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FÖRORD 

 
Vi vill tacka patienterna som deltog i studien. Vi vill även tacka distriktssköterskan 

Farideh för ett stort engagemang och hjälp, så att studien har kunnat genomföras. Till 

sist vill vi även tacka vår handledare, Clary Berg, för hennes tålamod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Uppsatsens titel: Hälsosamtal ur ett patientperspektiv 

 

Författare: Marie Carlsson 

Susanne Eklund 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Distriktssköterskeutbildning 

 

Handledare:  Clary Berg  

 

Examinator:  Elisabeth Björk - Brämberg   

 

  

 

Sammanfattning    

 

Distriktssköterskan ska bedriva hälsofrämjande arbete både på individ, grupp- och 

samhällsnivå. Hälsosamtalet kan vara en del av distriktssköterskans arbetsuppgift för att 

nå fram till patienten med hälsoinformation. Syftet med vår studie är att undersöka 

patientens erfarenheter av hälsosamtalet. Vi har använt oss av kvalitativ metod genom 

att intervjua sex patienter, som deltagit i planerade hälsosamtal på vårdcentral. 

Intervjuerna spelades in på band och texten skrevs ut ordagrant av författarna. Data 

bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys och genom det framkom då tre kategorier. 

Att få stöd till livsstilsförändringar, Att bli motiverad till att ta eget ansvar för sin hälsa, 

Att ha behov av ytterligare stöd och fyra underkategorier. Resultatet visar, att genom 

hälsosamtalet får patienterna en ökad insikt om att de behöver ändra levnadsvanor för 

att motverka ohälsa. Distriktssköterskans kompetens och stöd gör, att motivationen till 

att vilja förändra livsstil underlättas för patienterna. Förändringen är lättare att 

genomföra om distriktssköterskan ger patienterna en möjlighet att återkomma för 

uppföljning. Distriktssköterskan får möjlighet att förmedla kunskaper om levnadsvanor 

på ett pedagogiskt sätt genom hälsosamtalet. Vidare måste distriktssköterskan vara 

medveten om att utgå från patientens perspektiv vid ett hälsosamtal, för att lyckas 

motivera till en förändring av levnadsvanor. 

 

 

Nyckelord:  Life style changes, health promotion, health counselling, motivational 

interviewing, empowerment 
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INLEDNING 
 

Livsstilsrelaterade sjukdomar utgör ett allt större folkhälsoproblem och det är därför 

viktigt, att genom främjande och förebyggande åtgärder kunna bromsa denna 

utveckling. Hälsosamtal är ett planerat samtal där kunskaper om levnadsvanor ska 

förmedlas för att ge möjlighet till människor att ändra livsstil. Genom 

livsstilsförändringar ska uppkomsten av ohälsa och sjukdom förhindras. Vi vill få mer 

kunskaper om hälsosamtalets betydelse och hur det påverkar patienten till att vilja 

förändra sin livsstil. Därför har vi valt att i vår undersökning ta del av patienternas 

erfarenheter av hälsosamtal.  

 

BAKGRUND 

Definition av hälsa 
 

Begreppet hälsa beskrivs av Ewles & Simnett (2005) som ett komplext begrepp och har 

olika betydelser för varje enskild individ beroende på deras sociokulturella situation. 

Katie Erikssons (1993) definition på hälsa är, att hälsa är ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Det 

första begreppet sundhet har två betydelser, vilka är psykisk och hälsosam sundhet. 

Psykisk sundhet innebär att människan är oförvillad, klok och orienterad i tid och rum. 

Hälsosam sundhet innebär att människan har konsekvensinsikt, med en förmåga att 

handla på ett hälsosamt sätt. Begreppet friskhet betecknar den fysiska hälsan. Sundhet 

och friskhet är funktionella begrepp och kännetecknar individens fysiska egenskaper. 

Välbefinnande utgår från människans livsvärld och har att göra med personens inre 

upplevelser och är därför personligt och unikt. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd utan en 

rörelse där människan själv bär ansvar för att bevara hälsan (Eriksson, 1993).  

 

Hälsofrämjande vård 

 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvården arbeta för att 

förebygga ohälsa. Den som vänder sig till sjukvården ska, när det är lämpligt, ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Några av 

Socialstyrelsens mål (2009) är att hälsa och välfärd bedrivs utifrån en helhetssyn. 

Definition av helhetssyn innefattar människans fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Socialstyrelsen verkar för att ohälsa, skador och brister i 

levnadsförhållanden förebyggs och att risker minimeras. 

 

Regeringen ger i uppdrag åt Statens folkhälsoinstitut (FHI) att skriva återkommande 

folkhälsopolitiska hälsorapporter. Istället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem 

vid formulering av mål för folkhälsoarbetet, har hälsans bestämningsfaktorer valts som 

utgångspunkt. Det vill säga, de faktorer i samhällsorganisationen och människors 

livsvillkor samt levnadsvanor, som bidrar till hälsa och ohälsa. Fördelen med att utgå 

från bestämningsfaktorer är, att målen blir åtkomliga för politiska initiativ och beslut 

och därmed kan påverkas genom olika typer av samhällsinstanser (Folkhälsans 

bestämningsfaktorer, 2005).  
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Hälsoinformationen kan delas in i primär, sekundär och tertiär. Den primära 

hälsoinformationen riktar sig till friska personer och syftar till att ge ökad livskvalitet 

och förebygga uppkomst av ohälsa (Ewles & Simnett, 2005). I en undersökning om 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2005) har det konstaterats att 17 

procent av landets vårdcentraler erbjuder sina patienter hälsoundersökningar och 22 

procent erbjuder sina patienter möjligheten att ta del av ett hälsosamtal. I 

distriktssköterskans specialfunktioner ingår förebyggande vård, som även innefattar 

folkhälsoarbete. Distriktssköterskan ska ta initiativ till och vidta åtgärder för att främja 

den fysiska, psykiska och sociala hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdomar och 

hälsoproblem hos enskilda individer och grupper. Vidare ska distriktssköterskan ha 

kunskaper i pedagogik för att förstå, analysera och anpassa individens 

utbildningsbehov. För att i dialog med individen kunna handleda och ge stöd har 

distriktssköterskan även fördjupade kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik 

(Distriktssköterskeföreningen Sverige, 2008).        

   

Motiverande samtal - en metod i distriktssköterskans hälsoarbete  

 
I hälsosamtalet ges distriktssköterskan tillsammans med patienten möjlighet att skapa 

förutsättning för förändring av levnadsvanor (Bergstrand, 2000). Att använda sig av 

motiverande samtalsteknik kan vara ett sätt att utföra ett hälsosamtal. Då används 

patientens egen motivation till att vilja förändra och man utgår från att ingen människa 

är helt omotiverad. Arbetet med motiverande samtal ska vara samarbetsinriktat och 

bygga på respekt för patientens autonomi (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Ett viktigt 

begrepp inom motiverande samtalsteknik är empowerment, som är en process, vilken 

hjälper människor att få kontroll över faktorer, som påverkar deras liv. Detta inkluderar 

ansvar både på individ liksom en mer övergripande nivå, för att kunna stärka 

människors ansvar för deras egen hälsa (Gibson, 1991). Sjuksköterskor kommer i nära 

kontakt med patienter och har därför en möjlighet att påverka många individers liv och 

hälsa. Därför är det viktigt att sjuksköterskor utvecklar en inre filosofi för att kunna 

värdera och själva stärka andra människor (Rodwell, 1996). I en intervjustudie (Linde 

Söderlund, Nilsen & Kristensson, 2008) angående motiverande samtalsteknik framkom, 

att det är svårt att ändra sitt förhållningssätt och sitt sätt att undervisa på, gentemot 

patienterna. Det var svårt att vara en aktiv lyssnare och låta patienten reflektera, istället 

för att som tidigare överösa patienterna med råd och anvisningar. Sjuksköterskorna i 

studien insåg, att man får ut mer av samtalet med en patient om man inte hela tiden 

avbryter och ger råd. Sjuksköterskorna tyckte också att det var svårt att genomföra ett 

motiverande samtal, om inte patienterna själva insåg att de måste ta ansvar för sin hälsa.  

