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SAMMANFATTNING 
 
 I hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande. Frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” vände sig till patienter och 
innehöll frågor om fysisk aktivitet, BMI, bruk av tobak och alkohol samt allmän och psykisk 
hälsa. Formuläret hade två syften; dels för patienten för att få stöd att behålla eller hitta en 
hälsofrämjande livsstil, dels för personalen som ett verktyg för att identifiera levnadsvanor och 
upplevt hälsotillstånd samt få underlag för samtal och eventuella fortsatta insatser. Syftet med 
denna studie var att undersöka framgångsfaktorer och hinder enligt personalen för att införa och 
använda detta livsstilsformulär i det dagliga arbetet på en vårdcentral. Studien var kvalitativ och 
som metod användes fokusgruppsintervjuer och individuell intervju. Framgångsfaktorer var 
bland annat tilltro till nyttan med frågeformuläret, att det är lätt och enkelt, resurser, information, 
utbildning, kunskap, uppföljning, feedback och att det finns en rutin för att nå alla patienter. 
Hinder var till exempel upplevelse av att det är svårt att tillfråga vissa patienter och känsla av 
osäkerhet, tidsbrist samt brist på kunskap i motiverande samtalsmetod. Den största skillnaden 
mot tidigare arbetssätt verkar inte främst vara själva införandet av frågeformuläret, utan till vilka 
patienter frågorna ställdes och av vilka yrkesgrupper.  
 
Nyckelord: framgångsfaktor, frågeformulär, hinder, hälsofrämjande arbete, implementering 
 
 
ABSTRACT 
 
Health care provides a great opportunity for preventive and  health promoting work. The 
questionnaire "Five questions about your health," is addressed to patients and contains questions 
about physical activity, BMI, the use of tobacco and alcohol and questions about general and 
mental health. The questionnaire has two purposes; the first is for the patient to receive support in 
order to maintain or find a healthy lifestyle, secondly the questionnaire is a tool for the staff to 
identify lifestyle and perceived health status of the patient and provide the basis for talks and 
possible further action. The aim of this study is to investigate the success factors and obstacles 
according to staff to implement and use this lifestyle questionnaire as a tool in the daily work at a 
primary health care center. The study has a qualitative design and focus group and individual 
interviews are the methods that have been used. Success factors were for example confidence, 
easy and simple, appropriate level of resources allocated, importance of information, education, 
knowledge, monitoring, feedback and a routine in place to reach all patients. Obstacles were for 
example experience that it is difficult to query some patients, a feeling of uncertainty, time 
constraints and lack of knowledge of Motivational Interviewing. The major difference from 
previous ways of working does not seem to be the introduction of the questionnaire, but rather the 
kind of patient groups that were queried and the groups of professionals that asked the questions.  
 
Keywords: success factors, questionnaire, obstacle, health promotion, implementation  
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1 INLEDNING 

Hälso- och sjukvården är en arena där det finns stora möjligheter att arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande och flera metoder kan användas i det arbetet, till exempel 
tobaksavvänjning, fysisk aktivitet på recept och motiverande samtal vid livsstilsförändringar. 
Varför används då inte dessa metoder i högre grad? Det har visat sig att det inte är så lätt som 
man kan tro att förändra arbetssätt. Det är många faktorer som påverkar implementeringen, det 
vill säga införandet, av nya metoder. I primärvården i Eskilstuna, Landstinget Sörmland, har 
sedan flera år folkhälsostrateger funnits som har haft till uppgift att utveckla arbetssätt och 
metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Författaren har, tillsammans 
med en kollega, haft detta uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten som sjukgymnast 
respektive distriktssköterska. Inom ramen för detta arbete har frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa” provats. Det vänder sig till patienter och tar upp frågor om fysisk aktivitet, längd och 
vikt, bruk av tobak och alkohol samt allmän och psykisk hälsa. Formuläret har två syften; dels för 
patienten för att få stöd att behålla eller hitta en hälsofrämjande livsstil, dels för personalen som 
ett verktyg för att identifiera levnadsvanor och upplevt hälsotillstånd samt få underlag för samtal 
och eventuella fortsatta insatser. Avsikten är att frågeformuläret används tillsammans med 
motiverande samtal och med respekt för patientens autonomi. Resultatet från en studie på två 
vårdcentraler år 2005 (Elvenger & Degerheim Frykstad 2007) visade att när detta frågeformulär 
användes uppgav fler patienter att de fick frågor om sina levnadsvanor från vårdpersonalen, än 
när formuläret inte användes. Syftet med denna studie var att undersöka framgångsfaktorer och 
hinder enligt personalen för att införa och använda livsstilsformuläret ”Fem frågor om din hälsa” 
i det dagliga arbetet på en vårdcentral. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begrepp och definitioner 

Hälsa är en dimension som säger något om människans kroppsliga och psykiska tillstånd. Som 
sådan kan hälsan vara både god och dålig (Janlert 2000). WHO:s hälsodefinition från 1946: 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaron av sjukdom och handikapp.  
 
Folkhälsa är ett samlande begrepp för hela befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl 
nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Janlert 2000).  
 
Folkhälsoarbete innebär systematiska och målinriktade hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela 
befolkningen. Åtgärderna kan både vara inriktade på att skapa för hälsan gynnsamma 
förutsättningar och miljöer (socialt, kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) och 
riktade mot individer, grupper eller institutioner för att förmedla kunskap och öka medvetenhet 
om samband mellan levnadsvanor och hälsa (Janlert 2000).  
 
Hälsofrämjande arbete är insatser inom alla områden i samhället där avsaknaden av insatser 
skulle kunna leda till ohälsa. Fokus ligger inte på riskfaktorer för sjukdom, utan på friskfaktorer 
och skyddsfaktorer för hälsa (Landstinget Sörmland 2006). Hälsofrämjande arbete är den process 
som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den (WHO Ottawa 
Charter 1986). 
 
Implementering innebär att införa och sätta i bruk nya idéer (Janlert 2000). Det finns dock ingen 
väldefinierad och gemensam begreppsram när det gäller implementering (Guldbrandsson 2007). 
Guldbrandsson beskriver implementeringen som en process som består av flera steg. Första steget 
är att någon får en idé om en ny metod som kan användas för att möta ett behov. Därefter 
behöver ett beslut fattas om att metoden ska användas. Planering inför förändringen görs, innan 
den faktiska förändringen genomförs. Så småningom har metoden integrerats i verksamheten. 
Metoden utvärderas och eventuella anpassningar genomförs. Till sist tas metoden för given och 
anses då vara institutionaliserad.  
 
Livsstil innebär personliga vanor, utan referens till samhället runt omkring (Janlert 2000). 
Livsstil kommer här att användas synonymt med begreppet levnadsvanor. 
 
Sjukdomsförebyggande arbete innebär insatser i syfte att undanröja risker för problem och 
orsaker till sjukdomar. Det handlar om riktade insatser mot individer eller grupper  
av personer med ökad risk att drabbas av vissa bestämda sjukdomar och syftar till att förebygga 
dessa sjukdomar (Janlert 2000).  
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2.2 Styrdokument  

2.2.1 Internationellt och nationellt 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) ansvarar hälso- och sjukvården för 
”åtgärder för att mediciniskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. Arbetet ska 
”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. I ett tillägg till HSL år 1996 
anges att kommuner och landsting har skyldighet att arbeta med forskning av patientnära frågor 
och folkhälsa. Ytterligare ett tillägg till HSL kom 1998, där det framgick att ”den som vänder sig 
till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 
sjukdom eller skada”. I Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) anges fem nivåer för prioritering 
av hälso- och sjukvårdens uppgifter på politisk och administrativ nivå. Prevention med 
dokumenterad nytta står under punkt två, det vill säga näst högst prioriteringsgrad.  
 
I WHO:s dokument Ottawa Charter on Health Promotion (WHO 1986) framhölls betydelsen av 
att hälso- och sjukvården blir mer hälsoinriktad och hälsofrämjande. De mål som finns i WHO:s 
Hälsa 21 (1999) stödjer också en sådan omorientering av hälso- och sjukvården. År 2003 
beslutade Sveriges riksdag om elva nationella mål för folkhälsan (Socialdepartementet 2002). Det 
övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att åstadkomma en god hälsa på lika 
villkor för alla befolkningsgrupper. Det sjätte målområdet benämndes ”En mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård”. Målområde nio och tio handlar om ökad fysisk aktivitet respektive 
främjande av goda matvanor. Målområde elva fokuserar på tobak, alkohol, dopning och spel och 
har bland annat minskat bruk av alkohol och tobak som mål. Arbetsgruppen inom Nationella 
folkhälsokommittén identifierade tre huvuduppdrag när det gällde hälso- och sjukvårdens roll för 
folkhälsan: stödja en positiv hälsoutveckling hos individer och grupper, stödja en jämlik 
hälsoutveckling i befolkningen samt använda hälsoorientering som strategi för en effektivare 
hälso- och sjukvård. Det betonades att hälso- och sjukvården har unika möjligheter att ta upp 
hälsofrämjande och förebyggande insatser i mötet med den enskilda patienten. Oavsett om 
orsaken har social, psykisk eller miljömässig grund, minskar förebyggande insatser risken att 
drabbade individer riskerar återfå sjukdom och återigen bli patienter. Det handlar också om att 
inkludera förebyggande som del i behandling av sjukdom och därmed exempelvis stödja patienter 
till förändringar i tobaks-, alkohol-, mat- eller motionsvanor. Vårdens roll och auktoritet utgår 
från dess specifika kombination av kunskap om dels sjukdom, dess orsaker och behandling, dels 
om den unika enskilda människan, hennes bakgrund och livsvillkor.  
 
I regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” (2008) framgår att det hälsofrämjande 
inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet även i fortsättningen bör betonas. Folkhälsoarbetet 
bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på samband mellan 
hälsans villkor och individens förutsättningar. Kommuner och landsting anses ha en nyckelroll 
inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen utveckla sina metoder och verktyg. Några av de 
områden som föreslås bli prioriterade är att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet samt att 
minska tobaksbruket. Den viktigaste uppgiften för hälso- och sjukvården anses vara att i patient- 
och anhörigkontakter systematiskt integrera förebyggande och hälsofrämjande aspekter så att de 
blir naturliga delar i det löpande arbetet i hela vårdkedjan. 
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2.2.2 Landstinget Sörmland 

Enligt Landstinget Sörmlands vision1  ska landstinget ”arbeta för att främja sörmlänningarnas 
hälsa, förebygga ohälsa och minska hälsoklyftorna”. Arbetet för ett hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande landsting har skett i flera steg. Under 2005 gjordes en förstudie, ”Ett mer 
hälsofrämjande landsting”, för att klargöra definitioner och ansvarsfördelning för arbetet. 
Därefter antog Landstingsfullmäktige hösten 2006 en koncernövergripande policy för det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet (Landstinget Sörmland 2006). Nästa steg 
innebar att konkretisera målområden för policyn. När det gäller insatser riktade till individer togs 
ett underlag, ”Från ord till handling” (2007), fram. Det innehåller en granskning av 
evidensbaserade/vetenskapligt dokumenterade metoder och erfarenhetsbaserat arbete samt en 
nulägesbeskrivning av landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Dessa 
olika steg ligger till grund för riktlinjer för hur landstingets patientnära verksamheter kan arbeta 
för att stärka patienters hälsa och livskvalitet i patientmötet. Riktlinjer finns även för insatser 
riktade till befolkning och personal. När det gäller personal så framgår det bland annat i 
riktlinjerna att arbetsuppifterna ska upplevas som meningsfulla, hanterbara och begripliga för 
varje medarbetare. Varje verksamhet har i uppdrag att arbeta för att införa riktlinjerna utifrån 
lokala förhållanden och förutsättningar.  

2.3 Hälsans bestämningsfaktorer 

Vår hälsa påverkas av många olika faktorer, till exempel ålder, kön och ärftlighet, levnadsvanor 
och livsvillkor (Pellmer & Wramner 2007). Dessa brukar kallas för hälsans bestämningsfaktorer. 
Levnadsvanor som till exempel matvanor, fysisk aktivitet, alkohol- och tobaksbruk har stor 
påverkan på folkhälsan (FHI 2008). Det beror på att den största delen av sjukdomsbördan (ett 
sammanvägt mått för upplevd ohälsa och förtidiga dödsfall) utgörs av icke smittsamma, ofta 
kroniska sjukdomar som i sin tur beror på samspel mellan olika bestämningsfaktorer. Även den 
psykiska ohälsan har visat sig ha samband med levnadsförhållanden. Människors levnadsvanor 
har i sin tur visat sig ha ett starkt samband med de livsvillkor under vilka de lever. Ohälsosamma 
levnadsvanor återfinns till största delen bland dem som är socialt utsatta när det gäller till 
exempel utbildning, social position på arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen. Dålig 
ekonomi och brist på inflytande över arbete och livssituation ökar kraftigt sårbarheten för 
sjukdomar som har samband med livsstilen och minskar också i hög grad möjligheterna till 
förändring. När det gäller de flesta hälsorelaterade levnadsvanor finner man därför kraftiga 
sociala skillnader. Samspelet mellan olika levnadsvanor gör också att en och samma individ ofta 
har flera riskfaktorer.  
 
I och med att mer fokus riktats mot livsvillkoren har också synen på individens ansvar för den 
egna hälsan förändrats genom en förskjutning från att betona det individuella ansvaret till att i 
större omfattning betona betydelsen av förhållanden i samhället (SOU 1997:119). Det betyder 
dock inte att individen är utan ansvar, utan att man även behöver ta hänsyn till livsvillkoren. En 
stark fokusering på det individuella ansvaret riskerar att leda till en situation där människor 
skuldbeläggs för att de inte har god hälsa.  
 

                                                 
1 www.landstinget.sormland.se/templates/Page.aspx?id=915 2009-04-17 
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2.3.1 Levnadsvanor 

Nedan kommer de levnadsvanor och hälsotillstånd som tas upp i frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa” att beskrivas närmare när det gäller samband med hälsa och ohälsa.  
 
Övervikt och fetma påverkas i hög grad av vår konsumtion av mat och livsmedel och är ett av vår 
tids stora folkhälsoproblem (FHI 2008). Fetma åtföljs av flera hälsoproblem med ökad risk för 
bland annat hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa 
cancerformer. Enligt Nationella folkhälsoenkäten (2007) var omkring 53 procent av männen och 
40 procent av kvinnorna i Sverige överviktiga eller feta under åren 2004-2007. Goda matvanor i 
form av frukt-, grönsaks- och fettintag har visat ha samband med till exempel minskad risk för 
hjärt-kärlsjukdom och en del cancerformer. Endast 13 procent av kvinnorna och 4 procent av 
männen åt frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, vilket är det nationella målet. 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har starka positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa, bland annat 
genom att minska risken för förtida död samt hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, typ 2-
diabetes, benskörhet, övervikt och fetma samt många andra åkommor (FYSS 2008). En 
stillasittande livsstil däremot ökar risken för ovan nämnda sjukdomar och för fetma. Fysisk 
aktivitet minskar också risken för fallskador och har till exempel stor betydelse för att påverka 
depression och demenssymptom hos äldre. Om alla följde rådet om minst 30 minuter motion 
varje dag, till exempel i form av en rask promenad, skulle befolkningens hälsa förbättras 
avsevärt. Det finns även risker med fysisk aktivitet, framför allt vid idrott eller högintensiv 
motion2. Omkring 13 procent av Sveriges befolkning hade under åren 2004-2007 en stillasittande 
fritid, vilket innebär att man rör sig mindre än två timmar i veckan (Nationella folkhälsoenkäten 
2007).  
 
Tobaksrökning har samband med ett 40-tal sjukdomar, bland annat lungcancer, cancer i andra 
organ, hjärt-kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (FHI 2008). I Sverige dör cirka 6 
400 personer per år i förtid på grund av sin rökning och ytterligare 500 personer per år dör i förtid 
av passiv rökning. Dagligrökningen har dock under flera år minskat i Sverige, vilket är en viktig 
orsak till att hjärt-kärlsjukdomar minskar. Även snus är förknippat med allvarliga hälsorisker. 
Forskning tyder på en ökad risk för cancer i bukspottkörtel och munhåla. Snus förefaller också 
öka risken för högt blodtryck, vilket är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Enligt nationella 
folkhälsoenkäten (2007) rökte 17 procent av kvinnorna och 13 procent av männen i Sverige 
dagligen under perioden 2004-2007. Under samma period snusade dagligen 4 procent av 
kvinnorna och 21 procent av männen.  
 
