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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Då ohälsosamma levnadsvanor är en stor bidragande orsak till utvecklandet av en 

rad ohälsotillstånd är det således av stor vikt att sjuksköterskan ställer frågor till patienter 

kring deras levnadsvanor. Detta skall göras i form av hälsosamtal där sjuksköterskan skall, 

enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete, bistå patienten 

med verktyg för att denne skall kunna ändra sina levnadsvanor till fördel för ens hälsa. Men 

beroende på hur arbetssättet uppfattas påverkar också hur det utförs och vissa sätt har visat 

sig vara mer omfattande och effektivare i det kliniska arbetet än andra. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hälsosamtalet i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Metod: Ostrukturerade intervjuer med 

fenomenografisk tillvägagångssätt användes. Intervjuerna analyserades enligt Dahlgren och 

Fallsbergs (1991) beskrivning av fenomenografisk analys. Resultat: Analysen speglade fem 

kvalitativt olika sätt att förstå hälsosamtal från sjuksköterskornas perspektiv: hälsosamtal som 

att beakta patientens preferenser, hälsosamtal som att leda patienten mot hälsa, hälsosamtal 

som att skapa en relation, hälsosamtal som kartläggning och hälsosamtal som beroende av 

organisatorisk struktur. Slutsats: Samtliga uppfattningar av hälsosamtalet beskrevs av 

sjuksköterskorna som betydelsefulla förutsättningar för att hjälpa patienten uppnå ett 

hälsosammare liv. Men dess kvalitet påverkas dessvärre av den organisatoriska struktur som 

råder inom verksamheterna. 
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ABSTRACT 

Background: Unhealthy habits are a major contributing factor to the development of a range 

diseases, it is therefore of great importance that the nurse asks questions to patients about 

their lifestyles. This should be done in the form of health counseling where the nurse should, 

according to the National Board of national guidelines for disease prevention, assist the 

patient with tools to enable change of lifestyles beneficial to one's health. But depending on 

how the approach is perceived also affects how it is performed and some ways has proved to 

be more extensive and effective in clinical work than others. Aim: The aim of the study was 

to describe nurses' perceptions of health counseling in their work of disease prevention at a 

primary care clinic. Method: Unstructured interviews with phenomenographic approach was 

used. The interviews were analyzed according to Dahlgren and Fallsberg 's (1991) description 

of phenomenographic analysis. Result: The analysis reflected five qualitatively different 

ways of understanding health counseling from nurses' perspectives: health counseling as to 

take in consideration patients preferences, health counseling as to lead the patient towards 

health, health counseling as to create a relationship, health counseling as mapping and health 

counseling as dependent on the organizational structure. Conclusion: All the perceptions of 

health counseling was described by nurses as important preconditions for helping the patient 

achieve a healthier life. But its quality is affected, unfortunately, by the organizational 

structure present in the primary care clinics. 
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Introduktion 
I decennier har människan varit medveten om att hälsan påverkas av människans 

levnadsvillkor såväl som av levnadsvanor. Socialstyrelsen (2011) framhåller att osunda 

levnadsvanor är orsaken till flertalet av de ledande folkhälsosjukdomarna i Sverige idag. 

Folkhälsomyndigheten (2014) pekar på att personer som inte röker, har en måttlig 

konsumtion av alkohol, goda kostvanor och är fysiskt aktiva regelbundet också har en bättre 

hälsa än personer med ohälsosamma levnadsvanor. Således innebär det att människans hälsa 

påverkas i allra högsta grad av dennes levnadsvanor. Sjuksköterskans roll är att genom 

hälsosamtalet bistå personer med hjälp och stöd för att åstadkomma en livsstilsförändring då 

behovet föreligger (Socialstyrelsen, 2011). Följsamheten till behandlingsplanen som utformas 

under hälsosamtalet är låg enligt tidigare studier (Haynes, 2001; King, Mainous, Carnemolla 

& Everett, 2009). Det kan således spekuleras kring huruvida sjuksköterskans uppfattningar av 

hälsosamtal speglar hennes arbete och vilken inverkan dessa uppfattningar sedan har i 

praktiken. Tidigare studier inom ämnet behandlar metoder och interventioner som 

sjuksköterskan tillämpar inom hälsosamtalet men belyser föga sjuksköterskors uppfattningar 

av hälsosamtalet, vilket är högst intressant att få ta del av då Sandberg (1994) skriver att en 

persons uppfattningar styr dennes handlingar.  Detta underlag skapar ett behov av att 

undersöka och beskriva sjuksköterskors skilda uppfattningar av hälsosamtal. Kunskap om 

sjuksköterskors olika uppfattningar av hälsosamtal kan fungera som utgångspunkt för 

förbättringsarbete i det sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. 

 
Litteratursammanställning 
Levnadsvanor 
Människans levnadsvanor har stora effekter på hennes hälsa. Livsstilsrelaterade hälsotillstånd 

orsakar minst en tredjedel av sjukdomspanoramat i Europa (Världshälsoorganisationen 

[WHO], 2002). Med sjukdomspanorama menas generellt den utsträckning av 

folkhälsosjukdomar som finns bland befolkningen. Statistiskt sett äter människan mer 

energitäta livsmedel som innehåller mycket fett men även socker och är allt mindre fysiskt 

aktiv. I Sverige har antalet män som röker minskat genom åren och istället har antalet kvinnor 

som röker ökat. Allt fler rapporterar goda motionsvanor samtidigt som övervikt och fetma 

stadigt ökat sedan 1980-talet. Även överkonsumtion av alkohol har ökat och beräknas vara 

den femte största riskfaktorn bakom sjukdomspanoramat i Sverige (Danielsson & Talback 

2012; Guh, Zhang, Bansback, Amarsi, Birmingham & Anis 2009). 
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Levnadsvillkor kan förklaras som de materiella och ekonomiska resurser som människan 

innehar för att leva, alltså bostadsförhållanden, miljö och socioekonomiska förutsättningar. 

Dessa resurser kan i sin tur påverka människans levnadsvanor och dennes hälsa. 

Levnadsvanor innebär matvanor, aktivitetsvanor, sömnvanor, alkoholkonsumtion, 

drogmissbruk och/eller rökning. Över eller under konsumtion av dessa kan leda till 

ohälsotillstånd så som hjärt-och kärlsjukdomar, typ-2-diabetes, fetma, psykisk ohälsa eller 

cancer (McMillan, Satter & McArdle, 2006; Wild & Byrne, 2006; Willson, D´Agostino, 

Sullivan, Parise & Kennel, 2002). I en världsomfattande studie kunde ett samband påvisas 

mellan kost och kolesterolhalt/fetma, ohälsosam kost kunde knytas an till höga 

kolesterolhalter samt ökad risk för fetma (Oggioni, Cena, Wells, Lara, Celis-Morales & 

Siervo, 2015). Personer som har sämre socioekonomiska förhållanden har i allmänhet mindre 

inflytande över sin livssituation och levnadsvanor än personer med goda socioekonomiska 

förhållanden (Folkhälsomyndigheten, 2014). Således påverkas hälsan av personens 

levnadsvanor men även av dennes levnadsvillkor. 

 
Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i dagens samhälle. Endast varannan kvinna och var 

tredje man rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. Den stillasittande 

livsstilen blir allt vanligare i Sverige och är en riskfaktor för flertalet folkhälsosjukdomar 

(Kallings & Hellénius, 2010). Ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, 

alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet samt osunda matvanor har gång på gång lyfts fram i 

WHOs europeiska strategi mot icke smittsamma sjukdomar som betydelsefulla riskfaktorer 

vid utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma samt typ-2 diabetes (Murray & 

Lopez, 1996). Att skapa och bibehålla hälsosamma levnadsvanor har således stora vinster för 

människans hälsa (ibid). Det är känt att den som inte röker, intar måttligt med alkohol, har 

goda matvanor samt är fysiskt aktiv regelbundet i genomsnitt lever längre än den som har 

ohälsosamma levnadsvanor (Kallings & Hellénius, 2010). Detta är även påvisat i en studie av 

Carlsson, Wändell, Gigante, Leander, Hellenius och de Faire (2013) att goda levnadsvanor 

bidrar till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar kraftigt. 

 
Socialstyrelsen (2011) har utformat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

som skall fungera som ett stöd för sjuksköterskan i det sjukdomsförebyggande arbetet 

avseende områden som ohälsosamma matvanor, alkoholmissbruk, tobaksbruk samt 

otillräcklig fysisk aktivitet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall en person, då möjlighet 

finns, erbjudas rådgivning och upplysas om metoder för att förebygga sjukdom och skada 
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(SFS 1982:763). Målet är att bidra till bättre hälsa för befolkningen och därmed också minska 

kostnaden för samhället genom att motivera personer till livsstilsförändringar. 

Förutsättningen för att sjuksköterskan ska kunna motivera personer till livsstilsförändringar är 

utbildning och kompetens inom området, varvid sjuksköterskans betydelsefulla roll i det 

motiverande arbetet framträder. Inom sjuksköterskans kompetensområde ingår det att 

motivera aktuella patienter till följsamhet i behandlingar och då föreligger också ett behov av 

att sjuksköterskan motiverar till förändrade levnadsvanor dvs. sjukdomsförebyggande arbete 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Detta skall göras i form av hälsosamtal där 

sjuksköterskan skall, enligt de nationella riktlinjerna, bistå patienten med verktyg för att 

denne skall kunna ändra sina levnadsvanor till fördel för ens hälsa (Socialstyrelsen, 2011).  

 
Då ohälsosamma levnadsvanor är en stor bidragande orsak till utvecklandet av en rad 

ohälsotillstånd är det således av stor vikt att sjuksköterskan ställer frågor till patienter kring 

deras levnadsvanor för att förhindra sjukdomsutveckling men även för att förbättra hälsan för 

dem som redan har utvecklat sjukdom. Merparten av patienterna ställer sig positivt till att 

sjuksköterskan tar upp frågan kring levnadsvanor (Hardcastle, Taylor, Baily, & Castle, 2008) 

men det är dock ett fåtal av dem som rapporterar att de har, från sjuksköterskan, fått stöd och 

verktyg till att förändra ohälsosamma levnadsvanor (Bell & Kravitz, 2008). Enligt Cox et al. 

(2011) har det kunnat påvisas att sjuksköterskor sällan använder sig av personcentrerat 

förhållningssätt i mötet med dessa patienter, de visade sällan empati samt att de sällan 

fokuserade på att motivera patienterna till att åstadkomma en förändring. Samtidigt urskildes 

det att sjuksköterskor som använde sig utav Motiverande samtal (MI) metoden bidrog till att 

patienternas självförtroende inför en förändring ökade (ibid.). 

 

Hälsosamtal 
Hälsosamtal är enligt Bergstrand (2004) en samtalsmetod som sker i samspel mellan 

sjuksköterska och patient och syftar till att skapa förutsättningar för en livsstilsförändring hos 

patienten. Traditionellt sätt tränas sjuksköterskor i ett instruerande sätt att kommunicera med 

patienterna (Emmons & Rollnick, 2001; Rollnick, Miller & Butler, 2009), vilket kan innebära 

att sjuksköterskan talar om för patienten vad denne behöver göra och varför. Samtalet riktas 

till stor del mot det medicinska perspektivet snarare än det personcentrerade 

förhållningssättet (Arborelius, 2001). Enligt McCane och McCormack (2013) skapar ett 

personcentrerat förhållningssätt välbefinnande hos patienten och bidrar till en terapeutisk 

miljö. Välbefinnande i sig är ett mått på patientens tillfredsställelse i mötet med 
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sjuksköterskan under det sjukdomsförebyggande arbetet (ibid.). Den medicinska inriktningen 

i samtalet kan leda till att sjuksköterskan i sitt sjukdomsförebyggande arbete istället för att 

bidra till att skapa hälsa kan skapa ohälsa, obehag eller till och med skuldbeläggning 

(Socialstyrelsen, 2011). I ett personcenterart förhållningssätt sätts patienten i centrum och 

stor vikt läggs vid patientens förmåga och självförtroende till att förändra en ohälsosam 

levnadsvana (Emmons & Rollnick, 2001; Rollnick et al., 2009). Sjuksköterskans ansvar är att 

förmedla kunskap och verktyg samt att ge stöd till patienten för att denne skall uppnå och 

bibehålla en livsstilsförändring (Socialstyrelsen, 2011). Tidigare forskning (Cox et al., 2011; 

Guzdune, Clark, Appel & Bennett, 2012) pekar på vikten av ett personcentrerat 

förhållningssätt i mötet med patienten. Det framkommer dock att sjukvårdspersonalen 

inklusive sjuksköterskan sällan använde sig av personcentrerade modeller och tekniker i sitt 

sjukdomsförebyggande arbete vilket kan resultera i att det uppstår misstolkningar gällande 

patientens motivation till förändring vilket i sin tur bidrar till bristande patientföljsamhet 

(ibid.). Det står således klart att ett personcentrerat förhållningssätt kan bidra till ökad 

patientföljsamhet, vilket i sin tur optimerar möjligheten till en livsstilsförändring. En 

personcentrerad modell är MI. 