  

Tidigare forskning 

 
Distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande vård  

 

Drevenhorns avhandling (2006) handlar om samtal kring livsstilsförändringar för 

patienter med högt blodtryck. Syftet med avhandlingen var att studera 

kommunikationen mellan patienter och distriktssköterskor gällande livsstilsförändringar 

i hypertonivård och utvärdera effekten efter samtalsträning för distriktssköterskor. Det 

visade sig att distriktssköterskorna inte samtalade om livsstilsförändringar utan istället 

gav mycket information och råd (Drevenhorn, Håkansson, Petersson, 2001). Därefter 
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fick 19 slumpvis utvalda distriktssköterskor, verksamma på hypertonimottagningar, 

utbildning i samtalsteknik. Distriktssköterskorna fick bättre struktur i sina samtal och en 

mer individuellt anpassad information gavs till patienterna efter utbildningen 

(Drevenhorn, Bengtsson, Allen, Säljö & Kjellgren, (2007). 

 

I en kvalitativ studie av Wilhelmsson & Lindberg (2009) intervjuades 54 

distriktssköterskor från hela Sverige angående hälsofrämjande arbete. Där framkom att, 

för att arbeta med hälsorådgivning är det viktigt att ha kunskap om det allmänna 

hälsotillståndet i området. Det behövs en positiv inställning till att arbeta med 

hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att man kan lyssna till och samarbeta med 

patienten, för att respektfullt kunna uppmuntra patienten till att ta eget ansvar för sin 

hälsa. Distriktssköterskorna i studien upplevde sig som en förebild och tyckte att det var 

viktigt, att de var trovärdiga.  

 

Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen,Talja, Uutela & Patja (2007), undersökte i en 

enkätstudie läkares och distriktssköterskors syn på patientens ansvar till 

livsstilsförändringar. Vidare tillfrågades de professionella om deras roll i att hantera 

livsstils relaterade sjukdomar och deras riskfaktorer. Resultatet visade, att en majoritet 

anser, att hindret för att behandla livsstilsrelaterade sjukdomar är patientens oförmåga 

att vilja förändra sin livsstil. Patienterna har ofta god kunskap om livsstilens betydelse, 

för att motverka ohälsa, speciellt i samband med övervikt och rökning. Läkarna och 

distriktssköterskorna ansåg, att det tillhör deras arbetsuppgifter att informera, motivera 

och stödja, för att patienten ska lyckas att genomföra livsstilsförändringar, men att 

patienterna måste ta ett eget ansvar för sin egenvård. 

 

Enligt två studier upplevde distriktssköterskorna, att de fick mest uppbackning från 

ledningen, om det hälsorådgivande arbetet grundades på projektmedel och inte 

belastade verksamhetens budget (Jerden, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall, 

2006, Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Det måste finnas en organisation som arbetar 

för att det hälsofrämjande arbetet blir så bra som möjligt och att distriktssköterskorna 

som arbetar med hälsofrämjande vård ges tid till att reflektera över sin funktion i 

hälsosamtalet (Eriksson & Nilsson 2008, Ogden & Knight, 1995). Arbete med 

sekundärprevention och medicinska behandlingar prioriteras oftast framför 

hälsorådgivning. Ytterligare orsak till att hälsorådgivande arbete inte utförs i så stor 

utsträckning beror på osäkerhet och okunskap om hälsorådgivning. Mer pedagogisk 

kunskap önskas, eftersom att hälsorådgivning idag oftast baseras på medicinsk kunskap 

och yrkeserfarenhet (Gedda 2001, Jallinoja et al 2007, Jerden et al 2006, Wilhelmsson 

& Lindberg 2009).  

  

Patienters erfarenheter av hälsosamtal och livsstilsförändringar 

 

I Bergstrands avhandling från 2000, har patienter med kroniska sjukdomar och tidigare 

erfarenheter från vården intervjuats efter att de haft hälsorådgivande samtal med en 

distriktssköterska. Avhandlingen bygger på fem distriktssköterskors konsultationer, vid 

sex konsultationstillfällen. Patienterna poängterar att de har kunskaper, men att de inte 

klarat av att förändra sin livsstil. De vill nu på nytt ha stöd, uppmuntran och kontroll. De 

lyssnar gärna till distriktssköterskans information, men är återhållsamma med 

information om sig själva. De tycker om att få tips och råd, som de kan fundera på, men 
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tycker inte om att få förslag på sådant, som de redan brukar göra eller känner till. Det 

senare upplever de som pekpinnar. Patienterna är nöjda med hälsosamtalen som de haft, 

men trots detta kan de känna sig utsatta, osäkra och ibland även förbarnsligade i 

samtalet. De känner sig utsatta eftersom de inte lyckats förändra sin livsstil själva. För 

att skydda sig markerar de tydligt, att de har mycket kunskap och att det är de själva 

som bestämmer över sina beslut (Bergstrand, 2000).   

  

Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström (2005) beskriver patienternas synpunkter 

från möten med personal i diabetesvården. Patienterna ansåg, att det var viktigt, att de 

professionella accepterar deras önskemål och att de såg situationen utifrån deras 

perspektiv. Patienterna ville känna, att deras vilja respekterades och detta underlättades 

då de träffade samma personal. Då kände personalen patienterna och de behövde inte 

upprepa sig. Hur viktigt det är med kontinuitet uttryckte patienterna även i studien av 

Redsell, Stokes, Jackson Hastings & Baker (2007). 

 

Duaso & Cheung (2002) har genomfört en enkätundersökning av patienter om deras 

nuvarande livsstil, om de hade fått livsstilsråd eller om de ville ha mer råd om 

levnadsvanor. Resultatet visade att de tyckte att hälsofrämjande vård är viktig. Det var 

vanligast att ta del av hälsorådgivning och information genom tidningar och TV. 22 % 

ansåg att de fått någon form av rådgivning av sin doktor, men endast 5 % av en 

sjuksköterska, som arbetade på någon mottagning. Patienterna som deltog i studien 

tyckte inte att de hade fått råd om levnadsvanor och de ville ha mer hälsofrämjande råd, 

för att förhindra ohälsa. Den hälsofrämjande vården ska vara planerad, så att den 

anpassas till behovet hos befolkningen. 

 

I en studie av Rose & Segesten (1995) intervjuades tio män och tio kvinnor efter att de 

gjort en hälsoundersökning. De förväntade sig att få bekräftelse på bra hälsobeteende, 

personlig stöttning till livsstilsförändringar och att man skulle upptäcka sjukdom på 

tidigt stadium. Efter hälsoundersökningen tyckte de, att de fått bekräftelse på vad som 

var bra hälsa och att de fått kunskap om livsstilssjukdomar. Detta motiverade dem till 

att försöka ändra sin egen livsstil. De såg fram emot en individuell, regelbunden 

uppföljning. De tyckte att alla borde bli erbjudna en hälsoundersökning, men tror att de 

som behöver det mest inte går dit.                     

 

Persson & Friberg (2009) har i en kvalitativ undersökning intervjuat nio patienter 

angående upplevelsen av att delta i en hälsokontroll, där de fått reda på, att de har ökad 

risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom i framtiden. Patienterna upplevde att hälsosamtalet 

gav ny kunskap. Det var lätt att ta till sig informationen, men inte alltid lika lätt att 

ändra levnadsvanorna. Hälsosamtalet startade reflektioner över patientens nuvarande 

livsstil, eftersom att de blev medvetna om riskerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i 

framtiden. Uppföljning var viktigt då hälsosamtalet skapade fler och nya frågor. 

