck et al. 

2013). Många patienter är idag i behov av medicinsk behandling och relaterat till det 

upplever sjuksköterskor  att de är underbemannade och saknar stöd i hur de ska priori-

tera vilket leder till att det hälsofrämjande samtalet blir lidande (Wilhelmsson & Lind-

berg 2009). Tidsbristen är en tydlig faktor och beskrivs av sjuksköterskorna som en stor 

barriär (Keleher & Parker 2012). På grund av tidsbristen blir det svårigheter i att utföra 

djupare diskussioner med patienten då det finns en rädsla över att inte kunna avsluta 

dem på ett värdigt sätt. Av den anledningen undviker sjuksköterskorna att ta upp viktiga 

ämnen som berör patienten (Brobeck et al. 2013). Uppföljningen blir lidande på grund 

av att tiden inte räcker till och alla patienter får inte möjlighet till att följas upp (Casey 

2007).  

 

 

Upplevelsen av att använda strategier i det hälsofrämjande samtalet 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna beskrivs frågeformulär som ett användbart red-

skap som är till för att styra diskussionerna mot olika problem och undvika upptagande 

av irrelevanta samtalsämnen. Dock kan det ibland vara av värde att avvika från formulä-

ret och fokusera mer på ämnen som är viktiga för patienten. Det kan exempelvis beröra 

områden som stress och sociala förhållanden då de anses vara mer betydelsefulla än de 

fysiska faktorerna som formuläret utgår ifrån (Hörnsten et al. 2013). Sjuksköterskorna 

bör inte ta sig an en enväldig strategi utan de ska istället förhandla om mål med patien-

terna och arbeta för att patienterna själva ska förstå att förändringsbeteenden inte är lätt, 

men att det är fullt möjligt. Strategier som används inkluderar rådgivning, uppmuntran, 

information och undervisning, men flertalet sjuksköterskor upplever att uppmuntran är 

den mest framträdande strategin (Casey 2007). Det anses även viktigt att lyssna, samar-

beta och behandla patienten med respekt och genom stöd, motivation och helhetssyn 

uppmuntra patienten till egenvård och till att ta ett eget ansvar (Wilhelmsson & Lind-

berg 2009). Det är betydelsefullt att aktivt lyssna till hur patienten själv vill uppnå sina 

mål och för att framkalla den motivation som krävs beskrivs MI som en effektiv metod 

att utgå ifrån i det hälsofrämjande samtalet. Metoden kräver att sjuksköterskan är sym-

patisk och förstående samt att patienten behandlas med respekt. Dock antyder sjukskö-

terskorna att MI kräver träning, tillfälligheter för utförande samt professionell erfarenhet 

(Brobeck et al. 2011). 
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För att öka patientens självförtroende är det viktigt att belysa det positiva istället för det 

negativa gällande patientens beteende och val. För patienter som är i stort behov av in-

syn i sitt hälsotillstånd använde sjuksköterskorna strategier i form av att vara vänlig och 

välkomnande för att skapa ärlighet och tillit. Det är viktigt att patienterna lämnade med 

en positiv känsla som i sin tur skulle hjälpa dem att hitta egna lösningar istället för att 

känna sig tvingad till förändring. I vissa situationer ansågs skrämseltaktik vara den enda 

utvägen för att få patienten att förstå allvaret i sitt hälsotillstånd (Hörnsten et al. 2013). 

Påföljden av att använda sig av strategier i form av att frambringa skuld och rädsla kan 

dock leda till en påtvingad beteendeförändring hos patienten eftersom att sjuksköterskan 

intar en kontrollerande roll. Trots att sjuksköterskorna anser sig som hjälpsamma i 

sammanhanget kan resultatet bli att graden av patientens självbestämmande och egen-

makt minskar till följd av den strategi sjuksköterskan använder sig av (Chambers & 

