
Samtal som stöd för patienters livsstilsförändringar 
 



Not everything that is faced can be changed; 
But nothing can be changed until it is being faced. 

James Baldwin 
      

 



Örebro Studies in Care Sciences 54 
  

 
 

 
 
 

ELISABETH BROBECK 
 
 

Samtal som stöd för patienters livsstilsförändringar 
-en viktig del av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 



 
 

© Elisabeth Brobeck, 2014 

Titel: Samtal som stöd för patienters livsstilsförändringar 

Utgivare: Örebro University 2014 
www.oru.se/publikationer-avhandlingar 

 

Tryck: Örebro universitet, 2014/05 

ISSN 1652-1153 
ISBN 978-91-7529-019-5 



  
  

Abstract 
Elisabeth Brobeck (2014): Dialouge as support for patients’ lifestyle change – 
an important part of nurses’ health promotion practice. Örebro Studies in 
Care Sciences 54 

Non-communicable diseases, such as cardiovascular diseases and diabetes, can 
largely be prevented. The WHO therefore urges healthcare professionals to 
concentrate more on promoting health in order to increase disease prevention 
and enabling people to take responsibility for their health. The overall aim 
was to explore and describe health promotion with focus on lifestyle discus-
sions from a patient and nursing perspective, and to examine the relationship 
between health professionals lifestyle advice and lifestyle changes in the popu-
lation. Design: Studies I-III have a qualitative descriptive design. Data were 
collected by individual interviews (I,II) and focus group interviews (III) and 
analysed using qualitative content analysis. In study I, 20 registered nurses 
(RNs) were interviewed about their experiences of employing MI in health 
promotion practice (HPP). In study II, 16 patients were interviewed about 
their experience of lifestyle discussions based on MI. In study III, three focus 
group interviews were performed focusing on how the RNs view HPP and its 
implementation in clinical practice. Study IV has a descriptive, comparative 
design and is based on a Swedish population survey. Data collection method 
was telephone interviews from a random selection of people aged 18 and over, 
based on those how has attended health care as a patient in the last 12 month 
(n=52 595). The questions concerned lifestyle advice and lifestyle change as 
well as the background: age, sex and educational level. Data were processed 
by using descriptive and analytical statistics. Results: The RNs described MI as 
a demanding but enriching and useful method. MI clarified their health pro-
motion role as well as strategies to enable and promote change for the pa-
tients. The method was also described as a way to guide the care relationship 
(I). The patients reported that lifestyle discussions based on MI highlighted the 
importance of their own will to change. They also expressed the need for RNs 
to be truly engaged in their problems (II). The RNs described time constraints 
in their everyday work that limited HPP. They also experienced that the goals 
of HPP were not integrated into clinical practice (III). At health care visits 
lifestyle issues were raised with one third of the patients (n=16 940) and al-
most half of these patients (n=6 655) stated that this had actually contributed 
to their lifestyle change. Male, younger patients and those with a high educa-
tional level were those who to the highest degree reported that lifestyle issues 
had been raised with them. The advice from healthcare professionals contrib-
uted to lifestyle changes most in men, elderly patients and those with a low 
educational level.Conclusions: Healthcare professionals’ lifestyle advice is 
important for patient lifestyle change. Lifestyle discussions are an essential 
part of nurses’ HPP, as they enable patients’ self-determination in the lifestyle 
change process. RNs reported that the visions for HPP were not sufficiently 
integrated into clinical practice.   
Keywords: empowerment, experience, health promotion practice, lifestyle 
change, lifestyle discussion, nurse, nursing, patient 
 Elisabeth Brobeck, School of Health and Medical Sciences Örebro  
University, SE-701 82 Örebro, elisabeth.brobeck@regionhalland.se  
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INLEDNING 
Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra 
hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del av all vård och be-
handling.1 Som den enskilt största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvår-
den har sjuksköterskor en betydelsefull roll när det gäller att utveckla och 
implementera hälsofrämjande strategier och för att göra det hälsofräm-
jande arbetet tillgängligt för alla.2-4 Hälsofrämjande omvårdnad innebär 
att sjuksköterskan ger enskilda individer stöd vid ohälsa, sjukdom och 
lidande med syfte att stimulera till bättre hälsa.5, 6 Sjuksköterskans hälso-
främjande omvårdnad förväntas utgå från ett förhållningssätt som genom-
syras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med patienterna. Patien-
terna betraktas som fria individer med förmåga att göra egna val och ta 
ansvar och de måste bedömas utifrån sina förutsättningar.2, 7, 8 

I arbetet som distriktssköterska har jag åtskilliga gånger haft anledning 
att fundera över hur det hälsofrämjande arbetet skall bedrivas för att ge 
det stöd som den enskilda patienten är i behov av. Många av de patienter 
jag möter har någon form av livsstilsproblematik och kommer därför till 
distriktssköterskan för livsstilssamtal. Mötet med patienterna ställer krav 
på förmågan att låta patienterna ta kontroll över beslut som rör deras 
livsstil och att visa respekt för deras självbestämmande och självständighet 
i beslutsfattandet. I avhandlingen har jag därför valt att utgå från det häl-
sofrämjande arbete med fokus på livsstilssamtal och de utmaningar det 
innebär att stödja patienter som är i behov av att göra livsstilsförändring-
ar. Genom ökade kunskaper om sjuksköterskors livsstilssamtal och 
livsstilsförändringar hos patienter samt hur det hälsofrämjande arbetet 
uppfattas i den kliniska verksamheten är förhoppningen att sjuksköters-
kans kompetens skall kunna nyttjas på ett mer effektivt sätt. Samtidigt kan 
sjuksköterskans viktiga roll inom det hälsofrämjande arbetet synliggöras 
mer än vad som idag är fallet.  
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BAKGRUND 

Hälsofrämjande arbete 
På 1970-talet ökade medvetenheten om att den medicinska vetenskapen 
inte hade så avgörande effekt på folkhälsan som tidigare hävdats 9 och 
som en motpol till den ökade medikaliseringen började en hälsofrämjande 
inriktning växa fram.10, 11 Ändringen av hälso- och sjukvårdens huvudfo-
kus från medicinsk behandling till en mer hälsofrämjande inriktning har 
visat sig vara kostnadseffektiv.12 

Begreppet hälsofrämjande blev vedertaget vid WHO:s (Världshälsoor-
ganisationens) första internationella konferens om hälsofrämjande arbete 
The Ottawa Charter for Health Promotion 1986 vars syfte var att få till 
stånd en bredare förankring av begreppets innehåll och tillämpning. Ge-
nom Ottawa Charter manifesterades den hälsofrämjande inriktningen på 
hälsopolitiken, vilket har kommit att få en avgörande betydelse för det 
hälsofrämjande arbetet globalt.13 Även om den hälsofrämjande diskursen 
till stor del förändrats sedan 1986 14 betydde ändå Ottawa Charter det 
stora genombrottet för det hälsofrämjande arbetet och de principer som 
då fastslogs gäller till stor del än idag.15  

I Ottawa Charter fastslogs att syftet med hälsofrämjande arbete är att 
garantera lika möjligheter och resurser för alla människor att uppnå god 
hälsa genom att skapa jämlikhet i hälsa för hela befolkningen. För detta 
behövs en stödjande miljö, tillgång till information, kunskap och möjlighet 
att göra hälsosamma val.13, 15 Jämlikhet i hälsa kan gälla olika aspekter 
alltifrån upplevd hälsa till sjukdom och livslängd.16 Ojämlikhet i hälsa 
mellan individer och grupper kan vara oundvikliga beroende på genetiska 
skillnader, sociala och ekonomiska omständigheter eller som ett resultat 
av den personliga livsstilen. Därför behöver behov styra tillgång till exem-
pelvis hälso- och sjukvård, utbildning, tillgång till bra bostäder eller nä-
ringsrik mat.16, 17  

Ottawa Charter uppdaterades 2005 i The Bangkok Charter for Health 
Promotion in a Globalized World,18 där ett tillägg gjordes till definitionen 
av ’hälsofrämjande’ som också innefattar hälsans bestämningsfaktorer, det 
vill säga faktorer som har störst inverkan på hälsan, såsom kost och fysisk 
aktivitet.19 Avhandling utgår från den utökade definitionen av hälsofräm-
jande, som lyder: 
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”Health promotion is the process of enabling people to increase control 
over their health and its determinants, and thereby improve their health. It 
is a core function of public health and contributes to the work of tackling 
communicable and noncommunicable diseases and other threats to 
health”18  

 
I takt med att erfarenheter växer och idéer utvecklas måste nya villkor 

kontinuerligt utvärderas för att ge mening och relevans till hälsofrämjande 
arbete. WHO:s konferenser har därigenom bidragit till förståelsen av häl-
sofrämjande strategier och deras praktiska tillämpning.15 I den åttonde 
och senaste av WHO:s globala konferenser om hälsofrämjande arbete 
Health in All Policies 2013 beskrevs det hälsofrämjande arbetet som kom-
plext i en värld där hälsa formas av mäktiga krafter som åldrande, snabb 
urbanisering och globalisering av en ohälsosam livsstil.20  

Även om WHO:s definition av hälsofrämjande 13, 18 är en av de mest 
etablerade råder oklarhet om dess innebörd, och hälsofrämjande arbete 
beskrivs ofta i litteraturen utan att definieras.6, 21-23 En orsak till att definit-
ionerna är vaga kan vara att det hälsofrämjande arbetet kan bestå av två 
delar: att förebygga sjukdom (prevention) och att främjan hälsa (promot-
ion) och det råder också delade meningar om dess innehåll. Det finns de 
som beskriver hälsofrämjande som ett paraplybegrepp vilket innefattar 
både prevention och promotion medan andra betraktar det som ett mer 
precist begrepp.23 En följd är att det blir svårt att dra upp gränser för det 
hälsofrämjande arbetet och enas om vilka insatser som främjar hälsa och 
skyddar befolkningen samt vilken typ av aktiviteter som skall ingå i arbe-
tet.6, 22-24 Prevention utgår från ett patogent perspektiv, vilket handlar om 
kunskapen om vad som orsakar sjukdom med avsikten att förhindra att en 
specifik sjukdom bryter ut, exempelvis genom att reducera kända riskfak-
torer. Promotion utgår från ett salutogent perspektiv vilket handlar om att 
stärka de faktorer som främjar hälsa och i stället för att experter skall 
identifiera problemen skall individerna själva definiera hälsofrågor som är 
relevanta för dem.2, 6, 23, 25 Det är dock svårt att särskilja prevention och 
promotion i praktiken. I allmänhet utförs både prevention och promotion 
samtidigt och leder mer eller mindre till samma resultat.6, 26, 27 

I Bangkok Charter framhålls att hälso- och sjukvården har en nyckelroll 
i det hälsofrämjande arbetet.18 Att hälso- och sjukvården är en viktig aktör 
i det hälsofrämjande arbetet kan förklaras av att den har en stor kontakt-
yta mot befolkningen, en specifik kompetens, bred kunskap och ett stort 
förtroende.1 Därmed finns möjligheten att öka kunskap och förståelse för 



16  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

olika hälsoproblem samt att medvetandegöra vilka val som finns tillgäng-
liga så att patienterna på bästa sätt kan ta ansvar för sin hälsa.28, 29 Hinder 
för hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvård är, precis som hälso-
främjande arbete i stort, att begreppet är otydligt och att all hälso- och 
sjukvårdspersonal därför inte arbetar med samma förutsättningar eller 
mot samma mål.6, 21, 22  

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
Sjuksköterskor beskrivs ha ett stort intresse av att arbeta hälsofrämjande 
och ser hälsofrämjande arbete som både viktigt och värdefullt.4, 30-33 Trots 
att sjuksköterskor många gånger gör anspråk på att vara ”experter” på 
hälsofrämjande arbete visar flera studier att de bara i allmänna och grund-
läggande drag kunde ange vad hälsofrämjande är och vilka idéer som väg-
leder arbetet.2, 7, 33 I inledningen till ICN:s (International Council of Nur-
ses) etiska koder 34 lyfts fyra grundläggande ansvarsområden fram: att 
främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 
lidande. Även i den svenska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk-
sköterska 35 framgår att sjuksköterskan skall ha förmåga att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. Studier har emellertid visat att sjuksköterskor inom 
den kliniska verksamheten kunde uppleva svårigheter att få tid eller möj-
lighet att utföra det hälsofrämjande arbetet i den mån de önskade 7, 31, 32, 36, 

37 och att de ofta gav livsstilsinformation när behov uppstod i stället för 
att aktivt planera livsstilssamtal.29 Det var inte ovanligt att sjuksköterskor 
ansåg att hälsofrämjande arbete låg utanför deras primära funktion och 
innebar en ökad arbetsbörda som krävde extra tid. Det hälsofrämjande 
arbetet kunde vara otydligt om det var integrerat i det övriga arbetet, vil-
ket gjorde det svårt för sjuksköterskan att se sin roll i arbetet.21, 25, 29, 33, 37  

Om sjuksköterskor hade svårt att hitta ett klart hälsofrämjande fokus 
för sitt arbete, fokuserade de ofta på diagnos och behandling av sjukdo-
mar.4, 21, 25, 38 Exempelvis kunde sjuksköterskor närma sig det hälsofräm-
jande arbetet genom att försöka stödja patienten i att göra livsstilsföränd-
ringar vid olika sjukdomstillstånd där livsstilen kunde förvärra sjukdo-
men.6, 29 Det var inte ovanligt att sjuksköterskorna särskilde omvårdnads-
åtgärder, såsom såromläggningar och läkemedelshantering, och hälso-
främjande arbete och därmed menade att det hälsofrämjande arbetet ut-
fördes i andra hand i mån av tid.21, 29-31, 37  

Traditionell hälsoutbildning, det vill säga att ge information och tala 
om vad patienten skall göra, beskrivs ibland inom omvårdnadslitteratur 
som en del av det hälsofrämjande arbetet. Ofta saknas angivande av tyd-
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liga skillander och därför kan hälsoutbildning förväxlas med hälsofräm-
jande arbete och uppfattningar  kan förekomma om att hälsoutbildning är 
grunden för hälsofrämjande arbete inom omvårdnad. Hälsofrämjande 
arbete anses dock vara ett vidare begrepp än hälsoutbildning.2, 6 När sjuk-
sköterskor utför hälsoutbildning handlar de enligt Casey 39 ofta utifrån 
vad de tror är bäst för patienten, men eftersom patienternas deltagande är 
begränsat har de liten möjlighet att ha synpunkter och göra egna val, vil-
ket är centralt inom det hälsofrämjande arbetet.  

Inom omvårdnad har det funnits svårigheter att gå från ett sjukdomsfo-
kuserat till ett vidare hälsofrämjande perspektiv som bygger på att patien-
terna är mer delaktiga. 6, 25, 29 Emellertid pekar flera studier på att omvård-
nad i teori och praktik håller på att utvecklas mot att bli mer hälsofräm-
jande. Sjuksköterskors kunskap om det hälsofrämjande arbetet ökar kon-
tinuerligt 3, 40 och Hörnsten et al. 41 beskriver att det finns tecken på att 
hälsosamtalen har förändrats från att ha varit ett tillfälle för information 
till att bli en diskussion med patienten angående livsstil. 

I svensk sjukvård utgör HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)42 grunden för 
all verksamhet. Enligt HSL är hälso- och sjukvårdens mål ”en god hälsa 
och vård på lika villkor för hela befolkningen” och det lyfts bland annat 
fram att den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, när så är 
lämpligt, ges information om metoder för att förebygga sjukdom och ska-
dor. Gällande det hälsofrämjande arbetet beslutade Sveriges riksdag i pro-
position 2002/03:35 om nationella Mål för folkhälsan vilka har sin grund 
i WHO:s arbete.1 Syftet med de nationella målen är att vara ett stöd för ett 
effektivt folkhälsoarbete1, 43, 44 och det övergripande målet är ”Att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-
folkningen”. Målområde sex av elva är En mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård där det uttrycks att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv skall genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en själv-
klar del av all vård och behandling. Primärvården lyfts fram som en viktig 
aktör med goda möjligheter att i ett tidigt skede informera och samtala om 
levnadsvanornas betydelse för hälsan och att ge stöd till förändringar för 
den som är i behov av det.1  

Eftersom det fanns stora variationer i hur landsting och vårdenheter i 
Sverige bedrev sjukdomsförebyggande arbete och en gemensam praxis 
saknades var regeringens avsikt att stärka det sjukdomsförebyggande arbe-
tet inom hälso- och sjukvården genom införandet av nationella riktlinjer. 
På regeringens uppdrag publicerade Socialstyrelsen 2011 Nationella rikt-
linjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna innehåller rekom-
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mendationer för sjukdomsförebyggande åtgärder för att stödja föränd-
ringar av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig 
fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Motiverande samtal (MI, 
Motivational Interviewing) är den samtalsmetodik för sjukdomsförebyg-
gande metoder som föreslås i de nationella riktlinjerna.45 

Livsstil 
Det är svårt att hitta en entydig definition av begreppet livsstil, men i litte-
raturen beskrivs livsstil ofta som det sätt människor väljer att leva sitt liv 
utifrån den livssituation de befinner sig i.46, 47 Begreppen livsstil, livsvillkor 
och levnadsvanor är kopplade till varandra. En individs livsvillkor kan ses 
som resultatet av individuella, sociala, socioekonomiska och miljömässiga 
omständigheter och står i huvudsak utanför individens kontroll.17, 48 Livs-
villkoren har stor betydelse för en individs livsstil eller levnadsvanor. Med 
levnadsvanor menas vanligen vanor som påverkar hälsan och där ohälso-
samma levnadsvanor kan utgöra hälsorisker.46 Nationella data från Sve-
rige 2007-2009, grundad på den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor, visar att 52 % av kvinnor och 35 % av män i åldrarna 16-84 år 
(totalt 44 %) uppger att de har hälsosamma levnadsvanor.49  

Livsstilen är inte permanent utan föränderlig. Det finns ingen optimal 
livsstil som passar alla utan faktorer som ålder, kön, socioekonomisk sta-
tus, inkomst, kultur, etnicitet familjeförhållande, sexualitet, fysisk kapa-
citet och arbetsförhållande kan påverka vilken livsstil en människa väl-
jer.17, 47 Livsstil kan ses som en form av socialt beteende som ger en bild av 
identiteten och talar om vem vi är eller vill vara, vilket kan vara lika vik-
tigt som hälsan. Vissa livsstilar innehåller positiva aspekter samtidigt som 
de ger ökade hälsorisker. Till exempel kan val av en livsstil som känne-
tecknas av risktagande och spänningssökande öka det sociala anseendet, 
och beteende som rökning och alkoholkonsumtion kan främja vissa soci-
ala situationer.47, 50 Ofta benämns exempelvis rökning, alkohol, kost och 
motion som livsstilsfaktorer och att ändra skadliga beteenden inom dessa 
områden beskrivs vanligen som livsstilsförändringar. I avhandlingen an-
vänds därför begreppen livsstil och livsstilsförändring även om begreppen 
levnadsvanor och förändring av levnadsvanor kanske hade varit en mer 
rättvisande och aktuell benämning. 