Patienterna uppskattade ett personligt samtal, där de kunde ställa frågor och få ett ärligt 

svar. Det var viktigt att inte bli skuldbelagd och sjuksköterskans pedagogiska funktion 

var viktig. 

 

Westerståhl, Segesten & Björkelund (2002) intervjuade åtta kvinnor, som medverkat i 

ett livsstilsprogram under åren 1985-1998. Kvinnorna befann sig i en riskgrupp för att 

utveckla kardiovaskulära sjukdomar. Syftet med undersökningen var, att se hur 
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kvinnorna upplevde deltagandet i livsstilsprogrammet och betydelsen av 

hälsoundersökningarna, med avseende på hälsa och dagliga aktiviteter. Deltagarna 

beskrev, för att kunna förändra sin livsstil måste de ha förmågan att själva påverka 

situationen. De flesta har fortsatt att utöva fysiska aktiviteter, men de poängterade också 

att sociala faktorer var viktiga för att må bra i vardagen. Deltagarna ansåg att de fått 

goda kunskaper om kost, men för att må bra och för att känna sig självständiga väljer de 

nu själva vilka råd de vill använda. 

 

I en kvalitativ studie av Hollman Frisman & Berterö 2008 intervjuades 13 patienter för 

att ta reda på hur det påverkade dem att leva med metabolt syndrom. Deltagarna i 

studien var oftast medvetna om riskerna, men hade svårt att hantera det. Egentligen ville 

de ändra sin livsstil, men motivationen och drivkraften saknades. Patienterna ville inte 

veta mer än vad de redan visste. Trots att deras livsstil var ohälsosam intalade de sig, att 

det var normalt och omöjligt att ändra på med tanke på arbete och social situation. En 

del intalade sig, att de inte levde så ohälsosamt trots allt. Andra hänvisade problemen 

till ärftlighet och att det berodde på olika omständigheter. Dessa tankar framkom även i 

Westerståhl et al (2002) undersökning. Studien resulterade i att det måste satsas mer på 

individens medvetenhet om riskfaktorerna, liksom nödvändigheten av att individen själv 

måste ta kontroll över en lång, hälsosam livsstilsförändring.        

  

PROBLEMFORMULERING 

Många av våra vanligaste folksjukdomar är relaterade till förändrad och försämrad 

livsstil. Det finns i dagens samhälle ett stort utbud av information om hur vi ska kunna 

förbättra vår hälsa genom olika livsstilsförändringar. Distriktssköterskan ska arbeta 

hälsofrämjande och motivera till förbättrade levnadsvanor, för att förhindra ohälsa. 

Hälsosamtalets syfte är att erbjuda patienten stöd och hjälp till att genomföra en 

beteendeförändring. Forskning visar att många distriktssköterskor tycker, att de saknar 

kunskap om hur de ska förmedla sina råd. Genom att lyfta fram patientens erfarenheter 

av hälsosamtalet kan distriktssköterskan erhålla nya kunskaper för att kunna 

vidareutveckla och förbättra hälsosamtalet.  

 

SYFTE  

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva patientens erfarenheter av planerade 

hälsosamtal vid vårdcentral. 

 

METOD 

I det följande redogör vi för vilken metod vi har använt och hur arbetet genomförts. 
 

Metodologisk ansats 

 
För att uppnå vårt syfte har vi valt kvalitativ metod med att intervjua personer, som har 

haft planerade hälsosamtal på vårdcentral. Vår metodologiska ansats är induktiv, vilket 

innebär att vårt resultat bygger på intervjutexter om personernas erfarenheter av 

hälsosamtalet. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide med sju frågor 
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(bilaga 4). Frågorna var öppet formulerade och vid intervjutillfället ställdes följdfrågor 

för att tydliggöra intervjupersonernas svar. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar 

till att den, som blir intervjuad, ska beskriva så exakt som möjligt vad hon upplever och 

känner (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Studiens genomförande  
 

Deltagare  
 

Informationsbrev skickades ut till verksamhetschefen på åtta vårdcentraler i Västra 

Götaland (bilaga 2). Efter en vecka kontaktade vi verksamhetscheferna på respektive 

vårdcentral. Endast en av verksamhetscheferna var positiv till att vi skulle få genomföra 

studien. Denna vårdcentral har deltagit i projektet ”Hälsolyftet”. Urvalskriterier var att 

hälsosamtalet skulle ha ägt rum inom ett år och att intervjupersonerna inte skulle ha 

någon kronisk sjukdom. Arton personer uppfyllde urvalskriterierna och till dem 

skickades brev ut om förfrågan att delta i studien (bilaga 3). Intervjupersonerna ringdes 

upp efter några dagar och sex av dem accepterade att medverka i studien, fyra kvinnor 

och två män mellan 49-69 år. I tabell 1 beskriver vi deltagarna utifrån ålder, kön och om 

de uppmanades till hälsosamtal, eller deltog genom eget initiativ. Fyra av 

intervjupersonerna, som deltog i studien, hade haft symtom på ohälsa och sökt sjukvård. 

En person var på årlig hälsokontroll och en var remitterad till distriktssköterskan, för att 

kontrollmäta sitt blodtryck. Sammanlagt blev fyra intervjupersoner erbjudna, av deras 

behandlande läkare på vårdcentralen, att delta i ett hälsosamtal hos distriktssköterskan. 

En person såg anslaget om hälsoprofilen när hon satt i väntrummet. En intervjuperson 

frågade om det inte fanns något som man kunde göra, för att få lägre blodtryck utan att 

ta mediciner och hamnade på så vis på ett hälsosamtal.  

 

 

Ålder Antal Man Kvinna Läkarens påverkan Eget initiativ 

45-49  1 1  1  

50-54  1  1  1 

55-59  3 1 2 2 1 

60-64      

65-69 1  1 1  

Tabell 1 Patienter som deltog i intervjustudien 

 

Datainsamling  

 

Sex intervjupersoner valde att medverka i vår studie och de fick själva välja plats och 

tid för intervjuerna. Tre av intervjuerna ägde rum hemma hos intervjupersonerna, två på 

vårdcentralen och en på en lunchrestaurang. Vid respektive intervju medverkade endast 

en av författarna och den varade mellan 15 och 25 minuter. Vi började intervjuerna med 

en inledande fråga ”Kan du berätta för mig om, varför du ville ha ett hälsosamtal”. För 

att intervjupersonerna skulle beskriva sina erfarenheter av hälsosamtalet, hade vi en 

intervjuguide med sju frågor (bilaga 4). Vi ville att intervjupersonerna med egna ord 

skulle beskriva upplevelser och uppfattningar om hälsosamtalet, liksom vilka faktorer 

det var som påverkade intervjupersonerna till att vilja förändra sin livsstil. Vi spelade in 

intervjuerna på band och skrev ut dem ordagrant.  
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Datainsamlingsområdet 

 
De intervjuade personerna bor i en stadsdel i Göteborg. Stadsdelen har 11 000 invånare. 

Det är en av de mindre stadsdelarna i Göteborgs stad när det gäller folkmängd. Det finns 

sex kommunala förskolor med omsorg om ca 700 barn mellan 1- 5 år och 1300 elever i 

grundskolan. Förvärvsarbetande personer mellan 25-64 år är ca 85 % och andelen 

pensionärer över 65 år 13 % (2006). Det finns två äldreboenden och tillgång till 

hemsjukvård, anhörigstöd samt träffpunkt och dagverksamhet för seniorer. Stadsdelen 

har en god ekonomi och allt fler bostäder byggs, vilket ger ökad inflyttning 

(Göteborgsbladet 2008, Göteborgs stadskansli). Detta är jämförelsevis en välmående 

stadsdel i Göteborg. Samhälle –Opposition - Massmedia (SOM), institutet vid 

Göteborgs universitet, har utifrån variablerna inkomst, andel socialbidragstagare och 

andel utlandsfödda kategoriserat Göteborgs stads samtliga stadsdelar. Där hamnar denna 

stadsdel i den allra högsta gruppen – bland de sex resursstarka i Göteborg. Trots detta är 

ohälsotalet (ett mått på den totala sjukfrånvaron som ersätts av Försäkringskassan) 

högre i denna stadsdel än i Göteborg som helhet, såväl för män som för kvinnor. 