Skadliga effekter av alkohol beror på mängden konsumerad alkohol, individens dryckesmönster 
och sociala situation samt på ålder och kön (FHI 2008). Några exempel på sjukdomar och skador 
som har starka samband med högt alkoholintag under lång tid är levercirros, 
bukspottkörtelinflammation, vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar samt hjärnskador. Mer 
akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande är 
alkoholförgiftning och olika typer av skador i samband med våld eller olycksfall. Riskbruk av 
alkohol har ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Under åren 2004-2007 var andelen med 
riskabla alkoholvanor 17 procent för män och 10 procent för kvinnor.  

                                                 
2 www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ 2009-04-17 
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WHO (2007) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande där individen är 
medveten om sin förmåga, kan hantera livets normala påfrestningar, kan utföra ett produktivt och 
fruktbart arbete och har förmåga att bidra till samhället. I nationella folkhälsoenkätens (2007) 
frågor om psykisk hälsa ingår besvär av huvudvärk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, 
sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök. År 2007 
uppgav 20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i Sverige att de upplevt nedsatt 
psykiskt välbefinnande. Sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa har påvisats i en bearbetning 
av en rikstäckande urvalsenkät med drygt 56 000 kvinnor och män i åldrarna 18–24 år (FHI 
2009). En slutsats är att fysisk inaktivitet och hög konsumtion av alkohol har ett starkt samband 
med självrapporterad dålig psykisk hälsa. 
 
Det är välkänt att de levnadsvanor som nämnts ovan har stor betydelse för folkhälsan var för sig. 
Vilken effekt en kombination av flera ohälsosamma levnadsvanor har för förtida dödlighet har 
också undersökts i flera studier. I en prospektiv brittisk studie av Khaw med flera (2008) 
undersöktes fyra livsstilsfaktorers betydelse för förtida dödlighet hos drygt 20 000 män och 
kvinnor i åldern 45 till 79 år utan känd hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Data samlades först in 
under åren 1993-1997 och uppföljningen skedde 2006. Resultatet visade att personer som rökte, 
var fysiskt inaktiva, hade hög alkoholkonsumtion och lågt intag av frukt och grönsaker hade fyra 
gånger så stor risk att dö i förtid jämfört med dem som inte hade någon av dessa riskfaktorer. Den 
förtida dödligheten minskade när antalet positiva hälsobeteenden ökade. Författarna menar att 
livsstilsförändringar som är relativt modesta och nåbara kan ha en tydlig effekt på folkhälsan. 
Van Dam med flera (2008) styrker detta resultat i en amerikansk studie där över 77 000 
sjuksköterskor i åldern 34 till 59 år följdes under 24 år. Levnadsvanorna rökning, övervikt, 
bristande fysisk aktivitet, kost med bristande inslag av frukt och grönsaker och riskbruk av 
alkohol undersöktes. Resultatet visade att varje ohälsosam levnadsvana orsakade förtida 
dödlighet oberoende av varandra. En kombination av de fem ohälsosamma levnadsvanorna 
förklarade 51 procent av dödligheten bland yngre kvinnor och 63 procent bland äldre kvinnor.  

2.4 Folkhälsoarbete inom hälso- och sjukvården 

2.4.1 Förändring mot mer hälsofrämjande perspektiv 

Metoderna i hälsoarbetet har förändrats med tiden: efter att i ett första skede ha lagt stor vikt vid 
förebyggande insatser som exempelvis vaccinationer och sanitära åtgärder kom man inom hälso- 
och sjukvården senare att fokusera mer på sjukvårdande insatser (SOU 1997:119). I nästa skede 
övergick man till att försöka avlägsna riskfaktorer såsom rökning, olämplig kost och alkohol. 
Därefter har man börjat se inte bara till riskfaktorer utan även till faktorer som främjar hälsan och 
sökt finna sätt att stärka dessa. Antonowsky (2005) studerade varför vissa personer bibehåller 
hälsa också i situationer där man kunde förvänta att de skulle fara illa. Han fann att de 
karaktäriserades av att ha en ”känsla av sammanhang” (KASAM), som innefattar att livet 
uppfattas som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Vang (2003) framhåller att skillnaden 
mellan sjukdomsorientering och hälsoorientering är större än man ofta tror. Det handlar mycket 
om vem som äger kunskapen. Kunskap om sjukdomar ägs traditionellt av läkare. Detta leder 
automatiskt till traditionella hierarkiska system i vården. Hälsan däremot ägs av patienten själv 
och professionell kunskap om hälsa ägs av många olika professioner. 
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I och med att mer fokus har riktats på hälsofrämjande faktorer har det också tett sig naturligt att 
studera de miljöer, eller arenor, som är gynnsamma för arbetet med att främja hälsa och där 
människor kan ges möjligheter att aktivt ta ansvar för sin egen hälsa (SOU 1997:119). År 1991 
initierade WHO det internationella nätverket hälsofrämjande sjukhus och 1996 etablerades ett 
svenskt nätverk3. Begreppet breddades 2008 till nätverket hälsofrämjande sjukhus och 
vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att hälso- och sjukvården ska bli mer hälso- och 
helhetsorienterad och att den ska vara en hälsoresurs för sin lokalbefolkning.  
 
Folkhälsoarbete kan bedrivas på individ-, grupp-, befolknings- och samhällsnivå. I betänkandet 
om hälso- och sjukvårdens ansvar för folkhälsofrågor (SOU 1997:119) anses primärvårdens 
främsta skyldighet i det förebyggande arbetet vara att utveckla det individinriktade arbetet. 
Individnivån innefattar rådgivning och hälsoupplysning, både generellt och till vissa 
riskindivider. Genom introduktion av begreppen delaktighet och empowerment 
(maktmobilisering), som numera är grundläggande inom folkhälsoarbetet, har det hälsofrämjande 
arbetet på individ- och gruppnivå med tiden utvecklats mot mer betoning på hjälp till självhjälp 
och stödjande insatser (Pellmer & Wramner 2007).  

2.4.2 Hinder för folkhälsoarbete i hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsen redovisade 2005 en kartläggning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser i hälso- och sjukvården. Den visade att övergripande formuleringar om folkhälsa eller 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser var mycket vanliga i landstingens 
styrdokument. Genomslaget i den praktiska verksamheten var däremot inte av samma 
storleksordning. Ofta saknades en tydlig strategi för hur dessa insatser skulle integreras i 
ordinarie verksamhet. Evidensbaserade metoder för rökstopp och för att identifiera alkoholvanor 
användes inte i den omfattning som vore önskvärt. Flera hinder för samtal om rökavvänjning har 
identifierats såsom personalens egna rökvanor, en bristande tilltro hos personalen till den egna 
förmåga att bidra till förändring och en upplevelse av bristande resurser och tid (SBU 1998). 
Förmodligen finns liknande hinder även när det gäller samtal om andra levnadsvanor.   
 
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som i hög utsträckning är professionellt styrd. Det är på 
ett sätt självklart, men kan bli ett problem om det inte sker ett samarbete mellan professionerna. 
Detta är särskilt viktigt när arbetet ska ske med ett helhetsperspektiv på patienten, vilket ofta 
krävs i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete (FHI 2005). 
 
Förhoppningarna på primärvårdens förebyggande arbete har varit stora ända sedan primärvården 
började byggas upp på 1970-talet (SOU 1997:119). Primärvården har dock haft svårt att leva upp 
till dessa förväntningar. Det har bland annat funnits brister när det gäller resurser, kompetens och 
mandat för det förebyggande arbetet; inom organisationen har det funnits tvivel på nyttan med att 
arbeta förebyggande vid sidan av patientkontakterna; reformer och andra organisatoriska 
förändringar har ansetts försämra förutsättningarna; otydliga ansvarsförhållanden mellan olika 
aktörer inom och utanför landstingen har lett till att det förebyggande arbetet ibland kommit att 
betraktas som betungande och problematiskt; i vissa fall kan viljan att satsa på förebyggande 
arbete ha varit liten.   
                                                 
3 http://www.natverket-hfs.se/01_omhfs.php?id=1 2009-05-18 
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2.4.3 Mötet som möjlighet  

Hälso- och sjukvårdens kontakter handlar i hög utsträckning om mötet mellan vårdpersonal och 
patienter och en viktig del i detta möte är den kompetens som vårdpersonal har när det gäller att 
förstå och göra sig förstådd (FHI 2004). En litteraturstudie av van Dulmen och Bensing (2002) 
visar att den trygghet som patienten och deras anhöriga får, eller inte får, i kontakten med 
vårdpersonal har en mycket stor effekt för livskvalitet och hälsa. Ett empatiskt och patient-
centrerat förhållningssätt är positivt för kommunikationen. En SBU-rapport (1999) visar att brist 
på god kommunikation mellan vårdare och patient, där patientens grundproblem inte kommer i 
dagen, inte bara leder till en besviken patient, utan också till onödiga remitteringar, återbesök och 
dyrare vård. 
 
Eckerman (2004) menar att den stora potentialen i primärvårdens hälsoarbete ligger i mötet med 
många människor. Ett strukturerar diagnosobundet hälsoarbete, som bygger på samtalet, 
dokumentationen, hälsoprogrammet och uppföljningen, kan förväntas leda till att fler patienter, 
oavsett hur sjuka eller friska de är, ändrar levnadsvanor i en för hälsan positiv riktning. 
Uppdraget att förmedla ett hälsofrämjande synsätt och i patientkontakterna stödja hälsosamma 
levnadsvanor kan ingå i all slags sjukvård.  

2.5 Etiska aspekter i folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbete innebär ofta att man hamnar i en etisk konflikt mellan å ena sidan samhällets 
skyldighet att informera om hälsorisker och att fatta beslut som skyddar hälsan och å andra sidan 
den enskildes rätt att utan inblandning från samhället fritt bestämma över sig själv och sina 
tillgångar och handlingar (Pellmer & Wramner 2007). Enligt en modell av Nilstun (1993) finns 
tre principer att ta hänsyn till i folkhälsoarbete: 
Autonomiprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att respektera allas rätt att fritt bestämma 
över sig själva och sina tillgångar. 
Omsorgsprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att inte skada, att minska och förebygga 
lidande och att främja välbefinnande. 
Rättviseprincipen: Det finns en moralisk skyldighet att gynna de sämst ställda vid fördelning av 
bördor och förmåner.  
 
Enligt Liss (2001) kan vi främja autonomt handlande dels genom att avstå från att ingripa i 
människors liv, dels genom att aktivt bidra till autonomt handlande. Sjukdom och ohälsa hindrar i 
allmänhet människor från att forma sitt liv som de vill, det vill säga de inskränker autonomin. 
Hälsoinformation kan därför vara ett sätt att öka individens autonomi genom att den ökar 
personens förmåga att leva sitt liv som han eller hon önskar. Det vanligast sättet att försäkra sig 
om att vi inte tvingar på en person en åtgärd mot hennes vilja är att inhämta informerat samtycke 
till åtgärden innan den utförs. Omsorgsprincipen kan även delas upp i de skilda principerna icke-
skada och göra-gott, som ibland kan komma i konflikt med varandra. Icke-skada innebär att vi är 
skyldiga att inte åstadkomma funktionsnedsättning, sänkt välbefinnande eller intrång i 
människors integritet. Till integritetskränkande handlingar räknas sådan som innebär ett allmänt 
ovärdigt bemötande, till exempel att i ett möte inte ta hänsyn till den andres erfarenheter och 
utgångspunkter. Göra-gott innebär att förebygga och minska skada samt främja det goda. Inom 
hälso- och sjukvården betyder detta även att vi har en skyldighet att förebygga så mycket skada 
eller lidande som möjligt med givna resurser. När det gäller rättviseprincipen så innebär det ofta 
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en fördelning och prioritering av hälso- och sjukvård efter behov. Detta betonas även i 
Prioriteringsutredningen (SOU 1995). Avvägningen mellan de olika skyldigheterna kan inte 
göras en gång för alla utan bör avgöras från fall till fall. 

2.6 Modeller och metoder för livsstilsförändringar 

2.6.1 Den transteoretiska modellen för förändring 

Det finns flera teorier och modeller för hur hälsobeteenden påverkas. En av dessa är ”The Stages 
of Change Model” (SOC-modellen); senare kallad den transteoretiska modellen för förändring  
(Prochaska, DiClemente & Norcross 1992). Denna modell beskriver den process som människor 
genomgår när de försöker genomföra avsiktlig förändring i sina liv och åtminstone i några faser 
är medvetna om förändringsarbetet. Förändringsprocessen är indelad i fem steg. Återfall är 
vanliga och är en naturlig del i många förändringsprocesser. Erfarenheter från tidigare 
misslyckanden tillgodogörs vid nya försök till förändring.  
 
Modellen kan användas av personal och patienter som vägledning och stöd för att förstå 
processen vid livsstilsförändring. Stödet från en vårdgivare kan utformas olika beroende på var i 
förändringsprocessen patienten befinner sig. En patient som inte är beredd på förändring kan 
erbjudas information. Samtalet med en osäker patient kan fokusera på för- och nackdelar med 
förändringen samt hinder och lösningar. En patient som är beredd att genomföra en förändring 
kan behöva stöd för handlingen. Hur lång tid det tar att gå igenom alla stadierna är mycket 
individuellt. Det finns även ”ringar-på-vattnet-effekt”. Den som lyckas med en livsstilsförändring 
brukar inspirera många andra i sin omgivning. Det innebär att om man hjälper en, hjälper man 
samtidigt många andra (Holm Ivarsson 2003). 
 

2.6.2 Motiverande samtal (MI) 

En metod som under de senaste åren kommit att användas mer och mer inom hälso- och 
sjukvården för att påverka patienters livsstil är Motivational Interviewing (MI) eller på svenska 
motiverande samtal (Barth & Näsholm 2006). MI har utvecklats av psykologerna William R. 
Miller och Stephen Rollnic (Miller & Rollnic 2002). Centralt i samtalet är att människor har olika 
förutsättningar och vilja till förändring. Istället för att använda konfrontation och terapeutens 
auktoritet bygger MI på att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens autonomi, 
använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier för att hjälpa personen att ta 
ställning till och sätta igång, genomföra och upprätthålla förändring. Utgångspunkten är att det 
alltid finns spår av motivation inom en människa och att dessa spår kan förstärkas med hjälp av 
en empatisk samtalsmetod. MI är en kunskapsbaserad metod, som kan användas vid både kortare 
och längre möten.  
 
I en stor metastudie om effekten av MI är den samlade bilden att MI har god effekt på olika 
problembeteenden (Hettema, Steele & Miller 2005). Effekterna är särskilt tydliga vid alkohol- 
och drogproblem. När det gäller att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet visar forskning att 
MI bland annat har bidragit till att personer minskat sitt intag av salt, mättat och totalt fett, ökat 
sin konsumtion av frukt och grönsaker samt minskat i vikt. MI har även bidragit till ett bättre 
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deltagande/upprätthållande i kost och aktivitetsprogram på lång sikt. Flera studier visar positiva 
tendenser för MI när det gällde rökavvänjning, men det vetenskapliga bevisläget för att man får 
fler rökfria med enbart motiverande samtal är inte helt klart. Effekterna av MI är starkare på kort 
sikt än på längre sikt. MI har en bättre effekt i kombination med andra typer av insatser än som 
enda behandling. 
 
Rubak med flera har i en metaanalys (2005) jämfört MI med traditionell rådgivning (att ge 
information och råd). Resultatet visar att användningen av MI är till större hjälp för patienter vid 
behandling av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter samt vid skadlig alkoholkonsumtion. 
Studien visar att MI kan vara effektivt i korta möten på 15 minuter, men sannolikheten att 
patienten förändrar sitt beteende ökar vid flera möten. Bäst effekt verkar MI ha för personer som 
inledningsvis har låg beredskap till förändring (Rescinow et al 2002).  
 