Livsstilen har visat sig ha stor betydelse för utvecklandet av flera sjuk-
domar. Livsstilssjukdomar, det vill säga sjukdomar som kan orsakas av 
livsstilen, så som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2 diabetes och kroniska 
lungsjukdomar, har under de senaste decennierna gått förbi smittsamma 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  19 
  

sjukdomar som den främsta dödsorsaken i världen.51 Framför allt i medel- 
och låginkomstländer har livsstilssjukdomar ökat dramatiskt. Dessa sjuk-
domar orsakas till stor del av de fyra riskfaktorerna tobaksbruk, ohälso-
sam kost, brist på fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol.51, 52I Sverige är 
de vanligaste dödsorsakerna hjärt-kärlsjukdomar och cancer men under de 
senaste decennierna har såväl insjuknande och dödsfall orsakade av hjärt- 
kärlsjukdomar minskat kraftigt, vilket har varit den enskilt största orsaken 
till att medellivslängden ökat och fortfarande ökar. Minskningen av hjärt- 
kärlsjukdomar har varit större för män än för kvinnor, vilket medfört att 
könsskillnaderna i medellivslängd minskat och var 2011 83.7 år för kvin-
nor och 79.8 år för män. Skillnaden i medellivslängd mellan olika utbild-
ningsgrupper har däremot ökat över tid. I yrkesverksam ålder är dödlig-
heten mer än dubbelt så hög för personer med enbart förgymnasial utbild-
ning än för de som har eftergymnasial utbildning, och skillnaden i medel-
livslängd mellan grupperna är cirka fem år. Generellt har personer med 
endast förgymnasial utbildning sämre hälsa än de med eftergymnasial 
utbildning. Kvinnor i yrkesverksam ålder som endast har förgymnasial 
utbildning har i flera avseende varit den grupp som haft sämst hälsout-
veckling. Bland kvinnor i yngre medelåldern med enbart förgymnasial 
utbildning har både insjuknandet i stroke och hjärtinfarkt ökat snarare än 
minskat. När det gäller ohälsosam livsstil rapporteras en skillnad mellan 
grupper i Sverige med olika utbildningsnivå 53, ett förhållande som även 
gäller globalt.54 Daglig rökning var vanligare bland svenska kvinnor och 
män med enbart förgymnasial utbildning jämfört med personer med efter-
gymnasial utbildning. Det var också vanligare att kvinnor och män med 
förgymnasial utbildning rapporterade en mer stillasittande fritid än de 
med eftergymnasial utbildning. Fetma var också vanligare bland personer 
med endast förgymnasial utbildning.53 

Livsstil har således betydelse för hälsa. Hälsa har olika innebörd för 
olika människor och är därför ett komplext begrepp. Dessutom kan synen 
på hälsa påverkas av faktorer som social klass, kön och etnicitet. För 
många betyder hälsa ”frånvaro av sjukdom” men begreppet kan också 
vara förknippat med känslor och stämningslägen. Normerna för vad som 
betraktas som ”friskt” varierar och var och en bedömer sitt hälsotillstånd 
subjektivt i enlighet med sina normer och förväntningar.9, 23, 48 Det är svårt 
att hitta en allmänt accepterad definition av hälsa. En av de mest citerade 
definitionerna är dock WHO:s definition från konstitutionen 1948: 
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”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity”55 

 
WHO:s definition av hälsa har emellertid kritiserats för att vara oreal-

istisk och idealistisk och för att den uttrycker ett statiskt tillstånd även om 
livet inte är statiskt. Definitionen är ändå betydelsefull då den uttrycker 
hälsa som något positivt och lyfter fram det psykiska och sociala välbefin-
nandets centrala roll.9 

Även om WHO:s definition av hälsa inte ändrats sedan 1948 har be-
greppet genomgått en förändring inte minst i samband med utvecklingen 
av det hälsofrämjande arbetet, där hälsa i mindre utsträckning betraktas 
som ett abstrakt begrepp utan som en resurs, där sociala och personliga 
resurser så väl som fysisk kapacitet betonas.13 WHO betraktar också hälsa 
som en grundläggande mänsklig rättighet, vilket innebär att alla skall ha 
tillgång till elementära resurser för att uppnå hälsa.17, 56  

Inom omvårdnad betraktas hälsa som en persons tillstånd och känsla av 
välbefinnande som innefattar tillstånd där personen är frisk och mår bra 
men också tillstånd där personen är allvarligt sjuk eller döende. Hälsa 
beskrivs vara en process som personen själv skapar och upplever i det 
dagliga livet. En persons upplevelse av hälsa kan påverkas av till exempel 
sjukdom, skada, lidande, smärta, fattigdom, arbetslöshet och brist på so-
ciala relationer. Livskraft beskrivs som hälsans kärnsubstans och essens 
och framställs som en central hälsoresurs med inneboende hälsopotential. 
Livskraft och livsglädje stärks om personen känner självrespekt och vär-
dighet samt blir bekräftad av någon annan. Hinder för hälsa kan vara 
relaterade till känslor av maktlöshet, skam, otrygghet, nedstämdhet, oro 
eller utanförskap.57-59 

Livsstilsförändring 
Enligt WHO skulle idag omkring 75 % av hjärt- kärlsjukdomarna och typ 
2-diabetes samt 40 % av cancerfallen kunna förebyggas om riskfaktorerna 
för dessa sjukdomar kunde elimineras.51 Det har till och med visats att 
över 90 % av alla hjärtinfarkter orsakas av faktorer som går att påverka 
och alltså i stor utsträckning kan förebyggas genom livsstilsförändringar.60 
För att detta skall vara möjligt är det hälsofrämjande arbetet av stor bety-
delse och på detta område pågår en ständig utveckling.15  

Inom det hälsofrämjande arbetet lyfter WHO fram empowerment som 
ett centralt begrepp vilket definieras som: 
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 ”A process through which people gain greater control over decisions and 
actions affecting their health”13  

 
Empowerment har stor betydelse i arbetet med att stödja människor för 

att åstadkomma livsstilsförändringar.23, 61 Rootman et al. 24 beskriver att 
det råder enighet mellan olika discipliner att empowerment är en viktig del 
i det hälsofrämjande arbetet. Empowerment kan på svenska översättas 
med ”egenmakt” 62 men eftersom empowerment anses vara ett etablerat 
begrepp i svenska språket används detta begrepp fortsättningsvis i avhand-
lingen.  

Empowerment kan vara både ett mål och en process. Empowerment 
som mål beskrivs som att ha kontroll över bestämningsfaktorerna för en 
persons hälsa. Som process anses empowerment vara att skapa en profess-
ionell relation där personen eller samhället har kontroll över förändrings-
processen.63 På det individuella planet handlar empowerment om en per-
sons makt att ta beslut och ha kontroll över sitt liv.17 Empowerment är 
patientcentrerat till sin inriktning.22, 48, 64 En form av individuellt empo-
werment är så kallat patient-empowerment, vilket uppstår när hälso- och 
sjukvårdspersonalens mål är att öka patientens förmåga att tänka kritiskt 
och ta självständiga och informerade beslut 33, 61, 65 samt att underlätta för 
och stödja patienten i att reflektera över sina upplevelser och sin situation. 
Reflektion kan leda till ökad medvetenhet och förståelse för konsekven-
serna av de egna besluten.65 Patientens självbestämmande är centralt och 
en beteendeförändring kan inte uppnås om inte patienten själv tar ansvar 
för den. Patienter beskrivs vara mer benägna att följa rekommenderade 
metoder om de har förstått vad som behövs för en beteendeförändring och 
har värderat det för sin egen del i stället för att andra har tvingat dem att 
handla på ett sätt som är emot deras egen vilja.61, 66 Enligt Aujoulat et al. 64 
behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha förståelse för att empowerment-
processen inte ser likadan ut för alla eftersom den bygger på patienternas 
egna prioriteringar och värderingar och att det bara är de själva som kan 
identifiera vad som är viktigast.  

Empowerment spelar en väsentlig roll i hälsofrämjande omvårdnadsar-
bete och är avgörande för att patienten skall kunna ta kontroll över sin 
hälsa för att kunna förbättra den.5, 61 Empowerment uppstår inom ramen 
för en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska som bygger 
på ett etablerat samarbete där patientens egenskaper, färdigheter, förmåga 
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att hantera olika situationer och fatta beslut utvecklas. Härigenom deltar 
patienten mer aktivt i beslut gällande den egna omvårdnaden.33, 61, 65, 67, 68 
Patienter kan uppleva empowerment-processen som positiv då de känner 
ökat självförtroende och att de kan göra sin röst hörd och de deltar då 
mer aktivt i beslut gällande den egna omvårdnaden.61, 66 

För att kunna uppnå empowerment är det viktigt att också känna till 
begreppet health literacy 69-71 på svenska benämnt hälsolitteracitet.72  Häl-
solitteracitet handlar om individens kognitiva förmåga och sociala färdig-
het att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, 
främja och förbättra hälsa.17, 71, 72 Begreppet innefattar även kognitiva och 
sociala förmågor som färdigheter i kritiskt tänkande, analys, beslutsfat-
tande och problemlösning samt att kunna kommunicera och ifrågasätta 
vad som krävs för att hantera information om hälsa och sjukvård. Hälso-
litteracitet innebär att uppnå en kunskapsnivå, personliga färdigheter och 
tillit till att vidta åtgärder för att förbättra hälsan genom att ändra den 
personliga livsstilen och livsvillkoren.17 En god hälsolitteracitet underlättar 
möjligheten att fatta välgrundade hälsorelaterade beslut både när man 
frisk och sjuk. Hälsolitteracitet hos en individ kan dock variera beroende 
på hälsotillstånd, sammanhang och informationsform och kan påverkas av 
oro, stress eller andra personliga tillstånd.72, 73  

Otillräcklig hälsolitteracitet kan påverka människor i alla åldrar och 
med olika socioekonomisk status och utbildningsnivå.72, 74 I Sverige har 
cirka 10 % av den vuxna befolkningen litterata förmågor på den mest 
elementära nivån, vilket är mindre än i flera andra länder.72 Bristande 
hälsolitteracitet kan också påverka möjligheten att göra välgrundade val 
om hälsa och livsstil. Personer med låg hälsolitteracitet beskrivs vara en 
sårbar grupp som kan riskera att behandlas fördomsfullt och diskrimine-
rande. De kan också uppleva skam, vilket kan leda till att de inte ställer de 
frågor de skulle behöva.72, 73 Personer med hög hälsolitteracitet har större 
möjligheter att få bättre information och kunskap om sjukdomar och 
hälsa.  De har också ofta bättre följsamhet till medicinsk information, 
mindre användning av preventiva åtgärder och ökad risk för medicinska 
misstag på grund av svårigheter att skilja objektiv och saklig information 
från felaktig eller kommersiell information.72, 73  

Patienter med låg hälsolitteracitet kan vara svåra att identifiera. Ett 
stort antal människor har svårt att med dagens komplexa hälso- och sjuk-
vård och att förstå medicinsk terminologi och begrepp som ligger utanför 
deras vanliga miljö. Hälsolitteracitet kan inte baseras på generaliseringar, 
stereotyper eller genom att bara betrakta patienten.71, 74 Sjuksköterskors 
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kunskap om hälsolitteracitet och dess roll för patienters hälsa anses vara 
begränsad.71, 75 För att främja hälsolitteracitet krävs kunskap och verktyg 
för att identifiera individer med brist på hälsolitteracitet. Många patienter 
som har låg hälsolitteracitet skäms över det och försöker dölja det. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att en avvisande eller 
negativ attityd från patienten kan bero på osäkerhet på grund av att hon 
eller han av något skäl inte förstår informationen eller hur den skall an-
vändas.71, 76 En patientcentrerad kommunikation som är klar och tydlig 
anges vara väsentlig för att nå patienter med låg hälsolitteracitet och kan 
bidra till att patienten blir en aktiv samarbetspartner snarare än en passiv 
vårdkonsument.73-75 I en review-studie beskriver Barry et al. 70 att främ-
jande av hälsolittercitet ses som en nyckelfaktor för att minska ojämlikhet 
i hälsa i befolkningen. Men trots det ökade erkännandet av hälsolittera-
citet som en viktig komponent för att förbättra människors hälsa har det 
visats att det finns stora kunskapsluckor avseende det bästa sättet att öka 
befolkningens hälsolitteracitet, särskilt i grupper med låg hälsolitteracitet. 

Samtidigt som patient-empowerment och hälsolitteracitet är relaterade 
till varandra är det två skilda begrepp och det är viktigt att särskilja dem. 
En god hälsolitteracitet behöver inte betyda att patienten har empower-
ment och vice versa. En patient som har empowerment och som tar en 
aktiv del i besluten om sin hälsa men som har låg hälsolitteracitet kan göra 
val som äventyrar hennes eller hans hälsa, medan en patient med hög häl-
solitteracitet men som saknar empowerment kan välja att bli beroende av 
hälso- och sjukvårdpersonalens beslut trots den egen förmåga att fatta 
välunderbyggda beslut när det gäller hälsan. Detta belyser behovet av väl 
avvägda råd och information till patienten samt att hälso- och sjukvård-
personal känner till begreppen empowerment och hälsolitteracitet både 
var för sig och i samverkan.77, 78  

Motiverande samtal 
MI är en form av patient-empowerment med utgångspunkt i att patienten 
själv har kontroll över beslut som rör livsstilen 66, 79 vilket även kan under-
lätta patientens hälsolitteracitet. 71, 75 Metoden kan användas i alla patient-
samtal och ses som ett viktigt hjälpmedel för hälso- och sjukvårdspersona-
lens arbete med att stödja patienter till livsstilsförändringar.66 MI definie-
ras som:  

”a collaborative, person-centered form of guiding to elicit and strengthen 
motivation for change”80 
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MI baseras på flera olika traditioner inom psykologin, då främst Rogers 
klientcentrerade psykoterapi, 81, 82 men har också påverkats av Bems teori 
83, 84 samt Brehm och Brehms arbete.85 TTM (The Transtheoretical Model 
of Behavioral Change) innefattande SOC (Stage of Change)86 utvecklades 
vid sidan av MI och var redan från början nära knuten till MI, vilket 
ibland har lett till missuppfattningen att MI baseras på TTM. MI är inte 
heller en form av KBT (kognitiv beteendeterapi).87  

MI har haft en närmast explosionsartad spridning globalt eftersom me-
toden, trots att den är komplicerad, ibland beskrivits som snabb och en-
kel.87, 88 På grund av den snabba internationella spridningen har MI ibland 
förväxlats med andra metoder, 87 vilket ökar risken för att den kan bli 
diffus. MI:s upphovsmän, Miller och Rollnick, har därför försökt att klart 
definiera vad MI är och deras beskrivning har utvecklats med tiden, ef-
tersom MI inte är en ”färdig” metod utan under ständig utveckling.87  

MI avviker från traditionella hälsorådgivande metoder där fokus ligger 
på de råd som ges och där fakta och tolkningar enbart görs av rådgivaren 
som är ”experten”. Patienten är i en position där hon eller han kan accep-
tera råden eller förkasta dem genom att inte följa dem. I MI är det i stället 
patienterna som får inta expertrollen och som måste bestämma hur de 
skall tolka och ta till sig den information som ges och om den är relevant 
eller inte i den personliga situationen.88 MI är alltså inte ett sätt eller knep 
för att få människor att göra det man vill få dem att göra utan i huvudsak 
en metod för kommunikation och ett sätt att förhålla sig i relationen med 
människor.87  

Inom MI betonas vikten av så kallat ”förändringsprat” vars terapeu-
tiska komponent är unik för MI.89 Det finns i MI fyra allmänna principer: 
Empati, Utveckla diskrepans, Rulla med motstånd och Stöd självkompe-
tens vilka är vägledande och anger filosofin i MI. De fem specifika tekni-
ker som används genom hela processen i MI är: Bekräfta, Öppna frågor, 
Reflektivt lyssnande, Summeringar och Framkalla förändringsprat.80 Med 
tiden har dock tonvikten kommit att läggas allt mer på den grundläggande 
andan i MI som bygger på Samarbete, Framkallande och Autonomi i stäl-
let för mekanisk inlärning av tekniker och färdigheter.80, 87 Åtskillnad mel-
lan andan i MI och dess tekniker är viktig, eftersom rådgivaren kan an-
vända teknikerna men sakna andan i MI. Andan är förutsättning för för-
ändring och utan andan är det inte MI.87  

MI kan användas i så väl långa behandlings- och rådgivningsprocesser 
som korta (upp till 15 minuter) och enstaka konsultationer och metoden 
har stor potential att användas inom hälso- och sjukvård. För att hantera 
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tidspressen inom hälso- och sjukvården har ofta samtalets längd reduce-
rats till det korta motiverande samtalet. Eftersom många patienter som 
inte från början har en beredskap till förändring kan korta samtal vara 
användbara som en kickstart av motivationsprocessen och även om inte 
besluts tas i samtalet kan det komma inom den närmsta tiden.88, 90, 91  

Om sjuksköterskan behärskar MI kan ett samarbete etableras mellan 
patient och sjuksköterska som kan hjälpa patienten att uppnå sina person-
liga mål.66 Söderlund et al. 79 beskriver att det kan vara krävande för sjuk-
sköterskan att lära sig använda metoden. Utbildning och tillämpning av 
metoden kräver mycket tid 79, 92, 93 och sjuksköterskor behöver ha många 
livsstilssamtal med patienter för att lära sig behärska metoden.93 Patien-
tens motivation till förändring kan också relateras till hur kunnig sjukskö-
terskan är på MI.93 För att upprätthålla sina kunskaper i metoden behöver 
sjuksköterskan därför uppföljande utbildningar och feedback.92 Jansink et 
al. 93 har visat att ett år efter utbildning i MI var upprätthållandet av 
skicklighet i MI minimalt hos de sjuksköterskor som inte kontinuerligt 
arbetade med metoden men de hade blivit bättre på att bjuda in patienter-
na att prata om beteendeförändringar och att bedöma patientens motiva-
tion till förändring. Om sjuksköterskor är vana att arbeta utifrån det ex-
perttänkande som kan förekomma i den traditionella medicinen kan de ha 
svårigheter att lära sig det förhållningsätt som genomsyrar MI. Det kan till 
exempel upplevas som problematiskt att åstadkomma en bra kommuni-
kation med patienter som visar ovilja att ta ansvar för sin egen hälsa, 41, 94, 

95 som inte kan sätta egna mål eller inte förstår behovet av förändringar.41, 

66 Även tidsbrist anges som ett hinder för klinisk användning av MI.95   
Det har gjorts ett antal reviewstudier angående MI:s effekt 96-100 där MI 

har visat sig ha en gynnsam effekt på flera levnadsvanor som riskbruk av 
alkohol 97, 98, 100, tobaksbruk, 100 fysisk aktivitet och ohälsosamma kostva-
nor.96, 99, 100 MI gav bättre resultat än traditionell rådgivning såväl vid ob-
jektiva mätningar av exempelvis kolesterolvärden som vid subjektiv mät-
ning med självskattning.98 MI tar kortare tid att använda jämfört med 
andra behandlingar såsom KBT och passar därför att användas även i 
tidspressade situationer. Korta samtal kan vara tillräckligt för att åstad-
komma beteendeförändring men sannolikheten för att patienten ändrar 
sitt beteende ökar vid flera möten. Effekten är också starkare på kort än 
på lång sikt men varierar från studie till studie.96-99 MI är effektivare än 
ingen behandling alls och oftast effektivare än annan behandling.99 Studier 
har också visat att MI mer kostnadseffektiv än andra behandlingar 96, 99 
och mer effektiv när det gäller vidmakthållande än andra jämförbara me-
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toder.96, 97 Det finns dock tecken på att när MI utförs enligt en manual ger 
det sämre effekt än då en mer flexibel användning tillämpas.97, 100 En sy-
nergieffekt tycks kunna uppnås om MI kombineras med andra insatser 
som KBT, stresshantering och traditionell rådgivning.97 Inga studier har 
visat att MI har skadliga eller negativa effekter.98  

Miller & Rollnick 101 betonar dock att det i meta-analyser av intervent-
ioner som rör metoder för beteendeförändringar är vanligt med stor vari-
ation i den rapporterade effekten. När de gäller effekten av MI beskriver 
de att det inte är ovanligt att i meta-analyser inkludera studier även om 
det inte alltid finns en klar evidens för att MI har använts.   
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Motiv för avhandlingen 
Det råder stor enighet både nationellt och internationellt om att hälso-
främjande arbete är betydelsefullt för befolkningens hälsoutveckling. Både 
WHO och den svenska regeringen påtalar att det är angeläget att folkhäl-
san förbättras särskilt bland de grupper som är mest utsatta för ohälsa. 
Det kan vara svårt att förstå vad hälsofrämjande arbete är och hur det kan 
integreras i det kliniska arbetet. För att använda resurser på ett ändamåls-
enligt sätt och för att kunna optimera det hälsofrämjande arbetet är det 
viktigt att satsa på metoder som fungerar för både patienter och sjukskö-
terskor.  