Speciellt kvinnor upplever mycket stress, röker mycket, samt är i hög grad överviktiga 

(Folkhälsoarbetet Göteborgs stad 2007-2010). År 2007 initierades ett hälsofrämjande 

arbete, ”Hälsolyftet”, i denna stadsdel med stöd av Hälso och sjukvårdsnämndens 

primärvårdschef och en specialist i allmänmedicin (Hälsolyftet 2010).  

 

Hälsolyftet 

 
Hälsolyftet grundas på en studie av Blomstrand, Lindqvist, Enocsson Carlsson, 

Pedersen & Bengtsson (2005). I studien använde de en metod för att förbättra patienters 

livsstil i primärvården, utan att det skulle bli allt för kostsamt. Studien genomfördes på 

Askims vårdcentral tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. 

Resultatet visade, att de hittade patienter som behöver förändra sin livsstil. Med hjälp av 

enkla frågoformulär som de själva fyller i, kan de sedan arbeta självständigt med ett 

utbildningsmaterial i form av en hälsoprofil. Bäst resultat efter ett år nådde de, som 

behövde förändra sina kost- och motionsvanor eller upplevde mental stress. Materialet 

som låg till grund för frågoformuläret hämtades från en studie, som gjordes i Habo. Där 

användes en hälsokurva som byggde på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar (Lingfors, 

Lindström, Persson, Bengtsson & Lissner, 2003).  

           

Mellan år 2007 och våren 2009 pågick projektet Hälsolyftet på  flera vårdcentraler i 

Göteborg. I projektet ingick att alla som besökte någon av vårdcentralerna under den här 

tiden fick erbjudande om att göra en hälsoprofil. Första delen bestod av en kortare enkät 

som man fyllde i på plats (bilaga 1). I slutet av enkäten tillfrågades patienterna om de 

ville göra en mer omfattande hälsoprofil. De som ville det, blev senare kontaktade av en 

hälsopedagog, för att komma tillbaka till vårdcentralen och hämta en större samling 

med livsstilsfrågor, en så kallad hälsoprofil, som de skulle fylla i hemma. Patienten fick 

göra en självskattning av olika livsstilsfaktorer. Det som behandlades var alkohol, kost, 

motion, midja-stuss, tobak, stress, levnadsförhållanden och livssyn. Resultatet blev en 

hälsoprofil inom de olika områdena och det visade på antingen grönt, vilket var bra, 

gult, inte så bra eller rött vilket var lika med risk. Därefter följer ett motiverande samtal 

med en hälsopedagog eller en distriktssköterska. Där utgår man från patientens resultat 

av hälsoprofilen samt önskemål om förändringar som patienten har. Patienten väljer 
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själv vilka eventuella riskbeteenden som han eller hon vill diskutera. Tanken är, att 

patienten själv ska motiveras till att förändra sina vanor, men man erbjuder också stöd i 

form av enskilt samtal, samtal i grupp och olika aktiviteter. Efter projektets slut har man 

fortsatt att arbeta på samma sätt. Projektet, som även var en studie, har inte presenterats 

i resultatform ännu. 

 

Databearbetning och dataanalys  

 

För att analysera materialet använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys. En text som 

ska analyseras måste ses utifrån vem som har intervjuats, eftersom att alla har en egen 

livshistoria, egna livsvillkor och lever i olika kulturer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter 

och i vår studie tolkar vi texter i form av utskrifter från bandade intervjuer. Intervjuerna 

skrevs ut ordagrant och texterna lästes igenom enskilt flera gånger av båda författarna, 

för att vi skulle få en helhetsbild och bli bekanta med innehållet. Vi träffades för att 

tillsammans identifiera meningsenheter i texterna. En meningsenhet är en 

meningsbärande del av texten. Den kan utgöras av enstaka ord, meningar och stycken, 

som hör samman genom sitt innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att 

lättare se vilka meningsenheter, som var av betydelse, hade vi vårt syfte i tankarna 

under hela denna process. Vi skrev kommentarer i texten på varje intervju för att på så 

sätt kunna se meningsenheterna. Sedan flyttade vi över meningsenheterna i tabeller i 

datorn, för att det skulle bli mer överskådligt. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, genom att vi kortade ner texterna. När texten kondenseras blir den 

kortare och mer lätthanterlig. I nästa steg av arbetet lyftes texten en abstraktionsnivå för 

att få fram koder. Koder är en sammanfattning av innebörden i meningsenheten och ska 

förstås i relation till sammanhanget (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vi 

diskuterade mycket för att få fram rätt koder att beskriva meningsenheterna med. När vi 

bestämt vilka koder vi ville ha, klippte vi sönder materialet och sorterade upp det under 

koderna, som vi hade i olika mappar. I detta material växte det fram till att börja med 

sex underkategorier, men efter hand, när vi arbetade igenom alla mappar, fann vi att det 

blev fyra underkategorier och tre kategorier.  

 

Att få stöd till livsstilsförändringar: 

Att ha förväntningar 

Att få en tankeställare 

Att få bekräftelse på tidigare kunskaper  

Att få fördjupade kunskaper 

Att bli motiverad till att ta eget ansvar för sin hälsa 

Att ha behov av ytterligare stöd 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

för det är ju hela 

tiden jag själv 

som får ta 

besluten ändå ja 

så därför tycker 

ja de va bra  

Positivt att jag 

själv får ta 

besluten 

Motivation  Att bli 

motiverad till 

att ta ett eget 

ansvar för sin 

hälsa  
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Men det var ju 

liksom att man 

äter lite fel då 

ja, det var 

kosten som var 

nåt jag skulle 

ändra på 

Äter fel, 

skulle ändra 

på kosten. 

Koständringar Att få 

fördjupade 

kunskaper 

Att få stöd till 

livsstilsförändri

ngar 

Tabell 2. Exempel på meningsenheter, kondenserande meningsenheter, koder, 

underkategori och kategori 

 

Etiska överväganden  

 
Vi har utgått från centrala etikprövningsnämndens (2009) rekommendationer om 

forskning som berör människor, under utformandet av studien. Efter vårdcentralens 

godkännande skickades brev ut till intervjupersonerna om förfrågan om att delta i 

studien. I brevet beskriver vi vårt syfte med arbetet. Intervjupersonerna får information 

om att medverkan är frivillig och att den kan avbrytas när som helst. De får själva 

bestämma var intervjun ska äga rum. I brevet finns också ett förtydligande om att 

medverkan i studien inte kommer att påverka vården på vårdcentralen. 

Intervjupersonerna informeras om att materialet behandlas konfidentiellt, avidentifieras 

och förstörs efter examination (bilaga 3).  

 

RESULTAT 

 
Resultatet presenteras genom beskrivningar av innehållet i tre kategorier. Dessa är 

följande: Att få stöd till livsstilsförändringar, Att bli motiverad till att ta eget ansvar för 

sin hälsa, Att ha behov av ytterligare stöd. Under kategorin Att få stöd till 

livsstilsförändringar följer fyra underkategorier. Beskrivningarna exemplifieras genom 

ordagranna citat hämtade från intervjuerna.  

 

 

Att få stöd till livsstilsförändringar 

 
Genom hälsoprofil och hälsosamtal upplever intervjupersonerna, att de får stöd till att 

kunna förändra sin livsstil. Personerna vi intervjuat har fyllt i hälsoprofilen hemma, 

vilket de anser är väldigt positivt. Intervjupersonerna uttrycker att hälsoprofilen 

tydliggör deras nuvarande livsstil. Efter att de har fyllt i sina levnadsvanor i 

hälsoprofilen var det vissa av delarna såsom kost och motionsvanor som 

intervjupersonerna direkt såg, att de behöver förändra. Endast en av intervjupersonerna 

sa, att hon upplevde, att det var svårt att fylla i den delen av hälsoprofilen, som handlade 

om stress. Intervjupersonerna uttrycker att de vill förändra sina kostvanor och börja 

motionera mera för att kunna gå ner i vikt och må bättre. 