 
MI beskrivs som en personcentrerad och styrande metod i syfte att öka patientens inre 

motivation för förändring genom att utforska och lösa patientens ambivalens. Med 

ambivalens menas att patienten ofta är kluven och känner olika inför en förändring, denne 

kan känna vilja inför en förändring men samtidigt kan tveksamhet inför förändringen råda 

(Rollnick et al., 2009). Enligt Rollnick et al. (2009) är metoden samarbetsinriktad, 

framkallande och att det skall råda respekt för patientens autonomi. Det skall råda ett 

partnerskap mellan sjuksköterska och patient som främjar likvärdig maktfördelning vid både 

samtal och beslutsfattande. Vägen till förändring skall utgå från patientens liv och dennes 

resurser. Det är viktigt att identifiera och se på saker ur patientens synvinkel för att framhäva 

dennes egna argument och vilja för en livsstilsförändring. Patienten skall alltid ha en frihet i 

samtalet, vilket innebär att denne själv avgör om han eller hon skall ta emot hjälp eller avstå. 

Målet med samtalet är att viljan till förändring skall komma från patienten själv och inte vara 

påtvingat från andra håll. Detta innebär att det under samtalet alltid skall råda respekt för 

patientens autonomi (ibid.). Huvudprincipen inom MI är att ambivalenta patienter inte kan 

styras mot förändring även om sjuksköterskan presenterar en övertygande anledning till att 

förändringen bör ske. Snarare är det patientens egna argument och anledningar som ökar 

viljan till förändring, vilket innebär att fokus ligger på att framhäva och öka patientens inre 
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motivation (Letourneau & Goodman, 2014). Inom MI är begreppet empati en given faktor. 

Sjuksköterskan ska förstå och acceptera patientens känslor utan att skuldbelägga, kritisera 

eller döma. Patienten ska känna sig respekterad och känna tillit och förtroende till 

sjuksköterskan. Vidare skall ett empatiskt förhållningssätt tillämpas och vara en självklar 

princip från början till slut i syftet att uppnå en livsstilsförändring. Patienten ska förstå 

situationen som han eller hon befinner sig i och vad konsekvenserna kan bli ur ett långsiktigt 

perspektiv men även att patienten ska förstå vad som kan förbättras och uppnås genom en 

livsstilsförändring. Inom MI innebär det att sjuksköterskan arbetar med att hjälpa patienten 

att sätta egna mål. Sjuksköterskan involverar och frågar patienten för att tillsammans komma 

fram till lösningar. Tanken med MI är inte att sjuksköterskan ensam ska komma fram till 

lösningar för att patienten ska uppnå livsstilsförändring. Målet är att patienten själv ska hitta 

lösning och strategi för att uppnå en förändring. Sjuksköterskans övergripande uppgift vid 

tillämpning av MI under hälsosamtalet är att försöka få patienten att tro på sig själv och att se 

till de styrkor som patienten har. Att leda samtalet och uppmuntra till förändring är en viktig 

del av sjuksköterskans roll i hälsosamtalet (Letourneau & Goodman, 2014; Rollnick et al., 

2009). 

 
Ett personcentrerat förhållningssätt kan användas för att optimera utvecklandet av 

empowerment som främjar patientens delaktighet i processen mot en livsstilsförändring 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Forsberg och Starrin (1997) kan empowerment definieras som 

egenmakt där makt är lika med möjlighet att påverka. I ett sjukvårdssammanhang innebär det 

att patienten själv formulerar sina mål och mötet med sjuksköterskan har då som avsikt att 

stärka patientens självständighet och upplevelse av att ha egen makt över sitt liv och kunna 

göra informerade val (Kuokkanen & Leino-Kilpi, 2000; Pagels, 2004).  

 

Förutsättningen för att uppnå ett bra resultat av behandlingsplanen är att ha god 

patientföljsamhet. Det har dessvärre framkommit att patientföljsamheten är ett stort problem 

inom hälso- och sjukvården. Det beräknas att endast 50 procent av patienterna generellt följer 

sjuksköterskans behandlingsrekommendationer. Patientföljsamheten brister i alla situationer 

där egenvård krävs men främst bland personer med diabetes, hypertoni, fetma och cancer och 

är den främsta anledningen till att patienter inte får en optimal behandling (Haynes, 2001). 

Att patientföljsamheten brister innebär att hälso- och sjukvården investerar resurser som inte 

ger resultat, detta är inte gynnsamt för befolkningens hälsa överlag (Dunbar-Jacob, 2000; 

Rybacki, 2002). Det kan således spekuleras kring huruvida sjuksköterskans uppfattningar av 
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hälsosamtal inverkar på patientföljsamheten. I det engelska språket används begreppet 

Adherence istället för Compliance för att definiera och mäta i vilken utsträckning patienter 

följer hälso- och sjukvårdpersonalens behandlingsrekommendationer. Adherence kräver 

patientens godkännande av behandlingsrekommendationerna till skillnad från Compliance 

där behandlingsrekommendationerna förväntas följas utan att patienten medverkat 

(Christensen, 2004). I ett personcentrerat förhållningssätt är Adherence begreppet att föredra. 

Således innebär det att det första begreppet ses ur ett personcentrerat förhållningssätt medan 

det andra begreppet ses ur ett instruerande förhållningssätt. Beroende på vilket av 

förhållningssätten sjuksköterskan anammar i sitt sjukdomsförebyggande arbete påverkas 

patientens följsamhet till behandlingsplanen. 

 
Begreppet hälsa 
Hälsa som begrepp har genom tiderna definierats på olika sätt och det finns idag ännu inte en 

enhetlig definition av hälsa. Willmans (1996) poängterar att hälsa är en högst individuell 

upplevelse, eftersom ingen människa är den andra lik. Detta kan dras parallellt till att 

sjuksköterskan, vid mötet med patienten under hälsosamtalet, bör beakta att denne troligtvis 

kan ha en egen upplevelse av vad hälsa är. Sjuksköterska och patient kan således ha skilda 

uppfattningar av hälsa. Många har trots detta försökt definiera begreppet hälsa. WHO 

definierade år 1948 begreppet hälsa som; ”God hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

socialt och mentalt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder” (Axelsson, 2014, s.56). WHOs definition av hälsa har kritiserats där 

flertalet forskare (Dubos, 1968; Maglacas, 1988; RNABC, 1992) vill hävda att definitionen är 

allt för generell. De menar att om WHOs definition av hälsa antas så ses hälsa som ett ideal 

eller ett mål och kan därmed inte uppnås. Vidare handlar kritiken om att definitionen är för 

vid och omfattande vilket gör att den saknar praktisk betydelse. Nordenfelt (1991) definierar 

hälsa som: ”Personen har full hälsa, om och endast om, personen har förmågan att, givet 

standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål”(s.72). Ohälsa definierats av Nordenfelt 

som: ”Personen har någon form av ohälsa, om och endast om personen, givet 

standardomständigheter, inte kan förverkliga alla sina vitala mål eller endast delvis kan 

förverkliga dem”(s.72). Nordenfelt (2007) uttrycker sig som att sjukdom kan vara en orsak 

till ohälsa men inte är ohälsa i sig självt. Ohälsa handlar istället om vad för mening personen 

tillskriver sin sjukdom och hur den begränsar dennes förmåga att nå sina vitala mål. Detta 

innebär att hälsa infinner sig endast om personen är i fullt stånd att uppnå sina vitala mål, 

oberoende av om sjukdom finns eller inte. En liknande definition av hälsa har även 
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presenterats av Sarvimäki (1984) som definierar hälsa enligt följande; ”Med hälsa avses ett 

adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det 

möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål som han uppställt, att förverkliga sina 

intentioner” (s.76). Utifrån detta synsätt innebär det att hälsa är individrelaterad. Således rör 

det sig om en hälsa som är flexibel och beroende av individens kapacitet till att uppnå de mål 

eller intentioner som den enskilde individen tillskriver i en bestämd tidsperiod. Vad som 

betraktas som hälsa kommer således att variera från individ till individ. 

Studiens relevans  
Flertalet studier (Britt, Hudson & Blampied, 2004; Hardcastle, Taylor & Bailey, 2008; 

Lakerveld, Bot, Chinapaw, van Tulder, Kostense, Dekker & Nijpels, 2013; Mantler, Irwin & 

Morrow, 2012; Martins & McNeil, 2009; Noordman, deVet, van der Weijden & van Dulman, 

2013; Van Buskirk & Wetheren, 2013) har främst fokuserat på att studera interventioner och 

modeller inom hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet, men sjuksköterskans 

uppfattningar av hälsosamtalet lyfts fram i en mycket föga omfattning. Varför det föranleder 

att behov finns att beskriva sjuksköterskors skilda uppfattningar av hälsosamtal i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Däremot har studier som utförts inom 

hälso- och sjukvården rapporterat om hur arbetssätt kan förstås olika (Holmström, Halford & 

Rosenqvist, 2003; Larsson, Holmstrom, Lindberg & Rosenqvist, 2004; Lindberg & 

Rosenqvist, 2003). Sandberg (1994) skriver att ett arbetssätt utförs i enlighet med hur det 

uppfattas av sjukvårdspersonal, i detta fall sjuksköterskan. Vissa sätt har visat sig vara mer 

omfattande och effektivare i det kliniska arbetet än andra (Dall´Alba & Sandberg, 1996; 

Sandberg, 1994). Detta på grund av att människors skilda sätt att utföra en handling är direkt 

kopplat till hur de förstår och uppfattar ett fenomen (Sandberg, 2000). Larsson (2007) 

poängterar att uppfattningar ofta fungerar som tankeformer, som hindrar människor att fullt 

ut ta tillvara de möjligheter som faktiskt finns. Det finns behov av att presentera 

sjuksköterskors skilda resonemang av hälsosamtalet och därigenom skapa kunskap som kan 

fungera som utgångspunkt för eventuella förändringar i sjuksköterskornas sätt att arbeta. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hälsosamtalet i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. 
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Metod 
Ansats 
Studien genomfördes som en kvalitativ ostrukturerad intervjustudie med en fenomenografisk 

ansats för att möjliggöra en beskrivning av sjuksköterskors kvalitativ skilda uppfattningar av 

hälsosamtal. En kvalitativ design är att föredra då syftet är att beskriva uppfattningar av ett 

fenomen (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ forskning innebär enligt Olsson och Sörensen 

(2011) att forskaren strävar efter en helhetsförståelse av ett specifikt fenomen, detta för att få 

en så fullständig bild av fenomenet som möjligt. För att beskriva skilda uppfattningar av ett 

fenomen är fenomenografi och andra ordningens perspektiv den lämpligaste ansatsen 

(Marton & Booth, 1997; Uljens, 1999). 

 

Inom fenomenografi ligger fokus på uppfattningar, vilket innebär att de underliggande sätten 

att erfara världen, ett fenomen eller en situation är föremål för forskning (Barnard, McCosker 

& Gerber, 1999; Marton, 1981; Marton & Booth, 1997; Uljens, 1989). Fenomenografi som 

metod är ofta använd inom omvårdnadsforskning (Andersson, Willman, Sjöström-Strand & 

Borglin, 2015; Larsson, Hedelin & Arthlin, 2007; Skär, 2010). Ontologiskt beskrivs 

fenomenografi som icke-dualistisk, det vill säga att människor inte kan kommunicera om 

någon annan värld än den som har erfarits. De epistemologiska antaganden är att människor 

skiljer sig åt i fråga om hur de uppfattar världen, men dessa skillnader kan beskrivas, 

kommuniceras och förstås av andra (Marton, 1981). Sådana beskrivningar av likheter och 

skillnader i hur världen uppfattas av människor utgör det viktigaste och mest grundläggande 

kunskaperna som erhålls inom fenomenografisk forskning. 

 

Enligt Marton och Booth (1997) är fenomenografins syfte att beskriva kvalitativt olika 

uppfattningar av ett fenomen. Ett grundantagande inom fenomenografi är att metoden avser 

att beskriva fenomen i världen så som andra betraktar dem, och att identifiera och beskriva 

variationer i det avseendet. Individerna betraktas som bärare av skilda sätt att betrakta ett 

fenomen och fokus ligger på gruppens (i detta arbete sjuksköterskors) olika sätt att uppfatta 

ett fenomen, snarare än individens enskilda uppfattningar av fenomenet. Inom fenomenografi 

görs en distinktion mellan första- och andra ordningens perspektiv. I första ordningens 

perspektiv ligger fokus på vad något är eller innebär medan i andra ordningens perspektiv 

ligger fokus på hur något uppfattas av människor (Barnard et al., 1999; Marton & Booth, 

1997; Uljens, 1989). Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av 
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hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet ansågs fenomenografi och andra ordningens 

perspektiv vara lämpligt. 