Thompson 2008).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien har enbart kvalitativa artiklar använts för att svara an på syftet som 

var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet. Detta ses 

inte som en nackdel då kvalitativa artiklar enligt oss beskriver upplevelser på ett tydli-

gare sätt och skapar möjligheter för reflektion. Dataanalysen utgick från Axelssons 

(2012) modell för analys av artiklar. Valet av analysmodell kan ses som en styrka i stu-

dien då den skapade en tydlig struktur i granskningen. Modellen förutsatte att gransk-

ningen av samtliga artiklar följde samma arbetsgång vilket underlättade identifieringen 

av likheter, skillnader och svagheter. Det är av värde att ha en gemensam modell att 

utgå ifrån för att därmed minska risken för att den röda tråden försvinner. 

 

I studien ingår åtta artiklar varav fem stycken är från Sverige, en från Irland, en från 

Storbritannien och en från Australien. Att flertalet artiklar är från Sverige kan ses både 

som en fördel och en nackdel. Fördelen är att det hälsofrämjande samtalet är ett omtalat 

ämne i svensk sjukvård och därmed finns det aktuellt och trovärdigt material som kan 

användas för att svara an på vårt syfte. En eventuell nackdel kan vara att resultatet inte 

får ett internationellt perspektiv utan att det mestadels fokuserar på området inom Sve-

riges gränser, men det hindrar inte andra länder att ta del av det och applicera det i sin 

verklighet. De valda artiklarna fokuserar inte enbart på det hälsofrämjande samtalet utan 

även på det hälsofrämjande arbetet i viss mån. Vi har valt att inkludera delarna som 

behandlar samtalet, men med viss risk för tolkning. Att artiklarna är skrivna på engelska 

ökar risken för felaktig tolkning, men det har försökts minimeras genom att läsa igenom 

artiklarna flertalet gånger. 

 

Resultatdiskussion  

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att sjuksköterskor generellt har en positiv in-

ställning till det hälsofrämjande samtalet, men att det råder delade uppfattningar om 

dess effekt. Det har framkommit att kunskap och träning är viktigt för sjuksköterskor då 

det bidrar till att samtalet blir en mer naturlig del i vårdandet, men tiden anses vara ett 
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stort hinder. För att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient krävs konti-

nuitet och tillit samt att relationen innefattar en ömsesidig respekt.  

 

Ett hälsofrämjande samtal är utformat som en dialog där patientens egen uppfattning om 

välbefinnande är i fokus (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Sjuksköterskans roll är 

att stödja patienten till att skapa kontroll över sin hälsa och det kan ske genom ett kort 

rådgivande samtal eller ett mer ingående samtal där särskilda strategier används för att 

motivera patienten. Det är viktigt att patienten känner sig respekterad och lyssnad på 

(Socialstyrelsen 2011) vilket Eriksson & Nilsson (2007) fokuserar på i sin studie. Sjuk-

sköterskorna belyser vikten av att ta en aktiv roll som lyssnare i samtalet och de diskute-

rar även medvetenheten kring en respektfull kommunikation. Förutom en respektfull 

kommunikation krävs det att sjuksköterskan visar ödmjukhet och har förmåga att förstå 

helheten i situationen. Enligt Chamber och Thompson (2008) handlar det om att förstå-

elsen inte begränsas av patientens sjukdomstillstånd utan att alla tänkbara faktorer ses i 

ett sammanhang. Patienten bör ses i sin helhet men enligt sjuksköterskorna i studien 

försvåras helhetsperspektivet när det linjära tänkandet tar överhand. 