 

…Hälsoprofilen är som ett facit, du får en helhetsbild på hela dig… 

     

Hälsosamtalet upplever intervjupersonerna som positivt. Ord som används av 

intervjupersonerna för att beskriva hälsosamtalet är jättebra, intressant, nyttigt och 
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trevligt. Intervjupersonerna talar om att hälsosamtalet är ett enkelt sätt att få information 

om hur man ska förändra sin livsstil. 

  

… Ja tycker att det är positivt att distriktssköterskan har sånt här hälsosamtal, för det 

tycker jag alla ska gå på då får man reda på de  och  hon var jätte bra så det tycker jag 

varenda människa ska ta  fördel av…  

  

Att ha förväntningar 

 

För intervjupersonerna är det första gången de medverkar i ett hälsosamtal. Fyra av 

intervjupersonerna har därför inte så stora förväntningar och de är nöjda med hur 

distriktssköterskan har planerat hälsosamtalet. Två av intervjupersonerna uttrycker 

däremot att de anser, att det skulle vara mer genomgång av hela hälsoprofilen på 

hälsosamtalet och inte bara de delar, som inte var bra.  En av dessa intervjupersoner 

önskade mer föreläsningar och hon hade också förväntat sig, att det skulle vara mer 

möten med andra i hennes situation för att diskutera levnadsvanor. Samma 

intervjuperson sa att kostförändringarna gjorde, att hon rasade i vikt och det trivdes hon 

inte med.  

 

…Men man kanske hade förväntat sig mera att titta igenom och kommentera eller. 

Om man tar det där med maten så blir det ju ett snitt på något sätt också. Det kanske 

var någonting inom det som man kanske hade synpunkter på eller någonting så där… 

 

Att få en tankeställare 

 

Intervjupersonerna beskriver att delta i hälsosamtal medför, att de vaknar upp och börjar 

fundera kring sina levnadsvanor. Intervjupersonerna blir påminda om att vissa 

livsstilsförändringar bör göras, för att de ska må bättre och förhindra ohälsa. En viktig 

faktor, som påverkar intervjupersonerna, är att medvetenheten har ökat om hotande 

sjukdom, de uttrycker en rädsla för, att de ska bli beroende av sjukvård i framtiden.  

 

… Allt hon sa om glassen men hon sa ju inget om det, hon började ju bara med 

frukosten men allt det hon sa om det andra det har jag ju i bakhuvudet så det kommer 

jag ju också, det börjar man automatiskt att tänka på då får man igång den 

tankeverksamheten själv då… 

 

 

Att få bekräftelse på tidigare kunskaper 

 

Intervjupersonerna menar, att de har goda kunskaper om hur deras levnadsvanor 

påverkar deras hälsa. Dessa kunskaper har intervjupersonerna fått genom annan 

utbildning, de deltagit i, från sina närmsta anhöriga och från tidigare egna erfarenheter. 

Intervjupersonerna är väl medvetna om att övervikt, högt blodtryck och rökning kan 

leda till andra sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och diabetes. Intervjupersonerna uttrycker 

även att övervikt dessutom är obekvämt och påverkar välbefinnandet.  

 

… Ja egentligen vet man ju det sen gör man ju inte det ändå men man vet ju det, vad 

som är nyttigt och vad som är bra, det blir man ju matad med på många olika sätt…  
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Att få fördjupade kunskaper   

 

Intervjupersonerna beskriver att de gick igenom hälsoprofilen tillsammans med 

distriktssköterskan och att hon påtalar vilka förändringar angående kost och motion som 

bör göras. Genom hälsosamtalet uppger intervjupersonerna, att de får mer och nya 

kunskaper om kosten och motionens betydelse för hälsan. Tre av intervjupersonerna har 

förändrat sin livsstil efter hälsosamtalet. De äter mindre, de tänker på vilken kost de 

väljer, de äter mer grönsaker och fibrer och motionerar mera. Två av intervjupersonerna 

sa, att de hade startat innan samtalet med att äta kost, som innehåller mer fibrer och 

mindre fett och att hälsosamtalet gav dem en bekräftelse på, att det fungerade bra. 

Intervjupersonerna upplever att de nya kunskaperna gör dem medvetna om kostens 

betydelse och att de mår bättre efter de små förändringar, som de har genomfört. 

 

… Efter samtalet har jag börjat äta mer grönsaker, för det första är det väldigt gott och 

om det kan tillföra något positivt till min hälsa så är det bra…  

 

Att bli motiverad till att ta eget ansvar för sin hälsa  

 

Distriktssköterskan styr hälsosamtalet och fokuserar endast på de levnadsvanor, som 

behöver förändras menar intervjupersonerna. Oavsett var intervjupersonerna befinner 

sig i sin förändringsprocess till förbättrade levnadsvanor, så anser de att hälsosamtalet 

med distriktssköterskan gör, att de förs ytterligare ett steg i rätt riktning. 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt, för att kunna genomföra förändringar, att de 

tillsammans med distriktssköterskan kan sätta upp rimliga mål utifrån deras egna 

önskemål. Intervjupersonerna upplever att de får ett eget ansvar för att genomföra 

livsstilsförändringar och de är medvetna om att distriktssköterskan finns till hands för 

att kunna ge fortsatt stöd, om det inte lyckas. 

 

… Sen kommer de att antagligen bli fler gånger då man träffar henne va då kanske hon 

lägger in andra mål det är som med allting annat med målen det är jädrigt viktigt att ha 

små mål och de gjorde hon bra alltså de tycker ja… 

 

En intervjuperson säger att hon fick stöd av distriktssköterskan genom, att hon fick svar 

på sina frågor. Två av intervjupersonerna uttrycker särskilt, att de blir påverkade av 

sättet som distriktssköterskan informerade dem på. De tycker, att hon gjorde det på ett 

lättförståeligt sätt och de fick en tydligare bild av till exempel matens väg genom 

kroppen.   

 

… Magmunnen hon berättade om magen och visualiserade med händerna och det ena 

och det tredje.  Att magmunnen var som ett litet hål som ett lillfinger ungefär och äter 

man grönsak så lägger den sig på som ett filter där så maten inte kommer ut direkt och 

därför så blir det långsammare matsmältning. Hon visualiserade det på ett så bra sätt 

att det kändes väldigt positivt så jag ser det där lilla hålet nu och gurkorna och 

tomaterna ligger där… 

 

Vid hälsosamtalet får intervjupersonerna information om kostens betydelse för 

viktminskning, men trots detta kan det vara svårt att bryta ett invant beteende och en 

intervjuperson menar, att förändringen sker långsamt.   
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… Jag kan nog unna mig en glass eller två, ja det tar en stund att komma in i man har 

en inkörningsfas. Inte så jädra lätt att sluta med allt gott och börja äta på morgonen, å 

nä fy ja…. 

  

Intervjupersonerna beskriver också olika grad av motivation och svårigheter med att 

ändra livsstil genom hälsosamtalet. En av intervjupersonerna säger, att han blir 

motiverad av att informationen gavs av någon utomstående. Hans fru och barn hade 

under en längre tid försökt att få honom att ändra sina kostvanor utan att lyckas.  