 

Urval och rekrytering 
Studiens målgrupp var alla verksamma sjuksköterskor vid livsstilsmottagningarna på 

vårdcentralerna i Blekinge. Ett strategiskt urval gjordes för att få en så stor variation som 

möjligt på informanterna. Enligt Polit och Beck (2012) möjliggör ett strategiskt urval expertis 

inom ett fenomen som sätter tydliga gränser mellan vilka som skall inkluderas eller 

exkluderas. Inklusionskriterierna för studien var att sjuksköterskorna skulle arbeta med 

hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet på vårdcentral gällande människans 

levnadsvanor så som kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk samt alkoholkonsumtion. Författaren 

strävade efter att informanterna skulle vara i olika åldrar, ha olika lång erfarenhet av att 

arbeta med hälsosamtal i sitt sjukdomsförebyggande arbete samt arbeta vid olika 

vårdcentraler. Inom fenomenografi är ett varierat demografiskt urval att föredra, varför 

inklusionskriterierna ofta är få (Marton & Booth, 1997; Uljens, 1989). 

 
En förfrågan skickades till verksamhetschefer för 15 vårdcentraler i Blekinge via E-post. Där 

i bifogades informationsbrev med övergripande information om studien samt dess syfte och 

metod (bilaga 1). Informationsbrev som skulle nå ut till sjuksköterskorna på respektive 

vårdcentral bifogades också till verksamhetscheferna (bilaga 2). Verksamhetscheferna 

tillfrågades om tillstånd att ta kontakt med sjuksköterskor som uppfyller studiens 

inklusionskriterier för att tillfrågas om de vill delta i studien. Tillstånd erhölls av sju 

verksamhetschefer. Verksamhetscheferna vidarebefordrade informationsbrevet (bilaga 2) till 

vederbörande sjuksköterskor som sedan skulle ta kontakt med författaren om de ville delta i 

studien. Sammantaget tillfrågades elva sjuksköterskor om de ville delta i studien. Av dessa 

elva svarade tre per E-post att de ville delta. Vidare telefonkontakt med de som tillfrågades 

resulterade sammantaget i sju intervjuer. Tid och plats för intervjuerna bestämdes med 

samtliga informanter per telefon. Samtliga informanter var kvinnor och i åldern mellan 34 

och 57 (medelvärde 47.6 år). Fem var vidareutbildade till distriktssköterskor, en 

grundutbildad sjuksköterska samt en sjuksköterska med specialistutbildning inom 

företagshälsovård. Samtliga informanter arbetade på vårdcentral och hade ett till 20 års 

(medelvärde 5.2 år) erfarenhet av att arbeta med hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande 

arbetet på en vårdcentral. Dessa sju informanter arbetade på sex olika vårdcentraler i 

Blekinge. 
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Kontext 
Tre av de sex vårdcentralerna där sjuksköterskorna rekryterades ifrån bedrevs i privat regi 

medan de övriga tre var landstingsdrivna. Ingen skillnad föreligger dock dessa emellan vad 

gäller utbud av vård och mottagningar. Samtliga vårdcentraler hade likartat 

upptagningsområde och liknande tillgång till personella resurser såsom läkare, 

undersköterskor, sjuksköterskor samt distriktssköterskor. Två av de sex vårdcentralerna hade 

dock tillgång till egna psykiatrisjuksköterskor medan de resterande fyra remitterade patienter 

utanför den egna verksamheten. På samtliga vårdcentraler bedrevs telefonrådgivning och 

någon form av drop-in verksamhet, läkarmottagning, BVC-mottagning samt 

distriktssköterskemottagning. Antalet sjuksköterskor som specifikt arbetade med hälsosamtal 

i det sjukdomsförebyggande arbetet skilde sig från en till tre. På samtliga vårdcentraler fanns 

riktlinjer om att även läkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor inom respektive 

mottagningen hade skyldighet att bedriva någon form av hälsosamtal om än inte i samma 

utsträckning som sjuksköterskor och distriktssköterskor som var specifikt avsatta för detta 

arbetsområde. 

Datainsamling 
Datamaterial samlades in genom ostrukturerade intervjuer. Författaren genomförde en 

pilotintervju (inkluderad i studien) som tillsammans med författarens handledare granskades 

med fokus på författarens intervjuteknik och att testa öppningsfrågan.  Inledande frågor för 

denna studie var relaterade till ålder, utbildning och erfarenhet. Därefter ställdes en öppen 

fråga: ”När jag säger hälsosamtal, vad tänker du på då?”. Frågan följdes upp av följdfrågor 

med fokus på ”Hur?” och ”Kan du utveckla?”, ”Du nämnde tidigare…” och ”Kan du ge 

något exempel?” som utgick ifrån informanternas tidigare svar, för att fördjupa och 

förtydliga svaren. Ytterligare en fråga formulerades och ställdes till samtliga informanter, 

”Kan du berätta vad hälsosamtal innebär för dig i ditt sjukdomsförebyggande arbete?”, 

(bilaga 3). Larsson (2007) menar att det är bra att ha en beredskapsfråga för att få ett djupt 

svar på syftet. Forskarens uppgift här är att tydligt förmedla till deltagarna att intervjun är 

öppen och att deltagarna kan tänka och tala fritt, men även att de kan ta paus emellanåt. Det 

är viktigt att forskaren inte kategoriserar deltagarnas svar i rätt eller fel utan snarare 

uppmanar deltagarna att uttrycka sig så tydligt och ingående som möjligt (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Intervjuerna spelades in på bandspelare och varade mellan 27 och 50 

minuter (medelvärde 41.3 minuter). Alla intervjuer utfördes på en avskild plats i anslutning 

till informanternas arbetsplats under arbetstid i samråd med respektive platschef. Det 
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inspelade materialet transkriberades ordagrant sedan till löpande text och utgjorde det 

empiriska underlaget från vilken dataanalysen gjordes. 

 

Dataanalys  
Vid en fenomenografisk analys krävs det att vad- och hur aspekterna dekontextualiseras, det 

vill säga frikopplas från dess sammanhang och betraktas som självständiga betydelseinnehåll. 

På så vis separeras de från individen och sammanfogas med andra betydelseinnehåll till ett 

resultat av varierande uppfattningar (Uljens, 1989). Analysen fokuserar på likheter och 

skillnader i informanternas uttalanden och beskrivande kategorier skapas ur vanliga 

uttalanden (Marton & Booth, 1997). I denna studie, där sjuksköterskors kvalitativt skilda 

uppfattningar av hälsosamtal beskrivs, gjordes analysen i enlighet med Dahlgren och 

Fallsbergs (1991) beskrivning. Följande sju steg följdes:  

 

1). Att bekanta sig med materialet- Det transkriberade materialet lästes flera gånger för att 

skapa en helhetsbild. Här korrigerades skrivfel i det transkriberade materialet, så som stavfel 

och ofullständiga ordskrivelser.  

 

2). Identifiering/kondensering- Uttalanden som svarade på studiens syfte: ”Sjuksköterskors 

uppfattningar av hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet på vårdcentral” 

plockades ut. Författaren färgkodade sedan alla uttagna uttalanden för att lättare kunna hitta 

tillbaka till originaltexterna i ett senare skede. Uttalanden som plockades ut kopierades till ett 

nytt dokument för att göra materialet mer överskådligt. I detta steg lade författaren stor vikt 

vid att urskilja uttalanden som utgjordes av informanternas allmänna tyckanden, så kallade 

åsikter. Uttalanden som plockades ut kortades ned (kondensering) för att lyfta fram det mest 

centrala i uttalandet och förseddes med koder för att underlätta grupperingen av uttalanden i 

ett senare steg av analysen. 

 

3) Jämförelse- De förkortade uttalanden jämfördes med varandra i syfte att identifiera 

likheter och skillnader i sjuksköterskornas uppfattningar men även för att identifiera 

variationer i olika uppfattningar. Författaren skrev ut alla uttalanden och klippte ut dem så att 

alla uttalanden låg separat för sig. Med hjälp av koderna som uttalandena försågs med under 

föregående steg jämfördes alla uttalanden som hade samma kod med varandra men även med 

resterande uttalanden för att säkerställa att de hade liknande innebörd.  
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4) Gruppering- Jämförelsen av sjuksköterskornas uttalanden ledde till en preliminär 

gruppering av uppfattningar som hade liknande innebörd. Till en början framträdde 15 olika 

grupper med uppfattningar. Här lades stor vikt vid att identifiera huruvida de grupperade 

uppfattningarnas likheter var större än skillnaderna och om det föranledde att de skulle falla 

under samma beskrivningskategori. Författaren flyttade uttalanden fram och tillbaka mellan 

de olika beskrivningskategorierna. En preliminär gruppering gjordes. 

 

5) Tydliggörande- Detta steg fokuserar på att tydliggöra essensen i varje 

beskrivningskategori. Författaren arbetade under detta steg med att tydliggöra vad fokus är i 

varje beskrivningskategori. Små sammanfattningar gjordes av beskrivningskategorierna för 

att se över gränsdragningen mellan de olika beskrivningskategorierna. Uttalanden flyttades 

emellan beskrivningskategorierna ytterligare innan tydlig avgränsning framkom. 

 

6) Namngivning- I detta steg namngavs beskrivningskategorierna för att understryka deras 

väsen. Namngivningen av beskrivningskategorierna var preliminär till en början och 

slutfördes när resultatet var skrivet.  

 

7) Kontrastiv fas- Slutligen jämfördes beskrivningskategoriernas kontraster i syfte att lyfta 

fram det unika i varje kategori och säkerställa att beskrivningskategorierna var ömsesidigt 

uteslutande. De grupperade uppfattningarnas innehåll och avsnitt granskades återigen i syfte 

att pröva om de kunde falla under flera beskrivningskategorier. Detta ledde till att flera 

kategorier slogs ihop och slutresultatet blev fem beskrivningskategorier, alla med variation av 

uppfattningar. 

 

Centrala begrepp inom fenomenografi är ”vad” och ”hur”. Under steg 1-2 formades den 

första aspekten, vilket är ”vad” informanterna pratade om. Andra aspekten utgörs av ”hur” 

informanterna pratade om ”vadet”, vilket identifierades under steg 3-4 och omfattade de 

kvalitativt skilda sätten som informanterna uppfattade ”vadet” på. Sedan skapades 

beskrivningskategorier på en mer gemensam nivå under steg 5-7 (Dahlgren & Fallsberg, 

1991). Författaren pendlade ständigt mellan dessa steg under hela analysprocessen, fram tills 

tydliga och avgränsade beskrivningskategorier framträdde.   
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Etiska överväganden 
Etiska principer i enlighet med Helsingforsdeklarationen har följts genom hela 

forskningsprocessen avseende information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande kravet 

(World Medical Association, 2015). I informationsbrevet framkom tydligt studiens syfte och 

genomförande, på så vis gavs informanterna möjlighet att göra ett informerat val. Vidare 

framkom det i informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och att de när helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Innan intervjuerna startade gavs 

informanterna muntlig information om studien och en möjlighet att ställa ytterligare frågor 

för att sedan ge skriftligt samtycke till deltagandet. All datamaterial från alla informanter 

värderades lika och redovisades sanningsenligt. Studiens resultat presenterades så att ingen 

informant kunde bli igenkänd. Efter studiens godkännande kommer alla filer med 

datamaterial att förstöras. Studien har genomgått en etisk egengranskning samt etisk 

granskning vid Etikkommitén Sydost (Drn EPK 286-2015).  

 

Resultat 
I resultatet utkristalliserade sig fem beskrivningskategorier med sexton uppfattningar av hur 

sjuksköterskorna uppfattade hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet. Presenteras i 

Tabell 1. Uppfattningarna presenteras med citat av sjuksköterskornas uttalanden. 