Det saknas kunskap om patienters och sjuksköterskors erfarenhet av 
hälsofrämjande arbete med betoning på livsstilssamtal. Kunskapen om 
vilken betydelse det har att livsstilen tas upp i vårdmötet och i vilken ut-
sträckning patienterna gör livsstilsförändringar efter råd från hälso- och 
sjukvårdspersonal är också bristfällig. Vidare saknas kunskap om vad som 
är väsentligt för en lyckad implementering av det hälsofrämjande arbetet. 

MI är en etablerad metod, både nationellt och internationellt, för stöd 
till patienter som vill ändra livsstil. Det saknas dock kunskaper om hur de 
patienter som fått livsstilssamtal erfarit samtalen. Dessutom är det spar-
samt utforskat vilka erfarenheter sjuksköterskor har av MI som metod i 
hälsofrämjande arbete. Genom bättre förståelse för patienters erfarenhet 
av livsstilssamtal som baseras på MI och på interaktionen mellan patient 
och sjuksköterska kan sätt att ytterligare förbättra livsstilssamtalens utfö-
rande och användingsområde identifieras.  Avhandlingens intention är att 
ge ökad kunskap för att kunna bidra till bättre livsstilssamtal både ur 
patient- och sjuksköterskeperspektiv.    
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SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte 
Det övergripande syftet var att utforska och beskriva hälsofrämjande ar-
bete med fokus på livsstilssamtal ur patient- och sjuksköterskeperspektiv 
samt att undersöka samband mellan hälso- och sjukvårdspersonals 
livsstilsråd och befolkningens livsstilsförändringar. 

Specifika syften för delstudie I-IV 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av MI som metod i hälso-

främjande arbete (I). 
Att beskriva patienters erfarenheter av livsstilssamtal baserade på MI 

(II). 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete och 

hur det efter utbildning implementeras i den kliniska verksamheten (III). 
Att studera om det finns samband mellan hälso- och sjukvårdspersonals 

livsstilsråd och befolkningens livsstilsförändringar med fokus på kön, ål-
der, och utbildningsnivå (IV). 
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Metod 

Design 
I avhandlingen ingår fyra delstudier. En av studierna har en jämförande 
design och baseras på data från en nationell befolkningsundersökning med 
telefonenkäter (IV). Övriga delstudier har en kvalitativ deskriptiv design 
och har genomförts med individuella intervjuer (I, II) och fokusgruppsin-
tervjuer (III) (Tabell 1). Analysen har varit både kvalitativ (I-III) och kvan-
titativ (IV).  
 

Tabell 1. Översikt över delstudierna (I-IV)  
Studie Syfte Metod Urval Datainsam-

lingsmetod 
Data-
analys 

I Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av MI 
som metod i 
hälsofrämjande 
arbete 

Kvalitativ 20 sjuksköterskor 
som använder MI i 
sina patientkontak-
ter 

Individuell 
intervju  

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

II Att beskriva 
patienters erfa-
renhet av 
livsstilssamtal 
baserade på MI 

Kvalitativ 16 patienter som 
varit på minst tre 
livsstilssamtal hos 
någon av sjukskö-
terskorna i delstu-
die I 

Individuell 
intervju 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

III Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
hälsofrämjande 
arbete och hur 
det efter utbild-
ning implemen-
terats i den 
kliniska verk-
samheten   

Kvalitativ  Tre fokusgrupper, 
en med sex delta-
gare och två med 
fem. Alla deltagare 
var distriktsskö-
terskor som hade 
deltagit i en ut-
bildning i hälso-
främjande hälso- 
och sjukvård 

Fokusgrupps
intervju 

Kvalitativ 
innehålls-
analys  

IV Att studera om 
det finns sam-
band mellan 
hälso- och sjuk-
vårdspersonals 
livsstilsråd och 
befolkningens 
livsstilsföränd-
ringar med fokus 
på kön, ålder 
och utbildnings-
nivå. 

Kvanti-
tativ 

Ett populationsur-
val från den nat-
ionella befolk-
ningsundersök-
ningen ”Vårdba-
rometern” 2008-
2009 där svaren 
från de 52 595 
personer som 
besökt sjukvården 
som patient de 
senaste 12 måna-
derna analyserades  

Registerstu-
die av ett 
material sin 
insamlats via 
telefoninter-
vju  

Beskri-
vande och 
analytisk 
statistik 
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Urval  
I Landstinget Hallands arbete med att utveckla en mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård genomfördes under perioden 2007-09 en utbildnings-
satsning för all personal med behandlande patientkontakt. Utbildningen 
pågår sedan dess kontinuerligt men i betydligt mindre omfattning. Syftet 
med utbildningen var att ge grundläggande fakta avseende riskområdena 
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt/fetma och brist på fysisk aktivi-
tet. Utbildningen inkluderade också hur det hälsofrämjande arbetet prak-
tiskt skall genomföras, hur patienten skall bemötas och vilka lokala hän-
visningsresurser som finns med det främsta målet att kunna stödja männi-
skor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Den metod 
för stöd som ingick i utbildningssatsningen var MI.102 Utbildningen var 
frivillig. Sjuksköterskorna i delstudie I och III hade deltagit i utbildnings-
satsningen. 

I kvalitativ forskning används för det mesta små urval och det är därför 
särskilt viktig med ett urval med hög potential att kunna få så rik inform-
ation som möjligt om det undersökta ämnet.103 För att inkludera sjukskö-
terskor i Landstinget Halland som efter utbildningssatsningen arbetade 
aktivt med MI i sina patientkontakter inhämtades, genom kontakt med 
varje kommuns kontaktperson för länets MI-utbildningar, namn på sjuk-
sköterskor som ofta använde MI i sitt arbete (I). Totalt erhölls 24 namn 
på sjuksköterskor, alla kvinnor, som uppfyllde kriteriet. Fyra kunde inte 
delta på grund av tidsbrist och resterande 20 sjuksköterskor ingick i stu-
dien. Sjuksköterskorna arbetade inom primärvården på distriktssköters-
kemottagning, läkarmottagning eller barnavårdscentral vid 13 vårdcen-
traler utspridda över hela länet och i olika befolkningsstrukturer. Sjukskö-
terskorna hade specialuppdrag som tobaksavvänjare, alkoholavvänjare, 
diabetessköterska eller BVC-sköterska. Sjutton hade specialistutbildning 
till distriktssköterska. Sjuksköterskorna hade arbetat 12-40 år som sjuk-
sköterskor (medelvärde 26 år). Alla sjuksköterskor hade genomgått en 
eller flera utbildningar i MI och arbetat enligt metoden i 3-10 år.   

För att komma i kontakt med patienter som varit på livsstilssamtal (II) 
kontaktades de sjuksköterskor som deltog i delstudie I. Nio sjuksköterskor 
hade vid kontakttillfället patienter som besökte dem för livsstilssamtal. 
Sjuksköterskorna fick instruktioner om att fråga de två första patienterna 
de, under den första månaden efter att de blivit tillfrågande, träffade för 
livsstilssamtal om deltagande i studien. Inklusionskriteriet var att patien-
ten skulle ha varit hos sjuksköterskan vid minst tre tillfällen. Två av sjuk-
sköterskorna kom bara i kontakt med vardera en patient som hade möj-
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lighet att delta och de övriga sjuksköterskorna kom i kontakt med två 
patienter vardera som ville delta. Alla 16 patienter som tillfrågades sva-
rade ja till deltagande, 6 kvinnor och 10 män, i åldrarna 28-77 år (medel-
värde 60 år), alla svensktalande. Av patienterna hade sju problem med 
rökning, en med rökning och vikt, fyra med riskbruk eller missbruk av 
alkohol, två hade viktproblem och två behövde kost- och motionsrådgiv-
ning på grund av diabetes. Av rökarna hade sex försökt att sluta röka 
tidigare varav två var tillbaka hos sjuksköterskan efter ett återfall. Patien-
terna hade besökt sjuksköterskan från tre till ett flertal gånger under fyra 
år. 

Till delstudie III gjordes ett urval av vårdcentraler i Halland. Urvalskri-
teriet var att vårdcentralen hade minst fem anställda sjuksköterskor då 
den ideala gruppstorleken vid fokusgruppsintervjuer är fem till tio perso-
ner per grupp.104 För att få så stor variation som möjligt i fråga om sjuk-
sköterskornas erfarenheter var ett urvalskriterium att vårdcentralerna 
skulle ligga i områden med olika socioekonomi och på landsbygd respek-
tive i tätort. Urvalet i studien bestod av tre fokusgrupper, en med sex och 
två med fem deltagare. Av de 16 deltagarna var två män. Målet var från 
början tre fokusgrupper, vilket bedömdes tillräckligt för att uppnå syftet. 
Vid fokusgruppsintervjuer är det generellt svårt att avgöra hur många 
grupper som behövs då detta styrs av syftet men tre betraktas som ett 
minimum.105, 106 De tre först tillfrågade grupperna svarade alla ja till delta-
gande. Efter att dessa tre fokusgruppsintervjuer genomförts utvärderades 
innehållet och det upplevdes att den kunskap som framkommit var relativt 
väl överensstämmande. Därför bedömdes det mindre sannolikt att det 
skulle tillkomma ytterligare kunskap med fler grupper. Varje fokusgrupp 
bestod av deltagare från samma vårdcentral. Samtliga deltagare hade spe-
cialistutbildning till distriktssköterska. Alla sjuksköterskor kände till be-
greppet hälsofrämjande arbete och använde det i sitt kliniska arbete. Del-
tagarna i två av grupperna arbetade i tätort och deltagarna i den tredje 
gruppen arbetade på landsbygden.   

Delstudie IV är en tvärsnittsstudie och utgår från en nationell svensk be-
folkningsundersökning, Vårdbarometern 107, 108, som genomfördes 2001-
2009 på uppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). I Vårdba-
rometern skattade medborgarna sina attityder till, kunskap om och för-
väntning på hälso- och sjukvården och i vilken omfattning sjukvårdens 
livsstilsråd når befolkningen. I Vårdbarometern gjordes fyra gånger/år ett 
slumpmässigt urval bland hela befolkningen från 18 års ålder och urvals-
ramen bestod av telefonnummerregister. Källan till telefonnummerregist-
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ren som användes var det statliga personadressregistret SPAR. Urvalet var 
först stratifierat efter postnummerområde, därefter genomfördes ett 
slumpmässigt urval inom varje partition. Det var alltid den person i hus-
hållet som senast fyllt år och var 18 år eller mer som blev tillfrågad. Inget 
telefonnummer ringdes två gånger. Varje år telefonintervjuades 0.5 % av 
den vuxna befolkningen vilket motsvarade minst 1000 personer inom 
varje deltagande region. Alla regioner i landet utom Gotland deltog vilket 
utgör ett underlag på 99.4% av den totala befolkningen. Studien utgår 
från 2008 till tredje kvartalet 2009 och baseras på de deltagare som under 
en 12 månadersperiod före telefonintervjun besökt sjukvården som patient 
(n=52 595)(Figur 1). 

 

Figur 1. Flödeschema över studiepopulationen. 
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Datainsamling 

Individuella intervjuer I-II 
Datainsamlingsmetod i delstudie I och II var en individuell ostrukturerad 
kvalitativ intervju där informanterna tillfrågades inom frågeområden med 
öppna svarsalternativ.103 Intervjuerna genomfördes i form av ett samtal 
om sjuksköterskornas erfarenhet av MI som metod i hälsofrämjande ar-
bete (I) respektive patienternas erfarenhet av livsstilssamtalen de haft med 
sjuksköterskan (II). I delstudie I inleddes intervjun med frågan när sjuk-
sköterskorna hade kommit i kontakt med MI för första gången och deras 
utbildning i metoden. De ombads sedan berätta hur de arbetade med me-
toden och om sina erfarenheter av den. Intervjun utgick från fyra frågeom-
råden som berörde metodens betydelse för kontakt med och respons från 
patienten samt resultat och möjligheter/hinder med metoden. Patientinter-
vjuerna (II) inleddes med frågan om vad i livsstilen de hade önskat hjälp 
med att ändra och på vilket sätt de kom i kontakt med sjuksköterskan. 
Därefter ombads de berätta om sina erfarenheter från samtalen inom tre 
frågeområden som berörde vilken kontakt de upplevde sig ha fått med 
sjuksköterskan i samtalen, vilket resultat de upplevde när det gällde att 
göra en livsstilsförändring och vilka möjligheter och hinder de upplevde i 
samtalen.  

I både delstudie I och II ställdes följdfrågor utifrån det som kom upp 
under intervjun. Intervjuerna i delstudie I genomfördes på informantens 
arbetsplats och i delstudie II på en plats som informanten valt, vilket an-
tingen var hemmet eller på den aktuella vårdcentralen. Intervjuerna (I-II) 
tog 30-55 minuter och spelades in för att minimera risken att missa viktig 
information och för att intervjuaren skulle kunna lyssna på informationen 
i intervjusituationen. Intervjuerna transkriberades av intervjuaren. 

Fokusgruppsintervju III 
Fokusgruppsintervjuerna (III) var semistrukturerade och utgick från 
samma frågor med öppna svarsalternativ i alla grupper.103 Intervjuerna 
genomfördes som en diskussion med fokus på distriktssköterskornas erfa-
renhet av hälsofrämjande arbete och dess implementering i vårdverksam-
heten och ägde rum två och ett halvt år efter den utbildningssatsning som 
genomförts i Halland. I fokusgruppsintervjuer uppstår en interaktion mel-
lan deltagarna som bidrar till en diskussion om annars självklara uppfatt-
ningar, vilket gör att olika synpunkter och åsikter kan bli synliga.104, 109 
Det som sägs kan bekräftas, förstärkas eller motsägas av gruppen, vilket 
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Webb & Kevern 109 menar inte går att uppnå med andra metoder. Fokus-
gruppsintervjuerna leddes av forskaren som moderator. Moderatorn styr-
de diskussionen enligt intervjuguiden och såg till att deltagarna höll sig till 
ämnet. Moderatorn tog också ansvar för att ingen deltagare blev ledande 
utan att alla fick komma till tals och inte avbröt varandra. I övrigt för-
sökte moderatorn ha en återhållsam roll för att inte färga diskussionen 
utan ge utrymme för deltagarna att samtala fritt. En bisittare, som var väl 
insatt i ämnet, men inte deltagare i forskningsteamet, deltog vid intervju-
erna genom att observera deltagarna och samtalet samt summera diskuss-
ionen och återkoppla till deltagarna. Bisittaren ställde också följdfrågor 
om något var oklart. Intervjuerna tog 65-80 minuter och bandinspelades 
för att sedan transkriberas av moderatorn. 

Kvantitativ delstudie IV 
All data är insamlad via Vårdbarometern.107, 108 Datainsamlingen, som 
genomfördes av ett intervjubolag via telefonintervju, bestod av 65 fasta 
frågor (2008) vid fyra undersökningstillfällen per år, en gång per kvartal. 
Samtliga intervjuare genomgick en introduktionsutbildning innan fältarbe-
tet påbörjades. Den grundläggande intervjuarutbildningen följdes upp 
regelbundet. Alla telefonintervjuer genomfördes under ledning av en erfa-
ren fältansvarig och kontrollintervjuer skedde fortlöpande medan fältarbe-
tet pågick.  

De två frågor som berörde livsstil och som ingår i delstudien var formu-
lerade enligt följande: ”Har det hänt att läkare eller annan vårdpersonal 
tagit upp livsstilsfrågor som rökning, alkohol, kost och motion med dig 
under de senaste 12 månaderna?” och ”Har råden bidragit till att du för-
ändrat din livsstil?”och skattades med en nominalskala med svarsalterna-
tiven ja/nej/vet ej. Demografiska data som användes var kön 
(man/kvinna), ålder (år) samt genomförd högsta utbildning (gymnasium, 
högskola/universitet) eftersom dessa faktorer kan ha betydelse för ojäm-
likhet i hälsa.53, 110, 111  

Dataanalys 

Innehållsanalys (I-III) 
Kvalitativ data kan analyseras på flera olika sätt varav kvalitativ inne-
hållsanalys är en metod.112, 113 Kvalitativ innehållsanalys är en metod för 
att analysera reproducerbara och giltiga slutsatser från text till använd-
bara sammanhang. För ett par decennier sedan användes kvalitativ inne-
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hållsanalys i stort sett bara inom journalistik och kommunikationsforsk-
ning men har med tiden blivit allmänt accepterad för att analysera en-
skilda människors tankar och upplevelser.114 Kvalitativ innehållsanalys är 
begränsad både vad gäller teoriutveckling och beskrivning av levd erfaren-
het men har ändå ett brett användningsområde. Analysen tar sin utgångs-
punkt i data för att få fram de mönster och teman som framträder i inne-
hållet.113  

Kvalitativ innehållsanalys är en användbar metod då data kan analyse-
ras på olika abstraktionsnivåer, det vill säga både på manifest nivå, som 
beskriver det texten säger, och latent nivå där forskaren gör en tolkning av 
data. Enlig Graneheim och Lundman 115 finns det i varje text såväl ett 
manifest som ett latent budskap och forskaren gör alltid en mer eller 
mindre djup tolkning texten. Det är viktigt att texten ses i ett sammanhang 
och därför behövs kunskap om exempelvis deltagarnas kön, ålder, utbild-
ning eller andra faktorer som har betydelse för studiens syfte. Fokus är att 
beskriva variationer och att försöka identifiera skillnader och likheter i 
texten vilka uttrycks som kategorier och teman på olika tolkningsnivå.112, 

113, 115 Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys ges möjlighet att analysera 
ett stort textmaterial och metoden är därför lämplig vid öppna frågor då 
informanterna har möjlighet att tala fritt.112, 115, 116 Metoden är lämplig för 
analys av data som samlats in med olika kvalitativa ansatser, däribland 
fokusgrupper.116  

Data i delstudie I-III har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys och 
utgår från ett antal analyssteg beskrivna av Graneheim och Lundman.115 
Hela texten lästes igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. 
Meningar och fraser som innehöll information relevant för syftet identifie-
rades. Omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod. De me-
ningsbärande enheterna kondenserades för att korta ner texten men ändå 
behålla kärnan i innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna 
sorterades och strukturerades utifrån liknade innehåll i subkategorier och 
kategorier. Under hela analysprocessen gjordes jämförelser med den tran-
skriberade texten så att viktigt innehåll inte missades. Koder och katego-
rier jämfördes med varandra och med originaldata. Kategorierna återspeg-
lar det centrala budskapet i intervjuerna och utgör det manifesta innehål-
let. I delstudie I och II formulerades ett tema, där det latenta innehållet i 
intervjuerna framgår.  
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Statistisk analys (IV) 
I delstudie IV utgick analysen av data från första kvartalet 2008 till och 
med tredje kvartalet 2009, eftersom frågan om individerna ändrat livsstil 
endast fanns med under denna period. Både deskriptiv och analytisk sta-
tistik användes. Bakgrundsvariablerna ålder, kön och utbildningsnivå 
presenterades med deskriptiv statistik. För jämförelse mellan olika grupper 
där variablen var nominal användes Chi-2 test.117 För att jämföra variabler 
med ordinalskala användes Spearmans korrelationstest 118 och för att un-
dersöka eventuell inverkan av karaktäristiska variabler på en utfallsfråga 
av dikotom art (outcome variable) nyttjades logistisk regressionsanalys.119 
Samtliga test var dubbelsidiga och signifikansnivån sattes till 0.05. Data 
analyserades i dataprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics) version 20.0.120  

Etiska överväganden 
De etiska övervägandena i delstudierna är i enlighet med Helsingfors de-
klarationen121, Lag för etikprövning som avser människor (2003:460)122 
och Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskningen i Norden.123 För samtliga 
delstudier erhölls tillstånd från Regionala etikprövningsnämnden i Lund 
(dnr 276/2008). För delstudie III gjordes senare en ändringsansökan för 
fokusgruppsintervjuerna, vilken godkändes i protokoll från vetenskaplig 
sekreterare (dnr 2011/413).  
Vid upplägg och genomförande av delstudierna följdes de fyra etiska prin-
ciper som vägleder omvårdnadsforskningen enligt Etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskningen i Norden.123 

Principen om autonomi  
Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om studien, 
dess syfte och genomförande samt att det var frivilligt att delta. Vidare 
fick de information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
utan att ange orsaken. De fick också information om att intervjumaterialet 
var avidentifierat och behandlades konfidentiellt. Informanterna lämnade 
skriftligt samtycke till sitt deltagande i studien.  