Ett hinder för en lyckosam implementering av MI är att den verkar så enkel att genomföra 
(Forsberg 2006). Många behandlare anser att de arbetar i enlighet med dessa riktlinjer och därför 
inte behöver någon utbildning alls eller en helt kort utbildning. Hittillsvarande erfarenhet och 
forskning talar dock emot detta. En mer genomtänkt implementering behövs. 
 

2.6.3 Andra metoder för att påverka levnadsvanor  

Det finns flera evidensbaserade metoder som kan användas för att påverka levnadsvanor. 
Att identifiera riskfylld alkoholkonsumtion, informera om risker, ge råd och motivation för att 
minska alkoholkonsumtionen till en riskfri nivå har god effekt enligt SBU (2001). Detta 
arbetssätt leder till att en av tio personer kommer att upphöra med eller minska sin konsumtion 
till riskfri nivå. För att förhindra missbruk är tidig upptäckt av alkohol- och narkotikamissbruk 
och beroende en viktig förebyggande åtgärd. Resultaten från en Cochrane-översikt (Kaner et al 
2007) om kort alkoholrådgivning (1-4 besök) i primärvården överensstämmer med SBU-
rapporten. Den visar att den goda effekten på patienternas alkoholkonsumtion även uppnås i 
vardagsarbetet i vården, och inte bara under särskilda forskningsförhållanden.  
 
När det gäller rökavvänjning finns evidens för att kort rådgivning är effektivt inom hälso- och 
sjukvården (SBU 1998). Två till tre procent av alla rökare slutar på grund av denna enkla åtgärd, 
vilket har mycket stor betydelse på befolkningsnivå. Administrativa rutiner som främjar att 
rökare identifieras och patienternas rökvanor systematiskt dokumenteras ökar andelen patienter 
som ges råd och stöd för att sluta röka. Sådana kan bestå av obligatoriska sökord i datajournalen 
eller av förstämplade frågeformulär som påminner hälso- och sjukvårdspersonalen om att fråga 
om rökvanor. 
 
En vetenskaplig granskning av olika metoder för att främja fysisk aktivitet visar att rådgivning i 
den vanliga sjukvården ger resultat (SBU 2006). Aktiviteten hos patienter som fått rådgivning 
från vårdpersonal var ökad minst ett halvår efter samtalet. Det finns också ett visst vetenskapligt 
stöd för att aktivitetsnivån kan öka ytterligare om rådgivningen kompletteras med till exempel 
"recept" på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr. Tilltron till den egna 
förmågan är en betydelsefull främjande faktor för att uppnå en ökad fysisk aktivitetsnivå. En 
studie av Kallings med flera (2008) visar att ordination av fysisk aktivitet på recept ökar den 
fysiska aktiviteten upp till 6 månader. 
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En SBU-rapport (2002) visar att det är svårt att förebygga fetma. Förändring av kostvanorna 
genom rådgivning kan leda till viktreduktion, men långtidseffekterna är osäkra. En kombination 
av kostrådgivning och främjande av fysisk aktivitet visar bäst resultat. För att behandling av 
fetma ska kunna bli framgångsrik måste den vara långvarig och personens vilja och engagemang 
måste vara stark. 
 
När det gäller psykiskt hälsotillstånd har Bower och Rowland i en Cochrane-studie (2006) visat 
att rådgivning i primärvården kan minska de psykosociala symtomen och förbättra nöjdheten hos 
patienter på kort sikt.   
 
Lingfors med medarbetare (2009) undersökte i en studie effekterna av hälsosamtal i primärvården 
med 30- och 35-åringar i Skaraborgs län. Samtalen utgick från Hälsokurvan, som är ett 
hälsopedagogiskt hjälpmedel som kan användas vid livsstilsinriktat hälsosamtal. Resultatet 
visade att invånarna i de kommuner där dessa samtal ägt rum hade en mer hälsosam utveckling 
när det gällde kostvanor, stress, BMI, midjemått, kolesterol, blodtryck och metabolisk risk 
jämfört med invånare i kommuner som inte haft dessa hälsosamtal. I Landstinget Dalarna har 
”Min bok om hälsa” tagits fram. Det är en individägd arbetsbok kring primär prevention som 
spridits bland annat på vårdcentraler i Dalarna. Resultatet från en enkätstudie av Jerdén och 
Weinehall (2004) antyder att sådana hälsoböcker skulle kunna vara ett redskap för 
livsstilsförändringar bland primärvårdens patienter. I studien uppgav 25 procent av patienterna att 
de hade genomfört en förändring i sin hälsosituation efter att ha läst boken.  

2.6.4 Livsstilsförändringar ur patienternas perspektiv 

I en enkätstudie av Duaso och Cheung (2002) undersöktes patienternas uppfattning och 
upplevelse av att få råd om levnadsvanor från en sjuksköterska vid en allmänläkarmottagning i 
England. Det visade sig vara en skillnad mellan patienternas förväntningar om livsstilsråd och i 
vilken omfattning som de hade fått råd. Av deltagarna i studien var 25 procent rökare. Av dessa 
ville 63 procent ha hjälp att sluta röka, men endast 11 procent uppgav att de hade fått råd 
angående det. Av samtliga deltagare var det endast mellan cirka en och sex procent som uppgav 
att de hade fått råd om olika levnadsvanor. Detta resultat överensstämde med tidigare studier. 
Enligt författarna kan en förklaring till de låga siffrorna vara att patienterna glömt bort eller inte 
uppfattat att de hade fått råd om livsstil.  
 
Av patienterna som besökt vården i Sverige det senaste året uppgav 90 procent att man var 
positiv till att få frågor om livsstil, medan endast 30 procent uppgav att vårdpersonalen tagit upp 
livsstilsfrågor med dem (Socialstyrelsen 2009). Undersökningen Liv och hälsa 2008, som bland 
annat genomförts i Sörmland, visar att det jämfört med 2004 har blivit vanligare att 
vårdpersonalen frågar patienterna om deras levnadsvanor. Förbättringen är mest väsentlig på 
vårdcentralsnivå. Det tycks vara lättare för vårdpersonalen att fråga om rökvanor och motion än 
till exempel om patientens alkoholvanor. Kvinnor blir inte tillfrågade lika ofta som män, vilket 
också visades i en annan studie från svensk primärvård av Johanssson, Bendtsen och Åkerlind 
(2005). I den studien framkom att råd om livsstil oftare gavs till män, till patienter med sämre 
självskattad hälsa och patienter med förbokad tid. Patienter som hade fått livsstilsråd var mer 
nöjda med sitt läkarbesök än andra.  
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2.7 Implementering av hälsofrämjande metoder i hälso- och sjukvården 

När nya hälsofrämjande metoder har presenterats har det ofta tagit lång tid innan dessa metoder 
börjat användas i det dagliga arbetet. Det mesta av implementeringsforskningen har bedrivits 
utanför hälso- och sjukvården och det är oklart hur överförbara forskningsresultaten är mellan 
olika verksamheter (Segaar et al 2007). Fleuren och medarbetare (2004) konstaterar i en 
litteraturöversikt att många studier som handlar om bestämningsfaktorer för innovationer inom 
hälso- och sjukvården har brister i designen, vilket försvårar jämförelser. Folkhälsoarbete handlar 
ofta om komplexa insatser som berör många människor och kräver beteendeförändring för att 
resultat ska uppnås (Guldbrandsson 2007). Därför är det förmodligen svårare att sprida och 
implementera sådana komplexa metoder än en ny jämförelsevis okomplicerad produkt, till 
exempel teknisk utrustning, inom sjukvården. Principerna för spridning är dock desamma. Det är 
viktigt att marknadsföra nya hälsofrämjande metoder, eftersom det är en grundförutsättning att de 
som kan tänkas använda metoden känner till att den finns.  
 
Slutresultatet av en implementering bestäms av samspelet mellan de som vill införa en ny metod, 
de tänkta användarna av metoden, den nya metoden i sig och de förhållanden under vilka 
implementeringen sker (Guldbrandsson 2007). De mest grundläggande kraven är att det finns ett 
uttalat lokalt behov av en ny metod och att den föreslagna metoden kan möta behoven. Många 
gånger erbjuds metoder till mottagare som inte anser att de har något problem som kan avhjälpas 
med den tilltänkta metoden. Detta gäller i stor utsträckning folkhälsoområdet, där insatser på ett 
område, till exempel tobaksförebyggande arbete i skolan, ger effekter på ett helt annat område, 
till exempel inom sjukvården. En studie av implementering av en ny metod för rökslutarstöd på 
hjärtavdelningar i Holland (Segaar et al. 2007) visar att de sjuksköterskor som innan 
implementeringen upplevde att arbetet med rökavvänjning behövde förbättras, också i större 
utsträckning använde sig av den nya metoden. 
 
I Guldbrandssons sammanställning (2007) presenteras implementeringsforskning av intresse för 
folkhälsoområdet. Olika kriterier som verkar ha betydelse för att implementeringen av en ny 
metod ska lyckas på lång sikt redovisas. Där konstateras att det är viktigt att kunna skilja på de 
kriterier som hör dels till den hälsofrämjande metoden i sig, dels till implementeringsprocessen. 
För att det slutliga resultatet ska bli bra måste både den hälsofrämjande metoden i sig och 
implementeringsprocessen fungera. En dålig hälsofrämjande metod ger inga effekter även om 
implementeringsprocessen sker på rätt sätt. Samma sak gäller också om implementeringen av en i 
grunden väl fungerande metod misslyckas. Slutligen behöver det också finnas en planering för 
överlämnande till ordinarie verksamhet. Nedan presenteras åtta kriterier som gäller den 
hälsofrämjande metoden samt fyra kriterier som gäller implementeringsprocessen. Texten är, om 
inte annat anges, hämtad från Guldbrandsson (2007).  

2.7.1 Kriterier som gäller den hälsofrämjande metoden 

Relevant. Det har visat sig vara viktigt för implementeringen att metoden uppfattas som relevant 
och användbar. Eftersom hälsofrämjande metoder sällan visar snabba resultat räcker det dock inte 
att dessa metoder är bra. De måste också implementeras på ett effektivt sätt.  
 
Bättre än nuvarande metoder. Nya metoder som uppfattas som bättre när det gäller effektivitet 
eller kostnadseffektivitet, jämfört med rådande metoder, är också lättare att implementera. 
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Relativa fördelar garanterar dock inte spridning av en ny metod, även om dessa är 
evidensbaserade (Dopson et al. 2002). Implementeringen påverkas även av om metoden upplevs 
medföra risker och hur dessa risker i så fall kan hanteras (Greenhalgh et al. 2004).  
 
Förenlig med rådande värderingar och attityder. Nya metoder som stämmer överens med 
rådande värderingar, normer och arbetssätt hos individer, organisationer och professioner är 
lättare att implementera. Det innebär att det kan vara svårt att direkt överföra en metod från en 
verksamhet till en annan eller från ett land till ett annat.  
 
 I Storbritannien har den nationella policyn för barnhälsovården ändrats väsentligen under de 
senaste åren. En studie av Condon (2008) visar dock att det lokala arbetet inte konsekvent bedrivs 
enligt de nya riktlinjerna. Skillnaderna mot nationell policy antogs dels kunna bero på att den 
lokala policyn skiljde sig från den nationella, dels att personalen inom barnhälsovården valde att 
arbeta på sitt sätt. Studien tyder på att många upplevde en ideologisk konflikt mellan den 
nationella policyn och den egna uppfattningen om hur arbetet skulle bedrivas.  
 
I en studie om läkares syn på hälsofrämjande arbete av McKinlay och medarbetare (2005) 
framkom vissa problem då det hälsofrämjande konceptet skulle omsättas i praktiken. Innebörden 
av begreppet hälsofrämjande uppfattades som oklart och läkare var osäkra om värdet av till 
exempel hälsokontroller och screening. Tidsbrist och misstro mot bevisen för effekten av 
hälsofrämjande arbete visade sig vara hinder för att införliva hälsofrämjande metoder i till 
exempel läkarkonsultationen. Läkarna var osäkra, på gränsen till ambivalenta, inför 
hälsofrämjande arbete i vården.  
 
Lättanvänd. En framgångsfaktor för implementering är att metoden upplevs som enkel att 
använda. Det spelar också roll hur stor skillnaden anses vara mellan det tidigare arbetssättet och 
den nya metoden. Den nya får inte upplevas som för nytt eller för svårt. (Greenhalg et al. 2004). 
Hudon, Beaulieu och Roberge (2004) undersökte i en kanadensisk studie vilka hinder 
allmänläkare upplevde med att följa de nationella riktlinjerna för prevention i det dagliga arbetet. 
Det framkom att riktlinjerna upplevdes som komplicerade och ibland motsägelsefulla, vilket 
gjorde det svårt att tillämpa dem i mötet med patienterna. 
 
Möjlig att testa i liten skala. Det är en fördel om det är möjligt för de tilltänkta användarna att 
testa den nya metoden i begränsad utsträckning (Greenhalg et al. 2004).  
 
Synliga resultat. Det är positivt om fördelarna med den nya metoden snabbt kan ses (Greenhalg 
et al. 2004). Ett problem inom folkhälsoarbete är att effekter av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser ofta visar sig på lång sikt. De som arbetar med metoderna ser ofta 
inte resultatet av arbetet. Ett sätt att hantera detta är att låta vissa resultat snabbt bli synliga, till 
exempel genom att göra enkla utvärderingar av vad användarna tycker om metoden.  
 
Möjlig att anpassa till lokala förhållanden. Nya metoder som är möjliga att anpassa till lokala 
förhållanden, utan att de centrala komponenterna förändras, är lättare att implementera 
(Greenhalg et al. 2004).  
 
Generaliserbar kunskap. Nya metoder som kräver kunskap som kan användas även i andra 
sammanhang är lättare att implementera (Greenhalg et al. 2004).  
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2.7.2 Kriterier som gäller implementerinsprocessen 

När en ny metod ska introduceras sker detta ofta genom att muntlig och skriftlig information eller 
utbildning erbjuds. Studier har dock visat att enbart information, utbildning eller träning inte 
säkert leder till förändrat beteende (Fixsen et al. 2005). Dåligt material, inadekvat distribution av 
materialet, dåligt utbildad eller ointresserad personal, brist på stöd och inadekvat utvärdering 
minskar också möjligheterna till lyckad implementering (Rohrbach et al. 2006). Följande faktorer 
har dock setts kunna bidra till en framgångsrik implementering: 
 
En kombination av insatser. Om flera insatser för implementeringen kombineras så bidrar det 
till bättre resultat. Det kan handla om olika kombinationer av till exempel att förmedla riktlinjer 
för nya rutiner och erbjuda utbildning, praktisk träning, coachning, återkoppling och möjlighet till 
konsultation. Det verkar också som att kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller stöd. Det 
har framkommit att återkoppling från kollegor inom samma profession verkar ge bättre effekt än 
återkoppling från personer som inte har samma yrkesbakgrund. Segaar med flera (2007) visar i en 
holländsk studie att de sjuksköterskor som använde sig av en ny rökslutarmetod hade mer stöd 
från omgivningen och också hade en större andel av kollegor på avdelningen som använde 
metoden, än andra. De som använde sig av metoden uppgav också att de hade fått mer 
information om hur metoden skulle tillämpas och hade mer kunskap om metoden än de som inte 
använde metoden i lika stor utsträckning. Bättre tillgång på material i form av broschyrer med 
patientinformation och hjälpmedel för personalen var också en positiv faktor.  
 
Studier i Nordamerika och i flera europeiska länder visar på svårigheter att integrera riktlinjer för 
prevention i den dagliga verksamheten i vården (Hudon, Beaulieu & Roberge 2004). Åtgärder för 
att försöka komma till rätta med det har till stor del handlat om att öka de medicinska 
kunskaperna hos vårdpersonalen. I en kanadensisk studie av allmänläkare framkom det dock att 
det finns ett stort behov av att öka kunskaperna om hur beteendeförändringar sker hos individer 
och förbättra färdigheterna när det gäller rådgivning och kommunikation mellan vårdgivare och 
patient. Detta behov var inte uttalat av läkarna själva, utan observerades av forskarna under 
fokusgruppsintervjuer.  
 