Tabell 1 Sjuksköterskors kvalitativt skilda uppfattningar av hälsosamtal i det 

sjukdomsförebyggande arbetet 

Beskrivningskategorier Uppfattningar 

Hälsosamtal som att beakta patientens 

preferenser 

Se patienten som en helhet 
Respektera patientens autonomi 
Underlätta patientens delaktighet 
Anpassa målsättningen individuellt 
Anpassa riktlinjer och rekommendationer 

Hälsosamtal som att leda patienten mot hälsa Vägleda 
Motivera  
Förmedla kunskap 

Hälsosamtal som att skapa en relation 

 

Vara trovärdig 
Skapa förtroende 

Hälsosamtal som kartläggning Tecken på ohälsa 
Nuvarande levnadsvanor 
Position i förändringsprocessen 

Hälsosamtal som beroende av organisatorisk 

struktur 

Prioritering 
Tidsbrist 
Kompetensutveckling 
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Hälsosamtal som att beakta patientens preferenser 

Sjuksköterskor uppfattade hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral 

som att beakta patientens preferenser. Fem olika uppfattningar beskrevs: ” se patienten som 

en helhet”, ”respektera patientens autonomi”, ” underlätta patientens delaktighet”, ”anpassa 

målsättningen individuellt” samt att ”anpassa riktlinjer och rekommendationer”. 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att se patienten som en helhet. Sjuksköterskorna 

beskrev att de i hälsosamtalet försöker ta reda på hur patienten i frågan mår, inte bara fysisk 

utan också psykisk, för att kunna skaffa sig en bild av ”vad det är för patient jag har framför 

mig”. De anstränger sig för att ställa så öppna frågor som möjligt för att patienten ska kunna 

tala fritt om det som han eller hon är mest angelägen att tala om. Att skapa sig en helhetsbild 

av patienten uppfattades vara en viktig grund för hela det sjukdomsförebyggande arbetet som 

hälsosamtalet mynnar i. Vidare beskrev sjuksköterskorna att kännedom om patientens hela 

livssituation är också en förutsättning för att i senare skede förmedla kontakt med andra 

professioner. Det kan till exempel röra sig om att etablera kontakt mellan patient och 

psykiatrisjuksköterska, beteendevetare eller personal på enheten för missbruk i de enskilda 

ärenden där sjuksköterskan anser sig inte ha den specialistkompetens som krävs.  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att respektera patientens autonomi i det 

sjukdomsförebyggande arbetet. De poängterade att sjuksköterskan inte kan tvinga sig på 

patienten även om det finns evidens för att vissa åtgärder skulle kunna förebygga ohälsa och 

därmed minska risken för sjukdom. De beskrev hur de alltid ger patienten möjlighet att få ta 

ställning till de insatser som de kan erbjuda och därmed påverka inriktningen i samtalet. 

Vidare framförde sjuksköterskorna att patientens självbestämmanderätt ska respekteras vad 

gäller frivillighet till att delta i hälsosamtal samt hur ofta hälsosamtalet ska nyttjas. 

”det är likadant med de här psykiska bitarna som kommer upp, där har vi 

en psykiatrisköterska som heter X hos oss, där kanske man kan etablera 

en kontakt för där kan ju X den biten så mycket bättre än vad jag kan, jag 

kan bara vara medmänniska och lyssna och dessutom jag kan absolut inte 

gå in och rota i någonting som jag absolut inte behärskar”. (informant 6) 
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Sjuksköterskorna uppfattade hälsosamtalet som att beakta patientens preferenser genom att 

beskriva vikten av att underlätta patientens delaktighet. De strävar efter att skapa en öppen 

och ärlig dialog med patienten för att patienten ska kunna ha inflytande över det stöd som 

erbjuds via samtalet. Sjuksköterskorna framförde att det är viktigt av att ”bjuda in patienten” 

till att vara delaktig. Genom att höra med patienten ”hur tänker du här?”, ”skulle det här 

kunna fungera för dig?” eller ”hur tänker du att vi går vidare?” efterfrågas patientens 

inflytande. En av sjuksköterskorna beskrev: 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att anpassa målsättningen individuellt för varje person 

då ingen patient är den andra lik. Sjuksköterskorna beskrev hur de försöker anpassa 

målsättningen utifrån den enskilda patientens ålder, kön, utbildningsnivå men också 

patientens psykosociala förhållanden samt det bekymmer eller problem som patienten har 

sökt för. Sjuksköterskorna poängterade att det följaktligen inte fungerar att uppträda identiskt 

mot alla patienter. De var övertygande om att individuell målsättning ökar patientens 

möjligheter till en lyckad beteendeförändring. Vidare beskrev de vikten av att dokumentera 

den individuella målsättningen i en personlig plan.  

Uppfattningen anpassa riktlinjer och rekommendationer beskriver vikten att å ena sidan ge 

råd som har stöd i evidens å andra sidan anpassa de riktlinjer och rekommendationer som ges 

av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket till den person de har framför sig. Sjuksköterskorna 

beskrev svårigheter med att använda sig av generella mallar i hälsosamtalet och påpekade 

vikten av att moderera dessa så att de lämpar sig utifrån den enskilda patientens preferenser. 

Sjuksköterskor tillhandahåller till exempel samma skriftliga information i form av broschyrer 

till alla patienter samtidigt som de noggrant går igenom texten med patienten och försöker 

anpassa budskapet till vad just denna patient klarar av.  En av sjuksköterskorna uttryckte: 

”hela tiden det här liksom att de är ju här frivilligt, det är hela tiden de 

själva som ska vilja detta…//de bestämmer själva dels hur ofta de vill 

komma”. (informant 4) 

”det är lättare för någon att genomföra en förändring om man är 

delaktig, om man är med och beslutar, man är med i en dialog/diskussion 

om hur man kan göra och vad man är beredd att göra för att få ett 

hälsosammare liv”. (informant 2) 
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Hälsosamtal som att leda patienten mot hälsa 
Sjuksköterskorna beskrev hälsosamtal som ett sätt att leda patienten mot hälsa och därmed få 

möjlighet att förebygga många sjukdomar och stärka patientens välmående. Tre olika 

uppfattningar beskrevs: ”vägleda”, ”motivera” och ”förmedla kunskap”. Sjuksköterskorna 

uppfattade hälsosamtal som att vägleda patienten genom förändringsprocessen där patienten 

förflyttar sig från ohälsosam livsstil till att göra hälsosammare val som är hållbara i längden 

och som får patienten att må bra av.  

Vägledningen beskrevs som att sjuksköterskan ger förslag på åtgärder såsom val av 

aktiviteter, intensitet på aktiviteterna, råd om kost samt informera patienten om fördelarna 

med en förändring. Sjuksköterskorna beskrev hälsosamtalet som vägledning genom att stå 

bredvid och ”ge en knuff i rätt riktning” men de är medvetna om att det hårda arbetet behöver 

utföras av patienten själv och att deras roll är stödjande. Ett annat sätt att vägleda är att 

återberätta det som patienten sagt för att hon eller han själv ska höra och därigenom komma 

till insikt själv om vad som behöver göras för att åstadkomma en förändring mot hälsa. Ett 

ytterligare sätt att vägleda mot hälsa är att ställa uppföljningsfrågor och ge exempel i samtalet 

från tidigare erfarenheter för att utveckla patientens tankeprocess så att hon eller han själv 

kommer fram till vad som bör göras. Sjuksköterskorna uppfattade den vägledning som att 

vara icke styrande. Uttryck som ”du får inte göra det här och det här, du ska göra så här eller 

så här” uppfattades bidra till minskat intresse inför förändringen från patientens sida och 

därför använder sig inte sjuksköterskorna av dessa uttryck. Att vägleda genom att inte styra 

innebär, enligt sjuksköterskornas beskrivningar, att finnas som en ”coach” som ger stöd och 

råd om olika aktiviteter där uttryck som ”skulle du kunna tänka dig att göra detta” är centrala. 

Att vägleda patienten utan att styra beskrevs som att leda patienten igenom 

målsättningsprocessen genom att delge patienten sitt resonemang kring rimligheten av att 

utföra vissa aktiviteter. Sjuksköterskorna beskrev att flertal patienter många gånger sätter för 

höga krav på sig själva och det krävs därmed av sjuksköterskan att träda fram och delge sitt 

resonemang. En av sjuksköterskorna beskrev: 

”man måste utgå från patienten … den patienten jag har framför mig, det 

går inte att ta generellt utan man får ju anpassa…//det finns ju generella 

riktlinjer att gå efter men man måste anpassa dem efter vem man har 

framför sig”. (informant 2) 



 

17 
 

Sjuksköterskorna beskrev hälsosamtalet som motivation för att kunna leda patienten mot 

hälsa. Att hjälpa patienten till att denne ska känna sig motiverad inför en förändring beskrevs 

som betydelsefullt. Sjuksköterskorna betonade hur de anstränger sig för att lyfta fram 

styrkorna hos patienten och dennes förmågor. De beskrev vikten av att förstärka styrkorna 

istället för att lägga fokus på svagheter. Till exempel ber sjuksköterskorna patienten att skriva 

ned eller berätta om ”vad de har för styrkor” och ”vad de har för svagheter” och utifrån det 

anstränger sig sjuksköterskorna för att avdramatisera svagheterna genom att lägga stark 

betoning på styrkorna. Vidare beskriver sjuksköterskorna att de, i det sjukdomsförebyggande 

arbetet som sker genom hälsosamtalet, vill hjälpa patienten till att denne ska känna sig 

motiverad genom att frambringa anledningar till varför en förändring är av nytta för 

patienten. Dessa anledningar uppfattades av sjuksköterskorna fungera som 

motivationsfaktorer för patienterna. Ett annat sätt att frambringa anledningar till förändring i 

denna process som beskrivits av sjuksköterskorna är att identifiera delar i patientens liv som 

motiverar till förändring. Till exempel kan en anledning vara för personer som att ha barn och 

inte vilja utsätta dem för tobaksrök. Sjuksköterskorna poängterade att patienten slutligen själv 

ska uttrycka dessa anledningar.  

De poängterade att det var betydelsefullt för dem att anstränga sig för att stärka och bevara 

patientens motivation genom hela förändringsprocessen. Att bevara patientens motivation 

beskrevs som att ständigt uppmuntra och ge beröm för ”minsta lilla” framsteg. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att inte inta en dömande hållning om patienten skulle 

misslyckas i något avseende. Ett exempel är att förändringsprocessen ska börja sakta med 

små delmål. De poängterade att de ser att detta ökar patientens möjligheter till att uppnå den 

slutgiltiga målsättningen. Detta beskrevs som betydelsefullt att tro på patientens framgång 

och kvarhålla patientens motivation genom uttryck som ”bra jobbat” eller ”det här kommer 

du att fixa”. De beskrev vidare vikten av att inte uppvisa några tveksamheter om patientens 

förmåga. De betonade att patientens inställning till förändring påverkar dennes motivation 

och därför ansträngde de sig att lyfta patientens positiva sidor och en positiv inställning för 

att frambringa motivationen. En av sjuksköterskorna uttryckte: 

”det är ju de själva som ska komma på hur de ska göra detta och sen är 

man ju liksom ett stöd i den här processen så att man ska ju inte sitta där 

och messa att si och så ska du göra utan det är, det ska de själva komma 

på…//inga pekpinnar inte”. (informant 4)   
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Uppfattningen förmedla kunskap i det sjukdomsförebyggande arbetet beskrevs av 

sjuksköterskorna som att delge kunskap och erfarenheter till patienten för att denne ska förstå 

fördelarna med att genomföra en förändring och göra informerade, medvetna val. 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att delge patienten den kunskap som de behöver för 

att patienten ska ha möjlighet till att göra val som har stöd i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. De beskrev också vikten av att informera patienten om fördelar som finns med att 

ändra den specifika levnadsvanan. Vidare beskrevs att sjuksköterskan också behöver vara 

observant på och vid behov korrigera felaktig information och kunskap som patienten 

presenterar. Till exempel om patienter tror att det är genom att endast äta ett mål om dagen 

som viktnedgång kan uppnås så behöver den kunskapen förtydligas och korrigeras. 

Sjuksköterskorna beskrev här vikten av att förklara för patienten om varför det inte är bra och 

vilken kunskap som istället är korrekt. Exempelvis kan sjuksköterskan säga att ”du ska äta 

fem mål om dagen och inte ett mål om dagen” och visa på att forskning stödjer denna 

kunskap för att patienten ska förstå.  Sjuksköterskorna betonade att, för att kunna delge 

korrekt kunskap till patienten förutsätter det att sjuksköterskan ständigt söker ny kunskap och 

håller sig uppdaterad med senaste forskning inom området. 

Hälsosamtal som att skapa en relation 
Sjuksköterskorna beskrev vikten av att skapa en relation under hälsosamtalet i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Två olika uppfattningar beskrevs: ”vara 

trovärdig” och ”skapa ett förtroende”. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara trovärdig 

”vissa är motiverade, en del har väl kanske en tanke att de kanske skulle 

vilja och då tror jag att det är viktigt med motivationsfaktorer varför 

skulle jag vilja…//ja hälsan ekonomin jag har barn hemma eller kanske 

någonting, att man tar fram sådana och att man försöker få personen 

själv att säga det”. (informant 7) 

”ja många tror ju att om jag (patient) äter en gång om dagen går jag ned 

i vikt, att korrigera den informationen de redan har som är felaktig och 

det kan ju också vara svårt om det är en som äter en gång om dagen så 

kommer jag och säger att du ska äta fem gånger om dagen istället…//då 

blir det ju helt fel…//men då måste man vara tydlig och informera om 

varför det är så”. (informant 5) 
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i mötet med patienten för att kunna skapa en god relation. De poängterade att de i bemötandet 

med patienten är ärliga och talar om för patienten att ”så här och så här ligger det till”. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna att en förutsättning för att vara trovärdig inför patienten är att känna 

trygghet i sin roll som sjuksköterska och uppvisa självsäkerhet i det sjukdomsförebyggande 

arbetet. Sjuksköterskorna betonade vikten av att själva ha goda vanor för att öka potentialen 

till att vara trovärdig inför patienten. De beskrev att det kan vara svårt att uppfattas som 

trovärdig inför patienten om ”jag själv hade varit stor och överviktig”.  Vidare beskrev 

sjuksköterskorna vikten av att alltid lämna en ”öppen dörr” så att patienten känner sig 

välkommen att ta kontakt oavsett om uppföljning fanns inplanerad eller inte. En 

sjuksköterska beskrev: 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att skapa förtroende för att kunna bygga en relation 

mellan sjuksköterska och patient i det sjukdomsförebyggande arbetet som sker inom 

hälsosamtalet.  De beskrev att patienten behöver känna sig trygg, avslappnad samt bekväm i 

mötet för ett förtroende ska kunna skapats. Sjuksköterskorna poängterade att förtroendet som 

skapas är ömsesidigt där sjuksköterskan känner att hon eller han har en patient som lyssnar 

och tar till sig informationen. Vidare beskrev sjuksköterskorna vikten av att i hälsosamtalet 

sitta ned, vara vänd mot patienten och engagerad i samtalet genom att nicka, ställa följdfrågor 

samt att uppmuntra patienten till att fortsätta berätta, i strävan mot att skapa ett förtroende.  