 

Flera studier resonerar kring betydelsen av kunskap, träning och erfarenhet i det hälso-

främjande samtalet. Sjuksköterskorna i Hörnsten et. al (2013) studie upplever att lång 

erfarenhet och kunskap är viktiga beståndsdelar för att kunna genomföra ett samtal på 

ett avslappnat sätt. Sjuksköterskorna uttrycker en förstärkt självkänsla och mindre rädsla 

över att möta motstånd i samtalet. I studien (Tay, Ang & Hegney 2011) uttrycker sjuk-

sköterskorna att även i den generella kommunikationen med patienter kan rädsla utgöra 

ett stort hinder. Det kan handla om oförmåga att svara på patientens frågor eller att ta 

upp och diskutera känsliga ämnen då det kan leda till att sjuksköterskan känner sig obe-

kväm i situationen. Enligt Socialstyrelsen (2011) ingår det i sjuksköterskeprofessionen 

att kunna ta initiativ till att diskutera känsliga frågor med patienten. Detta är något som 

sjuksköterskorna i Brobeck et al. (2013) studie uttrycker osäkerhet över. De anser att det 

krävs träning i utövandet för att med säkerhet kunna ta upp känsliga ämnen och att det 

är en förutsättning att alla sjuksköterskor får möjlighet till det.   

 

Det påstås ha skett ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården där ett tidigare domi-

nerade sjukdomsorienterat perspektiv har övergått till ett hälsofrämjande perspektiv 

(Svensk sjuksköterskeförening 2008). Trots det påstådda paradigmskiftet går det att 

utläsa i studiens resultat att det hälsofrämjande inte prioriteras i olika sammanhang. 

Brobeck et al. (2013) skriver i sin studie att de intervjuade sjuksköterskorna anser att de 

medicinska uppgifterna har högre prioritet och att det enbart är de sjuka patienterna som 

får den hjälp de behöver. Det hälsofrämjande samtalet förväntas utföras när tid finns, 

men sjuksköterskorna upplever en stor tidsbrist. Tidsbrist som hinder till kommunikat-

ion diskuteras även i en annan studie (Chan, Jones & Wong 2013) där sjuksköterskorna 

upplever att de inte har tid att kommunicera med patienterna och därmed inte får möj-

lighet att lära känna dem. Det uttrycks värdefullt när tid för samtal finns då det bidrar 

till en relation med patienten som ses som en fördel i vårdprocessen.  

 

Hållbar utveckling 

Två av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är enligt ICN:s etiska kod att 

främja hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Att främja 
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hälsa och förebygga sjukdom hos befolkningen kan bidra till att färre personer insjuknar 

och befolkningens hälsa i sin helhet ökar. Genom ett hälsofrämjande samtal kan risker 

till ohälsa identifieras i tidigt skede och patienten kan motiveras till förändring. När 

färre personer behöver vård kan samhällets kostnader för sjukvård minska vilket är en 

motiverande faktor till att öka resurserna för det hälsofrämjande arbetet. På kort tid 

skulle en positiv förändring kunna vara synlig vilket hade bevisat att hälsofrämjande 

samtal ger resultat.  

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att sjuksköterskans hälsofrämjande samtal är ett 

viktigt redskap i strävan mot att förbättra hälsan och förebygga sjukdom hos befolk-

ningen. Vår studie har beskrivit sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande sam-

talet där gemensamma nämnare har påträffats i flera av de granskade studierna. Det har 

framkommit olika faktorer som sjuksköterskor upplever som förutsättningar i genomfö-

randet och något som framträder är att sjuksköterskor behöver träning och erfarenhet för 

att med kvalité och trygghet kunna utföra det. Ytterligare förutsättningar som påtalats är 

vikten av att ha en relation med patienten och att främja patientdelaktighet. Tidsbrist 

och brist på kunskap och träning gör sig synlig i både det hälsofrämjande samtalet och i 

den generella kommunikationen. Det tyder på att hälso- och sjukvården skulle dra fördel 

av mer resurser och att sjuksköterskor bör få mer utrymme att utvecklas i sin förmåga 

att på olika plan kommunicera med patienter. Vi anser att vårt examensarbete har bidra-

git med kunskap som är värdefull för den fortsatta utvecklingen av det hälsofrämjande 

samtalet. Utifrån studiens resultat går det att utläsa att det behövs mer forskning om 

sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet.  
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BILAGA 1 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Brobeck, E., 

Bergh, H., 

Odencrantz, 

S. & 

Hildingh, C.  