Tidig involvering av användarna. Om de som i praktiken ska sköta implementeringen av en ny 
metod finns med redan i planeringsstadiet för att diskutera för- och nackdelar med metoden, så 
kan möjliga problem och hinder identifieras tidigt och hanteras på ett konstruktivt sätt (Greenhalg 
et al. 2004). Att de som ansvarar för implementeringen finns kvar i organisationen för att stötta 
ökar också chansen för ett lyckat resultat på lång sikt. Segaar med flera (2007) visar i sin studie 
om implementeringen av en rökslutarmetod att de som varit med om att fatta beslutet att arbeta 
med metoden också i större utsträckning använde den i sitt arbete. Condon (2008) fick ett 
liknande resultat i sin studie av hur den nationella policyn för barnhälsovården tillämpas i lokalt 
arbete.  
 
Resurser. Sannolikheten för att en ny metod ska accepteras och införas beror till en del på vilket 
organisatoriskt och ekonomiskt stöd den får. En adekvat och långsiktig resurstilldelning och 
budget ökar chanserna till en lyckad implementering. Tillräckligt med tid för det hälsofrämjande 
arbetet är en viktig faktor enligt Hudon, Beaulieu och Roberge (2004). I deras studie av 
allmänläkare i Kanada, som till största delen är privatpraktiserande, upplevs ersättningssystemet 
som ett hinder för att arbeta hälsofrämjande, eftersom ersättning inte utgår för preventionsarbete.  
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Feedback. Det är viktigt att det finns ett system för uppföljning och feedback. Precis information 
i rätt tid om hur implementeringsprocessen fortskrider, genom insamling och sammanställning av 
relevant information, ökar chanserna till lyckad implementering (Fixsen et al. 2005, Greenhalg et 
al. 2004).  

2.8 Folkhälsouppdrag i primärvården i Eskilstuna 

År 2001 introducerades begreppet folkhälsostrateger i primärvården i Eskilstuna, Landstinget 
Sörmland (Elvenger & Degerheim Frykstad 2007). Uppdraget, som initierades av 
verksamhetschefen i primärvården, innebar bland annat att utveckla arbetssätt och metoder för 
hälsofrämjande insatser. Under 2002 genomfördes, med hjälp av FoU-enheten i Landstinget 
Sörmland, en enkätundersökning om det preventiva hälsoarbetet i primärvården i Eskilstuna. 
Syftet var bland annat att kartlägga i vilken utsträckning personalen tog upp frågor om livsstil i 
mötet med patienter. Resultatet visade ett behov och intresse bland personalen av ökad kunskap, 
speciellt om riskbruk av alkohol och drogmissbruk. Det fanns även en osäkerhet bland personalen 
om hur frågor om livsstil skulle tas upp på ett bra sätt med patienterna. Detta utmynnade i 
projektet ”Hälsan i centrum”, då all personal i primärvården i Eskilstuna erbjöds 
introduktionsutbildning i motiverande samtal (MI) under två halvdagar år 2003 och 2004. I en 
enkätundersökning svarade de som deltagit i båda introduktionsutbildningarna i motiverande 
samtal att de tog upp livsstilsfrågor oftare med patienterna efter utbildningarna (Elvenger & 
Frykstad 2004). Det framkom dock flera hinder för att få till stånd dessa livsstilssamtal, till 
exempel tidsbrist, att vissa frågor upplevdes för känsliga att ställa samt bristande dokumentation, 
systematik och utvärdering.  
 
Med målsättningen att hitta ett redskap som skulle underlätta och systematisera samtal om hälsa 
undersöktes några olika frågeformulär om livsstil som användes i andra landsting. 
Folkhälsoenheten i Nacka, Stockholms Läns Landsting, kontaktades för att få kunskap om 
”Nackamodellen” för förebyggande arbete i primärvården (Eckerman 2004). Till sin hjälp hade 
man bland annat en mini-hälsoprofil, ”4 frågor om din hälsa”. Kontakt togs också med Fittja 
vårdcentral, Stockholms Läns Landsting där ett frågeformulär (hälsoprofil) användes. Tillåtelse 
gavs att använda detta formulär. Några ändringar gjordes och det nya frågeformuläret fick 
namnet ”Fem frågor om din hälsa” (bilaga 1). Avsikten med formuläret är inte att ge en exakt 
kartläggning utan snarare att öppna för en dialog om levnadsvanor och hälsa. Det är också viktigt 
att en motiverande samtalsmetodik används i mötet med patienten. Resultatet från en studie på 
vårdcentralerna Ekeby och Fröslunda under sammanlagt fyra veckor hösten 2005 (Elvenger & 
Degerheim Frykstad 2007) visade att när detta frågeformulär användes uppgav fler patienter att 
de fick frågor om sina levnadsvanor från vårdpersonalen än när det inte användes. Personalen 
upplevde också att frågeformuläret kunde vara ett stöd i samtalet om levnadsvanor med patienten 
och att det var ett redskap som kunde vara till hjälp i det dagliga arbetet.  

2.8.1 ”Fem frågor om din hälsa” på vårdcentralen Fröslunda 

För att utveckla arbetet och utvärdera hur frågeformuläret fungerade i praktiken beslutades det i 
mars 2007 att ”Fem frågor om din hälsa” skulle provas i det dagliga arbetet under tre månader på 
vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna. Vårdcentralen hade då ett upptagningsområde på ungefär 
23 000 invånare boende både på landsbygd och i tätort varav en hög andel var födda utomlands. 
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Provperioden skulle ske under hösten 2007. Folkhälsostrategerna samt en läkare med 
folkhälsouppdrag har på olika sätt arbetat med detta projekt. Förberedelser inför provperioden 
gjordes. Det blev möjligt att dokumentera svaren i datajournalen. Dokumentet ”Fem svar om din 
hälsa” togs fram. Det var ett häfte för personalen med rekommendationer och riktlinjer vad gäller 
olika levnadsvanor, information om vart patienten kan hänvisas vid behov samt information om 
MI (motiverande samtal). 
 
Möten hölls under våren 2007 med alla personalkategorier på vårdcentralen. Resultatet från 
studien 2005, hänvisningsdokumentet ”Fem svar om din hälsa” och dokumentationsmöjligheter 
presenterades. Betydelsen av MI lyftes fram. Tillsammans med de olika yrkesgrupperna 
diskuterades eventuella hinder och hur frågeformuläret bäst skulle kunna användas. Dessa 
diskussioner låg till grund för hur instruktionerna utformades (bilaga 2). Patientinformation togs 
fram med hjälp av en av läkarsekreterarna (bilaga 3). Under sommaren 2007 erbjöds personalen 
en kortare utbildning på två timmar i MI på vårdcentralen, av vilket ett tillfälle var repetition för 
dem som redan gått utbildning tidigare och den andra var introduktion för dem som inte gått 
utbildning tidigare. Sammanlagt tio personer deltog i dessa utbildningar. I slutet av augusti hölls 
en ”kick-off” under en eftermiddag. Mappar med instruktioner, frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa”, patientinformation samt ”Fem svar om din hälsa” delades ut till alla vårdgivare som 
skulle arbeta med formuläret. Läkarsekreterarna fick instruktioner som gällde dem (bilaga 4). 
Den 19 september 2007 började formuläret användas.  
 
Receptionen bemannades av en läkarsekretare åt gången. Följande patienter tillfrågades i 
receptionen om de ville fylla i frågeformuläret: 
- patienter bokade på planerade besök till läkare, (ändrades senare till ej akuta patienter). Ej till 
besök till läkare från bemanningsföretag. 
- patienter bokade på nybesök till arbetsterapeut, beteendevetare eller sjukgymnast  
- patienter bokade till diabetessköterska 
På bokningsunderlaget i datasystemet framgick till vilken vårdgivare patienten var bokad och 
vilket slags besök det gällde. Detta bokningsunderlag hade fyllts i av en mottagningssköterska 
eller någon vårdgivare. Tillsammans med frågeformuläret skulle de patienterna som hade frågor 
om formuläret få ett informationsblad. Senare ändrades instruktionerna så att alla patienter skulle 
få denna information. Samma information fanns även anslagen vid receptionen. 
 
Det har funnits två ”stationer” på vårdcentralen med våg, längdmätare, måttband och penna där 
patienterna kunnat mäta och väga sig samt fylla i formuläret. Stationerna har till viss del varit 
avskilda med en skärm. 
 
Patienten lämnade formuläret till sin vårdgivare, som gick igenom det med patienten.  
Det har varit möjligt för vårdgivarna att ha frågeformulär på mottagningsrummet och själva be 
patienterna fylla i dem om de inte haft något med sig. De flesta läkare dikterade svaren som 
läkarsekreterarna sedan skrev in. Övriga vårdgivare dokumenterade själva i journalen. 
 
Uppföljning har skett vid flera tillfällen. Det har funnits möjlighet för personalen att komma med 
frågor, diskutera problem och komma med förslag på lösningar och förändringar gjordes utifrån 
detta. Tanken hade varit att frågeformuläret därefter skulle spridas till flera vårdcentraler. På 
grund av olika organisationsförändringar inom primärvården och landstinget i Sörmland drog 
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detta arbete ut på tiden. Det beslöts att vårdcentralen Fröslunda skulle fortsätta att arbeta med 
formuläret tills vidare.  

2.9 Problemformulering 

Hälso- och sjukvården framhålls som en arena där det finns stora möjligheter att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och genom sådana insatser skulle människor kunna 
öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Vetenskapliga studier visar att det finns flera 
metoder som kan användas i det arbetet, till exempel tobaksavvänjning, fysisk aktivitet på recept 
och motiverande samtal vid livsstilsförändringar. Varför används då inte dessa metoder i högre 
grad? Det har visat sig att det inte är så lätt som man kan tro att förändra arbetssätt. Det är många 
faktorer som påverkar implementeringen, det vill säga införandet, av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande metoder. I stor utsträckning saknas också kunskap om hur dessa metoder 
bäst ska spridas och implementeras i olika verksamheter. Att använda frågeformuläret ”Fem 
frågor om din hälsa” tillsamman med ett MI-inspirerat förhållningssätt kan vara ett sätt att arbeta 
mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, men vilka är hindren och framgångsfaktorerna 
för att införa och använda det arbetssättet? 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet var att undersöka framgångsfaktorer och hinder enligt personalen för att införa och 
använda livsstilsformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral. 
 
Frågeställningar: 
 
På vilket sätt anser personalen att patienternas hälsa kan påverkas genom att frågeformuläret 
”Fem frågor om din hälsa” används i det dagliga mötet mellan patient och vårdpersonal? 
 
Hur är upplevelsen av att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa”? 
 
Vilka hinder kan finnas för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det 
dagliga arbetet på en vårdcentral? 
 
Vilka förutsättningar behövs för att kunna arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” 
i det dagliga arbetet på en vårdcentral? 
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Studiens design 

Studien är kvalitativ och som metod har fokusgruppsintervjuer använts. På grund av bortfall av 
deltagare i en av fokusgrupperna, utfördes istället en av intervjuerna som en individuell intervju. 
Fokusgrupper är en metod som används för att studera människors åsikter, tankar, uppfattningar 
etcetera genom fokuserade gruppintervjuer (Wibeck 2000). Metoden innebär att en grupp under 
en moderators ledning diskuterar ett givet ämne. En assistent kan också medverka i gruppen. 
Assistentens uppgift är till exempel att föra anteckningar och sköta bandspelaren. I denna studie 
har författaren varit moderator. Assistenten har varit den medarbetare som tillsammans med 
författaren hade uppdrag som folkhälsostrateg i primärvården i Eskilstuna.  
 
Fokusgrupper är lämpligt att använda när man tror att interaktionen och diskussionerna i gruppen 
kan ge mer information och meningsfull förståelse än enstaka oberoende intervjuer (Depoy & 
Gitlin 1999). Fokusgrupper används i ökande omfattning inom hälso- och sjukvården och har 
visat sig vara speciellt lämplig för forskningsfrågeställningar som rör förståelsen, eller 
uppdagandet av, sådana processer som rör hur vårdpersonal fattar beslut. Fokusgruppen tenderar 
att vara kostnadseffektiv, är relativ enkel att genomföra och är ett snabbt sätt att få rikhaltig 
information om ett givet fenomen. Syftet är inte att uppnå konsensus i gruppen utan att alla ska 
ha en chans att säga sin mening (Krueger & Casey 2009).  

4.2 Population 

Populationen bestod av personalen på vårdcentralen Fröslunda som på olika sätt hade arbetat med 
frågeformuläret eller haft samtal om levnadsvanor med patienter. Läkarsekreterarna lämnade i 
receptionen ut formuläret till patienterna och skrev även in svaren från läkardiktaten i 
journalerna. Vårdgivarna, det vill säga arbetsterapeuter, beteendevetare, distriktssköterskor, 
läkare och sjukgymnaster använde frågeformuläret i samtal med patienter. Undersköterskor och 
mottagningssköterskorna hade inte arbetat med frågeformuläret, men samtalade om levnadsvanor 
vid olika möten med patienter.  
 
Sammanlagt arbetade 44 personer på vårdcentralen under den period som 
fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Rehab-enheten bestod av två arbetsterapeuter, två 
beteendevetare, fyra sjukgymnaster samt en rehab-instruktör. Av sammanlagt tretton 
distriktssköterskor arbetade fem med vuxna patienter på vårdcentralen. De övriga arbetade 
antingen på barnavårdscentralen eller på någon av de två sattelitmottagningarna. Sex läkare, sex 
läkarsekretare, fyra mottagningssköterskor och  sex undersköterskor arbetade också på 
vårdcentralen under perioden.   

4.3 Avgränsning 

Distriktssköterskorna på sattelitmottagningar och barnavårdscentralen hade inte använt 
frågeformuläret och ingick inte i studien.  
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4.4 Deltagare i studien 

Fem fokusgrupper med vardera fyra till sex deltagare planerades. I första hand eftersträvades att 
den personal som hade haft mest erfarenhet av frågeformuläret skulle delta. Vanligtvis 
rekommenderas att man genomför minst tre till fem fokusgrupper för varje givet tema (Depoy & 
Gitlin 1999). I tre av grupperna medförde bortfall att färre än planerat kunde delta. Sammanlagt 
deltog 18 personer i studien. Enligt Wibeck (2000) rekommenderas homogena grupper när man 
vill uppnå intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna så att utbytet av information 
underlättas. I studien gjordes fokusgrupperna så homogena som möjligt med avseende på 
yrkeskategorier och bestod främst av redan existerande grupper. Detta bedömdes underlätta 
diskussionen och interaktionen i grupperna. 
 
- Grupp 1 bestod av två arbetsterapeuter, två beteendevetare och två sjukgymnaster.  
- Grupp 2 bestod av tre läkarsekreterare.  
- Grupp 3 bestod av tre undersköterskor och en mottagningssköterska, vilka inte hade arbetat med 
frågeformuläret. Det var planerat att två andra mottagningssköterskor skulle ha deltagit i gruppen, 
men dessa fick tyvärr förhinder. Istället kunde denna mottagningssköterska delta.  
- Grupp 4 skulle ha bestått av fyra till sex distriktssköterskor. Tyvärr kunde endast en 
distriktssköterska delta vid tillfället. Anledningen till bortfallet uppgavs vara stor arbetsbelastning 
och det bedömdes inte troligt att det skulle gå att få fler deltagare vid ett annat tillfälle inom 
rimlig tid.  
- Grupp 5 bestod av sex läkare, varav en var AT-läkare.  
 
Var och en i personalen fick en skriftlig inbjudan till fokusgrupperna i form av ett missivbrev 
(bilaga 5). Varje personalgrupp kontaktades sedan av författaren personligen eller via e-post för 
överenskommelse om dag och tid. Från varje personalgrupp meddelades preliminärt hur många 
som skulle kunna delta. Ingen definitiv anmälan behövde göras.  

4.5 Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide användes (bilaga 6). Ju mer moderatorn styr interaktionen i 
gruppen desto mer strukturerad kan den sägas vara. De mer strukturerade formerna för att ställa 
frågor är användbara när forskaren/moderatorn är väl etablerad på fältet, har etablerat relationer 
och ”lärt sig egenheterna” i tillräcklig grad för att veta vad man bör fråga om och hur frågorna 
bör ställas (Depoy & Gitlin 1999). Frågorna i intervjuguiden bör vara både deduktiva, det vill 
säga förankrade i befintlig kunskap, och induktiva genom att de följer upp insikter vunna under 
intervjuns gång. En semistrukturerad intervjuguide omfattar en rad teman och förslag till 
relevanta frågor, men på samma gång tillåts förändringar när det gäller frågornas form och 
ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade (Kvale 
1997). 
 