För delstudie II fick informanterna dessutom information om att ett av-
brytande inte skulle ha några negativa konsekvenser för deras fortsatta 
kontakt med vården och att någon återkoppling mellan intervjuaren och 
deras behandlande sjuksköterska inte skulle ske.  Eftersom sjuksköters-
korna var de som initialt tillfrågade patienterna om deltagande fanns en 
risk att de kunde känna sig i beroendeställning och därför kunde uppleva 
sig tvingade att delta. Då intervjuaren ringde upp informanten för att ge 
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ytterligare information om vad medverkan innebar och hur intervjun 
skulle genomföras gavs åter möjlighet för informanten att tacka nej till 
deltagande. Ingen tackade dock nej till deltagande. Informanterna stod 
inte i beroendeställning till intervjuare (I,II,IV) och inte till moderator eller 
bisittare (III). Gällande fokusgrupperna (III) går det av naturliga skäl inte 
att ha anonymitet inom gruppen. Innan diskussionerna började kom 
grupperna därför överens om att det som sades i rummet skulle stanna där 
och att namn på patienter eller kollegor inte skulle nämnas av någon av 
deltagarna. I delstudie IV var svaren anonyma och inga informanter 
nämnda vid namn (I-IV). 

Principen om att göra gott 
Målet med delstudierna (I-III) var att öka förståelsen för det hälsofräm-
jande arbetet utifrån både patient- och sjuksköterskeperspektiv, vilket kan 
komma deltagarna till del genom ett förbättrat hälsofrämjande arbete 
främst när det gäller livsstilsamtal. För delstudie IV var avsikten att öka 
kunskapen om betydelsen av hälso- och sjukvårdens livsstilsråd för att 
kunna tillgodose patienternas behov när det gäller livsstilsproblematik.  

Principen om att inte skada 
Inför delstudie I-III informerades verksamhetscheferna vid de aktuella 
vårdcentralerna om att studien skulle genomföras. För delstudie II god-
kände även verksamhetschefen vid den vårdcentral där patienten varit på 
livsstilssamtal att sjuksköterskan lämnande ut namn och telefonnummer 
till intervjuaren. Inte alla patienter kunde ange hur många livsstilssamtal 
de sammanlagt varit på hos sjuksköterskan. För att det inte skulle ske 
något informationsutbyte mellan intervjuaren och sjuksköterskan angå-
ende patienten tillfrågades inte sjuksköterskorna om hur många gånger 
patienterna besökt dem. För att skapa trygghet genomfördes intervjuerna i 
delstudie I och III på informanternas arbetsplats och i delstudie II på plats 
som informanten önskade, i det här fallet på Vårdcentralen eller i hemmet. 
För informanterna i delstudie I och III betonades att avsikten med inter-
vjun inte var ett kunskapstest utan att det var deras upplevelser av MI 
respektive det hälsofrämjande arbetet som skulle vara i fokus.  

Informanterna i delstudierna pressades aldrig att tala om något de inte 
ville. Informanterna i delstudie II erbjöds att kontakta intervjuaren om de 
hade frågor eller saker de ville diskutera efter intervjun men ingen utnytt-
jade detta erbjudande.  
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Principen om rättvisa 
Delstudie I-III utgick från samma frågeområden eller frågor och alla berät-
telser gavs lika stort värde. I delstudie IV skedde ett slumpvis urval. I 
delstudierna ingick inga informanter som hade begränsad förmåga till 
självbestämmande.  
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Resultat 

Sjuksköterskors erfarenhet av MI som metod i det hälsofräm-
jande arbetet (I).  
I resultatet framkom fem kategorier: Krävande, Berikande, Användbart, 
Ger medvetenhet och Vägledande i vårdrelationen. Kategorierna beskriver 
sjuksköterskornas erfarenhet av MI som metod i hälsofrämjande arbete 
(Tabell 2). Alla kategorier bildar tillsammans en helhet för vad sjukskö-
terskorna lyfter fram som väsentligt i arbetet med MI, vilket resulterade i 
temat MI är ett värdefullt redskap i sjuksköterskornas hälsofrämjande 
arbete.  
 

Tabell 2. Sjuksköterskors erfarenhet av MI som metod. Tema, kategorier 

och subkategorier. 

Tema Kategori Subkategori 

MI är ett värdefullt redskap i 

primärvårdssjuksköterskors 

hälsofrämjande arbete 

Krävande 

Yrkeserfarenhet 

Träning  

Intresse  

Lyhördhet och respekt  

Tid  

Berikande 

Stimulerande  

Utvecklande  

Effektiv 

Användbar  
Kan användas mångsidigt 

Kan användas flexibelt 

Medvetenhet   

Tydliggör rollen 

Tydliggör förändringsstrate-

gier 

Vägleder vårdrelationen 

Tillit 

Ömsesidighet 

Tillåtenhet 
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Krävande  
Arbete med MI beskrevs av sjuksköterskorna som krävande. De lyfte fram 
att en god grund för att kunna ta till sig och arbeta enligt metoden var att 
de hade yrkeserfarenhet. Erfarenhet gav trygghet vilket gjorde att de 
kunde sätta sig själva i bakgrunden i samtalen med patienten. Sjuksköters-
korna upplevde att utbildning var en förutsättning för att kunna arbeta 
med metoden. De ansåg inte att det behövdes många och långa utbild-
ningar för att utvecklas i metoden utan önskade sig i stället fortlöpande 
utbildning och handledning. Sjuksköterskorna betonade dock att det inte 
går att läsa sig till hur MI skall användas utan det krävs också att de vågar 
öva på och använda metoden ofta i sina samtal. De uttryckte hur viktigt 
det var att ha ett eget intresse att vilja arbeta med metoden för att de 
skulle kunna ta den till sig. Utan intresse kunde det vara svårt att motivera 
sig att öva för att komma djupare in i metoden och då var det lätt att falla 
tillbaka till det gamla arbetssättet med att informera i stället för att moti-
vera. För att kunna få med sig patienterna beskrev sjuksköterskorna att 
det krävdes att de hade lyhördhet och respekt för patienten och att de var 
närvarande i samtalet. Det ansågs viktigt att kunna backa när det behöv-
des för att patienten inte skulle känna sig kränkt och behöva försvara sig. 
Sjuksköterskorna uttryckte att de var väl införstådda med att livsstilsför-
ändringar är ett långsiktigt arbete och att det därför är väsentligt att låta 
patienternas förändringsprocess få ta tid. De tyckte även att det var bety-
delsefullt att hålla kontakten med patienten en tid efter att denne nått sitt 
mål. 

Berikande 
Sjuksköterskorna ansåg att arbetet med MI som metod var utvecklande 
för dem och att de fick nya infallsvinklar i sitt arbete. De kände att de fick 
en bra struktur på sina samtal med hjälp av metoden och kände sig säk-
rare. Det var stimulerande för sjuksköterskorna när de förstod hur de 
skulle hjälpa patienten att hitta sin motivation och deras erfarenhet var att 
metoden var effektiv och framkallade motivation hos patienterna. Sjuk-
sköterskorna beskrev det som en mycket positiv känsla när patienten lyck-
ades genomföra en livsstilsförändring.  

Användbar 
Sjuksköterskornas erfarenhet var dessutom att MI kunde användas 
mångsidigt då de olika teknikerna var användbara i alla former av samtal, 
både korta och långa, planerade och oplanerade. Ibland kände de trots 
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detta att metoden kunde vara svår att använda fullt ut men då använde de 
i stället metoden flexibelt genom att använda de delar som kändes bra i 
den aktuella situationen.  

Ger medvetenhet 
Med hjälp av MI erfor sjuksköterskorna att deras roll i livsstilssamtalen 
tydliggjordes och de beskrev att det viktigaste var att hjälpa patienten att 
verbalisera sin motivation. Härigenom tydliggjordes förändringsstrategier 
hos patienterna och de fick hjälp att hitta sina egna lösningar och strate-
gier. Även om patienten inte hittade tillräckligt med motivation för till-
fället så trodde sjuksköterskorna ändå att det såddes ett frö till en eventu-
ell framtida livsstilsförändring. 

Vägleder vårdrelationen 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att MI öppnar för tillit mellan dem och 
patienten. Patienten är den viktigaste aktören och huvudpersonen i samta-
let och sjuksköterskans uppgift är att coacha. Sjuksköterskornas erfaren-
het var även att MI öppnar för ömsesidighet då patienten blir mer delaktig 
och kan bestämma över sin egen förändring. Inga råd, pekpinnar eller 
färdiga lösningar ges och det är patienten själv som vet bäst vad hon eller 
han är motiverad till. Metoden öppnade även för ett tillåtande klimat 
eftersom sjuksköterskorna inte dömde patienten då förändringsarbetet inte 
fungerade. Om patienten fick ett återfall sågs det inte som ett misslyckade 
utan i stället som något att ta lärdom av.  

Patienters erfarenhet av livsstilssamtal baserade på MI (II) 
I resultatet framkom tre kategorier: Förutsättningar, Skapar välbefinnande 
och Bidrar till förändring. Kategorierna beskriver patienternas erfarenhet-
er av livsstilssamtal baserade på MI (Tabell 3). Formuleringen av temat 
möjliggör självbestämmande baseras på texten som helhet, innehållet i 
kategorierna och känslan av det underliggande budskapet i materialet. 
Temat sammanbinder således det underliggande innehållet i kategorierna 
och uttrycker de erfarenheter patienter inom primärvården har av livsstils-
samtal baserade på MI. 
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Tabell 3. Patienters erfarenheter av livsstilssamtal baserade på MI. Tema, 

kategorier och subkategorier. 

Tema Kategori Subkategori 

Möjliggör självbestäm-

mande 

Förutsättningar 

Förutsätter förändringsvilja 

Förutsätter engagemang från 

patienten 

 

 

Skapar välbefinnande 

 

 

Ger stöd 

Ger tillfredställelse 

Ger bekräftelse 

Ger inte skuldkänslor 

Bidrar till förändring 
Främjar andra tankar 

Främjar självbestämmande 

 

Förutsättningar  
Patienterna var väl medvetna om att en förutsättning för att de skulle 
lyckas göra en livsstilsförändring var att de var intresserade av att genom-
föra förändringen. De var också väl införstådda med att det var nödvän-
digt att de hade ett eget ansvar för att förändringen skulle lyckas och att 
det var de själva som måste göra förändringsarbetet. Patienterna lyfte fram 
att det var angeläget för dem att sjuksköterskan hade förståelse för deras 
tankar angående livsstilsförändringen. Eftersom inte alla vill göra föränd-
ringar på samma sätt var en förutsättning att sjuksköterskan kunde förstå 
vad som fungerade bäst för den enskilde patienten. Om sjuksköterskan 
ställde för stora krav på dem eller försökte komma med synpunkter som 
de inte kunde ta till sig tappade de lätt sin motivation till förändring.  

Sjuksköterskan behövde vara närvarande i samtalet och verkligen ta sig 
tid till att lyssna på patienternas problem. Oftast fanns skamkänslor hos 
patienterna för att de hade en dålig livsstil och de behövde därför känna 
sig säkra på att deras upplevelser togs på allvar av sjuksköterskan. I en 
förtrolig relation kände patienterna att de kunde vara ärliga och vågade 
öppna sig. Att våga berätta om sina problem för en annan människa var 
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ett stort steg men när patienterna vågade göra det upplevde de att det 
kändes befriande. 

Skapar välbefinnande  
Patienterna uttryckte att de ibland hade tänkt att det skulle vara lätt att 
klara förändringen på egen hand men de insåg ofta att det var svårare än 
de trodde. De beskrev att sjuksköterskans stöd var betydelsefullt för dem 
och utan stödet hade det varit lätt att skjuta upp livsstilsförändringen. 
Patienternas erfarenhet var att sjuksköterskan hade förståelse för deras 
tankegångar i förändringsprocessen, vilket var väsentligt eftersom det är 
individuellt hur man vill genomföra förändringar. Det var också viktigt för 
patienterna att få bekräftelse på att de var inne på rätt väg i förändrings-
arbetet. Patienterna betonade att det inte behövde vara något långt och 
komplicerat samtal utan det viktiga var att sjuksköterskan fanns där och 
brydde sig om dem.  

Ofta fanns skamkänslor hos patienterna för att de hade en dålig livsstil 
men deras känsla var att de accepterades som de var av sjuksköterskan 
och samtalen upplevdes inte som dömande eller skuldbeläggande utan som 
positiva. Om patienterna hade känt sig kränkta och fått en känsla av att 
de kunde skylla sig själva för att de hade en dålig livsstil så skulle de ha 
slutat att komma på samtalen. Patienternas erfarenhet var inte heller att 
det i samtalen förekom någon moralpredikan och de uttryckte att de inte 
skulle ha lyssnat på någon skrämselpropaganda om det förkommit.  

Patienterna tyckte att det bästa var att ha en utomstående att prata med 
för att de skulle kunna ta tag i förändringen. De kunde känna att de 
skämdes över sitt beteende inför närstående. Släkt och vänner kunde 
ibland upplevas som tjatiga, ha för stora förväntningar och kunde bli be-
svikna om förändringen inte lyckades. De ansåg däremot att sjuksköters-
kor som arbetar med patienter som har livsstilsproblem har en insikt i vad 
det innebär att göra en förändring och att de har erfarenhet av hur jobbigt 
det kan vara, vilket närstående inte alltid har. Patienterna ansåg att de 
möttes med respekt av sjuksköterskan även om förändringarna misslyck-
ade och att bakslag accepterades vilket betydde att de vågade erkänna om 
ett sådant inträffade. 

Bidrar till förändring 
Patienterna var oftast väl medvetna om vad som var rätt och riktigt när 
det gällde deras livsstil. Det som däremot saknades var att kunna se pro-
blemet ur en ny synvinkel. Patienterna behövde därför hjälp med att 
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komma på andra tankar när de hade kört fast och inte kom ur ett visst 
tankemönster. De upplevde det svårt att utan hjälp bryta mönstret och att 
kunna göra en förändring. Samtalet sågs som en knuff att börja fundera 
på en förändring. Genom att sätta ord på och få berätta om det som hind-
rade dem från att genomföra en förändring kunde deras tvivel försvinna. 
Patienternas erfarenhet var att de hade möjlighet att ta initiativ och fatta 
egna beslut i förändringsprocessen. De kände att de tilläts tala om hur de 
ville göra en förändring och att sjuksköterskan lyssnade utan att tillrätta-
visa. Om de upplevde sig tillrättavisade utgjorde detta ett hinder för vidare 
resonemang där för- och nackdelar med förändringen kunde vägas mot 
varandra.  

Implementering av det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och 
sjukvården (III) 
I resultatet av fokusgruppsintervjuerna framkom tre kategorier: Utbild-
ning som drivkraft, Brist på utrymme och Brist på förankring. Kategorier-
na beskriver sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete och hur 
arbetssättet implementerats efter en utbildningssatsning (Figur 2).  



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  45 
  

Figur 2. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete och hur 

arbetet implementerats. Kategorier och subkategorier.  

 

Utbildning som drivkraft 
Redan före utbildningssatsningen hade sjuksköterskorna intresse för häl-
sofrämjande arbete men det hade funnits ett visst motstånd när det gällde 
att ta upp livsstilsfrågor med patienterna. Även om de inte tyckte att ut-
bildningen gav dem så mycket ny kunskap beskrevs den som en upp-
fräschning, vilket gav en ökad drivkraft att arbeta hälsofrämjande. Efter 
utbildningen kände sjuksköterskorna att de hade fått en trygghet som 
gjorde att de kunde ta upp och diskutera livsstilsfrågor med patienterna på 
ett naturligt sätt. Livsstilssamtal hade också i större utsträckning blivit en 
självklar del i patientmötet. Sjuksköterskorna beskrev att de alltid hade 
hälsofrämjande arbete i åtanke och försökte fånga patienter som behövde 
hjälp med livsstilsförändringar eller åtminstone så ett frö till förändring 
hos dem. 

Sjuksköterskorna menade att det finns en stor potential i det hälsofräm-
jande arbetet och att de upplevde entusiasm inför det hälsofrämjande ar-
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betet som sågs som stimulerande. För att kunna hålla entusiasmen vid liv, 
utveckla och förbättra sitt arbetssätt var det viktigt med kontinuerlig ut-
bildning. Sjuksköterskorna hade en vilja att förbättras ytterligare inom det 
hälsofrämjande arbetet och om det hade varit möjligt hade de gärna ägnat 
mer tid åt detta arbete.  

 

Brist på utrymme 
Sjuksköterskorna kände att det inte fanns tillräckligt med tid i det vardag-
liga arbetet för att hinna med att utföra det hälsofrämjande arbetet på ett 
tillfredställande sätt. Ofta fick sjuksköterskorna själva försöka skapa tid 
för livsstilssamtal vilket gjorde att de upplevde tidspress. När de tvingades 
prioritera och själva skapa utrymme för att kunna genomföra livsstilssam-
tal blev följden att de lade sin tid på de motiverade patienterna medan det 
var svårt att hinna med omotiverade patienter.  

Om sjuksköterskorna hade mycket att göra upplevde de att de måste 
prioritera sjukvårdande arbetsuppgifter och att det hälsofrämjande arbetet 
i form av livsstilssamtal fick stå tillbaka. När det inte fanns tid avsatt för 
ett djupare livsstilssamtal, trots att patienten hade behov av eller efterfrå-
gade det, ledde det till att de ofta avstod från att ta upp ämnet av rädsla 
för att inte kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Det saknades även tid för 
uppföljande samtal. I och med att livsstilsförändringar ofta är långsiktiga 
var detta en stor begränsning.  

När tiden var knapp hade sjuksköterskorna inte tid att nå friska indivi-
der som skulle behöva hjälp med livsstilssamtal i förebyggande syfte. Det 
var framför allt när de stötte på en patient med symtom på grund av sin 
livsstil som frågan togs upp, och då kunde det ibland vara ganska långt 
framskridet. Sjuksköterskorna var dock medvetna om att det var bland 
yngre och friska som livsstilssamtal verkligen skulle kunna göra skillnad 
på lång sikt. 

Brist på förankring 
Sjuksköterskorna ansåg att visionerna för det hälsofrämjande arbetet, som 
fanns inför utbildningssatsningen, var dåligt förankrade i verksamheten 
vilket medfört svårigheter med implementeringen. För att kunna imple-
mentera nya visioner tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att dessa 
var väl förankrade i organisationen men de hade inte känt sig delaktiga 
när målen för det hälsofrämjande arbetet utformades. Känslan var att 
ledningen förväntade sig resultat men sjuksköterskorna kände inget stöd i 
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hur det hälsofrämjande arbetet, i första hand livsstilssamtal, skulle utföras. 
De upplevde inte heller att de fick tid och möjlighet att utföra det på ett 
tillfredsställande sätt. Det hade därför varit önskvärt med ett bättre stöd 
från ledningen för att kunna skapa utrymme för att genomföra det hälso-
främjande arbetet på ett mer strukturerat sätt.  

Vidare upplevde sjuksköterskorna att det inte satsades fullt ut på de 
hälsofrämjande arbetsuppgifterna och för att det skulle fungera bättre 
önskade de mer samarbete med andra yrkeskategorier, framförallt läkar-
na. De upplevde att det fanns oklarheter i ansvarsfördelningen för det 
hälsofrämjande arbetet mellan dem och läkarna och att man var dåligt 
insatt i varandras arbete. Uppfattningen var att en gemensam hållning 
hade gett styrka åt budskapet till patienterna. 