 

…Jag tror att det som var den viktigaste punkten för mig var att någon annan utanför 

min närmaste krets gav mig budskapet så tror jag man kan formulera det hela, 

Jag fick nya ögon och nya öra när jag lyssnade på distriktssköterskan… 

 

Intervjupersonerna uttrycker, att den egna motivationen måste finnas och att de själva 

måste bestämma sig för att kunna förändra levnadsvanorna. En intervjuperson beskriver 

att hon själv ville förändra sina motionsvanor och när sedan distriktssköterskan 

uppmuntrade till förändringen blev det lättare att utföra den. Intervjupersonerna uttalar 

att distriktssköterskan inte skuldbelägger utan presenterar endast saklig fakta och att 

ansvaret för en förändring helt och hållet beror på egna beslut. 

 

… Nej, hon lägger ju bara fram fakta, så här blir det. Då känner man ju det när hon 

lägger fram dom så säger man vill du, har du lust att gå med tio kilo potatis extra hela 

ditt liv eller femton tjugo kilo eller, nej det vill man ju inte. Då får man ju ta den 

ställningen själv sen… 

 

Att ha behov av ytterligare stöd 

 
Intervjupersonerna menar att motivationen till att förändra ett beteende skulle öka, om 

informationen genom ett hälsosamtal ges vid flera tillfällen. Distriktssköterskan ger en 

möjlighet för patienterna att komma tillbaka till vårdcentralen för att väga sig och få 

mer råd angående livsstilförändringar. Intervjupersonerna upplever det som mycket 

positivt, att de får visa för distriktssköterskan, att de har lyckats förändra livsstil. 

Intervjupersonerna menar att det behövs påstötning för att prestationen ska öka.  

 

… Att det syns ju när man är där på våg och annat att man har gjort någonting eller 

inte. Vilket fall fungerar jag på det sättet då vill man ju vara lite duktig då och man blir 

ju barn igen då… 

 

Vidare uttrycker intervjupersonerna en viss förväntan vid uppföljningen över vad kost 

och motions förändringar har gett för resultat genom vikt och blodprovskontroll. 

Intervjupersonerna undrar över om de nått sitt mål eller om det behövs sättas upp nya 

mål tillsammans med distriktssköterskan. 

 

… Då kommer någonting in också då kommer min fåfänga in. Jag sa då att det här ska 

jag försöka ta till mig, så gäller det ju att visa att jag inte gått upp två kilo då när jag 

kommer ner då…     
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
För att uppnå syftet med vår studie så har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor, 

för att på bästa sätt få fram intervjupersonernas erfarenheter (bilaga 4). Vi anser, att den 

metod vi valt fungerar på ett bra sätt. Vi har kunnat nå fram till vårt syfte genom att 

intervjupersonerna, med egna ord, har beskrivit sina erfarenheter av hälsosamtalet. Vi 

kontaktade arton intervjupersoner och sex av dessa, kunde tänka sig att delta i vår 

studie. Det var svårt att få intervjupersoner att medverka och som skäl angav en del av 

dem, att de inte hade lyckats med att genomföra de livsstilsförändringarna som de hade 

talat om på hälsosamtalet. Detta gör oss medvetna om svårigheterna med att kunna 

förändra sin livsstil. Vårt urval består av intervjupersoner, som är motiverade till att 

utföra livsstilsförändringar. De flesta av personerna som blev intervjuade har lyckats 

med att förändra sina levnadsvanor och vi tycker att det visar sig i resultatet på så sätt, 

att det endast framkommer positiva delar om hälsosamtalet.  

 

Vi upplever svårigheter med att få en bra kvalitet på våra intervjuer då vi är noviser 

inom området med den kvalitativa forskningsintervjun.  För att få ett bättre underlag i 

vårt resultat hade vi önskat ett större antal personer att intervjua. På grund av att vår 

intervjuteknik är bristfällig blev intervjuerna för ytliga. Vi som intervjuare hade 

svårigheter med att ställa följdfrågor på intervjupersonernas påstående.  Enligt Kvale & 

Brinkman, (2009) bidrar både intervjuaren och personen som intervjuas till, att det ska 

bli bra kvalitet på intervjun. Vidare menar de att skicklig intervjuteknik kan liknas vid 

ett hantverk och det behövs mycket träning för att behärska konsten. 

 

Intervjuerna i vår studie spelades in på band och vid första intervjun kändes det väldigt 

ovant. Redan vid andra intervjun var det lättare och vi anser att intervjupersonerna inte 

blev påverkade av bandspelaren. Fem av intervjupersonerna i vår studie har haft 

hälsosamtal med en och samma distriktssköterska. Detta speglas i resultatet då just 

denna distriktssköterska har goda kunskaper och är van att ha hälsosamtal. Detta bidrog 

till att intervjupersonerna verkligen blev påverkade av henne i positiv bemärkelse. 

Hälften av intervjupersonerna, som deltog i vår undersökning, har haft hälsosamtal 

ganska nyligen. De kunde lättare beskriva sina upplevelser, då de hade dem färskare i 

minnet. I några av intervjuerna upplevde vi, att intervjupersonerna hade svårt att hålla 

sig till erfarenheterna av hälsosamtalet, men då fick vi som intervjuare försöka att styra 

tillbaka till ämnet igen.  Intervjuerna präglas av att personerna vi har intervjuat har olika 

lätt för att uttrycka sig. På denna vårdcentral har de under projektet Hälsolyftet haft 

många hälsosamtal och de har en bra inarbetad organisation, för att arbeta med 

preventiv vård. 

 

För att analysera resultatet valde vi metoden kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman 

& Hällgren-Graneheim, (2008) så är fokus inom kvalitativ innehållsanalys att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Skillnader och 

likheter uttrycks i kategorier och teman på olika nivåer. Fördelar med den kvalitativa 

innehållsanalysen är att patienternas åsikter och erfarenheter identifieras. Intervjuerna i 

vår studie skrevs ut ordagrant, vilket ökar reliabilitet i en text (Kvale & Brinkmann, 
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2009). Materialet lästes igenom av bägge författarna flera gånger var för sig. Vi har 

sedan analyserat och tolkat resultatet tillsammans för att öka tillförlitligheten i studien, 

vilket är en viktig del i processen, som även Lundman & Hällgren-Graneheim, (2008) 

beskriver.  Hela analysarbetet var tidskrävande och tog oerhört lång tid. Vi upplevde 

svårigheter med att abstrahera den kondenserade texten och koda för att sedan hitta de 

rätta kategorierna. Lundman & Hällgren-Graneheim, (2008) talar om att en viss 

tolkning behövs för att materialet ska bli begripligt och meningsfullt.  

 

Resultatdiskussion 

 
De sex personer som vi har intervjuat tycker att hälsosamtalet är positivt. De uttalar att 

det är väldigt bra att det finns som alternativ på deras vårdcentral, för att få hjälp med 

livsstilförändringar. Hos dessa sex intervjupersoner handlar det främst om kost och 

motionsförändringar för att de ska gå ner i vikt, få bättre blodtryck, motverka diabetes 

och förbättra blodfetterna.  

 

I ett vårdvetenskapligt perspektiv kan hälsosamtalet ses utifrån Erikssons (1993) 

begrepp om sundhet och friskhet. Sundhetsbegreppet innebär att människan i grund och 

botten själv har förmågan att handla hälsosamt. På grund av olika händelser, 

erfarenheter och frestelser i livet har individen förlorat sin egen förmåga att leva sunt 

och behöver hjälp. Hälsosamtalet är ett samtal, som riktar sig mot sundhetsbegreppet 

och i det kan människan få stöd för att återvinna sitt konstruktiva och logiska sätt att 

handla och tänka vilket leder till ett mer tillfredsställande och friskare liv.  

   

Resultatet av vår studie visar att intervjupersonerna tycker att distriktssköterskan har en 

viktig roll i hälsosamtalet. De anser att distriktssköterskan har mycket kunskap och de 

menar att hon är ett stort stöd för att intervjupersonerna ska lyckas genomföra 

livsstilsförändringar. 