Författaren och assistenten utformade intervjuguiden dels utifrån erfarenheter från det år som 
frågeformuläret använts på vårdcentralen, dels utifrån kända kriterier för implementering av nya 
hälsofrämjande metoder enligt Guldbrandsson (2007). Synpunkter på intervjuguiden har också 
inhämtats från Folkhälsoenheten i Landstinget Sörmland. Till den fokusgrupp där deltagarna 
tidigare inte hade använt frågeformuläret användes en något kortare intervjuguide (bilaga 7). 
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En strukturerad intervjuguide innehåller öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 
nyckelfrågor och avslutningsfrågor (Wibeck 2000). För att alla skulle få komma igång och prata 
och vänja sig vid bandspelaren inleddes intervjuerna med öppningsfrågor, som innebar att varje 
deltagare fick berätta både hur länge de arbetat inom sitt yrke och på vårdcentralen. Dessa frågor 
togs inte med i analysen. Som en övergång till nyckelfrågorna uppmanade deltagarna att berätta 
hur arbetet med frågeformuläret hade fungerat under det år som de använts på vårdcentralen. 
Därefter följde nyckelfrågorna som i huvudsak bestod av de fyra frågeställningarna i syftet med 
underrubriker. I avslutningsfrågorna gavs deltagarna möjlighet att ta upp något som man saknat 
under intervjun.  

4.6 Insamling av data 

För att störa den ordinarie verksamheten i så liten omfattning som möjligt användes i första hand 
redan avsatt mötestid. Den första fokusgruppen genomfördes i början av oktober 2008 och den 
sista en månad senare. Fokusgrupperna genomfördes på arbetstid och för att ta så lite tid i anspråk 
som möjligt så hölls intervjuerna i konferensrummet på vårdcentralen. Vid intervjuerna närvarade 
moderatorn och assistenten. För att underlätta dialogen och skapa en avstämd stämning bjöds 
deltagarna på kaffe och te. Varje grupp fick inledningsvis samma information om syftet med och 
upplägget av fokusgruppen. Intervjuerna spelades in på band, vilket deltagarna godkände innan 
intervjuerna startade. Assistenten förde även anteckningar av det som sades. Intervjuerna varade 
mellan 30 minuter och 1,5 timme. Efter ett fokusgruppsmöte är det lämpligt att moderatorn och 
assistenten går igenom det första intrycken av generella mönster eller teman som framkommit 
(Depoy & Gitlin 1999). Detta gjordes efter varje fokusgrupp och reflektioner nedtecknades.  

4.7 Bearbetning och analys av materialet 

Det finns inte några bestämda metoder som absolut måste användas vid analys av 
fokusgruppsintervjuer (Wibeck 2000). Varje forskare har frihet att upptäcka, utprova och 
förbättra metoder. Analysen startade med att gå tillbaka till syftet med studien (Krueger 1998). 
Syftet med denna studie var att undersöka framgångsfaktorer och hinder för att införa och 
använda frågeformuläret i det dagliga arbetet på en vårdcentral. Eftersom 
kommunikationsinnehållet i fokusgrupperna bedömdes vara det viktigaste har analysen gjorts 
genom innehållsanalys (Olsson & Sörensen 2007). Innehållsanalys av data från fokusgrupper 
handlar i stora drag om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender, mönster 
och övergripande teman (Wibeck 2000). Det är viktigt att analysprocessen är systematisk. 
 
Bandinspelningarna lyssnades igenom och skrevs ut av författaren, med undantag av vissa, 
ovidkommande avsnitt som inte bedömdes ha någon betydelse för resultatet. Sammanlagt skrevs 
77 sidor ut. Meningarna har gjorts mer tydliga genom att upprepningar och en del talspråk 
utelämnats. Grammatik har i några fall rättats. Detta gjordes på grund av att det fanns personal 
med utländsk bakgrund med i fokusgrupperna och utifrån vissa utsagor skulle man kunna förstå 
vilka uttalanden som gjorts av dem. I utskrifterna användes olika bokstäver för att markera vem 
som hade sagt vad. Dessa bokstäver togs senare bort. Författaren antecknade även nya 
reflektioner som framkom under utskrift. Utskrifterna lästes sedan igenom flera gånger.  
 
Den fortsatta bearbetningen utgick från studiens fyra frågeställningar. Analysen påbörjades 
därefter för hand med hjälp av olika färgpennor (Krueger 1998). Varje frågeställning 
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representerades av en färg. Varje intervju lästes igenom och utsagor som besvarade respektive 
frågeställning markerades med en färg. Samma utsaga kunde även höra till två frågeställningar 
och markerades då med två olika färger. Utsagorna som markerats med färg kopierades sedan i 
ett ordbehandlingsprogram från utskrifterna för de olika fokusgrupperna och sammanställdes 
under respektive frågeställning. En sammanfattning för respektive frågeställning gjordes också 
för hand för att få bättre överblick över materialet. 
 
Därefter har utsagorna under varje frågeställning kodats och analyserats var för sig. Det tema som 
dominerade en naturlig meningsenhet formulerades så enkelt som möjligt (Kvale 1997). Utsagor 
som handlade om samma tema fördes samman och bildade nya enheter. Under varje 
frågeställning bildades därmed kategorier och underkategorier utifrån innehållet i utsagorna. 
Dessa kategorier jämfördes sedan med varandra innan en slutlig kategorisering gjordes. För att 
öka korrektheten och noggrannheten har deltagarkontroll och granskning utförd av kollegor 
genomförts (Depoy & Gitlin 1999). Resultatet från fokusgrupperna har redovisats för deltagarna 
under våren och sommaren 2009. Detta gjordes separat för varje fokusgrupp. Anledningen till det 
var att varje grupp skulle få chans att korrigera eventuella missuppfattningar innan resultatet 
redovisades för hela personalgruppen. Av de 18 gruppdeltagarna hade 14 möjlighet att närvara. 
Ingen väsentlig förändring gjordes utifrån deltagarkontrollen. Resultatet har också diskuterats 
med medarbetaren. 

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (2002) ställer fyra krav på 
forskning inom området. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. I missivbrevet (bilaga 5) och vid information på arbetsplatsträffar har hänsyn 
tagits till informationskravet genom att syftet, upplägget i stora drag samt anledningen till att 
personerna valts ut framgått. Det fanns även information om vilka som ansvarade för studien och 
hur resultatet skulle redovisas. Samma information gavs sedan även inledningsvis vid 
fokusgruppsintervjuerna. Samtyckeskravet innebär att den som deltar aktivt i en undersökning 
måste göra det frivilligt. I inbjudan och vid intervjutillfället framgick det att deltagandet var 
frivilligt.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla i forskningsprojektet måste ha tystnadsplikt och att alla 
uppgifter om personerna måste förvaras och presenteras så att personerna inte kan identifieras. I 
denna studie har endast författaren och assistenten haft tillgång till bandinspelningarna och 
utskrifterna. Vid presentation av resultatet har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet genom att 
citat valts och presenterats på ett sådant sätt att det inte skulle kunna framgå vem som har sagt 
vad. Vissa ord har även uteslutits från utsagor av den anledningen. Ibland har det dock varit 
oundvikligt att det framgått från vilken yrkeskategori utsagan kommit. När studien är avslutad 
kommer bandinspelningarna att raderas. Information som framkommit genom intervjuerna 
kommer endast att användas för studiens ändamål. Därmed har även hänsyn tagits till 
nyttjandekravet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet av fokusgruppsintervjuerna presenteras här genom en sammanställning av de olika 
kategorierna under respektive frågeställning. Ingen rangordning av de olika kategorierna har 
gjorts. Under de två första frågeställningarna har kategorierna delats in i framgångsfaktorer och 
hinder. Utdrag av personalens uttalanden har gjorts för att ge exempel på vad kategorierna 
grundar sig på. 
 
I detta kapitel finns några beteckningar som presenteras här: 
 
X= Om namn nämnts vid uttalanden har detta ersatts med X 
(…)= Ord har uteslutits av konfidentialitetsskäl 
…= Uttalandet är en del av en längre mening 

5.1 På vilket sätt personalen anser att patienternas hälsa kan påverkas genom att 
frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” används 

 
Under denna frågeställning bildades fyra kategorier. De tre första bedömdes som 
framgångsfaktorer och den sista som ett hinder för att införa och använda frågeformuläret ”Fem 
frågor om din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral.  
 
Medvetandegör patienterna  
De flesta i personalen menade att frågorna påverkar patienterna genom att de ökar medvetenheten 
om levnadsvanornas betydelse för hälsan. De blir en tankeställare och sätter igång en process, 
också hos dem som inte är beredda på en förändring för tillfället. Även om inte patienterna svarar 
helt sanningsenligt eller ens lämnar formuläret till den person som de ska träffa, så menade flera 
att frågorna ändå kan väcka tankar hos patienterna.  
 

”Ja, jag tror att det kan väcka många tankar även om man inte är inne i 
det här med livsstilsförändring just då, så tror jag att det här kan bli som 
en väckarklocka för många…” 

 
Ger möjlighet att hänvisa vidare 
Ett par i personalen nämnde att man genom formuläret får möjlighet att hänvisa patienten vidare, 
till exempel till någon friskvårdsorganisation. Om patienten utnyttjar denna kontakt och 
därigenom förändrar någon levnadsvana, så skulle hälsan kunna påverkas positivt. 
 

” …man kan hänvisa dem och man kan ju faktiskt tipsa dem om sånt så 
då kan det ju påverka deras hälsa. Om de får en kontakt som de utnyttjar 
så …” 

 
Leder till beteendeförändring för vissa 
Några i personalen beskrev en övertygelse om att frågor om levnadsvanor leder till att en del av 
patienterna förändrar sina beteenden till att bli mer hälsosamma. Hänvisningar gjordes även till 
olika forskare och vetenskapliga studier som visat på sådana resultat. 
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”Men med rökning och alkohol vet man ju att även bara om man frågar 
och engagerar sig så har det jättebra effekt.” 

 
Tveksamhet till att hälsan kan påverkas 
Hos några fanns tveksamhet till och tvivel på att formuläret och samtal om levnadsvanor har 
någon effekt på patienternas levnadsvanor och hälsa. Ett par i personalen uttryckte låg tilltro till 
patienternas förmåga att kunna genomföra förändringar av levnadsvanor och en vårdgivare 
beskrev att patienterna själva kunde ha låg tilltro till sin egen förmåga att genomföra en 
förändring. Några upplevde att patienterna var omotiverade, inte lyssnade eller inte ville göra 
något arbete själva när det gällde förändringar av levnadsvanor.  
 

”Jag tycker att det är lite slöseri med tid att man pratar med patienten 
om rökning, att inte dricka så mycket alkohol och så för de lyssnar inte 
på oss alls...” 

 
”Jo de vill, men de vill bli hjälpta, de vill inte göra någonting själva 
inte.” 

5.2 Upplevelsen av att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” 

 
Under denna frågeställning framträdde sex olika kategorier, varav de tre första har klassificerats 
som framgångsfaktorer och tre sista som hinder. Samma person kunde uttrycka flera upplevelser 
beroende på till exempel vilken situation och vilken patientgrupp det gällde. Några beskrev även 
att upplevelsen hade förändrats med tiden.  
 
Naturligt 
Några nämnde att det har känts naturligt att använda formuläret till vissa patientgrupper, till 
exempel till patienter med diabetes, astma, KOL och hjärt-kärlsjukdom, där det är välkänt att 
levnadsvanor spelar en tydlig roll. Till dessa patientgrupper har frågor om levnadsvanor ofta 
rutinmässigt ställts tidigare.  
 

”Jag tycker att det som är bra det är ju mycket av de här frågorna som vi 
är intresserade av i samband med hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och 
då blir det ju automatiskt och då är det redan ifyllt…” 

 
Flera tyckte också att det blev mer naturligt att använda formuläret även till andra patientgrupper 
ju mer man arbetade med det.  
 

”…det är lite i början att man tycker att det är lite sådär. Sen blir det ett 
naturligt sätt att jobba på så småningom. Det är inget konstigt.” 

 
Enklare att komma in på frågor som kan upplevas känsliga  
Flera beskrev att det genom formuläret har känts lättare att i samtalet komma in på frågor om 
levnadsvanor som kan upplevas känsliga, till exempel om alkoholvanor. Den frågan blir då en 
bland flera och personalen upplever inte att patienten behöver känna sig utpekad.  
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”…för det är mycket lättare när man har det här och titta på och 
gemensamt går  igenom än att jag direkt ställer liksom frågan(...) för det, 
det går lättare att spinna vidare på och det blir inte lika tabubelagt.” 

 
Tidsbesparande 
Några upplevde att frågeformuläret var tidsbesparande i och med att personalen slapp ställa 
frågorna i samtalet med patienten, utan istället kunde gå direkt till svaren. Patienten var också 
mer förberedd på att diskutera sina levnadsvanor. Detta förutsatte dock att patienten hade fyllt i 
formuläret innan besöket.  
 

”Det spar ju tid också när de har fyllt i det för då får vi svart på vitt 
direkt. Vi tar informationen och man kan ta diskussionen direkt från 
fakta istället för att man först ska sitta och fråga efter fakta med samma 
fem frågor egentligen och sen börja diskutera det…” 

 
Svårt att tillfråga vissa patienter 
Det framkom att det kunde upplevas svårt att tillfråga en del patienter om de ville fylla i 
formuläret. I receptionen har det till exempel gällt patienter som bedömts få problem att besvara 
formuläret på grund av funktionshinder, hög ålder, språksvårigheter eller som har kommit sent till 
sitt besök och varit stressade.  
 

”Enligt mig själv så har jag lite svårt att ge såna människor, som jag ser 
har jobbigt, eller mammor som har flera småbarn med sig och barnet är 
sjukt och de har jämt göra med sig själva på nåt vis…” 

 
Bland några i personalen fanns en tveksamhet till varför patienter oavsett diagnos skulle tillfrågas 
om sina levnadsvanor, och att det kunde upplevas svårt att ta upp detta med vissa patienter.  
 

” I början kanske vi också som personal tycker att det är lite…det här 
med att de ska svara på frågor om alkohol om de söker för något helt 
annat…” 

 
Några  upplevde att syftet med frågeformuläret inte var klart när det gällde alla patienter. 
 

”…vill man ha en generell åsikt om alla som kommer till vårdcentralen, 
hur de mår eller vill man rikta sig till någon speciell målgrupp eller ska 
man ha något projekt eller alltså lite mera, vad är syftet så att säga.”  

 
Känsla av osäkerhet 
När det gällde mötet mellan patient och personal uttryckte ett par att de ibland upplevde 
osäkerhet, till exempel hur de skulle samtala med patienterna eller hur de skulle agera om det 
framkom problem som personalen inte visste hur de skulle hantera. En vårdgivare menade dock 
att känslan av osäkerhet minskade ju mer man använde formuläret.  
 

”Det var väl svårt så som X också säger att i början liksom att jaha, 
tänkte jag, vad gör jag med det här? För vi har ju inte den kompetensen 
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att prata med folk på det viset. Tycker jag. Då känner man sig osäker. 
Vet inte riktigt hur man ska bete sig, men det blir ju bättre ju fler man 
får.”  

 
Stressande 
Vid tidsbrist, både i receptionen och i vårdgivarens möte med patienten, kunde formuläret 
upplevas som ett stressmoment. För vårdgivarna gällde det framför allt när patienter som var 
bokade på korta, akuta besök fått formuläret av misstag. 
 

”Många får det ju när de kommer för övre luftvägsinfektion på en kvart, 
då blir det bara en stressfaktor.” 

 

5.3 Hinder som kan finnas för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i 
det dagliga arbetet på en vårdcentral 

Tio kategorier bildades under denna frågeställning. De består av nio olika hinder samt fyra risker, 
som skulle kunna utgöra hinder.  
 