Hur hälso- och sjukvårdens livsstilsråd når befolkningen (IV) 
I studien beskrivs samband mellan hälso- och sjukvårdspersonals livsstils-
råd och befolkningens livsstilsförändringar med fokus på kön, ålder och 
utbildningsnivå, faktorer som anses ha betydelse för hälsan.49, 53 Som den 
största enskilda yrkesgruppen inom hälso- och sjukvårdspersonal 2-4 är 
sjuksköterskor en viktig grupp när det gäller att genomför livsstilssamtal. 
Det är dock inte möjligt att utläsa från data om det är sjuksköterskor eller 
annan sjukvårdpersonal som diskuterat livsstilsfrågor med patienterna.   

Antalet tillfrågade i Vårdbarometern 2008-2009 var totalt 89 824 per-
soner. Av dessa hade 52 595 de senaste 12 månaderna besökt vården som 
patient (Tabell 4). Bortfallet var cirka 30 %, varav cirka 10 % inte var 
anträffbara på grund av fel telefonnummer och cirka 20 % inte ville delta.  
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Tabell 4. Beskrivning av studiegruppen avseende kön, ålder och högsta 

genomförda utbildning (n=52 595). 

 n % 

Kön   

man  20 728 39.4 

kvinna  31 867 60.6 

Åldersgrupp   

18-29 2 856 5.5 

30-39 4 863 9.3 

40-49 6 976 13.3 

50-59 8 978 17.2 

60-69 13 033 24.9 

70-79 9 955 19.0 

80-89 5 155 9.9 

90- 477 0.9 

Högsta utbildning    

som högst gymnasium 

(folk- eller grundskola, folk-

högskola, realskola, gymna-

sium) 

35 147 67.5 

högskola/universitet 16 896 32.1 

 

Livsstilsfrågor 
Av de som besökt vården för egen del som patient under de senaste 12 
månaderna svarade 32.2 % (n=16 940) ja på frågan om det hänt att lä-
kare eller annan sjukvårdpersonal tagit upp livsstilsfrågor såsom rökning, 
alkohol, kost och motion med dem (Tabell 5). Av de som hade besökt 
sjukvården på ett planerat besök angav 33.1 % att livsstilsfrågor tagits 
upp med dem och motsvarande siffra för akuta besök var 30.2 %.  

När det gäller könsfördelningen uppgav 34.2 % av de manliga och 31.3 
% av de kvinnliga patienterna att livsstilsfrågor tagits upp. I åldersgrup-
pen 18-29 år angav 41.1 % att livsstilsfrågor tagits upp med dem men ju 
äldre patienterna var desto mer sällan togs livsstilsfrågor upp vid besöket. 
För patienter med låg utbildningsnivå angav 32.2 % att livsstilsråd hade 
tagits upp,  medan motsvarande andel för dem med hög utbildningsnivå 
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var 33.1 %. Manligt kön (OR 1.136, CI 1.093-1.180), låg ålder (OR 
0.979, CI 0.978-0.980), och hög utbildningsnivå (OR1.056, CI 1.015-
1.100) var alla oberoende variabler som var statistiskt signifikant korrele-
rade till om sjukvårdpersonal tagit upp livsstilsfrågor.  

Livsstilsförändring 
Av de patienter där livsstilsråd hade givits svarade 39.2 % att sjukvårds-
personalens råd bidrog till livsstilsförändring (Tabell 5). Av de patienter 
som besökt sjukvården för ett planerat besök, med anledning av sjukdom 
eller besvär som varat någon tid eller kontroll/återbesök och som fått 
livsstilsråd, uppgav 41.2 % att sjukvårdpersonalens livsstilsråd bidragit till 
att de ändrat livsstil. Av de patienter som besökt sjukvården på grund av 
akut sjukdom eller olycksfall och i samband med besöket fått livsstilsråd 
angav 37.5 % att vårdpersonalens livsstilsråd bidragit till att de ändrat 
livsstil. 

Män (43.8 %), patienter i åldern 60-69 (47.3 %) och patienter med låg 
utbildningsnivå (42.3 %) var de som i störst utsträckning ansåg att sjuk-
vårdpersonalens råd bidragit till att de ändrat livsstil. De som i minst ut-
sträckning svarat att sjukvårdpersonalens livsstilsråd bidragit till att de 
ändrat livsstil var kvinnor (38.1 %), patienter i åldern 18-29 (28.0 %) och 
de med hög utbildningsnivå (36.8 %). Den grupp som till största delen 
angav att de hade ändrat livsstil efter råd från sjukvårdspersonalen var 70-
79 åringar som sökt akut (50.7 %).  Alla tre variablerna; manligt kön (OR 
1.234, CI 1.158-1.315), hög ålder (OR 1.012, CI 1.010-1.014) och låg 
utbildningsnivå (OR 1.208, CI 1.129-1.293) var statistiskt signifikant 
korrelerade till att sjukvårdpersonalens råd hade bidragit till livsstilsför-
ändring. 
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Tabell 5. Studiepopulationens fördelning uppdelat på 
kön/ålder/utbildningsnivå där sjukvårdspersonalen tagit upp livsstilsfrågor 
(n=16 940) respektive där sjukvårdspersonals livsstils råd bidragit till att 
patienten ändrat sin livsstil (n=6 655). 
 
 Sjukvård- 

personal tagit upp 

livsstilsfrågor n= 

16 940 

 Livsstils råd 

bidragit till 

förändring  

n=6 655 

 

 % p-value % p-value 

Kön  < 0.0001  < 0.0001 

man 34.2  43.8  

kvinna 31.3  38.1  

Åldersgrupp  < 0.0001  < 0.0001 

18-29 41.4  28.0  

30-39 40.3  28.6  

40-49 38.5  37.9  

50-59 39.3  45.1  

60-69 34.3  47.3  

70-79 24.1  41.6  

80-89 13.9  34.6  

90- 8.4  37.1  

Högsta utbildning   0.0410  < 0.0001 

som högst gymna-

sium 

(folk- eller grund-

skola, folkhögs-

kola, realskola, 

gymnasium) 

32.2  42.3  

högskola/ universi-

tet 

33.1  36.8  
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Diskussion 
Avhandlingen beskriver patienters erfarenhet av livsstilssamtal baserade på 
MI (II) och i vilken utsträckning patienter genomför livsstilsförändringar 
efter råd från hälso- och sjukvårdspersonal (IV). Vidare beskrivs sjukskö-
terskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete och hur det hälsofrämjande 
arbetet implementeras i den kliniska verksamheten (III) samt den erfaren-
het sjuksköterskors har av MI som metod i hälsofrämjande arbete (I). 
Resultatet visar att hälso- och sjukvårdens livsstilsråd är betydelsefulla för 
att patienter skall genomföra livsstilsförändringar men att livsstilsråd be-
höver ges till fler patienter som uppsöker hälso- och sjukvården (IV). När 
det gäller livsstilssamtal beskrivs att MI fungerar bra för både patienter 
och sjuksköterskor (I,II). Patienters erfarenhet är att livsstilssamtal base-
rade på MI möjliggör deras självbestämmande och ökar möjligheten 
kunna genomföra livsstilsförändringar (II). Sjuksköterskornas erfarenhet 
är att MI är ett värdefullt redskap i deras hälsofrämjande arbete som gör 
deras hälsofrämjande arbete tydligare (I). För att underlätta implemente-
ringen av hälsofrämjande arbete behöver arbetets omfattning tydliggöras 
för att sjuksköterskor skall ha möjlighet att arbeta hälsofrämjande i sitt 
dagliga omvårdnadsarbete (III). 
 

Förförståelse 
Förförståelse är den kunskap och erfarenhet forskaren har med sig in i ett 
projekt. Erfarenheten påverkar hela forskningsprocessen när det gäller 
urval, datainsamling, bearbetning och analys av data, sammanfattning och 
diskussion, eftersom det är forskarens förförståelse som avgör vad hon 
eller han lägger tonvikten på och hur det formuleras. För att leda fram till 
ny kunskap behövs dock en så fördomsfri beskrivning som möjligt. Fors-
karen hämtar ofta inspiration till forskning i ett visst ämne från sin egen 
erfarenhet. Innan ett projekt börjar är det viktigt att forskaren försöker 
göra sig medveten om sin förförståelse för att kunna förbereda sig för de 
frågor som kan dyka upp under processen.114, 124  

Jag har arbetat som sjuksköterska och distriktssköterska under många 
år och har ett stort intresse för hälsofrämjande arbete. Jag har dock endast 
arbetat med MI på basal nivå och har inte den djupa erfarenhet av meto-
den som informanterna i delstudie I. Jag har inte heller haft någon funkt-
ion som rökavvänjare eller motsvarande, och inga patienter har gått hos 
mig på kontinuerliga livsstilssamtal.  
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Metoddiskussion 

Kvalitativa studier (I-III) 

Trovärdighetsaspekter 
Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är vanligt förekom-
mande inom den kvalitativa forskningen.125-127 I avhandlingen diskuteras 
trovärdigheten utifrån dessa begrepp.  

Giltighet  
De etiska aspekterna är viktiga för resultatets giltighet det vill säga hur väl 
data och analysprocess stämmer överens med syftet.112, 126 Informanterna i 
samtliga kvalitativa studier var väl medvetna om syftet med studien och 
vilka rättigheter de hade i samband med intervjun. De hade fått så väl 
muntlig som skriftlig information om studien.  

Då delstudie I och II avsåg att så rikt som möjligt beskriva informanter-
nas erfarenhet av MI som metod i hälsofrämjande arbete respektive erfa-
renhet av livsstilssamtal grundade på MI, ansågs intervjuer vara den mest 
passande datainsamlingsmetoden. I intervjuerna kunde informanterna med 
egna ord beskriva sina erfarenheter av MI som metod (I) eller av livsstils-
samtalen (II). Intervjuerna gav god variation och var innehållsrika. Even-
tuellt hade observationer kunnat belysa patienternas erfarenheter i delstu-
die II genom att det hade varit möjligt att kunna fånga mer av det som 
uttrycks icke-verbalt. Ett hinder är dock att en observatör kan störa sam-
talet. Data hade även kunnat samlas in genom att patienterna själva fått 
skriva ner sina erfarenheter av livsstilssamtalen men då finns risken att 
svaren inte blivit så uttömmande.  

För att kunna inkludera olika erfarenheter gjordes ett strategiskt urval 
(I,II). De mest betydelsefulla egenskaperna bedömdes vara att sjuksköters-
korna hade utbildning i MI, antingen via utbildningssatsningen eller på 
annat sätt, och att de hade lång erfarenhet av att arbeta med metoden (I). 
För att inkludera patienter som fått livsstilssamtal utifrån MI (II) gjordes 
urvalet bland de patienter som haft livsstilssamtal med någon sjukskö-
terska i delstudie I. För att komma i kontakt med patienter som varit på 
livsstilssamtal, fick sjuksköterskorna i delstudie I rollen som gatekeepers, 
det vill säga att de gavs möjlighet att styra urvalet genom att det var de 
som tillfrågade patienterna om deltagande, vilket kan vara en svaghet i 
studien. Med hjälp av gatekeepers underlättas möjligheten att komma i 
kontakt med patienterna men det finns också en risk att gatekeepern väljer 
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ut de informanter hon eller han vill skall delta i studien.127 Det finns här-
med en risk att sjuksköterskan, medvetet eller omedvetet, väljer ut patien-
ter som de vet är positiva till livsstilssamtalen. Instruktionen till sjukskö-
terskorna var att tillfråga de två första patienterna som kom till dem för 
livsstilssamtal och det finns ingen anledning att tro att de gjorde på annat 
sätt, men det är en svaghet eftersom forskarna inte hade kontroll över 
urvalet.  

I fokusgruppsintervjuerna i delstudie III bedömdes det som en fördel att 
deltagarna hade samma utbildning, och yrkeserfarenhet och att de kom 
från samma arbetsplats. Att deltagarna arbetar på samma arbetsplats kan 
också underlätta rekryteringen.104 Ett hinder med att alla känner varandra 
kan vara att deltagarna faller in i invanda roller. Det finns också en risk 
att vissa synpunkter inte tas upp då de till exempel kan tas för givna eller 
betraktas som tabun. Giltigheten med fokusgruppsdiskussioner anses dock 
öka eftersom deltagarna kan interagera med  varandra genom att ge re-
spons på varandras synpunkter och kommentarer. Gruppdynamiken kan 
också bidra till att skapa nya reflektioner hos deltagarna.104, 109  

En tydlig beskrivning av analysprocessen ökar giltigheten.126, 128 Det var 
viktigt att kunna identifiera meningsbärande enheter som svarade mot 
syftet och som inte var så omfattande att de innehöll olika meningsinne-
håll eller så små att de blev fragmenterade. Hög detaljnivå och hur väl 
koder och kategorier täcker in materialet talar för god giltighet. Kategori-
erna är noggrant beskrivna och citat säkerställer innehållet, vilket under-
lättar för läsaren att själv bedöma giltigheten. Samtliga medförfattare del-
tog i analysprocessen genom diskussioner kring koder och kategorier tills 
alla var överens om innehållet.  

Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten handlar om i vilken grad data förändras över tid och 
ändringar som gjorts av forskarna under analysprocessen.126, 128 I delstudie 
I och II genomfördes en ostrukturerad intervju med öppna frågor i form 
av samtal utifrån frågeområden, vilket innebar att informanterna styrdes 
att tala om samma saker utifrån syftet. I delstudie III genomfördes fokus-
gruppsintervjuer med semistrukturerade frågor103 vilket också styrde alla 
grupper att tala om samma saker. Moderatorn hade tidigare erfarenhet av 
individuella intervjuer men inte av fokusgruppsintervjuer, vilket även 
gällde bisittaren vid den sist genomförda fokusgruppsintervjun. Bisittaren 
vid de två första fokusgruppsinterjuerna hade vana av denna typ av inter-
vju. Enligt Kreuger & Casey 104 är den största faran med en oerfaren mo-
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derator att hon eller han kan vara spänd och orolig under fokusgruppsin-
tervjun och därmed inte förmår att skapa en avslappnad och god stämning 
i gruppen. Därför kan det ha varit en fördel att moderatorn varvan vid 
individuella interjuer och inte var obekväm i intervjusituationen. Det kan 
även ha varit en fördel att moderatorn kunde få stöd från en van bisittare 
under de två första fokusgruppsintervjuerna.   

Informanterna i delstudie I-III stod inte i beroendeställning till intervju-
aren, moderator eller bisittare och gavs möjlighet att tala fritt. För att 
undvika missförstånd ställdes följdfrågor om något behövde förtydligas. 
Följdfrågorna kan ha påverkats av intervjuarens/moderatorns förförstå-
else, vilket kan vara både positivt och negativt för tillförlitligheten. Inter-
vjuaren/moderatorn försökte därför att närma sig ämnet så förutsättnings-
löst som möjligt.  

Tillförlitligheten i de kvalitativa delstudierna (I-III) stärks av att inter-
vjuerna genomfördes och transkriberades av samma person, vilket mins-
kar risken för feltolkningar. Tillförlitligheten stärks även av att analysar-
betet genomfördes i en öppen dialog mellan alla författare, vilka hade 
olika yrkesbakgrund och olika erfarenhet. Författarna förde en diskussion 
om koder och kategorier till dess alla var överens om innehållet och sam-
stämmighet kring subkategorier och kategorier uppnåtts. I delstudie III 
stärks tillförlitligheten av att bisittaren kunde lyfta fram andra perspektiv 
än moderatorn under fokusgruppsintervjuerna. 

Överförbarhet  
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras 
på andra grupper eller till andra sammanhang. 128 Enligt Graneheim och 
Lundman 115 är det dock alltid läsaren som avgör om resultatet är över-
förbart till liknande omvårdnadssituationer.  

I delstudie I var avsikten att inkludera sjuksköterskor med erfarenhet av 
metoden och därför tillfrågades ingen som inte använde metoden regel-
bundet i sina patientsamtal. Informanternas inställning till MI som metod 
i hälsofrämjande arbete var mycket positiv. Urvalsmetoden kan dock ha 
uteslutit dem som inte hade lika positiva upplevelser av MI. Det var också 
sjuksköterskorna i delstudie I som tillfrågade patienter om deltagande i 
delstudie II och hade därmed möjlighet att välja ut patienter där livsstils-
samtalen fungerade väl. Instruktionerna till sjuksköterskorna var att till-
fråga de två första patienterna som kom till dem efter startpunkten och 
som varit på minst tre livsstilsamtal. Patienterna hade besökt sjuksköters-
kan från tre gånger upp till ett flertal gånger under fyra år. De patienter 
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som besökt sjuksköterskan ett flerta gånger hade ingen kontroll på exakt 
hur många gånger de varit hos sjuksköterskan på livsstilssamtal. Antalet 
besök kan dock ha påverkat patientens erfarenhet av livsstilssamtalen, då 
de som varit på många besök har haft möjlighet att få en större ”dos” av 
MI och dessutom kan ha exponerats för fler av de tekniker som ingår i 
MI. Miller & Rollnick 101 lyfter också fram betydelsen av att patienten har 
fått en adekvat ”dos” av MI för att en god effekt när det gäller livsstilsför-
ändringar skall kunna uppnås.  

Patienterna i delstudie II var väl motiverade att genomföra livsstilsför-
ändringar och de var positiva till livsstilssamtalen. De patienter som inte 
var tillräckligt motiverade för en förändring eller som upplevt att samtalen 
inte passade dem har sannolikt slutat att komma, vilket gör att det är svårt 
att få fram negativa omdömen av livsstilssamtal baserade på MI. Genom 
att patienterna genomgående var positiva till livsstilssamtalen missades 
möjligheten att få med erfarenheter från dem som inte upplevt att livsstils-
samtalen givit dem det stöd de skulle ha behövt för att kunna genomföra 
en livsstilsförändring. 

I delstudie III användes fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsme-
tod då metoden kan ge en bättre bild av det resonemang som finns på en 
arbetsplats och ge större tyngd åt gemensamma frågor än enskilda inter-
vjuer, vilka är mer inriktade på den enskilda individens erfarenheter.104  

Kvantitativ studie (IV) 

Validitet 
Validitet beskriver om instrumentet mäter det som avses mätas.103 Forska-
ren var inte inblandad i datainsamlingen då detta skedde via Vårdbarome-
tern och har därmed inte heller kunnat påverka vare sig frågor eller data-
insamlingsmetod. Vårdbarometerns frågor är inte validerade men de kan 
ändå anses tillförlitliga då de tagits fram av en referensgrupp, har revide-
rats vid flera tillfällen och informanterna har kunnat kontaktas vid ett 
senare tillfälle för en kontrollintervju. Telefonintervjuerna i Vårdbarome-
tern genomfördes av intervjubolag och informanterna hade inte någon 
beroendeställning till intervjuaren eller till den vårdinrättning de hade 
besökt. Svarsfrekvensen var hög, cirka 80 %, vilket ger en god extern 
validitet. Årsvis gjordes en bortfallsredovisning över de personer som inte 
deltog. Fördelen med att utgå från en populationsundersökning såsom 
Vårdbarometern är att den är baserad på ett stort nationellt urval, att 
frågorna arbetats fram i en referensgrupp och under åren reviderats vid ett 
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flertal tillfällen. Nackdelen med att utgå från en nationell befolkningsun-
dersökning är att forskaren inte kan påverka frågornas utformning och att 
frågorna i Vårdbarometern inte är vetenskapligt validerade. Vårdbarome-
tern innehöll 65 fasta frågor,  där livsstilsfrågorna låg i slutet, vilket kan 
ha påverkat resultatet. Förutom kön, ålder och utbildningsnivå och om 
patientens besök var akut eller planerat, har två frågor som berör livsstils-
råd och livsstilsförändring använts i delstudie IV. Endast de patienter som 
svarade att de fått livsstilsråd fick följdfrågan om råden bidragit till att de 
gjort en livsstilsförändring. 