2011 

Primary 

healthcare 

nurses` ex-

periences 

with moti-

vational 

interview-

ing in health 

promotion 

practice.  

Journal of 

clinical 

nursing.  

Beskriva sjuk-

sköterskors erfa-

renheter av MI 

som en metod i 

hälsofrämjande 

arbete.  

Kvalitativ studie. 

20 sjuksköterskor i 

primärvården som 

är tränade i MI 

intervjuades. Kva-

litativ innehållsa-

nalys.   

MI anses vara som ett värde-

fullt verktyg i det hälsofräm-

jande arbetet i primärvården. 

Den beskrivs som en krä-

vande, berikande och använd-

bar metod som genererar i en 

vårdande relation. 
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Brobeck, E., 

Odencrants, 

S., Bergh. & 

Hildingh, C. 

 

2013 

 

Health pro-

motion 

practice and 

its imple-

mentation in 

Swedish 

health care. 

 

Internation-

al nursing 

review. 

Att beskriva hur 

distriktsköterskor 

ser på hälsofräm-

jande arbete och 

hur det imple-

menteras i kli-

nisk praxis efter 

utbildning. 

Kvalitativ metod. 

Urvalet bestod av 

tre fokusgrupper 

med 16 deltagare. 

Intervjuerna ge-

nomfördes i dis-

kussionsform. 

Kvalitativ inne-

hållsanalys. 

Tre kategorier framkom i re-

sultatet. De grundade sig i att 

utbildning skapar motivation, 

vikten av stöd från bakomlig-

gande organisationer och be-

hovet av utrymme för att ge-

nomföra hälsofrämjande i 

praxis. 

Casey, D. 

 

2007 

 

Nurses’ 

perceptions, 

understand-

ing and ex-

periences of 

health pro-

motion. 

 

Journal of 

clinical 

nursing 

Presentera en 

redogörelse av 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

förståelse för 

hälsofrämjande 

arbete på en 

akutvårdsavdel-

ning. 

Kvalitativ fältstu-

die. Sjuksköters-

korna observera-

des i sitt arbete 

med efterföljande 

semi strukturerade 

enskilda inter-

vjuer. Urvalet be-

stod av åtta sjuk-

sköterskor. Data 

analyserades enligt 

Miles och Huber-

mans metod.  

Ett huvudtema och sex under-

kategorier framkom. Det vi-

sade sig att sjuksköterskor har 

svårigheter i att beskriva vad 

hälsofrämjande innebär. På-

verkbara faktorer till 

utövandet av hälsofrämjande 

aktiviteter beskrevs som ut-

bildning, organisatoriska 

aspekter och hantering. 
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Chambers, 

D. & 

Thompson, 

S 

 

2008 

 

Empower-

ment and its 

application 

in health 

promotion 

in acute 

care set-

tings: nurs-

es´perceptio

ns 

 

Journal of 

advanced 

nursing 

Identifiera hur 

sjuksköterskor 

använder sig av 

konceptet empo-

werment i hälso-

främjande aktivi-

teter i en akut-

vårdsenhet.  

Kvalitativ metod. 

20 sjuksköterskor 

på ett akutvårds-

sjukhus i Storbri-

tannien deltog i 

studien.  De fick 

se sex olika vinjet-

ter för att sedan 

beskriva hur de i 

ett hälsofrämjande 

perspektiv hade 

bemött patienten.  

Två typer av sjuksköterskor 

identifierades. Typ ett hade ett 

helhetsperspektiv medan typ 

två hade ett biomedicinskt 

perspektiv.  

Eriksson, I. 

& Nilsson, 

K. 

 

2008 

 

Precondi-

tions needed 

for estab-

lishing a 

trusting 

relationship 

during 

health coun-

selling- an 

interview 

study. 

 

Journal of 

clinical 

nursning. 

Att undersöka 

vilka förutsätt-

ningar som krävs 

av distriktskö-

terskor för att 

skapa en tillits-

full relation un-

der 

hälsorådgivande 

samtal för 

patienter med 

hypertoni. 