Att som sjuksköterska vara lugn och sansad, att lyssna aktivt på vad patienten talar om och 

hur denne tänker beskrevs av sjuksköterskorna som betydelsefullt för att skapa ett förtroende. 

För sjuksköterskor var det viktigt att visa för patienten att ”de bryr sig om” dem och på så vis 

skapa ett förtroende. Sjuksköterskorna beskrev betydelsen av att skapa en god atmosfär under 

hälsosamtalet där patienten känner sig avslappnad och kan tala fritt. Sjuksköterskorna strävar 

efter att låta patienten tala utan att avbryta, att var öppna, ärliga och ödmjuka men även att 

inte ”ta på sig” sjuksköterskerollen utan är ”sig själv som person”. Sjuksköterskorna beskrev 

att de upplever att det förhållningssättet kan bidra till att förtroende mellan sjuksköterska och 

patient kan skapas och därmed skapas förutsättning för en god relation dem emellan. 

”man kan inte bara sitta och prata om någonting eller säga att det här 

och det här är bra utan man måste visa att man kanske gör det 

själv…//svårt att bli betrodd så att säga om jag hade haft levnadsvanor 

med kost och motion om jag hade varit väldigt stor och överviktig 

själv…//det är svårt att få det trovärdigt” (informant 2) 
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Hälsosamtal som kartläggning  
I sjuksköterskans sjukdomsförebyggande arbete på en vårdcentral uppfattades hälsosamtal 

som kartläggning. Tre olika uppfattningar fokuserar kartläggning: ”tecken på ohälsa”, 

”nuvarande levnadsvanor” samt ”position i förändringsprocessen”. Uppfattningen att 

kartlägga tecken på ohälsa handlar om ta redan på vad de fysiologiska utgångspunkterna för 

varje enskild person är. Sjuksköterskorna beskrev därför att mätning av visa parametrar 

såsom vikt, stuss och kvot mätning, liksom att ta redan på blodfetter samt levervärden men 

även hereditet blir en naturlig del av hälsosamtalet. Sjuksköterskorna beskrev också att dessa 

parametrar är viktiga tecken på ohälsa och bli underlag för en del av sjuksköterskans 

sjukdomsförebyggande arbete. Exempelvis beskrev sjuksköterskorna att höga 

kolesterolvärden kan förknippas med övervikt och kost vilket gör att fokus för det 

sjukdomsförebyggande arbetet behöver läggs på fysisk aktivitet och omstrukturering av 

patientens nuvarande kostvanor. De beskrev att avvikande levervärden kan tyda på för hög 

alkoholkonsumtion och därför diskuteras frågan kring patientens alkoholkonsumtion och vid 

behov etableras kontakt med beroendeenheten.   

Sjuksköterskorna beskrev att kartlägga patientens nuvarande levnadsvanor är en viktig del av 

underlaget inför vidare planering av hälsosamtal. De beskrev att de ofta ber patienten föra 

matdagbok som kartlägger patientens nuvarande matvanor och regelbundenhet. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna vikten av att, inom hälsosamtalet, klarlägga patientens nuvarande 

fysiska aktivitet. Sjuksköterskorna poängterade att under hälsosamtalet endast kartlägga de 

levnadsvanor som ses som ett problem för patienten. De beskrev till exempel att om patienten 

inte röker eller inte konsumerar alkohol så är det inte av värde att kartlägga vidare just detta. 

”man (sjuksköterska) får ju bjuda in att det blir en sådan atmosfär att de 

känner sig att de kan öppna sig liksom…//ja att låta dem prata när de 

börjar prata och inte avbryta…//det tror jag är viktigt…//att man liksom 

är sig själv…//jag tar inte på mig en roll att man är sjuksköterska…//man 

är sig själv liksom det är viktigt”. (informant 5) 

”de får matregistrera under en vecka, man ser lite hur äter de hur ofta 

äter de och vad äter de och så vidare”. (informant 7) 
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Uppfattningen kartläggning av position i förändringsprocessen beskrevs som att ta reda på 

var patienten befinner sig i förändringsprocessen just nu och vad patienten tidigare har gjort 

för ansträngningar för att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Ett sätt som beskrevs att 

kartlägga patientens position i förändringsprocessen var att be patienten berätta kring tidigare 

försökt till beteendeförändring och hur patienten gått till väga. Sjuksköterskorna bad 

patienten att berätta om vad som gick bra och vad som gick mindre bra vid tidigare försök till 

beteendeförändring. Vidare beskrev de vikten av att fråga patienten om denne har funderat på 

hur förändringen skulle kunna genomföras och hur dennes inställning till förändringen ter sig. 

Sjuksköterskornas kartläggning av patientens position i förändringsprocessen uppfattades 

vara ett underlag som styr vilken nivå hälsosamtalet ska läggas på. Här uttryckte 

sjuksköterskorna vikten av att lägga upp samtalet utifrån den nivån som patienten befinner 

sig på för att undvika missförstånd eller som en av sjuksköterskorna uttryckte sig: ”arbeta i 

motvind”. En sjuksköterskas beskrev: 

Hälsosamtal som beroende av organisatorisk struktur 
Sjuksköterskorna uppfattar att hälsosamtalet påverkasav den organisatoriska strukturen som 

inverkar på hälsosamtalets kvalitet. Sjuksköterskorna beskriver tre uppfattningar av 

hälsosamtal som beroende av organisatorisk struktur. Dessa uppfattningar är: ”prioritering”, 

”tidsbrist” samt ”kompetensutveckling”. Uppfattningen prioritering beskrevs av 

sjuksköterskorna som att hälsosamtalet inte är prioriterad verksamhet på en vårdcentral. 

Sjuksköterskorna beskrev att i organisationen prioriteras arbete med patienter som redan har 

fullt utvecklad sjukdom och att stora resurser läggs på det arbete jämfört med att förebygga 

sjukdom och på det sättet skapa förutsättningar för bättre hälsa. Sjuksköterskorna betonar att 

ingen särskild period under arbetsdagen eller arbetsveckan är specifikt avsatt för hälsosamtal. 

De beskriver att patienter som är aktuella för hälsosamtal ska vävs in den ordinarie 

verksamheten eller som en av sjuksköterskorna uttryckte det ”de plockas in” i det ordinarie 

schemat som inte alls är avsett för den typen av samtal.  Detta påverkar sjuksköterskans 

möjligheter både att kunna planera och att ägna den tid åt patienten som hälsosamtalet kräver. 

De beskrev vidare att verksamheten inte ser hälsosamtalet som en prioriterad arbetsuppgift 

”brukar gå igenom hur man (patient) lever nu och även fråga om man 

har funderat själv på hur man kan gå till väga eller om man har gjort 

några försök på att må bättre och leva hälsosammare, utgå därifrån”. 

(informant 2) 
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för en sjuksköterska utan arbete med hälsosamtal ses som något som sjuksköterskan gör 

enbart för att det ”är kul”. Sjuksköterskornas bestämda uppfattning är att hälsosamtal har ett 

viktigt syfte och därmed ska ges bättre förutsättningar. En sjuksköterska beskrev: 

Sjuksköterskorna beskriver att hälsosamtalet påverkas av ständig tidsbrist i organisationen 

och de uppfattar att tidsbristen är en faktor som i sin tur påverkar kvaliteten på hälsosamtalet i 

det sjukdomsförebyggande arbetet. Sjuksköterskorna beskrev att de ofta inte har tid att följa 

en patient genom hela förändringsprocessen. De uttryckte att tidsbristen påverkar deras 

möjlighet att åstadkomma kontinuiteten. Detta resulterar i att patienten ofta pendlar mellan 

olika sjuksköterskor. Sjuksköterskorna betonar dock betydelsen av att dokumentera 

hälsosamtalen elektroniskt för att uppföljningen av någon annan inte skall vara bristfällig. 

Den ständiga tidsnöden leder till att patienten inte alltid ges möjlighet till att prata till punkt 

vilket är motsatsen till vad som är önskvärt och vad som ligger i patientens intresse. 

Sjuksköterskorna beskriver att de många gånger tvingas till att avbryta patienten även om 

patienten inte har hunnit tala färdigt. De uppfattar att den ständiga tidsbristen under 

hälsosamtalet leder många gånger till att patientens aktuella problemområde inte berörs. 

Vidare beskriver sjuksköterskor bristande kompetensutveckling som en ytterligare 

organisatorisk faktor som resulterar i begränsade möjligheter. Sjuksköterskorna uttryckte att 

de kan erbjuda patienterna avsevärt mer under hälsosamtalet genom att kontinuerligt fortbilda 

sig i metoder utifrån ny forskning. De betonar dessvärre att det inte finns några stora 

möjligheter till kompetensutveckling för sjuksköterskor som arbetar med hälsosamtal. 

Sjuksköterskorna beskrev att utbildningar är kostsamma för verksamheten och prioriteras 

därför bort. De beskrev att möjligheten till att träffa andra sjuksköterskor som arbetar med 

hälsosamtal och därigenom lära av varandras erfarenheter är begränsad. En av 

sjuksköterskorna uttryckte: 

”sen är det slimmat slimmat slimmat…//och vi har igen egen tid avsatt för 

våra livsstilspatienter utan det får man bara plocka in på sin egen tid i sin 

egen mottagning…//Så det är jätte synd att man, för att då är det precis 

som något man har vid sidan om som har anammats lite för att man 

tycker att det är kul…//Så är det ju inte, det är jätte kul men det är ju ett 

syfte i det hela”. (informant 6) 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hälsosamtal i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på vårdcentral. Fenomenografi är en metod som lämpar sig till 

att kartlägga uppfattningar som baseras på erfarenhet (Barnard, McCosker & Gerber, 1999; 

Marton & Booth, 1987) och därmed bedömdes den som lämplig för att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar av hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet på en 

vårdcentral. Enligt Polit och Beck (2012) ska författaren sträva efter att finna den metod som 

har störst möjlighet att besvara forskningsfrågan. En metod med kvantitativ design hade inte 

kunnat besvara studiens forskningsfråga eftersom i den kvantitativa designen utgår forskaren 

vanligtvis från en teori som specificeras i förväg i form av hypoteser. Kristensson (2014) 

beskriver trovärdighetsbegreppet som myntades av forskarna Lincoln och Guba (1984) som 

ett sätt att beskriva och bedöma en kvalitativ studies övergripande hållbarhet. Trovärdighets 

begreppet består av fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. Föreliggande studies författare kommer nedan att utgå från de ovan nämnda 

begreppen då studiens styrkor respektive svagheter diskuteras.  

En förfrågan skickades till verksamhetschefer för 15 vårdcentraler i Blekinge via E-post, där 

informationsbrev bifogades med övergripande information om studien samt dess syfte och 

metod. I förfrågan tillfrågades verksamhetscheferna om tillstånd att intervjua sjuksköterskor 

som uppfyller studiens inklusionskriterier. Författaren skickade förfrågan till 15 vårdcentraler 

i Blekinge för att säkerställa att tillräckligt antal informanter skulle kunna inkluderas i 

studien. Detta förfarande kändes mest naturligt eftersom verksamhetscheferna är i den 

position där de kan bevilja tillträde till vårdcentralerna och kan bedöma vilka sjuksköterskor 

som uppfyller inklusionskriterierna. Följande inklusionskriterier användes: sjuksköterskorna 

skulle arbeta med hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet på vårdcentral gällande 

människans levnadsvanor så som kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk samt alkoholkonsumtion. 