 

Kunskap och pedagogisk kompetens 

 

Distriktssköterskans uppgift är att ge råd, inspirera och motivera patienten till att 

förändra sina kost- och motionsvanor. Därför måste distriktssköterskan ha goda 

kunskaper om levnadsvanor och vilka sjukdomar som kan förebyggas, genom att föra 

en god livsstil. För att hon ska kunna lära ut sina kunskaper, måste hon även ha en god 

pedagogisk kompetens. 

 

Gedda (2001) tar i sin avhandling upp sjuksköterskans roll och pedagogiska funktion i 

folkhälsoarbetet. Sjuksköterskor är den yrkeskategori, som är grundstommen i 

folkhälsoarbetet. Det är sjuksköterskorna som träffar patienterna dagligen i det 

vardagliga livet. Genom det förtroende som hon har både historiskt sett och genom det 

som byggs upp i arbetet, ges tillgång till inblick i människors olika livssituationer. På så 

vis kan hjälp och stöd ges, där det behövs. Forskning visar att många sjuksköterskor och 

distriktssköterskor tycker, att de saknar pedagogisk kunskap, vilket försvårar det 

hälsofrämjande arbetet (Gedda 2001, Jallinoja et al 2007, Jerden et al 2006, Lindberg & 

Wilhelmsson 2009). Drevenhorn et al (2007) visar i sin studie att distriktssköterskorna 

fick bättre informationsteknik efter utbildning i samtalsteknik. 
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Intervjupersonerna i vår studie är nöjda med distriktssköterskans pedagogiska 

kompetens och tycker, att distriktssköterskan ger information och råd utan att 

skuldbelägga dem för deras livsstil. Intervjupersonerna fyller själva i hälsoprofilen och 

får då också bestämma om vilken information de vill ge till distriktssköterskan. Genom 

intervjupersonernas beskrivning av hälsosamtalet ser vi, att distriktssköterskan använder 

sig av motiverande samtalsteknik, då hon i första hand ger råd angående de 

livsstilsförändringar som bör göras utifrån hälsoprofilen. Hon lyssnar på patienten och 

tar reda på vilka levnadsvanor de vill förändra samt känner av hur motiverad patienten 

är. Begreppet empowerment används i motiverande samtal, där distriktssköterskan ska 

förstärka patientens egen förmåga att främja sin hälsa (Rollnick et al., 2009). 

Distriktssköterskan måste sträva efter att få den pedagogiska kompetens som behövs för 

att kunna stötta patienterna till varaktiga livsstilsförändringar. 

 

Samspelet mellan patienten och distriktssköterskan samt patientens egen 

motivation  

 

Samspelet och relationen mellan patienten och distriktssköterskan är av central 

betydelse. Patienten försöker att lämna den information som han eller hon tror att 

distriktssköterskan behöver, utan att blotta sig allt för mycket. Distriktssköterskan 

försöker att ge råd och stöd till patienten utifrån den information som lämnats. 

Patienterna strävar efter att göra så små förändringar som möjligt och vill själva 

bestämma över vilka råd som accepteras. Detta gör att distriktssköterskan måste 

formulera sig på ett sätt så att patienten själv kan ta ställning (Bergstrand, 2000).  

 

De personer som vi har intervjuat uttrycker att de har en egen motivation. Detta tror vi 

är en väldigt viktig punkt för att de ska lyckas att förändra sina levnadsvanor. 

Distriktssköterskan kan ge råd om kost, informera och utbilda om hur viktigt det är att 

motionera, men ansvaret för att de verkligen följer råden vilar helt och hållet på den 

enskilda individen. Vi ser att om patienterna inte har den egna motivationen till att vilja 

göra någon form av förändring, så är det svårt att ändra levnadsvanor. Det här bekräftar 

Jallinoja et al 2007 och Linde Söderlund et al. (2008), som menar att för att kunna stötta 

en människa i att förändra sina levnadsvanor så måste patienterna själva ta sitt eget 

ansvar för sin hälsa. Bergstrand (2000) beskriver i sin avhandling att distriktssköterskan 

ser det som sin uppgift att främja patientens hälsa och förebygga sjukdomar och med 

det hälsorådgivande samtalet som grund hjälpa patienterna att ändra sin livsstil. Det är 

dock viktigt att tänka på att patienten kan ha levt med ett visst beteende i hela sitt liv 

och i situationen som han nu befinner sig i, helst ska försöka ändra på det beteendet. 

Patienten kan välja att göra andra val utifrån vad de tycker är vikigt i livet (Bergstrand, 

2000). Distriktssköterskan måste se hela patienten och ha respekt för dennes val och 

samtidigt stödja patienten att försöka finna en egen motivation. 

 

I ett vårdvetenskapligt perspektiv talar Wiklund (2003) om vikten av att patient och 

vårdare möts på ett mellanmänskligt plan. Båda har samma värde, men olika kunskap. 

Vårdaren har större kunskap om behandlingsformer och hälsoprocesser, medan 

patienten innehar kunskap om sitt eget lidande och om sig själv. Detta innebär att 

vårdaren måste ställa sig till förfogande och vara tillgänglig för patienten samtidigt som 

patienten måste ta detta erbjudande och bjuda in vårdaren i sin värld. Tillsammans kan 

de skapa en relation som kan ge både kraft och lindra lidande (Wiklund, 2003). Detta 
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tycker vi är viktigt att distriktssköterskan har med sig för att samspelet med patienten 

ska bli så bra som möjligt. 

  

Hur kan fler patienter få möjlighet att ta del av hälsosamtal och vad händer efter 

hälsosamtalet? 
     

Intervjupersonerna i vår studie talar om att de har mycket egen kunskap, men de 

uttrycker att de får en tankeställare genom hälsosamtalet. Hälsosamtalet startar 

reflektioner över nuvarande livsstil. Intervjupersonerna är i de flesta fall medvetna om 

vad de behöver förändra för att gå ner i vikt och må bättre. Hälsosamtalet ger insikt om 

att det finns en ökad risk för sjukdom om ingen förändring görs.  Det är viktigt att 

frågor som uppkommit i samband med hälsosamtalet tas omhand på rätt sätt och att 

patienterna får den information som de behöver. Detta bekräftas av Persson & Friberg 

(2009) och Rose & Segesten (1995).  

 

Intervjupersonerna i vår studie vill ha uppföljning av hälsosamtalet, då de tycker att det 

ökar deras prestation. Det är lättare att bli motiverad till att göra en förändring när 

distriktssköterskan finns till hands för att kontrollera resultatet. Intervjupersonerna 

uttrycker i studien att de har höga förväntningar på hur de har lyckats med sina 

förändringar och de vill visa detta genom uppföljning. Här tycker vi att 

distriktssköterskans bedömning om vilka patienter som behöver uppföljande samtal är 

viktig. De som lyckas att genomföra förändring på ett tidigt stadium behöver kanske 

inte distriktssköterskans stöd i framtiden, mer än på ett uppföljande besök. Men där det 

finns risk för andra sjukdomar, eller när det är svårt att få patienterna att komma igång 

med förändringar, bör distriktssköterskan planera in fler uppföljande besök. Detta ger 

patienterna möjlighet att få komma tillbaka till vårdcentralen. I Rose & Segesten (1995) 

studie vill patienterna ha återkommande, individuell uppföljning och kontroll av sin 

hälsa.   

 

Den hälsofrämjande vården är effektiv visar undersökningar som Blomstrand et al. 

(2005), Eriksson, Westborg & Eliasson (2006) och Lingfors et al. (2003). Dessa studier 

påvisar att patienternas levnadsvanor förbättras genom preventiv vård, vilket leder till 

minskad risk för ohälsa och bättre livskvalitet. Detta styrker våra åsikter om att 

hälsofrämjande vård behövs och att hälsosamtalet på vårdcentralen är en viktig del i den 

primära hälsoinformationen. Studierna baseras dock inte på någon längre uppföljning 

och vi tror, liksom patienterna i vår studie, att det är viktigt med individbaserad 

uppföljning för att uppnå en långsiktig livsstilsförändring. I livsstilsstudierna, Hollman 

Frisman & Berterö (2008) och Westerståhl, Segesten & Björkelund (2002) ser man att 

patienterna fortfarande är i behov av planering och uppföljning för att kunna 

upprätthålla en fortsatt hälsosam livsstil.   