Reliabilitet 
Reliabilitet är tillförlitligheten i mätningen.103 Frågorna i Vårdbarometern 
var vältestade och intervjuarna hade utbildning i frågeformuläret och till-
vägagångssättet för intervjun och de fick också erfarenhet genom att de 
gjorde många intervjuer. Intervjuerna genomfördes under ledning av en 
erfaren fältansvarig. I förekommande fall användes även medlyssning. 
Kontrollintervjuer skedde fortlöpande. Datainsamlingen skedde med en 
telefonenkät bestående av 65 fasta frågor. Förutom bakgrundsvariabler 
har de två frågor som berör livsstil analyserats. Telefonintervju med fasta 
frågor är mer reliabel än en enkät där patienten själv får fylla i svaren. I en 
telefonintervju finns möjlighet att få en fråga förtydligad och risken mins-
kar för att informanten inte läser igenom frågan ordentligt eller inte svarar 
på det som efterfrågas. Studien inkluderar de patienter som besökt vården 
de senaste 12 månaderna, och om det gått lång tid sedan besöket kan det 
vara svårt att minnas vad som togs upp, vilket kan göra resultatet mindre 
reliabelt. En svaghet är att inga frågor om vad patienten eller sjukvården 
anser vara en livsstilsförändring eller livsstilsråd fanns med i telefoninter-
vjun. Det framgår inte heller vad som menas med livsstilsråd och om pati-
enten själv och/eller sjukvården ansett att hon eller han var i behov av en 
livsstilsförändring.  

Generaliserbarhet  
Genom en noggrann beskrivning av hur datasamlingen gick till och hur 
urvalet gjordes ges läsaren möjlighet att bedöma om resultatet är generali-
serbart.103 Generaliserbarheten stärks av att alla regioner/landsting i Sve-
rige, utom Gotland, deltog i Vårdbarometern vilket gör att befolkningsun-
derlaget är stort. De som inte kunde förstå eller tala svenska eller inte hade 
telefon exkluderades vilket innebär begränsningar för generaliserbarheten.  
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Resultatet av avhandlingen skall beaktas avseende ovan nämnda styrkor 
och svagheter.  

Resultatdiskussion 

Hälsofrämjande arbete 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska och beskriva 
hälsofrämjande arbete med fokus på livsstilssamtal ur patient- och sjuk-
sköterskeperspektiv samt att undersöka samband mellan hälso- och sjuk-
vårdspersonals livsstilsråd och befolkningens livsstilsförändringar. Pro-
blemet i den kliniska verksamheten är att det saknas en klar och tydlig 
definition av vad hälsofrämjande är, 6, 21, 22, 24 vilket medför att det hälso-
främjande arbetet kan bli otydligt och svårt att avgränsa.  Livsstilssamtal 
har stor betydelse inom det hälsofrämjande arbetet 15, 51, 60 och har ett klart 
mål att stödja patienter att genomföra livsstilsförändringar, vilket kan ge 
en större tydlighet än hälsofrämjande arbete i stort. I WHO:s 18 definition 
lyfts hälsofrämjande fram som en process som ger människor möjlighet att 
öka kontrollen över sin hälsa för att kunna förbättra den. Denna definit-
ion kan kanske uppfattas som tydlig och lätt att förstå när det gäller att 
genomföra livsstilssamtal men svårare att förstå i relation till andra om-
vårdnadsåtgärder som utförs i det dagliga omvårdnadsarbetet. Enligt 
Ewles & Simnett 9 utgår alla insatser inom hälso- och sjukvården från att 
förbättra patienters hälsa men de kan ändå inte betraktas som hälsofräm-
jande arbete. Om hälsofrämjande arbete handlar om att ge människor 
möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa för att kunna förbättra den kan 
exempelvis en blindtarmsoperation inte betraktas som hälsofrämjande 
arbete trots att avsikten är att förbättra hälsan. I det hälsofrämjande arbe-
tet behöver patienten själv vara delaktig i och ta beslut angående sin hälsa. 
Det är viktigt att sjuksköterskor inte ser det hälsofrämjande arbetet som 
en separat arbetsuppgift utan som en integrerad del i alla patientmöten 
även när de exempelvis utför sjukvårdande omvårdnadsåtgärder. I om-
vårdnaden av en opererad patient kan sjuksköterskan i mötet med patien-
ten genomföra hälsofrämjande arbete såsom att ge information om infekt-
ionstecken och hur patienten själv skall sköta såret så att hon eller han 
kan bli delaktig i sin vård och därmed öka kontrollen över sin hälsa.  

I både ICN:s etiska koder 34 och den svenska kompetensbeskrivningen 
för sjuksköterskor 35 framgår att det hälsofrämjande arbetet tillhör sjuk-
sköterskans ansvarsområde och skall tillämpas av alla sjuksköterskor och 
Whitehead 2 menar att det är fullt möjligt att alla sjuksköterskor skall vara 
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medvetna om vad hälsofrämjande är och hur de kan arbeta hälsofräm-
jande. I och med att detta arbete ofta finns invävt i det dagliga arbetet kan 
det hända att sjuksköterskor inte alltid ser det som hälsofrämjande arbete. 
Sjuksköterskorna i delstudie I som har tid avsatt för livsstilssamtal verkar 
ha en tydligare bild av att de bedriver hälsofrämjande arbete än sjukskö-
terskorna i delstudie III. När sjuksköterskorna i delstudie III beskriver att 
de har brist på utrymme för det hälsofrämjande arbetet framgår det att de 
i huvudsak menar att hinna med livsstilssamtal. Casey 7 har även beskrivit 
att de flesta sjuksköterskor anser att det hälsofrämjande arbetet främst 
handlar om livsstilfrågor snarare än om ett bredare hälsofrämjande per-
spektiv.  

Att åstadkomma livsstilsförändringar är ett långsiktigt arbete som krä-
ver mycket tid, vilket poängteras både av patienter (II) och sjuksköterskor 
(I). I delstudie III beskriver sjuksköterskorna att de inte har tillräckligt 
med tid i det vardagliga arbetet för att kunna utföra livsstilssamtal på ett 
tillfredsställande sätt. I tidigare studier beskrivs också att sjuksköterskor 
ser tidsbrist som ett stort problem för att kunna utföra det hälsofrämjande 
arbetet. Vad som menas med hälsofrämjande arbete framgår dock inte av 
studierna.7, 31, 36, 37 En viktig orsak till att sjuksköterskor kan uppleva att de 
inte hinner med det hälsofrämjande arbetet så som de skulle önska kan 
alltså vara att de likställer hälsofrämjande arbete med livsstilssamtal. Det 
viktiga är att sjuksköterskor har ett hälsofrämjande förhållningssätt uti-
från empowerment och hälsolitteracitet. Alla sjuksköterskor behöver såle-
des inte ha regelrätta livsstilssamtal med patienterna. När det gäller pati-
entens livsstil kan det ofta räcka med att sjuksköterskan tar upp frågan 
med patienten på ett ödmjukt sätt till exempel genom att säga ”Är det ok 
för dig om jag ställer några frågor om din livsstil?” Då har patienten möj-
lighet att säga nej utan att behöva försvara sig och sin ståndpunkt, vilket 
enligt patienterna (II) kan göra att de börjar fundera på frågan och att de 
sedan kan ta kontakt om och när de känner sig motiverade till förändring. 

Livsstilssamtal 
I avhandlingen framkommer tydligt att utgångspunkten för att patienterna 
skall kunna genomföra livsstilsförändringar är att de har ett bra samtal 
med sjuksköterskan vilket bygger på tillit och samarbete och där patienten 
har möjlighet att bestämma över sin förändringsprocess (I,II). Resultatet 
styrks av Hörnsten et al. 41 som beskriver att empowerment är en viktig 
komponent i det ideala samtalet. Resultatet (I,II) visar att MI är en metod 
som fungerar både för patienter och sjuksköterskor när det gäller att 
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uppnå empowerment. Tveiten & Meyer 68 lyfter dock fram att det är en 
utmaning att genomföra ett samtal enligt principerna för empowerment 
och att sjuksköterskor kan uppleva det svårt att hålla sig i bakgrunden och 
låta patienten vara experten. Forskning har också visat att det kan uppstå 
problem i samtalet när patienten har svårt att förstå den information sjuk-
sköterskan ger, vilket begränsar patientens möjlighet att ha inflytande över 
sin omvårdnad.61 En patientcentrerad kommunikation som i MI är väsent-
lig för att öka patienters hälsolitteracitet, vilket kan bidra till att patienten 
blir en mer aktiv samarbetspartner.73-75 Hälsolitteracitet betraktas därför 
som en resurs för att patienten skall uppnå empowerment och delta aktivt 
i sin omvårdnad och i de hälsofrämjande åtgärderna.70  

I en tidigare studie har beskrivits att när sjuksköterskor träffar en pati-
ent som är omotiverad eller tveksam till en förändring är det lätt att de 
använder strategier som att pressa och styra patienten. De kan även 
komma med skrämselpropaganda för att hon eller han skall förstå behovet 
av en förändring eller inse de risker som är förenade med den nuvarande 
livsstilen.41 Avhandlingen visar dock att om sjuksköterskor använder såd-
ana strategier kan det leda till att patienten slutar komma på livsstilssam-
tal. Patienterna beskriver också att skrämselpropaganda inte har någon 
effekt på deras livsstilsförändringar utan snarare tvärtom (II). Av delstudie 
I framgår att sjuksköterskorna upplever att de har stor nytta av att an-
vända MI i sina livsstilssamtal, vilket ses som mycket betydelsefullt då de 
får ett verktyg för hur de skall genomföra livsstilsamtal på ett bra sätt. MI 
underlättar för sjuksköterskan att låta patienten ta en aktiv del i samtalet 
och att fatta beslut rörande den egna livsstilen, vilket kan öka patienters 
hälsolitteracitet och empowerment. För att lära sig MI betonar sjukskö-
terskorna (I) att det inte bara är att gå en kurs i MI utan det krävs många 
livsstilsamtal med patienter för att de skall komma in i metoden. De be-
skriver också att de måste ha ett eget intresse av metoden för att kunna ta 
den till sig och vilja utveckla sina kunskaper. Detta styrks av flera tidigare 
studier som beskriver att det tar tid och krävs många samtal för att 
komma in i MI.79, 92, 93 En tidigare studie har visat att ett år efter utbildning 
i MI är upprätthållandet av metoden hos de sjuksköterskor som inte kon-
tinuerlig använt metoden i sina patientsamtal minimalt men att sjukskö-
terkorna trots det har blivit bättre på att ta upp livsstilsfrågor med patien-
terna och att bedöma deras motivation.93 Därför kan det inte anses rimligt 
att alla sjuksköterskor skall lära sig MI på djupet. Det är dock väsentligt 
att sjuksköterskor känner till MI som metod i hälsofrämjande arbete ef-
tersom det är ett fungerade verktyg i samtal med patienter. Dels kan MI 
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underlätta sjuksköterskans arbete med att åstadkomma hälsolitteracitet 
och empowerment och dels göra det lättare att ta upp livsstilsfrågor med 
patienterna och att bedöma deras motivation till livsstilsförändring. Även 
sjuksköterskorna i delstudie III betonar betydelsen av utbildning i hälso-
främjande arbete och beskriver att de blivit bättre på att ta upp livsstils-
frågor med patienterna efter att de fått utbildning i ämnet.  

McCarley 66 betonar att sjuksköterskor lägger mycket tid på att försöka 
förmå patienter med ohälsosamma levnadsvanor att ändra sin livsstil men 
att beteendeförändringar inte kan uppnås om inte patienten själv fattar 
beslut om en förändring och tar ansvar för genomförandet.66 Det är därför 
vikgit att sjuksköterskor ställer livsstilsfrågor till patienterna så att de kan 
identifiera de patienter som är motiverade och lägga tid på dem i stället 
för att försöka motivera patienter som inte alls är beredda på att göra en 
förändring just då. Patienterna i delstudie II uppger att de är medvetna om 
att de behöver vara motiverade för att förändringen skall bli av. De är 
också införstådda med att de har ett eget ansvar för förändringen och de 
känner oftast till vad som är rätt och fel i deras livsstil. Sjuksköterskorna 
beskriver MI som ett verktyg som kan hjälpa dem att få patienten att titta 
på sin motivation och sätta ord på sina problem vilket kan ses som ett 
första steg mot förändring. Det är sedan upp till patienten att komma 
tillbaka när hon eller han känner sig motiverad att genomför en föränd-
ring. 

Eftersom syftet med avhandlingen var att beskriva patienters och sjuk-
sköterskor erfarenheter av livsstilssamtal (II) och sjuksköterskors erfaren-
het av MI som metod i hälsofrämjande arbete (I)  är varken delstudie I 
eller II avsedda att vara en utvärdering av MI:s effekt när det gäller 
livsstilsförändringar. Miller & Rollnick 101 menar också att tre förhållan-
den måste föreligga för att kunna bedöma effekten av metoden; att samta-
let klart innehåller de komponenter som teroretiskt och empiriskt är rela-
terade till metodens effekt, att rådgivaren har adekvat utbildning när det 
gäller metoden och att behandlingen har dokumenterats genom tillförlitlig 
kodning, vilket möjliggör jämförelse med andra metoder. Någon under-
sökning av dessa förhållande har inte gjorts. Patienterna fick därför inte 
några frågor rörande själva metoden utan frågorna utgick från hur de 
upplevde samtalet i sig. Delstudie I och II kan inte heller svara på i vilken 
utsträckning sjuksköterskorna använt teknikerna i MI. Då andan i MI 
med tiden blivit allt mer centralt inom metoden 80, 87 anses det vara viktig-
ast att sjuksköterskan tagit till sig MI:s anda för att patienten skall upp-
fatta samtalet som bra.  I både delstudie I och II tyder resultatet på att 
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samtalen varit i MI:s anda vilket kan anses vara viktigt för att syftet skall 
kunna uppnås.  

Det positiva resultatet för MI som metod i livsstilssamtal ur både pati-
ent- och sjuksköterskeperspektiv kan ha flera orsaker. Det kan bero på att 
de sjuksköterskor som valt att arbeta med metoden gör det för att de är 
intresserade av den och har en vilja att utvecklas i sitt arbete med meto-
den. Sjuksköterskornas positiva upplevelse kan också stärkas av den posi-
tiva effekt de upplever att metoden har på patienternas möjlighet att 
åstadkomma förändringar. När det gäller patienterna är det troligen de 
som upplevt samtalen som positiva och känt att dessa givit dem något som 
fortsatt med samtalen. De patienter som inte varit motiverade eller inte 
upplevt någon effekt har troligen slutat komma. 

Livsstilsfrågor och livsstilsförändringar 
I resultatet (IV) uppger endast en tredjedel av patienterna som sökt sjuk-
vård att livsstilsfrågor tagits upp med dem. Av de patienter där livsstilsfrå-
gor tagits upp anger 40 % att hälso- och sjukvårdens råd bidragit till att 
de genomfört en livsstilsförändring, vilket visar att livsstilsråd från sjuk-
vårdspersonal har stor betydelse för patienternas livsstilsförändringar. Det 
är svårt att veta hur många som behöver livsstilsråd men i en nationell 
folkhälsoenkät uppger 44 % av den vuxna svenska befolkningen att de 
har hälsosamma levnadsvanor, 49 vilket kan innebära att minst hälften av 
patienterna kan vara i behov av livsstilsråd. Urvalet i delstudie IV utgjor-
des av de som besökt sjukvården som patienter och bland dem kan det 
finnas en risk att fler har ohälsosamma levandsvanor jämfört med dem 
som inte sökt vård. För att patienter skall kunna åstadkomma livsstilsför-
ändringar i större omfattning behöver sjukvårdspersonal därför bli ännu 
bättre på att ta upp livsstilsfrågor i patientmötet och livsstilsfrågor behö-
ver i större omfattning bli en del av rutinen i varje patientbesök. Om sjuk-
vårdspersonalen i högre utsträckning kände till hur betydelsefullt det är 
för patienternas livsstilsförändringar att livsstilsfrågor tas upp så skulle 
fler säkert prioritera det i sina patientmöten.Tyvärr beskriver sjuksköters-
kor (III) att om de känner att de inte har tid för livsstilssamtal avstår de 
hellre från att ta upp livstilsfrågor, eftersom de är rädda att de inte kan 
utföra samtalet på ett bra sätt eller kan fullfölja samtalet. Patienterna an-
ser dock att det inte behöver vara något långt och komplicerat samtal utan 
det viktigaste är att sjuksköterskan finns där och bryr sig om hur det går 
för dem för att de skall få motivation till att genomföra livsstilsföränd-
ringar (II). 
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Resultat visar att det är nästan lika många patienter som sökt akut som 
varit på ett planerat besök som anger att livsstilsfrågor tagits upp med 
dem. Detta visar på nyttan av att ta upp livsstilsfrågor vid alla typer av 
besök, vid akuta såväl som planerade, både i öppen och sluten vård. Ge-
nom de frågor som ställdes i Vårdbarometern framgår inte vad som är 
skillnaden mellan livsstilsråd och livsstilsfrågor. Det går inte heller att 
utläsa vad som menas med livsstilsråd, det vill säga om det bara handlar 
om hälsoutbildning i form av information eller om patienterna har fått 
livsstilssamtal i syfte att stötta dem till att hitta motivation till att göra en 
förändring. Vid akuta besök finns det ingen tid avsatt för att ta upp livssti-
len men det faktum att det trots allt görs visar att det inte går att bara 
skylla på tidsbrist.  

Sjuksköterskorna i delstudie III upplevde att de främst tar upp livsstil-
frågor med de patienter som redan har symptom som kan bero på livssti-
len. De upplever det också svårare att nå yngre och de som inte har några 
symtom på grund av en ohälsosam livsstil. Resultatet styrks av tidigare 
studier som visar att sjuksköterskor i huvudsak bara tar upp livsstilen med 
patienter som redan har sjukdomar som orsaktas av en ohälsosam livsstil. 
6, 29 I delstudie IV visas motsägande resultat då det är i de yngsta ålders-
grupperna som flest anger att livsstilen tagits upp med dem när de sökt 
vård medan ju äldre patient är desto mer sällan tas livsstilen upp. Orsaken 
till det kan vara hur patienten uppfattar frågan och vad de menar med 
livsstilsråd. För de patienter som är unga och inte har några symtom på 
någon livsstilssjukdom kan det räcka med en kort fråga om livsstilen. Där-
emot kan äldre personer som har större risk för att ha utvecklat livsstilsre-
laterade symptom behöva mer utförliga samtal, vilket kan medföra att de 
upplever att livsstilsfrågor inte tagits upp vid besöket. Forskning har också 
visat att sjuksköterskor anser att äldre är svårare att motivera till livsstils-
förändringar, vilket särskilt gäller män.41 Detta motsägs dock av resultatet 
i delstudie IV som visar att män och äldre är de grupper som i störst ut-
sträckning uppger att de genomfört förändringar. Medellivslängden ökar i 
Sverige 53 liksom i övriga västvärlden.110 Antalet européer som är över 65 
år har ökat med nästan 30 % sedan 1980 och beräknas 2050 vara minst 
25 % av befolkningen. I takt med en ökning av äldre i befolkning ökar 
också antalet personer som lider av kroniska sjukdomar som kan ha orsa-
kats av en ohälsosam livsstil. Vårdkostnaderna för sjukdomar orsakade av 
en ohälsosam livsstil är stora och kommer att öka på grund av en åldrande 
befolkning.110, 111 Det är viktigt att livsstilen tas upp till diskussion med 
yngre och de som inte har några symtom på grund av en ohälsosam livsstil 
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för att undvika problem senare i livet. Resultatet visar också hur betydel-
sefullt det är att ta upp livsstilen med äldre, eftersom de har en föränd-
ringsbenägenhet, vilket inte alltid är fallet med yngre personer som ofta 
känner sig helt friska. Att ha en god hälsa långt upp i åren är önskvärt, då 
det inte bara gynnar den enskildes hälsa utan också samhället i form av 
minskade vårdkostnader. 