Kvalitativ metod. 

Data samlades in 

genom öppna in-

tervjuer med tio 

distriktssköterskor 

från tre olika pri-

märvårdscenter i 

västra Sverige. En 

latent innehållsa-

nalys utfördes med 

tematisk kodning 

av innehållet i 

intervjuerna. 

Två teman framkom i studien, 

ett var ”sjuksköterskans kom-

petens” som handlade om hur 

sjuksköterskan uttryckte sig 

med kroppsspråk och verbalt 

mot patienterna. Deras pålit-

lighet och pedagogiska kom-

petens beskrevs också som 

faktorer i yrket. Andra temat 

”patientmötet” beskrev 

kontinuiteten i patientmötet 

och vikten av att skapa ett 

respektfullt samtal. 
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Hörnsten, 

Å., Lindahl, 

K., Persson, 

K. & Ed-

vardsson, K. 

 

2013 

 

Strategies in 

health-

promoting 

dialogues- 

primary 

healthcare 

nurses´pers

pectives- a 

qualitative 

study. 

 

Scandinavi-

an journal 

of caring 

sciences. 

Att beskriva stra-

tegier i dialogen 

kring hälsa och 

livsstil som an-

vänds av sjuk-

sköterskor inom 

primärvården i 

Västerbotten 

intervention pro-

gramme (VIP) i 

Sverige. 

Kvalitativ metod. 

Djupintervjuer 

genomfördes med 

tio erfarna sjuk-

sköterskor som 

arbetar med VIP i 

åtta olika 

sjukvårdscenter i 

Västerbotten. Kva-

litativ innehållsa-

nalys. 

Det framkom varierade strate-

gier för att föra hälsofräm-

jande dialoger. Sjuksköters-

korna diskuterade vikten av 

kunskap och att individuali-

sera dialogen samt att göra 

patienten delaktig.  
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Keleher, H. 

& Parker, 

R. 

2012 

Health pro-

motion by 

primary 

care nurses 

in Australi-

an general 

practice. 

Collegian. 

Beskriva sjuk-

sköterskors upp-

fattningar av 

deras roll och 

potentiella roll i 

det generella 

hälsofrämjande 

utövandet. 

Kvalitativ metod. 

54 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

De deltagande fick 

fylla i ett fråge-

formulär med 

öppna frågor kring 

hälsofrämjande 

arbete. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Det framkom att hälsofräm-

jande arbete i primärvården 

ofta handlade om förebyg-

gande av sjukdomar och häl-

soupplysning. Sjuksköters-

kornas möjligheter till att ut-

föra hälsofrämjande arbete 

begränsades dels av inställ-

ning och utbildningsnivå. 

Sammanfattningsvis var sjuk-

sköterskorna positiva till möj-

ligheten som deras roll och 

position gav till att expandera 

det hälsofrämjande arbetet. 

Wilhelmsso

n, S. & 

Lindberg, 

M. 

 

2009 

 

Health pro-

motion: 

Facilitators 

and barriers 

perceived 

by district 

nurses. 

 

Internal 

journal of 

nursing 

practice. 

Att undersöka 

distriksköters-

kors åsikter gäl-

lande förutsätt-

ningar och hinder 

i deras hälso-

främjande arbete.  

Kvalitativ metod. 

54 distriktssjuk-

sköterskor från 21 

olika hälso- och 

sjukvårdsorgani-

sationer i Sverige 

intervjuades ge-

nom semistruktu-

rerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Kvalitativ inne-

hållsanalys. 

Deltagarna ansåg att sjukskö-

terskeyrket var rätt profession 

att arbeta med hälsofrämjande. 

Det beskrevs som ett viktigt 

arbete. Många av deltagarna 

upplevde att prioriteringarna 

kring det hälsofrämjande var 

problematiskt och att det inte 

fanns tillräckligt med tid för 

det hälsofrämjande utövandet. 

Tiden gick istället åt att 

färdigställa olika medicinska 

uppgifter. 
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