Tidsbrist 
Brist på tid har nämnts som ett hinder av olika personalkategorier. I receptionen har 
arbetsbelastningen tidvis varit mycket hög med många patienter i kö och även telefonsamtal att 
besvara, vilket har upplevts stressande. Detta har fått till följd att man inte alltid hunnit 
kontrollera om patienten skulle ha tillfrågats om formuläret. Tidsbrist har även varit ett hinder för 
vårdgivarna. För distriktssköterskorna, som ofta har korta besök på en kvart, var tidsbrist ett av 
de största hindren som fördes fram. För läkarna har det framför allt gällt när patienter som varit 
bokade på kortare besök än 30 minuter av misstag fått formuläret. Det har ibland medfört att man 
inte hunnit gå igenom frågorna med patienten. Det verkade också som att uppföljningen ofta blev 
bristfällig på grund av tidsbrist.  
 

”…så att mycket överlämnas ju åt patienten och jag känner inte att jag 
har tid att följa upp de svaren eller kontrollera att det har gått ner eller 
inte.” 

 
När det gällde framtida möjlighet för undersköterskorna att kunna arbeta med frågeformuläret 
uppgavs tidsbrist som ett hinder. 
 
Begrepp används på olika sätt 
I instruktionerna användes begreppen planerat besök och nybesök för att ange vilka patienter som 
skulle tillfrågas om formuläret. I receptionen har man dock ibland märkt att dessa begrepp verkar 
användas på olika sätt av olika personalkategorier. Detta kan medföra att avsedda patienter inte 
tillfrågas om formuläret, vilket då utgör ett hinder. Det kan även leda till att patienter som enligt 
instruktionerna inte skulle ha tillfrågats, ändå blir det.  
 

”…man kan tänka sig att det här kan vara ett nybesök men sen så är inte 
relevant ifyllt, det är tveksamt…” 
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Alla patienter nås inte 
Detta hinder har identifierats av flera yrkesgrupper. I receptionen har det hänt att vissa 
patientgrupper inte tillfrågats om frågeformuläret lika ofta som andra. Några orsaker som 
framkommit har varit språksvårigheter, stressade patienter och att en del patienter bedömts få 
problem att besvara formuläret på grund av till exempel funktionshinder eller hög ålder. Eftersom 
olika kriterier har gällt för olika vårdgivare, har det också inneburit att receptionspersonalen 
måste vara mycket uppmärksam på vad som står i bokningsunderlaget, för att veta vilka patienter 
som ska tillfrågas om frågeformuläret. Många av patienterna till arbetsterapeut, beteendevetare 
och sjukgymnast är bokade på återbesök. Eftersom endast nybesök till dessa vårdgivare skulle 
tillfrågas har det varit lätt att missa dessa patienter i receptionen.  
 

”Sen har jag märkt att nån gång kan man missa det här med 
arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna och kuratorerna...” 

 
För personalen på rehab-enheten har det för de flesta inte blivit rutin att gå igenom formuläret vid 
nybesök. Rehabpersonalen verkar ha fått formulären så sällan att man inte kommit in i arbetet 
ordentligt.  
 

”… jag tror att skulle man hålla på med det hela tiden kontinuerligt så 
tror jag det skulle öka intresset utav det. Men nu när det kommer så glest 
så liksom det bara är en grej som försvinner på nåt sätt... 

 
Det verkar som att rutinen i receptionen har fungerat bäst för läkarna. Ändå upplever läkarna att 
patienter, som enligt instruktionerna borde ha blivit tillfrågade, ofta saknat formuläret.  
 

”...det är ju fortfarande så att det är väldigt många akutpatienter som får 
det och missas ofta på rätt patienter. Jag vet inte hur man kan komma åt 
det riktigt.”  

 
Patienter till diabetessköterska har erbjudits formulären i receptionen, men när det gäller 
distriktssköterskemottagningen för övrigt så har dessa patienter inte registrerats i receptionen, 
eftersom besöken där varit avgiftsfria. Detta har gjort att det inte har funnits någon enhetlig rutin 
för dessa patienter, utan distriktssköterskorna har fått använda formulären i den mån de kunnat. 
Inledningsvis provade man att ha formulären liggande i väntrummet med en uppmaning till 
patienterna att fylla i dem, men det var endast ett fåtal patienter som gjorde det. 
 
De flesta vårdgivare har inte tagit upp frågan om formuläret om inte patienten själv lämnat fram 
det. Många gånger har man inte kommit ihåg att fråga efter det. För det mesta har man även 
glömt bort möjligheten att ha formulär på mottagningsrummet för att kunna erbjuda de patienter 
som inte har något med sig. 
 
Brister när det gäller frågeformuläret 
Eftersom många av patienterna har bristande kunskaper i svenska har det inneburit ett hinder att 
formuläret hittills endast funnits på svenska. Det framkom flera förslag på förändringar av 
frågorna i formuläret. Till exempel föreslogs att frågan om tobaksbruk skulle förtydligas, 
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eftersom många patienter missade att fylla i den del som handlade om snus. En vårdgivare 
föreslog att lättöl skulle finnas med under rubriken alkohol, eftersom patienternas totala 
alkoholkonsumtion i annat fall skulle kunna missbedömas. När det gällde frågan om psykiskt 
hälsotillstånd upplevde några vårdgivare att patienternas svar ibland inte överensstämde med det 
intryck som patienterna gav och att patienterna ibland hade svårt att förstå frågan.  
 

”…det här med psykiska hälsotillståndet, det är ju en del som inte förstår 
riktigt frågan faktiskt…”.  

 
Brister när det gäller mätstationerna 
Det verkar som att många patienter har haft svårt att hitta mätstationerna, och många har inte fyllt 
i midjemått. Vid något tillfälle var en av vågarna ur funktion. Pennor och måttband har också 
försvunnit från mätstationerna. Frågan om mätstationerna togs upp av flera yrkesgrupper.  
 

”Nej, den verkar de inte hitta. Längd- och viktstationen verkar vara svår 
att hitta…” 

 
Personalomsättning 
Personalomsättning kan medföra att ny personal inte tillräckligt snabbt och i tillräcklig 
omfattning får information och utbildning för att kunna arbeta med frågeformuläret enligt 
instruktionerna. Detta hinder togs upp av personal från flera yrkeskategorier. Ny personal får 
också mycket information under kort tid, vilket gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig och 
minnas allt.  
 

”För jag fick information om det här av X, men jag visste knappt var det 
var för någonting och då ja, då går det in och sen så försvinner det ut 
när jag inte arbetat med det på några veckor.” 

 
Brist på kunskap i motiverande samtal (MI) 
Det var endast någon enstaka i personalen som tog upp betydelsen av kunskap i MI. När frågan 
togs upp av moderatorn i en av fokusgrupperna visade det sig att det fanns brister i utbildning och 
kunskap om MI. 
 

”Jag tänker så här, det är säkert jättebra, men jag kan inte så mycket om 
det.” 

 
Oklart om befogenhet för undersköterskor 
Undersköterskorna är en yrkesgrupp som hittills inte har arbetat med frågeformuläret. De får 
emellertid ofta i samband med olika provtagningar frågor från patienterna om levnadsvanor och 
hälsa. Det kan vara frågor som patienterna inte hunnit, inte vågat eller inte kommit ihåg att ställa 
till sin vårdgivare. Dessa frågor har undersköterskorna besvarat på olika sätt beroende på vad 
frågan handlat om. Ibland har de hänvisat till vårdgivaren och ibland har de svarat utifrån sin 
kunskap. När det gäller framtida möjlighet för undersköterskorna att arbeta med frågeformuläret 
”Fem frågor om din hälsa” framkom att det råder viss oklarhet om vilken befogenhet och vilket 
mandat undersköterskorna skulle kunna ha för ett sådant arbete.  
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”Jag vet inte hur mycket vi får svara på som undersköterskor. Det är ju 
så att…”  
”…ibland får vi inte göra någonting och ibland får vi göra massor. Det 
är ju svårt det där…” 

 
Personalens egna levnadsvanor och hälsa 
När det gällde hur de egna levnadsvanorna och den egna hälsan skulle kunna påverka arbetet med 
frågeformuläret uttrycktes personalens svar mest som funderingar och inte så mycket som egna 
erfarenheter. Många menade att personalen uppfattas som en förebild och det skulle kunna vara 
svårare att motivera patienterna om man själv inte levde enligt de råd som gavs.  
 

”… och så tycker jag du ska gå ner i vikt, och så sitter jag själv och 
väger för mycket.” 

 
En vårdgivare berättade dock att det även kan innebära en nackdel att uppfattas som en förebild: 
 

”Jag vet nästan tvärt om, många säger, det är väl inget problem för dig, 
är det någon som har sagt. Du som är så liten och lätt.” 

 
Möjliga risker med frågeformuläret 
En risk som flera i olika personalkategorier tog upp var att frågeformuläret skulle kunna upplevas 
integritetskränkande av patienterna. Någon menade att detta även hade medfört att patienter valt 
att inte besvara formuläret. Eftersom formuläret var frivilligt ansåg dock de flesta att denna risk 
var hanterbar.  
 

”Vissa kan ju kanske tycka att man trampar på deras integritet och så då 
men då behöver de ju inte besvara den för det är ju helt frivilligt…”  

 
En annan risk som nämndes av flera i personalen var att patienterna inte skulle ge sanna svar på 
frågorna. En del såg det som ett problem. De flesta menade dock att man aldrig kommer att veta 
om man får sanna svar och att en medvetenhet i vilket fall kan väckas hos patienten när det gäller 
levnadsvanornas betydelse för hälsan.  
 

”Sen vet vi ju aldrig om de svarar precis sanningsenligt, men det vet man 
ju aldrig, så det är ju lite upp till var och en. Men man kanske väcker 
ändå tankar och frågor som kan leda till någonting…”  

 
Några vårdgivare menade att det även kan vara en risk att inte veta hur vissa svar ska hanteras, 
till exempel om det framkommer att patienten har ett drogmissbruk eller mår dåligt psykiskt. Att 
vända sig till en kollega för stöd nämndes som ett sätt att hantera denna risk.     
 

”Och om man får reda på om patienten har drogproblem, vad gör man? 
Så det kan vara en risk…” 

 
Ett par vårdgivare nämnde att ytterligare en risk är att man genom frågorna kommer in på något 
annat än vad besöket egentligen skulle gälla. Man menade dock att det då kan hända att detta är 
så vikigt att det bör prioriteras. 
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”Risken är ju om de skriver dåligt psykiskt hälsotillstånd att man 
kommer in på något helt annat än besöket (skulle gälla), men då kanske 
det är så viktigt att man måste göra det å andra sidan.” 

5.4 Förutsättningar som behövs för att kunna arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral 

Sex olika kategorier bildades under denna frågeställning. 
 
Information, utbildning och kunskap 
Alla i personalen behöver ha information och utbildning innan arbetet med frågeformuläret 
startar. En vårdgivare nämnde att det är viktigt att försöka skapa ett så positivt klimat som möjligt 
för arbetet och att varje vårdcentral behöver hitta sitt sätt att arbeta på, vilket gör att processen 
kan ta olika lång tid. Utbildningen föreslås innehålla kunskap om hur frågeformuläret ska 
hanteras, hur dokumentationen i datasystemet går till, vart patienter som behöver ytterligare hjälp 
kan hänvisas samt kunskap om samband mellan levnadsvanor och hälsa. När det gäller det 
sistnämnda så har olika yrkesgrupper olika kunskap beroende på profession. Alla i personalen 
behöver dock ha relevant baskunskap. Det är också viktigt att det tydligt framgår vad syftet med 
frågeformuläret och samtalet om levnadsvanor är. Några i personalen nämnde att det är viktigt att 
ha kunskap i motiverande samtal (MI).  
 

”… att man är insatt i hur, vad är tanken, vad är syftet med det här och 
vad kan det leda till och att man liksom vet i stora drag vad händer om 
jag dricker för mycket, vad påverkar det, vad händer om jag röker och 
vad kan det leda vidare till och att det liksom är som ett 
hjälpinstrument.” 

 
” …det är ju jätteviktigt, så att man inte bara får en massa till sig och 
sen vet man inte vad man ska göra med det. Utan man måste veta vart 
man kan hänvisa, vad man själv kan erbjuda, vad man kanske måste 
lämna över till någon annan vårdkategori. Det är ju oerhört viktigt. ” 

 
Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för hur och av vem ny personal ska få information 
och utbildning om frågeformuläret, MI och annan nödvändig kunskap. Det behöver även finnas 
riktlinjer för vad som ska gälla för personal som tillfälligt arbetar på vårdcentralen.  
 

”… att man har en rutin för ny personal. Så att man inte får höra det 
genom nån, då kanske man missar till exempel vad är syftet med det 
egentligen. Jag vet att den finns men då kanske man är osäker på den. Av 
rätt person.” 

 
Uppföljning och feedback 
De flesta nämner att det efter start är mycket viktigt med feedback och uppföljning för att arbetet 
ska kunna bli en rutin så småningom. Att kontinuerligt kunna få stöd, handledning och att det 
finns någon att ställa frågor till är viktigt. Uppföljning föreslås komma oftare i början av 
implementeringsprocessen, till exempel en gång i månaden, senare kanske en gång per halvår. 
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Man behöver påminnas och peppas. Det kan göras på personalmöten, både i yrkeskategorier och 
på gemensamma möten. Ett förslag gällde att man skulle kunna ha ”Fem frågor om din hälsa” 
som en stående punkt på arbetsplatsträffar. Feedback skulle till exempel kunna bestå av 
redovisning av statistik. Uppföljning skulle kunna gälla påminnelser om rutiner, men också 
föreläsningar i relevanta ämnen. Även om personalen vet vart patienterna kan hänvisas vidare, så 
kanske man inte har kunskap om vad det innebär konkret. Studiebesök hos till exempel 
tobaksavvänjare gavs därför som förslag på uppföljning. Flera ansåg att det behöver finnas någon 
på arbetsplatsen som är ansvarig för arbetet med frågeformuläret. 
 

”Kunskap och uppföljning, påminnelser är väl det personalen behöver. 
 
”att man kan få som lite handledning, nu har de här frågorna dykt och 
hur ställer jag mig och hur…ja, att man kan få ventilera liksom…” 
 
”Och att den som håller i det frågar hur det går och så vidare. Det får 
liksom inte bara tugga på utan att man får någon feedback emellanåt. 
Med jämna mellanrum behövs det nog.”  

 
Lätt och enkelt 
Rutinerna som är förknippade med frågeformuläret bör vara så lätta och enkla som möjligt för att 
fungera bra. Några vårdgivare föreslog att formuläret skulle kunna kompletteras med flera frågor, 
till exempel om sömnvanor och eventuellt annat missbruk. De flesta i personalen menade dock att 
frågeformulärets styrka är att det är kort, enkelt och lätt att använda, både för personal och för 
patienter. 
 

”Det är enkelt och smidigt…” 
 
Dokumentationen av svaren i datajournalen uppgavs fungera bra. Alla yrkesgrupper som arbetade 
med dokumentationen på olika sätt upplevde att det gick enkelt och snabbt. 
 

”Det funkar ju väldigt bra. En del doktorer skriver ju själva och andra 
dikterar, men jag tycker att det funkar jättesmidigt.” 

 
”…dokumentationsmässigt fungerar det väl jättebra bara vi dikterar in 
svaren…” 

 
Hänvisningsdokumentet ”Fem svar om din hälsa” bedömdes vara tillräckligt omfattande och 
enkel att hitta i. Ytterligare information efterfrågades inte.  
 

”Men annars tycker jag att den är rätt lätt att hitta i. Det ska vara enkelt, 
tror jag för att kunna jobba med den. Det får inte vara för tjocka häften 
och så för då tittar man kanske inte i den riktigt heller, så det är bra att 
den inte är så omfattande.” 

 
För att fungera väl behöver mätstationerna vara lättillängliga och tydligt utmärkta. Det behöver 
finnas lättanvänd och tillförlitlig våg och längdmätare, tillgång till pennor och måttband samt 
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tydliga instruktioner på aktuella språk. Det är också en fördel om det finns någon att fråga vid 
behov.  
 

”Och lättanvänd. Igår hade jag en patient som inte fick igång vågen. 
Som hade försökt.”  