Beträffande levnadsvanor hos kvinnor respektive män visar den nation-
ella folkhälsoenkäten att hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen 
uppger sig ha hälsosamma levnadsvanor.49 Kvinnor beskrivs i tidigare 
forskning som lättare att prata med om livsstilsfrågor och även lättare att 
motivera till förändringar än män.41 När livsstilsfrågor tas upp behöver 
sjukvårdspersonal vara medvetna om att kvinnors och mäns riskbeteende 
kan se olika ut. Forskning har visat att trots att kvinnor kan verka ha 
bättre livsstil än män när det gäller faktorer såsom rökning, alkoholkon-
sumtion, kost och motion och är mer medvetna om vikten av att leva häl-
sosamt kan de uppleva stress för att upprätthålla den hälsosamma livssti-
len.129, 130 När livsstilsfrågor tas upp med patienterna, och då särskilt kvin-
nor, kan det vara viktigt att även ta upp frågan om stress och behovet av 
vila och återhämtning. Beträffande patienternas utbildningsnivå visar 
delstudie IV att de med låg utbildningsnivå gör livsstilsförändringar i 
högre utsträckning än de med hög utbildningsnivå, vilket kan ha flera 
orsaker. Den nationella folkhälsoenkäten 49 visar att bland kvinnor uppger 
63 % av dem med  hög och 43 % av dem med låg utbildningsnivå att de 
har hälsosamma levandsvanor . Motsvarande siffror för män är 48 % för 
dem med hög och 28 % för dem med låg utbildningsnivå. En orsak till att 
fler patienter som har låg utbildningsnivå gör livsstilsförändringar kan 
alltså vara att de har mer ohälsosamma levandsvanor än de med hög ut-
bildningsnivå. Detta visar betydelsen av att livsstilsfrågor blir till en rutin i 
patientmötet och att livsstilsfrågor tas upp med alla oavsett kön, ålder och 
utbildningsnivå.  

Ledning och organisation 
I den utbildningssatsning som genomfördes i Halland var intentionen att 
all behandlande hälso- och sjukvårdspersonal skulle känna till hälsofräm-
jande arbete och vara insatta i hur de skall ta upp livsstilsfrågor med pati-
enterna samt få kännedom om MI som metod i hälsofrämjande arbete. 
Avhandlingen visar på betydelsen av utbildning i hälsofrämjande arbete 
för att livsstilsfrågor skall tas upp med patienterna i högre utsträckning, 
vilket har visats  leda till att patienterna genomför fler livsstilsförändring-
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ar. Det finns dock hinder för implementering av det hälsofrämjande arbe-
tet i den kliniska verksamheten. Trots att det satsas mycket på utbildning 
upplever sjuksköterskorna ändå att det hälsofrämjande arbetet har brist 
på utrymme och saknar förankring i verksamheten (III). Johansson et al. 32 
visar också i sin forskning att sjukvårdspersonal kan känna sig begränsade 
av existerande värderingar, strukturer och resurser i verksamheten när det 
gäller det hälsofrämjande arbetet.  

För att det hälsofrämjande arbetet skall fungera fullt ut visar avhand-
lingen att det är betydelsefullt att det hälsofrämjande arbetet blir mer syn-
ligt och inte bara en arbetsuppgift som utförs utöver annat arbete. Sjuk-
sköterskorna beskriver att de förväntas utföra det hälsofrämjande abetet 
på egen hand men att det hade varit betydelsefullt för dem att få stöd från 
ledningen i hur det hälsofrämjande arbetet skall utföras (III). Detta stöds 
av Casey 39 som menar att det behöver skapas en kultur på arbetsplatsen 
som värdesätter det hälsofrämjande arbetet. Ledningen behöver ha förstå-
else för att hälsofrämjande arbete, framför allt livsstilssamtal, kräver tid 
och utrymme och att genomförandet av livsstilsförändringar är ett långsik-
tigt arbete.  

Sjuksköterskorna i studie (III) anser att visionerna för det hälsofräm-
jande arbetet måste vara förankrat i organisationen för att det skall kunna 
implementeras på ett bra sätt. Tidigare forskning har också visat att im-
plementering av ett praktiskt arbetssätt i klinisk verksamhet kräver vissa 
förutsättningar för att lyckas131, 132. Rycroft-Malone 132 beskriver en teore-
tisk modell för implementering, den så kallade PARIHS-modellen (The 
Promoting Action on Research Implementation in Health Services). I mo-
dellen lyfts tre komponenter fram för en framgångsrik implementering: 
evidens, sammanhang och underlättande funktioner. Modellen visar att 
framgångsrik implementering först är möjlig när evidensen är vetenskap-
ligt hållbar och stämmer överens med såväl professionens uppfattning som 
patienternas erfarenhet. Organisationen behöver vara förändringsbenägen 
och ha en välvilligt inställd kultur med tydliga roller, ett decentraliserat 
beslutsfattande samt ett stark ledarskap med lämpliga former för utvärde-
ring och återkoppling. Vidare är interna och externa aktörer betydelsefulla 
då de underlättar implementeringen genom att stödja och uppmuntra and-
ras handlingar, visar vad som behöver förbättras och hur process och re-
sultat kan bli bättre.131, 132  

För att det hälsofrämjande arbetet skall få den status det förtjänar be-
höver arbetet ha tydliga mål och ett tydligt ledarskap. Det är också av stor 
vikt att sjuksköterskor får stöd från ledningen i sitt hälsofrämjande arbete, 
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både i sitt dagliga arbete och när de utför mer omfattande livsstilsamtal. 
Trots att det fortfarande råder ovisshet om hur begreppet hälsofrämjande 
används och vad det betyder, visar avhandlingen att sjuksköterkors hälso-
främjande arbete med fokus på livsstilsamtal har betydelse för att patien-
terna skall uppleva empowerment och kunna genomföra livsstilsföränd-
ringar.  

 

Slutsatser 
De genomförda studierna ger följande övergripande bild av hälsofräm-
jande arbetet med fokus på livsstilssamtal: 

Sjukvårdspersonalens livsstilsråd har betydelse för att patienterna skall 
genomföra livsstilsförändringar. 

Av betydelse för om sjukvårdspersonalen tog upp livsstilsfrågor vid be-
sök i sjukvården var om patienten var man, yngre eller hade hög utbild-
ningsnivå. De grupper som i störst utsträckning gjorde någon livsstilsför-
ändring efter sjukvårdspersonalens livsstilsråd var män, äldre och de som 
hade låg utbildningsnivå.  

Patienterna var medvetna om problemen med sin livsstil men behövde 
stöd för att kunna genomföra en livsstilsförändring.  

MI var ett värdefullt redskap för sjuksköterskornas hälsofrämjande ar-
bete som möjliggjorde patienternas självbestämmande över förändrings-
processen.  

Sjuksköterskorna hade entusiasm och intresse av att arbeta hälsofräm-
jande men visionerna för det hälsofrämjande arbetet var dåligt förankrade 
i den kliniska verksamheten och från ledning och organisation satsades det 
inte fullt ut på det hälsofrämjande arbetet. 
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Implikationer 

Kliniska implikationer 
Sjukvårdspersonalens livsstilsråd ledde till att 40 % av patienterna änd-
rade sin livsstil. Att råden kan ha så stor inverkan på patienternas livsstil 
är viktig kunskap att förmedla till alla professioner inom hälso- och sjuk-
vården. 

I endast en tredjedel av patientmötena togs livsstilsfrågor upp av sjuk-
vårdspersonalen. Eftersom livsstilssjukdomar ökar i befolkningen och 
sjukvårdspersonalens livsstilsråd leder till att patienterna gör livsstilsför-
ändringar bör livsstilsfrågor i större utsträckning bli en naturlig del av 
varje patientmöte så att de som behöver och vill göra livsstilsförändringar 
kan få livsstilsamtal.  

MI är en metod som fungerar både för patienter som behöver hitta mo-
tivation till livsstilsförändringar och sjuksköterskor som ger patienterna 
stöd. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskor känner till MI. När 
det gäller långsiktiga livsstilssamtal behöver patienterna dock få träffa 
sjuksköterskor som har en stor erfarenhet av metoden.  

Tidsbrist var ett problem och därför tog sjuksköterskorna inte alltid 
upp livsstilsfrågor med patienterna eftersom de var rädda att inte kunna 
fullfölja samtalet. Det är dock betydelsefullt att sjuksköterskor tar upp 
livsstilsfrågor i patientmötena för att kunna identifiera de patienter som är 
motiverade till eller har börjat fundera på att göra en livsstilsförändring så 
att dessa patienter kan få livsstilsamtal. För att kunna disponera sin tid på 
bästa sätt behöver sjuksköterskor inte prioritera de patienter som inte vill 
genomföra en livsstilsförändring för tillfället. Dessa patienter behöver 
däremot medvetandegöras om att de är välkomna tillbaka när de känner 
sig beredda att genomföra en livsstilsförändring. 

Forskningsimplikationer 
Resultatet ger en bild av patienters och sjuksköterskors erfarenheter av det 
hälsofrämjande arbetet med fokus på livsstilssamtal men väcker också nya 
frågor kring hur det hälsofrämjande arbetet skall kunna förbättras både ur 
patient- och sjuksköterskeperspektiv: 

För att förstå vad patienter behöver för att kunna genomföra livsstils-
förändringar behövs ytterligare forskning kring vilka faktorer som är vä-
sentliga för patienter för att de skall genomföra en livsstilsförändring. Ett 
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sätt att uppnå detta kan vara mer forskning angående det stöd patienter 
som inte känner sig motiverade anser sig behöva. 

Det finns få studier som sträcker sig över tid och som undersöker pati-
enternas vidmakthållande av genomförda livsstilsförändringar. Det är 
därför av intresse att studera vad patienter behöver för att kunna upprätt-
hålla genomförda livsstilsförändringar.   

Ett hälsofrämjande perspektiv skall genomsyra hela hälso- och sjukvår-
den och vara en självklar del av all vård och behandling. Visionerna för 
det hälsofrämjande arbetet är dock dåligt förankrade i den kliniska verk-
samheten och ledning och organisation satsar inte alltid fullt ut på detta 
arbete. För att få större kunskap om framgångsrika strategier för imple-
mentering av hälsofrämjande arbetet behövs mer forskning om vad som 
underlättar, respektive försvårar, införandet av hälsofrämjande arbete i 
hälso- och sjukvården.  
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Summary in English 
Non-communicable diseases, such as cardiovascular diseases, type 2 diabe-
tes, cancers and chronic respiratory diseases, are a major problem in socie-
ty today. Many of these diseases are preventable as they are mainly caused 
by four risk factors; tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity and 
harmful use of alcohol. If these risk factors were eliminated, about 75% of 
cardiovascular diseases and type 2 diabetes and 40% of all cases of cancer 
could be prevented. The World Health Organization (WHO) therefore 
urges healthcare professionals to increase disease prevention and not just 
focus on treating lifestyle diseases. Healthcare professionals should work 
in a more health promotion direction and enabling individuals to take 
responsibility for their own health. Health promotion is needed to pro-
mote health and to reduce inequities in health status. As the single largest 
professional category in healthcare, registered nurses (RNs) have an im-
portant role in the development and implementation of health promotion 
practice (HPP). Most RNs view HPP as important, valuable and are inter-
ested in implementing and working with it. Motivational interviewing 
(MI), a form of patient-empowerment aimed at helping patients to gain 
control over their own lifestyle, is seen as an important tool for RNs when 
supporting patients to undertake lifestyle changes.   

The overall aim of the thesis was to explore and describe health promo-
tion practice with focus on patient- and nursing perspective as well as 
examine the relationship between healthcare professionals’ lifestyle advice 
and lifestyle changes in the population. The thesis includes four studies (I-
IV). The specific aims of these studies were: 

-To describe nurses’ experiences of motivational interviewing as a 
method for health promotion practice (I). 

-To describe how patients experience lifestyle discussions based on mo-
tivational interviewing (II).  

-To describe how nurses view health promotion practice and how it was 
implemented in clinical practice following training (III). 

-To investigate the connection between raised question of lifestyle 
change by healthcare professionals and performed lifestyle changes by 
patients, while focusing on age, gender and education level (IV). 

Studies I-III have a qualitative descriptive design. Data were collected by 
individual interviews (I,II) and focus group interviews (III) and analysed 
using qualitative content analysis. Study IV has a descriptive, comparative 
design and is based on a Swedish population survey, The Health Care 
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Barometer (Vårdbarometern), in which telephone interviews constituted 
the data collection method. The Vårdbarometern questions used in the 
present study concerned lifestyle advice and lifestyle change as well as the 
background data; age, sex and educational level. Data were processed by 
means of descriptive and analytical statistics; Chi-square test, Spearman’s 
correlation test and the logistic regression test. 

In study I, 20 RNs who actively used MI in patient encounters were in-
terviewed about their experiences of employing MI in HPP. The RNs de-
scribed MI as a valuable tool, but that it required a genuine interest in 
working with the method as well as professional experience, training and 
an opportunity to practice it. However, they considered it a fruitful meth-
od, valuable in all kinds of discussion. MI clarified their health promotion 
role as well as strategies to enable and promote change for the patients. It 
was described as a way to guide the care relationship, as the patients were 
active participants and could influence their situation without any de-
mands from the RN.  

In study II, 16 patients who had visited some of the RNs in study I for 
lifestyle discussions based on MI were interviewed about their experience 
of the discussions. They reported that MI enabled self-determination with 
regard to the change process and that it highlighted the importance of 
their own will to change. They also expressed the need for RNs to be truly 
engaged in their problems. Patients stated that the lifestyle discussions 
were satisfactory due to the support they received from the RNs and being 
confirmed without being made to feel guilty about their behaviour. Ac-
cording to the patients, the lifestyle discussions contributed to change by 
encouraging ”new thoughts” about lifestyle change as well as taking own 
initiatives in the change process.  

In study III, three focus group interviews were performed focusing on 
how the RNs’ view HPP and its implementation in clinical practice. The 
focus groups revealed that the RNs were aware of the importance of train-
ing as a solid foundation for HPP. However, the RNs described time con-
straints in their everyday work that limited HPP. They also experienced 
that the goals of HPP were not integrated into clinical practice but taken 
for granted by the management and organization.  

In study IV, the responses to the questions from the Vårdbarometer 
were analysed.  The results revealed that 32.2% of the patients answered 
that healthcare professionals raised the subject of lifestyle change with 
them and 39.2% that the advice had actually contributed to such a 
change. Male, younger patients and those with a high educational level 
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were those who to the highest degree indicated that lifestyle issues had 
been raised with them. The groups in which the advice from healthcare 
professionals to the highest degree contributed to a lifestyle change were 
men, elderly patients and those with a low educational level. 

In conclusion, healthcare professionals’ lifestyle advice is important for 
patient lifestyle change. Lifestyle discussions are an essential part of HPP 
provided by RNs, as they enable patients’ self-determination in the life-
style change process. However, RNs reported that the visions for HPP 
were not sufficiently integrated into clinical practice and that there was a 
lack of commitment to HPP from management and the organization in 
terms of how work should be prioritized.  
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Tack! 
Att vara doktorand har varit en tid av både medgång och motgång, av 
inspiration och glädje men också av leda och det har fodrats envishet, 
tålamod och en gnutta dårskap men det är till sist ändå som Albert  
Einstein lär ha sagt: betrakta aldrig studier som en plikt, utan som en av-
undsvärd chans att lära känna den befriande influensen av skönhet i sjä-
lens kungarike för din egen personliga glädjes skull.  

Att genomföra den här uppgiften har jag dock inte gjort av bara egen 
kraft och därför vill jag ur djupet av mitt hjärta tacka alla er som på olika 
sätt varit delaktiga genom att ge mig stöd och uppmuntran utan vilket det 
varit omöjlig att slutföra detta arbete.  

Ett särskilt tack vill jag ge till 
Alla de patienter och sjuksköterskor som har deltagit i studierna för att 

ni generöst och engagerat delade med er av era erfarenheter och därige-
nom gjorde den här avhandlingen möjlig.  

Cathrine Hildingh, min huvudhandledare, för din handfasta handled-
ning och för att du delat med dig av din stora kunskap. Tack också för att 
du hela tiden har funnits där och tålmodig svarat på mina frågor och lyss-
nat på mina tvivel. Du har givit mig hopp och motivation att kämpa vi-
dare.  

Håkan Bergh, min bihandledare, för att du sett möjligheter istället för 
hinder och alltid kommit med förslag på lösningar. 

Sigrid Odencrants, min bihandledare, för att du har varit till stor hjälp 
för mig för att få hyfs och fason på texterna och att inget lämnats åt slum-
pen. 

Ni har alla på olika sätt bidragit till att doktorandtiden blivit en mycket 
lärorik tid för mig och att jag upplever mig som en bättre sjuksköterska 
idag än när jag började arbetet med avhandlingen.  

Och sist men inte minst ett varmt tack till min familj Magnus, Linnéa 
och Axel som har stått ut med mig när jag har varit disträ och icke närva-
rande och för att ni ger mig verkligheten när jag själv tappar perspektivet.   
 
Blessed are the merciful  
 
Elisabeth 
 

För finansiellt stöd vill jag tacka Vetenskapliga Rådet, Region Halland 
och Örebro universitet.  



  



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  73 
  

Referenser 
1. Mål för folkhälsan: regeringens proposition 200203:35. Stockholm, 

2002. 

2. Whitehead D. Reconciling the differences between health promotion in 
nursing and 'general' health promotion. Int J Nurs Stud 2009; 46: 865-
874. 

3. Whitehead D. Health promotion in nursing: a Derridean discourse 
analysis. Health Promot Int 2011; 26: 117-127. 

4. Wilhelmsson S and Lindberg M. Health promotion: facilitators and 
barriers perceived by district nurses. Int J Nurs Pract 2009; 15: 156-
163. 

5. Berg GV and Sarvimäki A. A holistic-existential approach to health 
promotion. Scand J Caring Sci 2003; 17: 384-391. 

6. Whitehead D. Health promotion in the practice setting: findings from a 
review of clinical issues. Worldviews Evid Based Nurs 2006; 3: 165-
184. 

7. Casey D. Nurses' perceptions, understanding and experiences of health 
promotion. J Clin Nurs 2007; 16: 1039-1049. 

8. Crane-Ross D, Lutz WJ and Roth D. Consumer and case manager per-
spectives of service empowerment: relationship to mental health recov-
ery. J Behav Health Serv Res 2006; 33: 142-155. 

9. Ewles L and Simnett I. Promoting health: a practical guide. 5 ed. Else-
vier Health Sciences; Edinburgh, 2003. 

10. Bunton R and Macdonald G. Health promotion: disciplines and diver-
sity. Routledge; London, 1992. 

11. Bunton R and Macdonald G. Health promotion: disciplines, diversity 
and developments. 2 ed. Routledge; London, 2002. 

12. Jadelhack R. Health promotion in nursing and cost-effectiveness. J 
Cult Divers 2012; 19: 65-68. 

13. World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promo-
tion. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_
Charter.pdf (1986, hämtad 2014-03-09). 



74  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

14. Porter C. Ottawa to Bangkok: changing health promotion discourse. 
Health Promot Int 2007; 22: 72-79. 

15. World Health Organization. Milestones in Health Promotion. State-
ments from Global Conferences. 
www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_050220
10.pdf (2009, hämtad 2014-03-09). 

16. World Health Organization and Commission on Social Determinants 
of Health. Closing the gap in a generation: health equity through ac-
tion on the social determinants of health : final report of the Commis-
sion on Social Determinants of Health. Geneva, 2008. 

17. Nutbeam D. Health promotion glossary. Health Promot Int 1998; 13: 
349-64. 

18. World Health Organization. The Bangkok Charter for Health Promo-
tion in a Globalized World. 
www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/bangkok_charter/en/ 
(2005, hämtad 2014-03-09). 

19. de Leeuw E, Tang KC and Beaglehole R. Ottawa to Bangkok--Health 
promotion's journey from principles to 'glocal' implementation. Health 
Promot Int 2006; 21 Suppl 1: 1-4. 

20. World Health Organization. 8th Global Conference on Health Promo-
tion: Health in All Policies. http://www.healthpromotion2013.org 
(2013, hämtad 2014-03-09). 

21. Runciman P. The health promotion work of the district nurse: inter-
preting its embeddedness. Prim Health Care Res Dev 2014; 15: 15-25. 