”jag själv kan personligen känna att det finns jätte mycket mer jag kan ge 

patienterna egentligen men det är inte alla gånger vi får gå utbildningar 

och det kostar för mycket för verksamheten…//då får man försöka jobba 

med de verktygen man har”. (informant 6) 
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Inklusionskriterierna var inte många, detta för att enligt Marton och Booth (1997) är ett 

varierat demografiskt urval att föredra inom fenomenografin för att få fram en så stor 

variation av uppfattningar som möjligt, och där av förefinns ofta ett lågt antal 

inklusionskriterier. Detta kan ses som en styrka i studien då behovet av att presentera en 

variation av uppfattningar förelåg innan studiens start. Polit och Beck (2012) menar att ett 

strategiskt urval möjliggör expertis inom fenomenet. Eftersom målgruppen för denna studie 

var sjuksköterskor som arbetar med hälsosamtal vid vårdcentraler i Blekinge så föll det sig 

naturligt att urvalet skulle göras strategiskt med specifika inklusionskriterier. Det faktum att 

verksamhetscheferna vidarebefordrade informationsbrevet till sjuksköterskorna kan ses som 

en svaghet i studien då det kan ha påverkat urvalet genom att verksamhetscheferna eventuellt 

tillfrågade de sjuksköterskor som ansågs representera verksamheten bäst. Även frivilligheten 

bland informanterna kan, enligt Holloway och Wheeler (2010) riskeras genom att 

informanterna tillfrågas av chefen. För att säkerställa frivilligheten fick informanterna 

erbjudande om ytterligare information om studien i samband med intervjuerna och 

informerades om att de när helst hade möjlighet att dra sig ur. 

Författaren strävade att i studien ha ett heterogent urval. Larsson (2007) menar att ett 

heterogent urval ökar möjligheten att finna så många variationer i uppfattningar som möjligt. 

Det faktum att verksamhetscheferna tillfrågades först resulterade i att mer än 50 procent inte 

gav svar eller gav svar att även om studiens syfte är värdefullt så kan de inte avsätta tid för 

intervjuerna på grund av den sjuksköterskebrist som råder. Detta kan ha påverkat möjligheten 

att ha stor variation bland informanterna eftersom det resulterade i att antalet sjuksköterskor 

som visade intresse, till att delta i studien, inte var stort. Slutligen rekryterades sju 

sjuksköterskor.  Samtliga var kvinnor och i åldrar mellan 34 och 57 år (medelvärde 47.6 år). 

Fem var vidareutbildade till distriktssköterskor, en grundutbildad sjuksköterska samt en 

sjuksköterska med specialistutbildning inom företagshälsovård. Samtliga informanter 

arbetade på vårdcentral och hade ett till 20 års (medelvärde 5.2 år) erfarenhet av att arbeta 

med hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Dessa sju 

informanter arbetade på sex olika vårdcentraler i Blekinge. Det faktum att inga män 

inkluderades i studien kan påverka resultatets överförbarhet till andra kontext. I Sverige är 

dock inte mer än 11 % av den totala sjuksköterskeprofessionen män, vilket kan förklara 

varför inga män som arbetar med hälsosamtal fanns att tillgå vid samtliga vårdcentraler. Med 

utgångspunkt i ovanstående statistik bedöms således att det för överförbarheten inte är av stor 

betydelse att ingen av informanterna var män.  
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Eftersom tidsramen för genomförandet av denna studie var snäv och informanterna inte hade 

möjlighet till att bli intervjuade tidigt i studiens skede föranledde det att inte fler än sju 

informanter kunde inkluderades i studien. Det låga antalet informanter kan ha påverkat 

resultatets överförbarhet genom att det inte genererat alla tänkbara variationer av 

uppfattningar som finns av hälsosamtalet och därmed påverkat möjligheten till att täcka 

fenomenet fullständigt, vilket kan ses som en svaghet i studien. En fördel och därmed styrka 

är att studiens urval var delvis heterogen (inga män inkluderades) och representerade en 

variation av sjuksköterskor med olika utbildningar, erfarenhetslängder och åldrar samt att 

liknande kontext av vårdcentralerna kan ses överlag i Sverige. Resultatet kan då sägas gälla 

för den bredare populationen av sjuksköterskor som arbetar med hälsosamtal vid 

vårdcentraler i Sverige. Ändock finns det begränsningar på grund av strukturella 

förutsättningar i sammanhanget, menar Marton (1981). Dessa kan vara demografisk bakgrund 

eller val av plats för intervjun, som kan påverka de olika sätten som människor erfar 

omvärlden. Det kan således innebära att de variationer i uppfattningar som presenteras i 

denna studie skulle kunna se helt annorlunda ut under andra förutsättningar än de under vilka 

denna studie genomfördes. Därmed kan det vara problematiskt att bedöma om föreliggande 

studiens resultat är överförbart till andra kontext. Ändock har författaren givit en noggrann 

beskrivning av studiens informanter och kontexten för att, i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004), ökar detta läsarnas möjlighet att göra en rimlighetsbedömning av resultatet 

och dess överförbart till andra kontext. Även Polit och Beck (2012) lyfter att ett varierat urval 

och en noggrann beskrivning av informanterna och kontexten ökar studiens tillförlitlighet. 

För att stärka studiens trovärdighet har författaren under hela datainsamlings- och 

analysprocessen försökt att hålla tillbaka sin förförståelse för att inte påverka innehållet. 

Författaren har även under hela studiens genomförande försökt vara medveten sin egen 

förförståelse av det studerade fenomenet och försökt hålla tillbaka dessa för att inte påverka 

studiens trovärdighet. Marton och Booth (1997) samt Barnard et al. (1999) beskriver att detta 

vidtagande är viktigt för att inte påverka intervjun eller analysarbetet. Författarens 

förförståelse baseras på den litteratur som denne har läst inom ämnet. Författaren var 

personligen inte involverad i vården eller informanterna på respektive vårdcentral och anser 

inte att denna kunskap är en förförståelse i den bemärkelsen att det har kunnat påverka 

datainsamlingen eller analysen av datamaterialet. 

Eftersom intervju anses vara den mest lämpade datainsamlingsmetoden inom fenomenografi 

(Sjöström & Dahlgren, 2002; Barnard et al., 1999) så anser författaren att valet att göra en 
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intervjustudie var korrekt. Intervjuerna utfördes som ostrukturerade intervjuer. Polit och Beck 

(2012) menar att ostrukturerade intervjuer ger möjlighet till att upptäcka alla aspekter av ett 

fenomen, särskilt om det är ett fenomen som tidigare inte forskats mycket om. Detta bekräftas 

av Larsson (2007) som menar att för att finna så många variationer av uppfattningar som 

möjligt skall intervjufrågorna inte vara styrande. Författaren valde att genomföra 

ostrukturerad intervju utifrån studiens syfte då strukturerade frågor skulle kunna vara allt för 

styrande och därmed kunna orsaka materialbortfall i form av viktiga aspekter av 

hälsosamtalet.  

Larsson (2007) menar vidare att forskaren aldrig kan med säkerhet veta hur informanten 

tolkar frågan som ställs. Det är som först när frågan är ställd och när informantens tolkning 

av frågan genererar ett svar som forskaren får kännedom om frågan ger svar på syftet. Många 

gånger kan det vara så att forskaren behöver ha en beredskap på att ställa frågan på ett annat 

sätt. Pilotintervjun som genomfördes och granskades tillsammans med författarens 

handledare indikerade på att beredskapsfrågan som utformades, behövde också ställas till 

informanterna för att säkerställa ett djupt och omfångsrikt material. Alla intervjuer i denna 

studie inleddes med öppnings fråga: ”När jag säger hälsosamtal, vad tänker du på då?”. När 

informanternas svar var uttömda ställdes en förtydligande fråga: ”Kan du berätta vad 

hälsosamtal innebär för dig i ditt sjukdomsförebyggande arbete?”. Den förtydligande frågan 

genererade en fördjupning av svar som svarade upp mot studiens syfte, vilket eftersträvades. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) genererar ett djupt och omfångsrikt material i att 

studiens tillförlitlighet stärks. Larsson (2007) menar att forskaren kan försöka omformulera 

den inledande frågan (beredskapsfråga) så att informanterna ges möjlighet till att tolka om, 

men ska inte föra några utredande samtal för att inte riskera att ge svar själv. Vilket inte var 

fallet i denna studie och författaren bedömer således att studiens giltighet inte påverkats i det 

avseendet. Annan litteratur säger att semi-strukturerad intervju är mer lämpliga vid 

fenomenografiska studier (Barnard et al., 1999; Sjöström & Dahlgren, 2002). Att författaren 

istället valde ostrukturerad intervju ses inte som en svaghet utan snarare som en styrka då det 

har givit ett djupt och omfångsrikt material, vilket var eftersträvat. Författaren summerade 

frågorna som ställdes under intervjun för att ge informanten möjlighet att tillägga. Detta 

upplevdes vara till fördel då det visade sig att vissa informanter hade mer att säga och det 

framkom då författaren summerade frågorna. Intervjuerna pågick mellan 27-50 minuter och 

avslutades naturligt när informanterna ansåg att de inte hade mer att berätta.  
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Pilotintervjun som utfördes, inkluderades sedan i studien.  Syftet med att genomföra 

pilotintervjun var att testa öppningsfrågan, kartlägga författarens intervjuteknik och 

identifiera författarens behov av förbättring. Enligt Berg (2006) behöver intervjuaren både 

teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i intervjuteknik. Författaren för denna studie 

inhämtade teoretisk kunskap genom att läsa litteratur som beskrev intervjuförfarande och 

intervjuteknik. Den praktiska erfarenheten som författaren hade bestod av den ovan nämnda 

pilotintervjun. Författaren förbättrade sin förmåga genom att lära av sina erfarenheter under 

den analys av pilotintervjun, som gjordes tillsammans med författarens handledare. 

Författaren utvärderade sin intervjuteknik efter varje intervju och det möjliggjorde utveckling 

av intervjutekniken. Men det kan ändock ses som en svaghet i föreliggande studie, att 

författaren var novis gällande intervjuförfarande och intervjuteknik.   

Polit och Beck (2012) skriver att intervjuerna bör utförs i möjligaste mån i informantens 

naturliga miljö för att undvika yttre påverkan. Intervjuerna för denna studie utfördes i 

anslutning till informanternas arbetsplats utan påverkande faktorer som skulle kunna styra 

informanternas svar, detta vidtogs för att minimera riskerna för bias. Enligt Barnard et al. 

(1999) krävs det av intervjuaren att under varje intervju anta en accepterad attityd, en 

avslappnad och vänlig intervjustil samt att visa ett genuint intresse för vad informanten har att 

förtälja. Detta förhållningssätt ökar chanserna till att informanten berättar sanningsenligt och 

beskriver sina erfarenheter mer djupgående (Polit & Beck, 2012). Föreliggande studies 

författare strävade efter att under varje intervju ha en neutral hållning men samtidigt att visa 

intresse för vad informanterna talade om varpå försök till uppmuntran gjordes med nickar och 

korta yttranden som ”mm” och ”aa”.  

Sjöström och Dahlgren (2002) framhåller att det inom den fenomenografiska intervjun kan 

ses minst två problem som kan påverka datamaterialets kvalitet. Det första problemet berör 

informanternas syfte med att delta i studien, och kan således påverka beroende på om det är 

positivt eller negativt. Alla informanter som frivilligt deltog i denna studie, verkade vara 

positivt inställda till intervjun då de ansåg att ämnet var angeläget. Det andra problemet som 

Sjöström och Dahlgren (2002) framhåller är intervjuarens förståelse för vad informanterna 

försöker förmedla under intervjun. Det är viktigt att intervjuaren under intervjuns gång 

försöker ställa klargörande följdfrågor för att undvika missförstånd. Författaren upplevde att 

det var svårt att veta när det var lämpligt att avbryta, fortsätta lyssna eller ställa följdfrågor. 

Kvale och Brinkman (2009) betonar att det är lika viktigt att lyssna som att behärska 

frågetekniken, samt fastställer att det är en konst att avgöra när intervjupersonens svar ska 
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följas upp eller inte. För att intervjuarens skall förstå vad informanterna försöker förmedla 

krävs det att någon slags kunskap om fenomenet under forskning finnas hos intervjuaren 

(Johansson, 2009). Författaren för denna studie hade kunskap om hälsosamtal som utgjordes 

av litteratur inom ämnet. Den kunskapen ökade författarens förståelse för vad informanterna 

pratade om och möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas vid rätt tillfälle. Det förekom 

däremot, från informanternas sida, svårigheter med att tydliggöra vad de ville förmedla. 

Vilket kan ses som en svaghet i föreliggande studies datamaterial där vissa avsnitt förblev 

oklara och kunde därmed inte inkluderas i analysen. 