 
Rutin för att nå alla patienter 
Det har framkommit att det har varit mycket viktigt att utlämnandet av formulären i receptionen 
har fungerat för att den fortsatta ”kedjan” också skulle fungera. Det är därför viktigt att ha en 
rutin som leder till att så många som möjligt av de patienter, som enligt instruktionerna ska 
tillfrågas, också blir det.  
 

”Och blir det inte rutin nere i kassan då berör ju det alla. Så det är ju 
jätteviktigt att det funkar så långt.” 

 
Formuläret har endast funnits på svenska. Då det finns många invandrare i vårdcentralens 
upptagningsområde som inte förstår svenska, behöver formuläret finnas på flera språk, för att 
dessa patienter ska kunna nås.   
 

” …och förstås som jag har sagt på flera språk. Det är jätteviktigt; 
arabiska, somaliska, finska kanske och annat…” 

 
Ett alternativ till att dela ut formuläret i receptionen föreslogs vara att det skickas hem till 
patienten tillsammans med kallelsen. Patienten skulle då ha gott om tid att fylla i den. Nackdelar 
skulle kunna vara att patienterna kan glömma att ta med dem och att man skulle missa de 
patienter som kallas på annat sätt, till exempel via telefon. 
 
Resurser 
Tillräckligt med resurser, främst när det gäller tid och personal, uppgav flera i personalen vara 
viktigt. Det behövs både tillräckligt med tid för mötet med patienten, men även för att personalen 
ska kunna delta i utbildningar och uppföljningar. Någon nämnde att en förutsättning för att få 
dessa resurser är att det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet får stöd och är 
prioriterat av ledningen.  
 

”…för vi inom primärvården vill ju arbeta med hälsa, vill ju arbeta 
förebyggande, så finns bara resurserna så tror jag att nästan alla är 
positiva till det.” 

 
 
 
Tydligt mandat när det gäller undersköterskor 
Det har framkommit att det idag bland undersköterskorna finns en osäkerhet om hur man ska 
förhålla sig till patienternas frågor när det gäller hälsa och levnadsvanor och vilken utsträckning 
man ska besvara dessa. Om undersköterskorna ska arbeta med frågeformuläret i framtiden 
behöver det finnas tydliga direktiv och mandat för det arbetet.  
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Personalens egna levnadsvanor och hälsa 
När det gällde hur de egna levnadsvanorna och den egna hälsan skulle kunna påverka arbetet med 
frågeformuläret uttrycktes personalens svar mest som funderingar och inte så mycket som egna 
erfarenheter. Många menade att personalen uppfattas som en förebild och att det skulle kunna 
vara lättare att motivera patienterna om man själv genomfört en livsstilsförändring, till exempel 
slutat röka, eller själv lever enligt de råd som ges. 
 

”Ja, det spelar nog en ganska stor roll för att man kanske själv har 
använt tobak och har egna erfarenheter av det och kanske fortfarande 
gör det också eller kanske har slutat. Egna erfarenheter är väldigt 
viktiga i sammanhanget, tror jag.”  

 
Ett bifynd var att ett par av vårdgivarna uttryckte att de själva blivit mer medvetna om och även 
förändrat sina levnadsvanor när de börjat använda formuläret.  
 

”Jag tycker att man själv också blir lite påverkad av det hela. Man 
motionerar lite mera.”  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Rekrytering av gruppdeltagare 

Populationen bestod av personalen på vårdcentralen, vilket gjorde att tänkbara gruppdeltagare 
utgjorde en relativt liten grupp. På grund av personalomsättning hade personalen arbetat olika 
länge med frågeformuläret och även i olika grad fått information och utbildning om arbetet med 
frågeformuläret och samtalsmetodik. Målet var att så många som möjligt i personalgruppen 
skulle kunna delta i studien. Omorganisation och en pressad ekonomisk situation på 
vårdcentralen medförde dock att färre än beräknat kunde medverka. Undersköterskorna och 
mottagningssköterskorna hade inte själva arbetat med formuläret, men får ofta frågor om livsstil 
från patienterna och det bedömdes därför intressant att undersöka deras tankar om att eventuellt 
kunna arbeta med frågeformuläret i framtiden. Att det var många olika yrkesgrupper på 
vårdcentralen som hade olika bakgrund och erfarenheter har berikat studien och gjort den 
nyansrik. Det hade dock varit enklare att endast titta på en yrkesgrupp. Syftet var emellertid att 
undersöka införandet och användandet av en ny metod i det dagliga arbetet på en vårdcentral och 
det innebär bland annat att personalen har olika bakgrund och förutsättningar. Däri ligger också 
mycket av utmaningen med implementering av nya metoder. Författaren arbetar som 
sjukgymnast på den vårdcentral där studien genomförts, vilket har gjort det lätt att få tillträde till 
miljön och att personalen lätt har kunnat kontaktas. Att en utvärdering varit planerad har sedan 
tidigare varit godkänt av både vårdcentralschefen och verksamhetschefen i primärvården. 
 

6.1.2 Val av metod 

Tidigare har enkätstudier till både patienter och delar av personalen genomförts på vårdcentralen. 
Författaren har också till viss del kunnat observera hur arbetet har fungerat under året. För att få 
en fördjupad förståelse för arbetet med frågeformuläret valdes en kvalitativ metod i form av 
fokusgruppsintervjuer. Fördelar med fokusgrupper är flera. För det första är det en passande 
metod när man önskar djupare förståelse för ett fenomen. Det har också visat sig vara lämpligt för 
frågeställningar mot förståelsen av processer som rör hur vårdpersonal fattar beslut. 
Implementering av en hälsofrämjande metod i vården innebär till stor del att personalen, 
medvetet eller omedvetet, fattar beslut om att använda metoden. Det har framkommit att flera 
framgångskriterier för lyckad implementering har med värderingar, attityder och uppfattningar 
hos personalen att göra, vilket gör det lämpligt att använda kvalitativ metod. Fördelar med 
fokusgrupper är att de ofta är kostnadseffektiva, förhållandevis enkla att genomföra och snabbt 
ger mycket information. Dessa faktorer var också betydelsefulla då vårdcentralen var inne i en 
omorganisation och i en pressad situation.   
 
Individuella djupintervjuer hade också varit en möjlig metod. Detta hade dock varit mer 
resurskrävande och svårare att genomföra praktiskt med samma antal gruppdeltagare i det läge 
som vårdcentralen var i. Ett mindre antal personer hade dock kunnat väljas ut, men önskemålet 
var att så många som möjligt skulle ingå i studien. En fördel med fokusgrupper är också att en 
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bredare skala av idéer kommer fram än i en individuell intervju. På grund av bortfall i 
distriktssköterskegruppen genomfördes ändå den intervjun som en individuell intervju. I och med 
detta blev också några av skillnaderna mellan fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer 
tydliga. I fokusgruppen blev interaktionen framträdande och utsagorna ofta mer kortfattade, 
medan intervjupersonen i djupintervjun fick tala ostört. Den individuella intervjun skulle ha 
kunnat uteslutas från studien, men det bedömdes viktigt att synpunkter från distriktssköterskornas 
yrkesgrupp kom med i studien. Både fokusgrupper och intervjuer är kvalitativa metoder och det 
var innehållet som var det väsentliga, inte interaktionen i sig. Därför genomfördes istället en 
individuell intervju med samma intervjuguide som använts i fokusgrupperna.  

6.1.3 Genomförandet av intervjuerna 

De fem intervjuerna genomfördes under en månad. Tyvärr hann inte författaren med att analysera 
och skriva ut alla intervjuer innan nästa genomfördes. Det hade varit bättre med längre tid mellan 
intervjuerna eller att arbetet organiserats så att intervjuerna hade kunnat skrivas ut och analyseras 
kontinuerligt. Så homogena grupper som möjligt valdes. Det gjordes bland annat för att 
gruppdeltagarna lättare skulle kunna diskutera och känna igen sig i sina roller. Det hierarkiska 
system som traditionellt finns i vården skulle också ha kunnat utgöra ett  hinder vid heterogena 
grupper. Grupperna var homogena i olika grad. Av praktiska skäl kunde inte varje yrkesgrupp 
utgöra en egen grupp eftersom populationen var för liten. Det råder delade meningar om man bör 
använda redan existerande grupper eller inte. Fördelar med att använda redan existerande grupper 
är att det underlättar diskussionen och rekryteringen. En risk är dock att vissa ämnen inte kommer 
upp på grund av att de tas för givna inom gruppen. En strävan att undvika konflikter kan också 
ligga bakom att gruppen utelämnar vissa ämnen eller argument som är känsliga. Det underlättar 
då om moderatorn känner till dessa ämnen. Ett annat problem är att gruppdeltagarna faller in i de 
roller de brukar ha i gruppen. När det gällde frågan hur personalens egna levandsvanor och hälsa 
skulle kunna påverka arbetet uttrycktes svaren inte så personligt. Anledningen till det skulle 
kunna vara att det upplevdes känsligt att prata om det i en grupp tillsammans med arbetskamrater. 
Mer information skulle ha kunnat komma fram i en djupintervju eller i fokusgrupper som inte 
bestod av redan existerande grupper. I det här fallet bedömdes dock fördelarna med homogena 
och redan existerande grupper överväga nackdelarna. 
 
Moderatorn har en viktig roll i en fokusgrupp. Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av att 
leda fokusgrupper, vilket förmodligen var en nackdel. I och med att författaren är en del av 
miljön på vårdcentralen (en insider) kan reflektionerna vara ett problem. Insiderns kunskap om 
och tidigare erfarenheter av miljön påverkar den insamlade informationen och hur den tolkas. 
Detta gjorde att författaren försökte att vara så neutral som möjligt under fokusgruppsintervjuerna 
och försökte undvika att komma in på sidospår.  

6.1.4 Intervjuguide 

Frågorna var främst deduktiva, på så sätt att de hade hämtats dels från forskning dels från 
författarens och medarbetarens egna erfarenheter och från diskussioner med Folkhälsoenheten.  
Det visade sig att mycket information framkom redan under de inledande frågorna. Frågorna 
under hinder och framgångsfaktorer blev till stor del en slags checklista för att se till att alla 
faktorer beaktats. Frågorna kunde ha varit induktiva i högre grad. Att de inte var det berodde på 
att författaren försökte hålla sig så neutral som möjligt.  
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6.1.5 Bearbetning och analys 

För att göra analysen så enkel och systematisk som möjligt utgick den från de fyra 
frågeställningarna. Främst har analysen utgått från vad deltagarna fört fram som hinder och 
framgångsfaktorer. När det gäller svaren på de två första frågeställningarna, som gäller hur 
personalen upplever det att arbeta med formuläret och på vilket sätt de anser att patienternas hälsa 
kan påverkas genom att formuläret används, har författaren gjort en tolkning av vad som skulle 
kunna utgöra hinder och framgångsfaktorer. Detta har gjorts med stöd av bakgrundslitteraturen. 
Som tidigare nämnts så hade det varit önskvärt att analysen gjorts mer kontinuerligt under 
studiens gång.  
 
Framgångsfaktorer och hinder utgör ju ofta två olika sidor av samma mynt. Under analysens gång 
framkom också en nackdel med att syftet var att undersöka båda dessa aspekter och som har gjort 
det svårt att vara konsekvent i resultatredovisningen. Till exempel framkom att brist på tid var ett 
hinder och att tillräckligt med tid var en framgångsfaktor. I andra fall nämndes endast den ena 
sidan av ”myntet”. Förmodligen har mer information framkommit genom att både hinder och 
framgångsfaktorer efterfrågades, men det hade underlättat att fokusera på en av dessa faktorer. 

6.1.6 Trovärdighet  

När det gäller personlig bias så är det ofrånkomligt att författarens roll i arbetet med 
frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” har påverkat analysen och tolkningen av data. Att 
författaren arbetade på vårdcentralen och även var en av dem som arbetat med frågeformuläret 
kan ha medfört att negativa tankar och synpunkter inte förts fram i tillräcklig utsträckning. Att 
författaren redan är insatt i ämnet kan både innebära för- och nackdelar. Fördelar är till exempel 
att det är lättare att veta vilka frågor som kan ställas. Vid analysen kan det innebära att man är 
påverkad av tidigare arbete och vad som tidigare skrivits i ämnet, vilket kan vara en nackdel. Det 
kan vara lättare att se det som stämmer in på tidigare kunskap och kanske svårare att upptäcka 
nya teman.  
 
För att öka undersökningens tillförlitlighet och noggrannhet har deltagarkontroll och granskning 
utförd av kollegor använts. Deltagarkontrollen genomfördes genom att resultatet från analysen 
presenterades för de olika yrkesgrupperna. Av de 18 gruppdeltagarna hade 14 möjlighet att 
närvara. Resultatredovisningen gjordes i respektive fokusgrupp under våren och sommaren 2009 
för att ge möjlighet till eventuell korrigering innan resultatet presenterades för samtliga 
gruppdeltagare. Ingen väsentlig förändring gjordes till följd av denna redovisning. 
Deltagarkontroll kunde även ha gjorts i slutet av varje intervju. Assistenten har till viss del kunnat 
analysera intervjuerna. Det hade varit en fördel om det funnits mer tid till det.  
 
Det är svårt att överföra kvalitativa resultat från en verksamhet till andra verksamheter. Resultatet 
i denna studie gäller för den undersökta vårdcentralen med dess rådande förhållanden. Det hade 
varit en fördel om studien hade kunnat genomföras på flera liknande verksamheter.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 På vilket sätt personalen anser att patienternas hälsa kan påverkas genom att 
frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” används 

Det har visat sig vara positivt för implementeringen om fördelarna med den nya metoden snabbt 
kan ses. Ett problem inom folkhälsoområdet är ju att de som arbetar med metoderna ofta inte ser 
effekterna av insatserna. Vilken betydelse personalen anser att metoden har borde därmed ha 
betydelse för motivationen att använda sig av metoden och hur meningsfullt arbetet upplevs. De 
flesta i personalen menade att användandet av frågeformuläret kan påverka patienternas hälsa 
genom att öka medvetenheten om levnadsvanornas betydelse och starta en förändringsprocess. 
Detta har tolkats som en framgångsfaktor för att arbeta med formuläret. Ett fåtal i personalen 
uttryckte tveksamhet till att hälsan skulle kunna påverkas, vilket har tolkats som ett hinder. 
Patienterna kunde till exempel upplevas vara omotiverade eller ha låg tilltro till sin egen förmåga 
att genomföra en förändring. Tidigare studier har också visat att det funnits tvivel på nyttan med 
att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom hälso- och sjukvården och att detta 
utgjort hinder. Tilltro till egen förmåga är en betydelsefull faktor vid beteendeförändringar, till 
exempel för att uppnå ökad fysisk aktivitetsnivå.    
 
Kategorier som bildades under denna frågeställning kan jämföras med de olika faserna i den 
transteoretiska modellen för förändring. Enligt den kan patienterna då behöva olika slags stöd 
beroende på i vilken fas de befinner sig. De som har kommit långt i processen och redan är 
beredda på att genomföra en förändring kan till exempel hänvisas vidare, till exempel till olika 
föreningar. Många av dessa lyckas också genomföra livsstilsförändringar. För dem som är i en 
tidig fas och inte är beredda på förändring kan frågorna starta en process. Risken är dock att dessa 
patienter upplevs ointresserade och omotiverade. Enligt MI finns det alltid spår av motivation 
inom en människa och dessa spår kan förstärkas med hjälp av en empatisk samtalsmetod. Det kan 
tänkas att vårdgivarna och de patienter som uppfattats som omotiverade eller ovilliga till 
förändringar mötte varandra i ”olika faser” i förändringsprocessen. I en kanadensisk studie 
observerades behovet av förbättrade färdigheter i rådgivning, kommunikation och kunskap om 
förändringsprocessen av forskarna under fokusgrupper, men inte av intervjupersonerna själva. 
Samma tendens kunde ses bland personanlen på vårdcentralen där endast några nämnde att det 
var viktigt att ha kunskap i samtalsmetod.  
 