22. Olsen JM. Health coaching: a concept analysis. Nurs Forum 2014; 49: 
18-29. 

23. Strandmark M. The concept of health and health promotion. Scand J 
Caring Sci 2007; 21: 1-2. 

24. Rootman I, Goodstadt M, Potvin L, Springett J. A framework for 
health promotion evaluation. In: Rootman I, Goodstadt M, Hyndman 
B, McQueen DV, Potvin L, Springett J, Ziglio E (ed) Evaluation in 
health promotion: principles and perspectives. Copenhagen, 2001. 

 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  75 
  

25. Dahl BM, Andrews T and Clancy A. Contradictory discourses of 
health promotion and disease prevention in the educational curriculum 
of Norwegian public health nursing: A critical discourse analysis. 
Scand J Public Health 2014; 42: 32-37. 

26. Tengland PA. Health promotion or disease prevention: a real differ-
ence for public health practice?. Health Care Anal 2010; 18: 203-221. 

27. Tengland PA. Health promotion and disease prevention: logically dif-
ferent conceptions?. Health Care Anal 2010; 18: 323-341. 

28. Leung CM, Ho GK, Foong M, et al. Small-group hypertension health 
education programme: a process and outcome evaluation. J Adv Nurs 
2005; 52: 631-639. 

29. Irvine F. Examining the correspondence of theoretical and real inter-
pretations of health promotion. J Clin Nurs 2007; 16: 593-602. 

30. Casey D. Using action research to change health-promoting practice. 
Nurs Health Sci 2007; 9: 5-13. 

31. DeCola P, Benton D, Peterson C, et al. Nurses' potential to lead in 
non-communicable disease global crisis. Int Nurs Rev 2012; 59: 321-
330. 

32. Johansson H, Weinehall L and Emmelin M. "If we only got a chance." 
Barriers to and possibilities for a more health-promoting health service. 
J Multidiscip Healthc 2009; 3: 1-9. 

33. Mahmud AJ, Olander E, Eriksen S, et al. Health communication in 
primary health care -a case study of ICT development for health pro-
motion. BMC Med Inform Decis Mak 2013; 13: 17-6947-13-17. 

34. International Council of Nurses and Svensk sjuksköterskeförening. 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm, 2007. 

35. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Sverige, 2005. 

36. Jacobsen ET, Rasmussen SR, Christensen M, et al. Perspectives on 
lifestyle intervention: the views of general practitioners who have taken 
part in a health promotion study. Scand J Public Health 2005; 33: 4-
10. 



76  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

37. Jerden L, Hillervik C, Hansson AC, et al. Experiences of Swedish 
community health nurses working with health promotion and a pa-
tient-held health record. Scand J Caring Sci 2006; 20: 448-454. 

38. Berg GV, Hedelin B and Sarvimäki A. A holistic approach to the pro-
motion of older hospital patients' health. Int Nurs Rev 2005; 52: 73-
80. 

39. Casey D. Findings from non-participant observational data concerning 
health promoting nursing practice in the acute hospital setting focusing 
on generalist nurses. J Clin Nurs 2007; 16: 580-592. 

40. Wilhelmsson S and Lindberg M. Prevention and health promotion and 
evidence-based fields of nursing - a literature review. Int J Nurs Pract 
2007; 13: 254-265. 

41. Hörnsten A, Lindahl K, Persson K, et al. Strategies in health-
promoting dialogues - primary healthcare nurses' perspectives - a quali-
tative study. Scand J Caring Sci 2013. 

42. Hälso- och sjukvårdslag. Sveriges Riksdag; Stockholm 1982; (SFS 
1982:763). 

43. En förnyad folkhälsopolitik. Sveriges regering; Stockholm, 2008. 

44. Statens folkhälsoinstitut. På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård: Sammanfattning av utredningsunderlag, proposition, 
riksdagsbeslut, indikatorförslag och exempel på tillämpning. Stock-
holm, 2004. 

45. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande meto-
der 2011: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 
och ohälsosamma matvanor : stöd för styrning och ledning. Stock-
holm, 2011. 

46. Wadman C, Ten Berg H and Statens folkhälsoinstitut. Lägesrapport 
om livsstilsfrågor. Stockholm, 2008. 

47. Svensson O and Hallberg LR. Hunting for health, well-being, and 
quality of life. Int J Qual Stud Health Well-being 2011; 6: 
10.3402/qhw.v6i2.7137. Epub 2011 May 20. 

48. Naidoo J and Wills J. Foundations for health promotion. 3 ed. Elsevier 
Health Sciences; Edinburgh ; New York, 2009. 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  77 
  

49. Statens folkhälsoinstitut. Levnadsvanor: lägesrapport 2010. Öster-
sund, 2010. 

50. Nettle D. Why are there social gradients in preventative health behav-
ior? A perspective from behavioral ecology. PLoS One 2010; 5: 
e13371. 

51. Alwan A and World Health Organization. Global status report on 
noncommunicable diseases 2010. Geneva, 2011. 

52. Beaglehole R, Bonita R, Horton R, et al. Priority actions for the non-
communicable disease crisis. Lancet 2011; 377: 1438-1447. 

53. Socialstyrelsen and Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsan i Sverige: 
årsrapport 2013. Stockholm, 2013. 

54. Rosengren A, Subramanian SV, Islam S, et al. Education and risk for 
acute myocardial infarction in 52 high, middle and low-income coun-
tries: INTERHEART case-control study. Heart 2009; 95: 2014-2022. 

55. World Health Organization. Constitution. 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html (1948, hämtad 
2014-03-09). 

56. World Health Organization. Declaration of Alma-Ata. 
http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf (1978, 
hämtad 2014-03-09). 

57. Fagerström L. Livskraft och livshållning. In: Wiklund Gustin L and 
Bergbom I (eds) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 1 uppl 
ed. Studentlitteratur; Lund, 2012. 

58. Berg GV, Sarvimäki A and Hedelin B. Hospitalized older peoples' 
views of health and health promotion. Int J Older People Nurs 2006; 
1: 25-33. 

59. Strandmark M. Health means vital force - a phenomenological study 
on self-image, ability and zest for life. Vård i Norden 2006; 26: 42-7. 

60. Anand SS, Islam S, Rosengren A, et al. Risk factors for myocardial 
infarction in women and men: insights from the INTERHEART study. 
Eur Heart J 2008; 29: 932-940. 

61. Nygårdh A, Malm D, Wikby K, et al. The experience of empowerment 
in the patient-staff encounter: the patient's perspective. J Clin Nurs 
2012; 21: 897-904. 



78  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

62. Korp P. Hälsopromotion. Studentlitteratur; Lund, 2004. 

63. Tengland PA. Empowerment: a conceptual discussion. Health Care 
Anal 2008; 16: 77-96. 

64. Aujoulat I, d'Hoore W and Deccache A. Patient empowerment in the-
ory and practice: polysemy or cacophony?. Patient Educ Couns 2007; 
66: 13-20. 

65. Anderson RM and Funnell MM. Patient empowerment: myths and 
misconceptions. Patient Educ Couns 2010; 79: 277-282. 

66. McCarley P. Patient empowerment and motivational interviewing: 
engaging patients to self-manage their own care. Nephrol Nurs J 2009; 
36: 409-413. 

67. Small N, Bower P, Chew-Graham CA, et al. Patient empowerment in 
long-term conditions: development and preliminary testing of a new 
measure. BMC Health Serv Res 2013; 13: 263-6963-13-263. 

68. Tveiten S and Meyer I. 'Easier said than done': empowering dialogues 
with patients at the pain clinic - the health professionals' perspective. J 
Nurs Manag 2009; 17: 804-812. 

69. Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. Soc Sci Med 
2008; 67: 2072-2078. 

70. Barry MM, D'Eath M and Sixsmith J. Interventions for improving 
population health literacy: insights from a rapid review of the evidence. 
J Health Commun 2013; 18: 1507-1522. 

71. Speros C. Health literacy: concept analysis. J Adv Nurs 2005; 50: 633-
640. 

72. Mårtensson L and Hensing G. Förmågan att förvärva, förstå och an-
vända information om hälsa. En introduktion till begreppet hälsolitte-
racitet. Rapport. Sahlgrenska akademin, Instutionen för medi-
cin/Socialmedicin, Göterborgs universitet, 2009. 

73. Mårtensson L and Hensing G. Health literacy -- a heterogeneous phe-
nomenon: a literature review. Scand J Caring Sci 2012; 26: 151-160. 

74. Speros CI. Promoting health literacy: a nursing imperative. Nurs Clin 
North Am 2011; 46: 321-33, vi-vii. 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  79 
  

75. Macabasco-O'Connell A and Fry-Bowers EK. Knowledge and percep-
tions of health literacy among nursing professionals. J Health Commun 
2011; 16 Suppl 3: 295-307. 

76. Dickens C and Piano MR. Health literacy and nursing: an update. Am 
J Nurs 2013; 113: 52-57. 

77. Schulz PJ and Nakamoto K. Health literacy and patient empowerment 
in health communication: The importance of separating conjoined 
twins. Patient Educ Couns 2013; 90: 4-11. 

78. Schulz P, J. and Nakamoto K. Patient behavior and the benefits of 
artificial intelligence: The perils of "dangerous" literacy and illusory 
patient empowerment. Patient Educ Couns 2013; 92: 223-228. 

79. Söderlund LL, Nilsen P and Kristensson M. Learning motivational 
interviewing: Exploring primary health care nurses' training and coun-
selling experiences. Health Educ J 2008; 67: 102-109. 

80. Miller WR and Rollnick S. Motivational interviewing: preparing peo-
ple for change. 2 ed. Guildford Publications Inc; New York, 2002. 

81. Rogers CR. The necessary and sufficient conditions of therapeutic 
personality change. J Consult Psychol 1957; 21: 95-103. 

82. Rogers CR. Psychology: a study of a science. In: Koch S (ed) Psychol-
ogy: A study of a science. Formulations of the person and the social 
context. New York, 1959, p.184-256. 

83. Bem DJ. Self-perception: An alternative interpretation of cognitive 
dissonance phenomena. Psychol Rev 1967; 74: 183-200. 

84. Bem DJ. Self-perception theory. In: Berkowitz (eds) Advances in exper-
imental social psychology. 6:1-62 ed. Academic Press; New York, 
1972, p.1-62. 

85. Brehm SS and Brehm JW. Psychological reactance: a theory of free-
dom and control. Academic Press; New York, 1981. 

86. Prochaska, James O., DiClemente,Carlo C.,. The transtheoretical ap-
proach : crossing traditional boundaries of therapy. Homewood, Illi-
nois, 1984. 

87. Miller WR and Rollnick S. Ten things that motivational interviewing 
is not. Behav Cogn Psychother 2009; 37: 129-140. 



80  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

88. Emmons KM and Rollnick S. Motivational interviewing in health care 
settings. Opportunities and limitations. Am J Prev Med 2001; 20: 68-
74. 

89. Moyers TB. History and Happenstance: How Motivational Interview-
ing Got Its Start. J Cogn Psychother 2004; 18: 291-298. 

90. Rollnick S, Heather N and Bell A. Negotiating behaviour change in 
medical settings: The development of brief motivational interviewing. J 
Ment Health 1992; 1: 25-37. 

91. Rollnick S and Miller WR. What is Motivational Interviewing?. Behav 
Cogn Psychother 1995; 23: 325-334. 

92. Noordman J, Koopmans B, Korevaar JC, et al. Exploring lifestyle 
counselling in routine primary care consultations: the professionals' 
role. Fam Pract 2013; 30: 332-340. 

93. Jansink R, Braspenning J, Laurant M, et al. Minimal improvement of 
nurses' motivational interviewing skills in routine diabetes care one 
year after training: a cluster randomized trial. BMC Fam Pract 2013; 
14: 44-2296-14-44. 

94. Falk-Rafael AR. Empowerment as a process of evolving consciousness: 
a model of empowered caring. ANS Adv Nurs Sci 2001; 24: 1-16. 

95. Söderlund LL, Madson MB, Rubak S, et al. A systematic review of 
motivational interviewing training for general health care practitioners. 
Patient Educ Couns 2011; 84: 16-26. 

96. Burke BL, Arkowitz H and Menchola M. The efficacy of motivational 
interviewing: a meta-analysis of controlled clinical trials. J Consult Clin 
Psychol 2003; 71: 843-861. 

97. Hettema J, Steele J and Miller WR. Motivational interviewing. Annu 
Rev Clin Psychol 2005; 1: 91-111. 

98. Rubak S, Sandbaek A, Lauritzen T, et al. Motivational interviewing: a 
systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2005; 55: 305-
312. 

99. Martins RK and McNeil DW. Review of Motivational Interviewing in 
promoting health behaviors. Clin Psychol Rev 2009; 29: 283-293. 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  81 
  

100. Lundahl BW, Kunz C, Brownell C, et al. A meta-analysis of motiva-
tional interviewing: twenty-five years of empirical studies. Res Soc 
Work Pract 2010; 20: 137-160. 

101. Miller WR and Rollnick S. The effectiveness and ineffectiveness of 
complex behavioral interventions: Impact of treatment fidelity. Con-
temp Clin Trials 2014; 37: 234-241. 

102. Landstinget Halland. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i 
Landstinget Halland.Inriktningsrapport. 
http://www.regionhalland.se/pagefiles/27588/en%20mer%20hälsofräm
jande%20hälso-%20och%20sjukvård.pdf (2005, hämtad 2014-03-
09). 

103. Polit DF and Beck CT. Essentials of nursing research: appraising 
evidence for nursing practice. 8th ed. Lippincott Williams and Wilkins; 
Philadelphia, 2013. 

104. Krueger RA and Casey MA. Focus groups: a practical guide for ap-
plied research. 4 [updat] ed. SAGE Publications, Inc; Thousand Oaks, 
2009. 

105. Kitzinger J. Qualitative research. Introducing focus groups. BMJ 
1995; 311: 299-302. 

106. Morgan DL. Focus groups as qualitative research. SAGE Publications 
Inc; Thousand Oaks, 1997. 

107. Vårdbarometern 2008. 
http://www.vardbarometern.nu/PDF/Vardbarometern-2008.pdf (2008, 
hämtad 2014-03-09). 

108. Vårdbarometern 2009. 
http://www.vardbarometern.nu/PDF/Vårdbarometern%20årsrapport%
202009[1].pdf (2009, hämtad 2014-03-09). 

109. Webb C and Kevern J. Focus groups as a research method: a critique 
of some aspects of their use in nursing research. J Adv Nurs 2001; 33: 
798-805. 

110. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health 
at a glance 2013: OECD Indicators. Paris, 2013. 

 



82  ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar 
 

111. World Health Organization. The European Health Report 2012. 
Charting the way to well-being. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/184161/The-
European-Health-Report-2012,-FULL-REPORT-w-cover.pdf (2013, 
hämtad 2014-03-09). 

112. Elo S and Kyngäs H. The qualitative content analysis process. J Adv 
Nurs 2008; 62: 107-115. 

113. Hsieh HF and Shannon SE. Three approaches to qualitative content 
analysis. Qual Health Res 2005; 15: 1277-1288. 

114. Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodolo-
gy. 3 ed. SAGE Publications, Inc; Thousand Oaks, 2013. 

115. Graneheim UH and Lundman B. Qualitative content analysis in nurs-
ing research: concepts, procedures and measures to achieve trustwor-
thiness. Nurse Educ Today 2004; 24: 105-112. 

116. Kondracki NL, Wellman NS and Amundson DR. Content analysis: 
review of methods and their applications in nutrition education. J Nutr 
Educ Behav 2002; 34: 224-230. 

117. Fleiss JL, Levin BA and Paik MC. Statistical methods for rates and 
proportions. 3rd ed. Wiley series in probability and statistics. 
Wiley;Hoboken. N.J, 2003. 

118. Altman DG. Practical statistics for medical research. Chapman and 
Hall; London, 1991. 

119. Hosmer DW and Lemeshow S. Applied logistic regression. Wiley; 
New York, 1989. 

120. IBM SPSS Statistics. IBM Corp. SPSS Statistics for Windows, Version 
20.0. Armonk, NY:IBM Corp 2012. 

121. WMA World Medical Association Declaration of Helsinki. Etical 
principles for medical research involving human subjects. 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ (2008, hämtad 
2014-03-09). 

122. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Sveriges 
Riksdag; Stockholm 2003; (SFS 2003:460). 

 



ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  83 
  

123. Sygeplejerskers Samarbejde i Norden. Oslo, 1983. 

124. Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guide-
lines. Lancet 2001; 358: 483-488. 

125. Guba EG. ERIC/ECTJ Annual Review Paper: Criteria for Assessing 
the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. Educational Communica-
tion and Technology: A Journal of Theory, Research, and Develop-
ment 1981; 29: 75--91. 

126. Lincoln YS and Guba EG. Naturalistic inquiry. SAGE Publications 
Inc; Beverly Hills, 1985. 

127. Patton MQ. Qualitative research & evaluation methods. 3 ed. SAGE 
Publications Inc; London, 2002. 

128. Elo S and Kyngäs H. The qualitative content analysis process. J Adv 
Nurs 2008; 62: 107-115. 

129. Arcury TA, Gesler WM, Preisser JS, et al. The effects of geography 
and spatial behavior on health care utilization among the residents of a 
rural region. Health Serv Res 2005; 40: 135-155. 

130. Soffer M. The role of stress in the relationships between gender and 
health-promoting behaviours. Scand J Caring Sci 2010; 24: 572-580. 

131. Rycroft-Malone J, Harvey G, Seers K, et al. An exploration of the 
factors that influence the implementation of evidence into practice. J 
Clin Nurs 2004; 13: 913-924. 

132. Rycroft-Malone J. The PARIHS framework--a framework for guid-
ing the implementation of evidence-based practice. J Nurs Care Qual 
2004; 19: 297-304. 

  

  





ELISABETH BROBECK Samtal som stöd för patienters livstilsförändringar  85 
  

Bilaga 

Intervjuguide delstudie I 
Hur länge har du arbetet med MI? 

Vilken utbildning har du i MI? 
Frågeområden: 
Kontakt 
Respons 
Resultat 
Hinder/möjligheter 

Intervjuguide delstudie II 
Vilket livsstilsproblem har du sökt hjälp för? 
Hur kom du i kontakt med ”din” sjuksköterska? 
Frågeområden: 
Kontakt 
Respons 
Resultat 

Intervjuguide delstudie III 
Vilken betydelse har det hälsofrämjande arbetet för sjuksköterskor och 

patienter? 
Har ni ändrat ert sätt att arbeta med livsstilsfrågor efter utbildningen? 
Ja, i så fall hur? 
Nej, i så fall varför? 
Vilka möjligheter ser ni i det hälsofrämjande arbetet? 
Vilka hinder ser ni i det hälsofrämjande arbetet? 
Hur skulle ni vilja arbeta med de hälsofrämjande frågorna? 
Hur skulle ni kunna utföra det hälsofrämjande arbetet på ett annat sätt? 
Vilken uppskattning tycker ni att ni får i det hälsofrämjande arbetet? 

Vårdbarometerns frågor delstudier IV 
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna besökt vården som 
patient eller medföljande anhörig/närstående? 

Ja 
Nej 
Vet ej/kan ej svara/minns inte 
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Då det gäller ditt senaste besök, i vilket ärende besökte du sjukvården 
då? Vilket av följande alternativ stämmer bäst på dig? 

Jag besökte sjukvården…….. 
….för egen del som patient 
….som förälder/anhörig till barn 
….som anhörig till närstående 
 
Vad var den egentliga anledning till besöket? Handlade de om…….. 
Akut sjukdom eller olycksfall 
Kontroll/återbesök 
Annat…. 
 
Har det hänt att läkare/annan vårdpersonal tagit upp livsstilsfrågor som 

rökning, alkohol, kost och motion med dig under de senaste 12 månader-
na? 

Ja 
Nej  
Vet ej 
 
Har råden bidragit till att du har förändrat din livsstil? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Bakgrundsvariabler 
Vilken utbildning har du dvs. vilken är din högsta genomförda utbild-
ning/examen? 

Folk- eller grundskola 
Gymnasium, folkhögskola, realskola 
Högskola, universitet 
Ville ej svara 
Hur gammal är du? 
………..år 
 
Notera om IP är…….. 
Man  
Kvinna 
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