 

Vi tror att de flesta individerna som bor inom ett geografiskt område besöker sin 

vårdcentral eller kontaktar dem för råd och hjälp vid sjukdomsbesvär. Vi tycker då att 

patienterna ska få erbjudande om att medverka i ett hälsosamtal. På den vårdcentral som 

vi har besökt, i samband med vår studie, har material om Hälsolyftet varit väl synligt för 

patienterna. Tillgängligheten gör att en del människor väljer detta som alternativ för att 

få hjälp att förändra sina levnadsvanor. Nu var det endast en i vår undersökning som 

hade sett detta i väntrummet och de andra har blivit rekommenderade av läkaren. 



 17 

Distriktssköterskan som vi har träffat på vårdcentralen, är väldigt positiv och ser 

hälsosamtalet som en del i sina arbetsuppgifter, vilket vi tror är nödvändigt, för att det 

ska bli bra och långsiktiga resultat.  

 

SLUTSATS 
 

Studien har visat att intervjupersonerna upplever hälsosamtalet positivt och att de tycker 

det är ett bra sätt att få råd om livsstilsförändringar. Hälsoprofilen som används är ett 

bra arbetsredskap för distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet, då patienterna 

själva förbereder sig med att fylla i vilka levnadsvanor de vill diskutera på 

hälsosamtalet. I och med denna förberedelse startar oftast processen till 

livsstilsförändringar före mötet med distriktssköterskan. Tanken med hälsoprofilen, var 

att det skulle vara ett lågbudgetalternativ, där patienten skulle få träffa någon från 

vårdcentralen vid ett tillfälle. Vårt resultat visar att patienterna vill träffa 

distriktssköterskan för uppföljning. Vi tycker att detta bör prioriteras, för att få ett mer 

långsiktigt resultat av livsstilsförändringarna.  

 

Enligt Folkhälsorapporter som presenteras behövs det preventiva arbetet och att 

primärvården ska erbjuda sina patienter denna service. Vi hoppas att det inom en snar 

framtid kommer att vara en självklarhet att erbjuda hälsosamtal på alla vårdcentraler. 

För att fler patienter ska få möjlighet att ta del av ett hälsosamtal, som leder till 

varaktiga livsstilsförändringar, behöver distriktssköterskorna mer pedagogisk 

kompetens och kunskaper om olika samtalstekniker. 

 

Vi anser att det behövs mer forskning om patienternas erfarenheter av hälsosamtalet och 

hur det påverkat deras livsstil, några år efter att det första samtalet gjordes. Det skulle 

också vara intressant att undersöka, om patienterna upplever att det är någon skillnad 

om hälsosamtalet sker tillsammans med en distriktssköterska, eller med en 

hälsopedagog, eftersom det finns fler och fler hälsopedagoger anställda på våra 

vårdcentraler idag.      
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Till Verksamhetschefen 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser vår vidareutbildning till distriktsköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del av vårt examensarbete på avancerad nivå vill vi under 

hösten genomföra en intervjustudie med patienter som deltagit i hälsosamtal 

 

Syftet med studien är att beskriva hur patienten upplever hälsosamtalet och hur det 

bidragit till att motivera patienten att förändra sin livsstil. 

 

Vi önskar intervjua sammanlagt 8- 10 patienter på tid och plats som patienten själv 

bestämmer. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och kommer att genomföras 

individuellt. Intervjuerna kommer med patientens tillåtelse att spelas in på band och 

skrivas ut av oss själva till text för vidare analys. Utskriften avidentifieras så att namn 

på personer och platser kommer att tas bort. Materialet kommer att förvaras i låst skåp 

fram till att arbetet examinerats och därefter förstöras. Medverkan är frivillig och 

deltagande i studien kan när som helst avbrytas utan närmare förklaring.  

 

Med detta som bakgrund ber vi om er hjälp att tillfråga patienter om deltagande i 

studien. Vi bifogar informationsbrev som lämnas ut till dem som vill delta i studien. Vi 

tar kontakt med er inom kort för att få telefonnummer till de patienter som vill delta. 

 

När studien är avslutad kommer vi gärna ut och presenterar resultatet eller lämnar ett 

exemplar av vårt examensarbete 

 

Ytterligare information och svar på frågor om intervjun lämnas av: 

 

Marie Carlsson  Susanne Eklund  

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

0733-30 97 55  0737-75 70 42 

marie.c@vgregion.se  susanneeklund@telia.com 

 

Handledare: 

Clary Berg 

Universitetsadjunkt Leg. Sjuksköterska  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

033-4354745 alt 0703-748216 

clary.berg@hb.se  
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Bilaga 3 

 

Till Dig som fått förfrågan om att delta i studien: 

Hälsosamtal ur ett patientperspektiv 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildning till distriktssköterskor vid 

Högskolan i Borås. Vi har förstått genom distriktsköterskan som ni har haft hälsosamtal 

med att Ni är villig att låta er intervjuas av oss.              

 

Distriktsköterskan ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande vård och motivera 

till förbättrade levnadsvanor för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Dina erfarenheter 

gör att distriktsköterskan kan vidareutveckla och förbättra hälsosamtalet. 

     

Syftet med studien är att beskriva hur Du upplevde hälsosamtalet och hur samtalet 

bidragit till att förändra Din livsstil 

 

Om Du väljer att delta i studien så kommer vi att kontakta dig via telefon för att boka 

tid och plats för intervju som Du själv bestämmer. Datainsamling kommer att ske i form 

av ljudinspelad intervju. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter och kommer att 

genomföras individuellt. Skulle några oklarheter efter intervjun uppstå önskar vi få en 

möjlighet att höra av oss till dig på telefon. 

 

Intervjun kommer med Din tillåtelse att spelas in på band och skrivas ut av oss själva 

till text för vidare analys. Utskriften avidentifieras så att namn på personer och platser 

kommer att tas bort. Materialet kommer att förvaras i låst skåp fram till att arbetet 

examinerats och därefter förstöras. Medverkan är frivillig och deltagande i studien kan 

när som helst avbrytas utan närmare förklaring. Din medverkan i studien kommer heller 

inte påverka Din vård på vårdcentralen. 

 

Tillfrågan om deltagande: 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i studien då du som patient har tagit del i ett 

hälsosamtal. 

 

Ytterligare information och svar på frågor om intervjun ges av: 

 

Marie Carlsson  Susanne Eklund  

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

0733-30 97 55  0737-75 70 42 

marie.c@vgregion.se  susanneeklund@telia.com 

 

Handledare: 

Clary Berg, 

Universitetsadjunkt Leg. Sjuksköterska  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

033-4354745 alt 0703-748216 

clary.berg@hb.se  
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Samtyckesformulär 

Jag har fått information, getts möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag 

samtycker till deltagande i studien. 

 

…………………………………………….......................................... 

Ort och datum 

 

………………………………………………………………………………………. 

Underskrift 
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Bilaga 4 

 

Forskningsfråga: Vilken uppfattning har patienten om hälsosamtalets betydelse för 

deras egenvård mot en bättre hälsa 

 

1 Kan du berätta för mig varför du ville ha ett hälsosamtal? 

 

2 Kan du beskriva för mig hur du upplevde hälsosamtalet? 

 

3 Fanns det något i samtalet som du saknade eller hade önskat annorlunda? 

 

4 Vad i samtalet har varit till hjälp för dig? 

 

5 Tycker du det hade varit bra med uppföljning ?  

 

6 Varför vill du ha uppföljning? 

 

7 Hur tyckte du distriktssköterskan agerade i hälsosamtalet? 

 