Datamaterialet analyserades enligt Dahlgren och Fallsberg (1991) beskrivning av hur en 

fenomenografisk analys kan gå till. Valet av att följa Dahlgren och Fallsberg (1991) grundar 

sig i att denna används i stor utsträckning inom omvårdnadsforskning och att den är 

beskriven på ett överskådligt sätt som var lätt att följa. Genom att författaren följt alla steg i 

analysen noggrant och beskrivit vad denne har gjort under alla analysstegen, blir det möjligt 

för läsaren att förstå hur författaren arbetat under analysen och därmed stärks studiens 

tillförlitlighet. Ett ytterligare vidtagande för att stärka studiens tillförlitlighet är att författaren 

arbetat fram och tillbaka mellan analysens alla steg för att slutligen också diskutera med 

handledaren. Larsson (2007) skriver att arbetet med att gestalta variationer i uppfattningar 

kräver läsning och reflektion outtalade gånger. Samma författare menar vidare att det av 

forskaren krävs ett kritiskt granskande av de kategorier som formulerats för att säkerställa 

dess tillförlitlighet. För att öka studiens verifierbarhet presenterades resultatet med citat från 

datamaterialet så att läsaren ges möjlighet till att bedöma om författarens tolkning är rimlig 

och trovärdig. 

En strävan efter etiskt förhållningssätt har funnits genom hela studiens genomförande i form 

av tydliggörande av informanternas frivillighet till deltagande, tydlig information om studiens 

syfte och metod, samt att informanternas konfidentialitet vid presentation av resultatet 

beaktades.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskor skilda uppfattningar av 

hälsosamtal i det sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Resultatet visar på 

variationer i sjuksköterskornas uppfattningar av hälsosamtal.  



 

29 
 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppfattade hälsosamtalet som att beakta patientens 

preferenser. Detta kan ses i det personcentrerade förhållningssättet där sjuksköterskan bör 

sträva efter att se hela patienten, ta i beaktan patientens preferenser och respektera och 

bekräfta patientens upplevelse av sin situation (McCormack, 2004). Att som sjuksköterska 

anta ett personcentrerat förhållningssätt sitt i arbete anses vara en av de sex kärnkompetenser 

som sjuksköterskan ska besitta för att kunna erbjuda vård av god kvalitet (Cronenwett, 

Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson & Mitchell, 2007). I personcentrerad vård är 

grundantagandet att en patient är en person med en sjukdom, inte att personen är sin sjukdom 

och vården ska således ta i beaktan patientens preferenser (Wijk, 2010). Att ha förståelse för 

vad patienten värdesätter i sitt liv och hur denne uppfattar omvärlden är en av hörnstenarna i 

personcentrerad vård (McCormack, 2004). Elwyn, Dehlendorf, Epstein, Marrin, White och 

Frosh (2014) skriver att patientcentrerad vård kräver tillämpning av olika arbetsmetoder, 

vilka dessa blir är beroende på den kliniska situationen. Författarna förespråkar motiverande 

samtal och delat beslutsfattande för att uppnå patientcentrerad vård. De menar att applicering 

av dessa metoder i samband med situationer, där evidensbaserad kunskap stöder specifika 

livsstilsförändringar, och när patienternas preferenser styr upplägget av behandlingsplanen, 

ökar möjligheterna till att uppnå en fullständig personcentrerad vård. Lein och Wills (2007) 

menar att personcentrerad vård kan öka effektiviteten av vården och generera positiva resultat 

i längden, så som bättre följsamhet till behandlingsplan och förbättrad livskvalitet för 

patienten. Dessvärre framkommer det att sjuksköterskor sällan använder sig av dessa metoder 

under hälsosamtalet (Sontag, Wiesner, Fahrenkrog, Renneberg, Braun & Heintze, 2012). En 

förklaring kan vara sjuksköterskors bristande kunskap inom dessa metoder. 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev hur betydelsefullt det är att beakta patientens fysiska 

och psykiska förhållanden samt att se patientens hela livssituation för att skapa sig en 

helhetsbild av patienten i fråga, alltså personcentrering. Detta är i enlighet med det holistiska 

förhållningssättet där sjuksköterskan ska se hela patienten och inte delar av patienten. Andrus 

(2014) menar att som sjuksköterska inta ett holistiskt förhållningssätt är en del av den 

personcentrerade vården. Burkhardt (2015) skriver att holistiskt förhållningssätt är att 

integrera alla delar av patienten i mötet och betrakta denne som en helhet. Samma författare 

skriver vidare att förståelse för interaktionen mellan individ, familj, omgivning som helhet i 

relation till vad det har för påverkan på patientens hälsa och välmående är fundamentalt inom 

ett holistiskt förhållningssätt. Ett holistiskt synsätt på hälsa kan vi se i Nordenfelts (1991) 

teori om hälsa. Nordenfelt menar att hälsa är ett begrepp som i princip hänför sig till hela 
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människan och är något högst individuellt som styrs av individens preferenser, eller 

omständigheter som Nordenfelt uttrycker sig. Individen har hälsa om denne, under sina 

omständigheter, kan nå sina vitala mål. Hälsa torde då kunna variera från individ till individ 

enligt Nordenfelt. Det som är avgörande exempelvis för en sjuksköterska i mötet med 

patienten, under hälsosamtalet, när hon eller han ska avgöra om patienten är i behov av att 

ändra livsstil, är nämligen inte enbart om patienten har en åkomma eller inte, utan också hur 

den specifika livsstilen begränsar patienten i dennes vardag (att nå de vitala målen) och vilka 

hälsokonsekvenser som kan komma på längre sikt. Att använda Nordenfelts teori om hälsa 

parallellt med de existerande medicinska måtten av hälsa kunde tänkas göra att patienten i 

större grad känner sig betraktad som en individ, men även ge sjuksköterskan möjlighet att 

bättre beakta tillståndets inverkan på patienten. Därmed ökar möjligheterna för patienten att 

uppnå hälsa. Således innebär det att Nordenfelts teori om hälsa är väl passande för att 

användas i en personcentrerad vård, då teorin grundar sig i ett holistiskt synsätt och beaktar 

hela individen, inte enbart sjukdomen.  

Vidare visar resultatet i föreliggande studie att sjuksköterskorna är angelägna om att 

respektera patientens autonomi under hälsosamtalet genom att inte tvinga sig på patienten 

trots att det finns evidens för att vissa åtgärder skulle kunna förebygga ohälsa och därmed 

minska risken för sjukdom. De beskrev hur de alltid ger patienten möjlighet att få ta ställning 

till de insatser som erbjuds. Patientens självbestämmanderätt ska respekteras vad gäller 

frivillighet till att delta i hälsosamtal samt hur ofta hälsosamtalet ska nyttjas. Rooke (1990) 

förklarar autonomi som att individen skall kunna uttrycka sin vilja och kunna handla därefter 

samt att ta ansvar för sina beslut utan auktoritär påverkan från vårdpersonal och anhöriga. 

Tidigare studier (Williams, 2002; Williams, 2006) visar på att interventioner som stödjer 

patientens autonomi har visat sig ge bättre hälsoresultat än konventionell vård.  

Om vi antar Rookes (1990) definition av autonomi så innebär det att patienten även måste 

göras delaktig i den egna vården om denne, som Rooke skriver, ska kunna uttrycka sin vilja 

och handla därefter. Delaktighet kunde tänkas vara ett sätt för sjuksköterskan att ge uttryck 

för värdet av patientens autonomi. Sjuksköterskorna i föreliggande studie strävar efter att 

underlätta patientens delaktighet. De strävar efter att skapa en öppen och ärlig dialog med 

patienten för att patienten ska kunna ha inflytande över det stöd som erbjuds via samtalet. 

Andrus (2014) skriver att när patienten är delaktig i sin egen vårdplan är denne mer benägen 

att känna befogenhet och ta ansvar för att hantera sin egen hälsa. Redan på 1980-talet 

framkom det via studier att patientens delaktighet i den egna vården har betydelse för dennes 
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hälsa. Kaplan, Greenfield och Ware (1989) fann att patienter som var delaktiga i den egna 

vården hade märkbart lägre blodtryck 8-12 veckor efter rådgivningen jämfört med patienter 

som var passiva i den egna vården. Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte hur viktigt det 

är att bjuda in patienten till att vara delaktig. Patientens delaktighet i den egna vården behöver 

förstärkas enligt en statlig utredning (SOU 2007:12). En förutsättning är att som patient ges 

möjlighet att aktivt medverka i den egna vården. I en rapport av Coulter och Magee (2003) 

framkommer att patienter längre inte accepterar att vara passiva mottagare i den egna vården. 

Det finns skilda uppfattningar av patienters behov av att vara delaktiga i den egna vården. En 

studie av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) visade att majoriteten av sjuksköterskorna 

uppfattade att deras patienter föredrog en högre grad av delaktighet än gjorde patienterna 

(ibid). En förklarning till detta kan vara att patienter inte anser sig behöva vara delaktiga i den 

egna vården, vilket bekräftas i en studie av Miller och Marolen (2009) där patienterna 

upplevde att det är felaktigt av sjuksköterskan att efterfråga patientens delaktighet eftersom 

sjuksköterskan bör veta vad som skall göras då denne är expert. Vidare framkom det i samma 

studie att patienterna anser att traditionella metoder där sjuksköterskan har en mer auktoritär 

stil, för konversationen och tar besluten är mer representativ rådgivning och mer bekant för 

dem (ibid.). Detta talar för att sjuksköterskan bör sträva efter att anpassa hälsosamtalet efter 

patienten i fråga och delge kunskap så att patienten kan känna att denne är i stånd att ta egna 

beslut.  

I föreliggande studie visar resultaten att sjuksköterskan i sin roll att leda patienten mot hälsa 

kunde se att en auktoritär roll endast bidrog till minskat intresse inför beteendeförändringen 

och använde sig således inte av uttryck som ”du får inte göra det här och det här, du ska göra 

det här eller det här”. Sandberg (2000) menar att människors skilda sätt att utföra en handling 

är direkt kopplat till hur de uppfattar ett fenomen. Vissa sätt har visat sig vara mer effektiva 

än andra. I föreliggande studie uppfattade sjuksköterskorna att en icke styrande roll var mer 

effektiv i mötet med patienten och använde sig således av uttryck som ”skulle du kunna tänka 

dig att göra detta”.  

I föreliggande studies resultat framkom det att hälsosamtalet uppfattas som att leda patienten 

mot hälsa genom att ge en ”knuff” i rätt riktning men att det hårda jobbet i 

förändringsprocessen skall utföras av patienten själv. Sjuksköterskorna beskrev att patientens 

motivation till förändring är avgörande inom förändringsprocessen och att det ofta är 

patientens inställning till förändringen som påverkar dennes motivation och således utfallet 

av förändringsprocessen. Det kunde tänkas att dessa faktorer påverkar patientens följsamhet 
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till behandlingsplanen. I en studie av Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och 

Palja (2007) där syftet var att undersöka sjuksköterskors synpunkter av patientens respektive 

sjuksköterskans ansvar i det sjukdomsförebyggande arbetet med att förändra livsstil, 

framkom det, likväl som i föreliggande studies resultat, att ansvaret ligger hos patienten och 

att denne måste acceptera sitt ansvar i processen mot en livsstilsförändring. I samma studie 

uttryckte sjuksköterskorna att patientens inställning eller ovilja till förändring påverkar 

följsamheten av behandlingsplanen. De uppfattade dock att det var deras ansvar att delge 

kunskap och förbättra patientens motivation till förändring. Detta stärker föreliggande studies 

resultat som visar på att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt att delge patienten 

evidensbaserad kunskap och anstränga sig för att hjälpa patienten att finna anledningar till 

varför en förändring är av godo för patienten, och därmed stärka patientens motivation.  

Det är viktigt att inom hälsosamtalet etablera en förtroendefull relation mellan sjuksköterska 

och patient (Guzdune et al., 2012). Relationen mellan sjuksköterska och patient är ytterst 

betydelsefull för att patienten skall ha förtroende för sjuksköterskan och vilja öppna sig 

(Meyer, Göpel & Drexhage, 2008). I föreliggande studie visar resultatet att sjuksköterskorna 

strävade efter att skapa en ömsesidig relation med patienten. De beskrev att de alltid var 

uppriktiga och försökte föregå med gott exempel själva för att vara trovärdiga inför patienten. 

De beskrev vikten av att skapa en atmosfär under hälsosamtalet för att patienten skall känna 

sig avslappnad och bekväm. Sjuksköterskorna strävade efter att visa patienten att de ”bryr sig 

om” dem och på så vis skapa en grund för ett förtroende. Att vara lyhörda och aktiva, lugna 

och sansade och att visa ett genuint intresse beskrevs av sjuksköterskorna som förutsättningar 

för att skapa ett förtroende. I gengäld får de en patient som lyssnar och tar till sig 

informationen som delges dem. Sjuksköterskorna beskrev att de upplever att det 

förhållningssättet kan bidra till att förtroende mellan sjuksköterska och patient kan skapas och 

därmed skapas förutsättning för en god relation dem emellan. Enligt Travelbee (1971) är 

skapandet av ett förtroende en ömsesidig process som inom relationen med individen 

utvecklas efter hand. Det är först när patienten upplever en tillit till sjuksköterskan som ett 

fullständigt förtroende fås. Vidare menar Travelbee (1971) att den mellanmänskliga 

processen är betydelsefull för att stärka och stödja patientens hälsa och välbefinnande. 

Grunden för att skapa en god relation läggs genom mötet (ibid.). Travelbees teori om 

relationen stärker föreliggande studies resultat. Sjuksköterskorna ansträngde sig för att ”vara 

sig själv” och lägga sjuksköterskerollen åt sidan under hälsosamtalet. Travelbee skriver att 

sjuksköterskans ansvar är att etablera och upprätthålla relationen men samtidigt krävs det att 
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relationen är ömsesidig om den skall kunna upprätthållas. Det viktigaste är, enligt Travelbee, 

att den mellanmänskliga relationen endast kan etableras mellan konkreta personer och inte 

mellan generella och abstrakta roller så som patient- och sjuksköterskerollerna. Även 

följsamheten till behandlingsplanen påverkas av den tillit som patienten har till 

sjuksköterskan. Resultatet i Jones, Carson, Bleich och Coopers (2012) studie belyser att, ges 

patienten tid och känner tillit till sjuksköterskan är förutsättningarna för ökad följsamhet till 

behandlingsplanen betydligt större. 

I föreliggande studies resultat framkom det att hälsosamtalet påverkas av organisatorisk 

struktur. Sjuksköterskorna beskrev att hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet på 

en vårdcentral inte prioriteras. Stora resurser läggs istället på arbete med patienter som redan 

har fullt utvecklad sjukdom. Sjuksköterskorna får därför väva in patienterna i den ordinarie 

verksamheten då de inte har någon särskild avsatt tid för att ha hälsosamtalen. Tidsbristen 

som sjuksköterskorna uttryckte påverkar kvaliteten på hälsosamtalet och möjligheten att 

åstadkomma en kontinuitet. Ofta påverkar tidsbristen patientens möjlighet att få prata till 

punkt och sjuksköterskorna beskrev att de många gånger får avbryta patienten på grund av att 

tiden inte räcker till. De uttryckte behovet av att kunna erbjuda patienten mer under 

hälsosamtalet genom att fortbilda sig i metoder utifrån ny forskning men 

kompetensutvecklingen är begränsad. Utbildningar är kostsamma för verksamheten och 

prioriteras därför bort. Forskning har visat på att osund livsstil är orsaken till flertalet ledande 

folksjukdomar i Sverige och Socialstyrelsen (2011) framhåller nationella riktlinjer om att det 

sjukdomsförebyggande arbetet måste prioriteras inom verksamheten för att möjliggöra en 

förbättrad hälsa för befolkningen. Detta skall göras i form av hälsosamtal. Dessvärre visar 

föreliggande studies resultat att det sjukdomsförebyggande arbetet som mynnar i 

hälsosamtalet inte prioriteras och kan således ha konsekvenser för befolkningens hälsa i 

allmänhet.  

Detta är ingen nytillkommen kunskap då Socialstyrelsens utvärdering av de nationella 

riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete gällande levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2014) 

visar på att långt ifrån alla län har lyckats implementera dessa riktlinjer i det 

sjukdomsförebyggande arbetet på en vårdcentral. Även tidigare studier visar på behovet av 

kompetensutveckling då resultatet visade att flertalet sjuksköterskor inte vet hur de ska möta 

dessa patienter och utföra ett hälsosamtal (Jansink, Braspenning, Weijden, Elwyn & Grol, 

2011; Ripoll, 2012). Mer specifikt konstaterades i studien av Jansink et al. (2011) att 

sjuksköterskorna upplevde sig sakna kunskap om fysisk aktivitet, kost, rökning samt kunskap 
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om hur de tillsammans med patienten upprättar en behandlingsplan. Även att tidsbristen ofta 

utgör en barriär i det sjukdomsförebyggande arbetet och bidrar med ineffektiv rådgivning har 

tidigare konstaterats i en studie av Gravel, Legare och Graham (2006). I samma studie 

framkom det att sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att anpassa hälsosamtalet utifrån 

patientens nivå vilket resulterade i att de ofta ställde för höga krav på patienterna. Detta 

resulterade i sin tur i en låg följsamhet av behandlingsplanen. I kontrast till ovanstående så 

framkom i föreliggande studies resultat att sjuksköterskorna strävade efter att kartlägga var i 

förändringsprocessen patienten befinner sig som underlag för vilken nivå sjuksköterskorna 

ska lägga hälsosamtalen på. De beskrev specifikt att det föranleder svårigheter om de som 

sjuksköterskor lägger sig på en nivå och patienten är på en annan.  

 
Slutsats  
Personcentrering är nyckeln till framgång inom det sjukdomsförebyggande arbetet som 

mynnar i hälsosamtal. Sjuksköterskorna belyser vikten av att inom hälsosamtalet även skapa 

en relation med patienten där ett ömsesidigt förtroende inträder. Förtroendet är en 

förutsättning för att patienten skall öppna sig. Att patienten öppnar sig är i sin tur en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna se hela patienten under hälsosamtalet, och 

därmed arbeta personcentrerat. Genom att se hela patienten och kartlägga dennes 

levnadsvanor och var denne befinner sig i förändringsprocessen möjliggörs en vård av god 

kvalitet. Det är genom ovanstående förhållanden som grunden läggs för hur vägledningen 

skall utformas, vilken kunskap som behöver förmedlas och hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan motivera patienten till en beteendeförändring. Dessa förhållanden är således alla viktiga 

inom hälsosamtalet för att kunna erbjuda en god vård och stärka patientföljsamheten. 

Dessvärre påverkar bristen av en stödjande organisatorisk struktur hälsosamtalets kvalitet och 

sjuksköterskans möjligheter att erbjuda en god vård i enlighet med vad patienten eftersträvar. 

Tidsbrist, otillräckliga resurser och begränsade möjligheter till kompetensutveckling är 

centrala bristande faktorer inom verksamheterna. Hälsosamtalet som utförs i det 

sjukdomsförebyggande arbetet behöver således uppmärksammas mer. En förbättrad 

organisatorisk struktur där sjuksköterskor har specifikt avsatt tid för hälsosamtal, en utökning 

av resurser och tillfällen att utveckla den egna kompetensen inom området kunde tänkas bidra 

till en ökad patientföljsamhet.  

Implikationer 
Behov finns av ytterligare kunskap inom ämnet. Att ta del av patienters uppfattningar av 

hälsosamtal skulle kunna generera i en möjlighet att modifiera hälsosamtalet och dess 
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innehållskomponenter till fördel för patientens utveckling mot en bättre hälsa. Möjligtvis 

skulle studier med fenomenologiskt närmande vara ett sätt att ta del av patienters 

uppfattningar av hälsosamtalet. Att lägga vikt vid vad patienter anser som styrkor respektive 

svagheter inom hälsosamtalet skulle kunna vara en betydelsefull kunskap i strävan mot att 

modifiera hälsosamtalet. 
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Bilaga 1 

Till verksamhetschefen: 

 

Ansökan om tillstånd  

Att beskriva distriktssköterskornas skilda uppfattningar av hälsosamtal rörande levnadsvanor 
som kost, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion och tobaksbruk kan vara väl till gagn för 
sjuksköterskors kunskapsutveckling framöver. Det har för mig framkommit att 
patientföljsamheten tenderar att vara låg i dessa avseenden och därför är det av vikt att ta reda 
på hur sjuksköterskor uppfattar hälsosamtal. Syftet med studien är att beskriva 
sjuksköterskors uppfattning av hälsosamtalet i det sjukdomsförebyggande arbetet på en 
vårdcentral. 

Den undertecknade ämnar att samla in datamaterial genom enskilda intervjuer med 
sjuksköterskor som arbetar med eller har erfarenhet av arbetet med hälsosamtal gällande 
levnadsvanorna kost, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion samt tobaksbruk. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band för att säkerställa att viktigt material inte går förlorat. 
Intervjuerna planeras att genomföras på distriktssköterskornas respektive arbetsplats och 
tidsåtgången beräknas vara ca 50 minuter per intervju. Så snart jag har erhållit tillstånd från 
Er så kommer jag att ta kontakt med respektive avdelningschef på vårdcentralerna för att 
informera om studien och be om att få kontaktuppgifter till distriktssköterskor som arbetar 
med hälsosamtal gällande de ovan nämnda levnadsvanorna. Därefter kommer jag att skicka 
ut information till dessa sjuksköterskor och efter ett par dagar ringa upp dem för att ge 
ytterligare information och ge dem möjlighet att ställa frågor samt höra om de är intresserade 
av att delta som informanter i den tänkta studien. 

Etiska principer i enlighet med Helsingforsdeklarationen kommer att följas genom hela 
forskningsprocessen avseende information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. BTH:s 
arkiveringsprinciper kommer att följas och förutom mig och handledaren så kan examinatorn 
ha tillgång till datamaterialet. Deltagarna informeras om att de när helst kan välja att avbryta 
sitt deltagande. Datamaterialet kommer att avkodas och resultatet kommer att presenteras på 
gruppnivå för att minska risken för att enskilda individer identifieras. 

Mitt namn är Sanela Music och den här studien genomförs inom ramen för min 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska 
Högskola. 

Jag söker härmed tillstånd från Er att intervjua de sjuksköterskor för ovan nämnt syfte på Era 
Vårdcentral. 

Karlskrona 2015-06-23 

Ansvariga för studien 
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……………………………….  …………………………………. 

Sanela Music                         Handledare: Ewa Andersson 
Tekniska Högskola,    Blekinge Tekniska Högskola,  
Institutionen för Hälsa   Institutionen för Hälsa  
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Bilaga 2 

Till Dig som arbetar som sjuksköterska på vårdcentral. 

Förfrågan om deltagande i en studie 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av hälsosamtalet i det 
sjukdomsförebyggande arbetet gällande levnadsvanorna kost, fysisk aktivitet, 
alkoholkonsumtion samt tobaksbruk. Det har för mig framkommit att patientföljsamheten är 
låg i dessa avseenden och det är därför av stor betydelse att kartlägga sjuksköterskor 
uppfattningar av hälsosamtalet för att på så vis öka kunskapen inom detta område. Det är 
viktigt att få ta del av Era egna uppfattning för att kunna utveckla vården i positiv 
bemärkelse. 

Jag önskar att ta del av Dina uppfattningar. Min önskan är att göra en intervju med Dig. 
Intervjun är tänkt att göras på Din arbetsplats eller annan enskild plats som Du önskar och vid 
den tidpunkt som passar Dig. Intervjun kommer att spelas in på en bandspelare och kan ta 
ungefär 50 minuter. Om Du samtycker till deltagande i studien, berättar Du endast det Du 
själv vill. Du kan när som helst avbryta intervjun utan närmare motivering. Dina svar 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina uppgifter inte kommer att kunna spåras eller 
knytas an till studiens resultat. Materialet kommer att avkodas och hållas inlåst så att 
obehöriga inte kommer åt det.  

Mitt namn är Sanela Music och den här studien utförs inom ramen för min 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning till distriktssköterska vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Har Du frågor, kontakta mig gärna.  

Om Du önskar delta i studien meddela mig via telefon eller mail snarast så att vi kan boka in 
en tid som passar Dig. Kontaktuppgifter finner Du nedan. 

 

Med vänlig hälsning……………………. 

Sanela Music    Ewa Andersson  
Blekinge Tekniska Högskola,  Handledare 
Institutionen för Hälsa   Blekinge Tekniska Högskola, 
    Institutionen för Hälsa  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Tack för att du vill medverka i intervjun. Syftet med intervjun är att beskriva sjuksköterskors 

skilda uppfattningar av hälsosamtal inom det sjukdomsförebyggande arbetet ute på 

vårdcentralerna. Fokus ligger på hälsosamtal i relation till levnadsvanorna kost, fysisk 

aktivitet, tobaksbruk samt alkoholkonsumtion. Intervjun kommer att spelas in med diktafon 

för att sedan transkriberas och analyseras. Du kan när som helst under intervjun avbryta din 

medverkan. Jag kommer att börja med att ställa några frågor om din bakgrund, sen kommer 

två huvudfrågor. Jag kommer att ställa uppföljningsfrågor i samband med huvudfrågorna om 

det är något av svaren som jag behöver ett förtydligande på.  

Har du några frågor innan intervjun startar?  

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur lång erfarenhet har du som sjuksköterska/distriktssköterska?  

Hur länge har du jobbat på vårdcentral? Hur länge med livsstilsrelaterade frågor? 

 

Öppna frågor 

- När jag säger hälsosamtal, vad tänker du på då? 
- Kan du berätta vad hälsosamtal innebär för dig i ditt sjukdomsförebyggande arbete? 

 

Uppföljningsfrågor 

Kan du utveckla ditt svar…. 

Kan du ge något exempel…. 

Du nämnde tidigare…. 

Hur gjorde du då… 

Hur tänkte du då… 

Något du vill tillägga? 

 

 