Det finns idag mycket evidens för olika sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande metoder och 
det är viktigt att den kunskapen når ut till personalen, både för att göra arbetet meningsfullt och 
hanterbart. I och med att resultaten av arbetet ofta ses på lång sikt kan det vara lätt för personalen 
att misströsta och uppleva låg tilltro till den egna förmågan att kunna påverka patienterna. Om 
man möter mycket motstånd och ointresse från patienterna är det lätt att få en negativ upplevelse 
av att samtala om levnadsvanor, vilket kan bli ett hinder för arbetet. Det är därför viktigt att 
personalen har kunskap om förändringsprocessen och motiverande förhållningssätt för att kunna 
anpassa samtalet efter det och ha realistiska förväntningar på patienterna.  
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6.2.2 Upplevelsen av att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” 

Upplevelserna som beskrevs var skiftande och även till viss del motsägelsefulla, till exempel 
angavs att det både kunde kännas tidsbesparande och stressande. En positiv upplevelse sporrar 
förmodligen personalen att arbeta vidare med metoden, medan en negativ upplevelse kan få 
motsatt effekt. Fyra kriterier som enligt tidigare forskning visat sig vara betydelsefulla för en 
lyckad implementering på sikt är att metoden uppfattas som lättanvänd, relevant och användbar, 
bättre än nuvarande metoder samt förenlig med rådande värderingar, normer och arbetssätt. De 
tre kategorierna naturligt, tidsbesparande och enklare att komma in på frågor som kan upplevas 
känsliga kan sägas överensstämma med dessa kriterier och har därför bedömts som 
framgångsfaktorer. Det verkar som om dessa kategorier också till stor del handlar om 
patientgrupper och förutsättningar som mest liknar tidigare arbetssätt, vilket också varit ett mer 
sjukdomsförebyggande perspektiv. Tidigare forskning har också visat att det spelar roll hur stor 
skillnaden anses vara mellan det tidigare arbetssättet och den nya metoden.  
 
Riskabla alkoholvanor är relativt vanligt i befolkningen. Alkoholrådgivning i primärvården har 
visat sig ha god effekt på patienternas alkoholkonsumtion. Undersökningar visar dock att det 
tycks vara lättare för vårdpersonal att fråga om till exempel rökvanor och motion än om 
alkoholvanor.  Med hjälp av frågeformuläret verkar det vara lättare att ställa dessa frågor som 
upplevs känsliga.  
 
Kategorierna som bedömdes som hinder var svårt att tillfråga vissa patienter, känsla av 
osäkerhet och stressande. Att det kunde kännas svårt att fråga vissa patienter framkom från flera 
personalgrupper, både receptionspersonal och vårdgivare. Det har visat sig ha stor betydelse för 
arbetet med formuläret att de avsedda patienterna nås i receptionen. Receptionspersonalen är en 
grupp som har fått en ny arbetsuppgift, men sällan eller aldrig märker resultatet av detta arbete på 
det sätt som vårdgivarna kan göra. Istället riskerar de negativa reaktioner från patienter som 
kanske inte klarar av eller har tid att fylla i formuläret. Det är därför viktigt att arbetet blir 
meningsfullt och hanterbart för denna yrkesgrupp. När det gällde vårdgivarna kunde det kännas 
svårt när patienter utan kända riskfaktorer skulle tillfrågas om sina levnadsvanor. Några 
vårdgivare upplevde ibland osäkerhet i samtalet om levnadsvanor med patienterna. Emellertid 
uppgavs att dessa känslor kunde minska ju mer man använde formuläret och att användandet 
därmed blev mer naturligt. Vid tidsbrist upplevdes också arbetet med formuläret som stressande. 
 
Upplevelsen tycktes inte i första hand bero på själva användandet av formuläret utan att frågorna 
ställts till flera patientgrupper än tidigare och av flera yrkeskategorier. Istället för att endast 
fokusera på riskfaktorer hos patienterna så riktade sig frågorna till patienter oavsett diagnos och 
ett mer hälsofrämjande perspektiv eftersträvades. Olika yrkesgrupper har ju också skiftande 
utbildning i och vana av att ta upp och diskutera livsstilsfrågor med patienter. Det gör att arbetet 
med frågeformuläret innebär olika stora förändringar jämfört med tidigare arbete för olika 
yrkesgrupper. Ett sätt att underlätta implementeringen skulle kunna vara att börja med 
patientgrupper eller yrkesgrupper där arbetssättet är mest likt det tidigare, för att sedan kunna 
utöka användandet när arbetssättet känns mer vant. 
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6.2.3 Förutsättningar 

De flesta kriterier för en lyckad implementering enligt Guldbrandssons sammanställning 
nämndes. I alla intervjuer framkom att personalen behöver få information, kunskap och 
utbildning innan arbetet börjar och att det sedan är viktigt med uppföljning och feedback. 
Kontinuerligt stöd och handledning nämndes också. Det överensstämmer med studier som har 
visat att dessa faktorer är framgångsfaktorer och att om flera insatser för implementering 
kombineras så bidrar det till bättre resultat. Det framkom vidare att det är viktigt att det tydligt 
framgår vad syftet med frågeformuläret och samtalet är för att arbetet ska upplevas meningsfullt. 
I en verksamhet där det är personalomsättning räcker det inte med att ha utbildning och 
information vid starten utan det behöver finnas en rutin för hur ny personal ska få nödvändig 
kunskap. Detta berör verksamheter olika mycket beroende på hur stor personalomsättningen är 
och hur mycket tillfällig personal som finns från till exempel bemanningsföretag. Det har också 
betydelse hur stor skillnad det är mellan den ”gamla” och den ”nya” personalen när det gäller till 
exempel utbildning, värderingar, normer och arbetssätt. Läkare som via bemanningsföretag 
tillfälligt arbetar på vårdcentralen behöver antingen få utbildning och information, eller så väljer 
man att inte låta deras patienter få formuläret. Det senare alternativet valdes i det här fallet. Det 
innebar i sin tur att dessa patienter inte fick möjligheten att besvara formuläret vid läkarbesök.  
 
Tillräckligt med resurser ökar chanserna för en lyckad implementering enligt tidigare forskning. 
Det framkom också att personalen upplevde det som en framgångsfaktor främst när det gällde tid 
och personal. Organisatoriskt stöd är också av betydelse, vilket även framkom i intervjuerna. 
Tidsbrist är ett känt hinder för arbete med folkhälsa och även vid införande av nya arbetssätt. Det 
var också ett hinder som nämndes av flera yrkeskategorier. Det finns flera perspektiv på detta. Att 
utföra en arbetsuppgift tar en viss tid, vare sig det gäller att administrera formuläret eller att 
samtala med patienten. Tillgängliga resurser styr till stor del hur mycket tid som kan ägnas åt 
olika uppgifter. I en kanadensisk studie upplevdes ersättningssystemet som ett hinder eftersom 
ersättning inte utgick för sjukdomsförebyggande arbete. Det tar också mer tid under en period när 
en ny metod ska införas, nya rutiner ska utformas och personalen ska lära sig ett nytt arbetssätt. 
Förhoppningen är ju att ett förändrat arbetssätt, som på kort sikt kan innebära att ett besök tar 
längre tid, på längre sikt leder till att patienten har mindre behov av sjukvården och alltså då är 
tidsbesparande. Att ett besök går fort gör det inte heller automatiskt ekonomiskt och 
tidsbesparande. Brist på god kommunikation mellan vårdgivare och patient där patientens 
grundproblem inte framkommer leder enligt en SBU-rapport till onödiga remitteringar, återbesök 
och dyrare vård.  
 
De mest grundläggande kraven för en lyckad implementering är att det finns ett uttalat lokalt 
behov av en ny metod och att den föreslagna metoden kan möta behoven. I primärvården i 
Eskilstuna har arbetet till stor del utgått från vad som framkommit i kartläggningar och 
undersökningar, till exempel att det upplevts svårt att prata med patienter om känsliga frågor 
såsom alkohol. Personalen på vårdcentralen Fröslunda har under flera år kommit i kontakt med 
frågeformuläret och arbetet kring det. De har också varit med och påverkat hur formuläret skulle 
användas. Vid en spridning av formuläret till andra vårdcentraler och vårdenheter kan andra 
förutsättningar gälla när det till exempel handlar om uttalat lokalt behov, tidig involvering av 
användarna och rådande värderingar och attityder. 
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6.2.4 Hinder och möjliga risker 

Några av frågorna i formuläret visade sig vara otydliga och kunde ibland leda till att patienterna 
missade eller hade svårt att förstå dem. Personalens synpunkter fick till följd att ändringar gjordes 
i en ny version av formuläret. Det är en balansgång att både utforma ett enkelt och kort formulär 
som samtidigt också är tydligt. Ett annat hinder som uppdagades, men som egentligen inte hade 
med metoden i sig att göra, var att begrepp som gällde olika typer att patientbesök visade sig 
användas eller uppfattas på skilda sätt av olika personalkategorier. Detta kan han ha fått till följd 
att instruktionerna tolkades på olika sätt. Det är därför viktigt att gemensamt definiera begrepp 
som används i samband med införandet av en ny metod. 
 
Enligt tidigare forskning påverkas implementeringen av om den nya metoden upplevs medföra 
risker och hur hanterbara dessa risker anses vara. Fyra olika risker har identifierats. Risken att 
inte veta hur vissa svar ska hanteras har också en koppling till upplevelsen av osäkerhet, vilket 
verkar minska när man arbetar med metoden en tid. Att patienterna inte skulle ge sanna svar på 
frågorna har angetts som en möjlig risk. Tidigare har ofta frågor om levnadsvanor ställts muntligt 
till patienterna. Frågan är i vilken grad det då anses vara en risk. Anses risken större i och med att 
frågan besvaras skriftligt i ett formulär? Intressant är dock, som också framkommit tidigare, att 
de flesta menade att frågorna har en funktion även om de inte besvaras sanningsenligt. Övriga 
risker var att formuläret kan upplevas integritetskränkande och att man genom frågorna kommer 
in på något annat än vad besöket var avsett att gälla. I vilken utsträckning dessa möjliga risker 
ansågs som problem skiljde sig i personalen. För varje möjlig risk fanns också förslag på hur de 
skulle kunna hanteras. Vid en implementering är det viktigt att dessa risker lyfts fram och en 
diskussion förs om hur de kan hanteras.  
 
Undersköterskorna är en yrkesgrupp som får många frågor om levnadsvanor i samband med 
provtagningar. De har hittills inte arbetat med frågeformuläret och det fanns en osäkerhet bland 
undersköterskorna om vilken befogenhet och vilket mandat de skulle kunna ha för det arbetet. I 
praktiken verkar det dock som att de redan idag skulle kunna ha goda förutsättningar för detta 
genom att det ofta är patienterna själva som vänder sig till dem för att få svar på frågor, vilket 
tyder på att dessa patienter är motiverade och intresserade av att få råd. 

6.2.5 Personalens egna levnadsvanor och hälsa 

Den egna livsstilen och hälsan ansågs kunna påverka arbetet både negativt och positivt. I tidigare 
forskning har det framkommit att personalens rökvanor har utgjort hinder för samtal om 
rökavvänjning med patienter. Det är också känt att individens värderingar påverkar 
implementeringen och det kan därför vara rimligt att anta att de egna levnadsvanorna skulle 
kunna spela en viss roll. Egna upplevelser av livsstilsförändring kan ge ökad förståelse för 
patienten. Ett empatiskt förhållningssätt har visat sig vara positivt för kommunikationen med 
patienten, men ett sådant förhållningssätt kan även uppnås oberoende av egna erfarenheter.  
När det gäller betydelsen av personalens egna levnadsvanor och hälsa är det möjligt att det finns 
en skillnad mellan traditionell rådgivning, som innebär att behandlaren ger råd utifrån en 
expertroll, och ett patientcentrerat förhållningssätt. Om ”experten” inte själv lever upp till de råd 
som han eller hon ger kan det bli svårare att få patienten motiverad.  
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6.3 Behov av fortsatta studier  

I fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka vårdcentralens yrkesgrupper var för sig, 
eftersom förutsättningar och arbetssätt är olika för olika grupper. Det vore också intressant att få 
en djupare förståelse för patienternas upplevelse av att besvara frågeformuläret, till exempel vad 
gäller de olika möjliga risker med formuläret som framkom i resultatet. Fokus skulle också kunna 
vara på de patientgrupper som det enligt resultatet är lätt att missa.  

6.4 Etikdiskussion 

Eftersom vårdcentralen var en relativt liten arbetsplats och det kan vara lätt att identifiera vad 
någon viss person sagt, var det betydelsefullt att resultatet behandlades konfidentiellt. Det var 
dock inte uttalat att deltagarna i fokusgrupperna skulle ha tystnadsplikt, vilket man skulle ha 
kunnat komma överens om. Resultatet har presenterats så att det så långt det var möjligt inte 
skulle gå att veta vem som hade sagt vad. Ibland var det dock ofrånkomligt att det framgick 
vilken yrkesgrupp som citatet kom ifrån. Det var frivilligt att delta i fokusgrupperna och det var 
viktigt med tydlig information om syfte och upplägg för att deltagarna skulle veta vad de hade att 
ta ställning till. Det var viktigt att respektera frivilligheten samtidigt som det var viktigt för 
studiens genomförande att så många som möjligt kunde delta. Att författaren själv arbetade på 
vårdcentralen kan också ha inneburit att en del i personalen upplevt det svårt att säga nej till att 
delta i studien. Författaren har därför varit noga med att personalen inte skulle känna sig tvingad 
att delta.  
 
Det har i undersökningar framkommit att frågor om livsstil inte ställs lika till alla, till exempel 
tillfrågas män oftare än kvinnor. Ett av syftena med frågeformuläret var att göra det 
hälsofrämjande arbetet mer strukturerat. Det visade sig dock att ett betydelsefullt hinder var att 
alla patienter inte erbjöds formuläret i receptionen. Detta fick stor betydelse eftersom det 
påverkade det fortsatta ”flödet”. Om inte patienten hade med sig formuläret till sin vårdgivare så 
verkade det vara sällan som vårdgivaren själv gav formuläret till patienten. Av olika orsaker 
tillfrågades vissa patientgrupper inte lika ofta som andra i receptionen. Det var till exempel 
patienter med språksvårigheter, hög ålder eller olika funktionshinder, det vill säga till stor del 
grupper som kan tänkas vara mer utsatta än andra. Detta hinder är starkt förknippat med de etiska 
aspekterna i folkhälsoarbetet. Rättviseprincipen innebär att de sämst ställda bör gynnas vid 
fördelning av hälso- och sjukvård. Om dessa patientgrupper i större utsträckning än andra, 
starkare grupper inte ges möjlighet att besvara formuläret så tas inte hänsyn till rättviseprincipen. 
Orsaken har troligen dels varit omsorg om patienterna, att man inte velat belasta patienterna, dels 
att det varit ett visst arbetsmoment att veta vilka patienter som skulle tillfrågas. En enklare rutin 
för hur patienterna ska få formuläret skulle troligen få stor betydelse. Att formuläret behöver 
finnas på flera språk är också en nödvändighet för att ta hänsyn till rättviseprincipen. Alla 
patienter bör ha samma möjlighet att få formuläret. Sen är det naturligtvis upp till patienten att 
avgöra om han eller hon vill besvara det. På det sättet tas även hänsyn till autonomiprincipen.  
 
När det gäller autonomiprincipen så kan användandet av formuläret bidra till att öka patienternas 
autonomi om patientens hälsa kan förbättras eller sjukdom förebyggas så att patientens förmåga 
att leva sitt liv som han eller hon önskar ökar. Om formuläret uppfattas som ett intrång i 
patientens liv tas dock inte hänsyn till autonomiprincipen. Vi kan ta hänsyn till 
autonomiprincipen genom att inhämta informerat samtycke till åtgärder innan den utförs, det vill 



42 

säga låta patienten få nödvändig information om vad formuläret gäller och sedan själv få 
bestämma om han eller hon vill besvara det. Patienten fick information om formuläret på ett 
separat blad och på ett anslag i receptionen. Risken fanns dock att patienten inte uppfattade denna 
information. I en senare version av frågorna fanns denna information på frågeformuläret.  
 
Omsorgsprincipen innebär bland annat en skyldighet att inte skada, till exempel genom intrång i 
människors integritet. Risken att formuläret kan uppfattas som integritetskränkande av patienten 
nämndes av flera i olika personalkategorier. De flesta menade dock att denna risk är hanterbar 
genom att formuläret är frivilligt. Studier har visat att de flesta patienter är positiva till att få 
frågor om sina levnadsvanor. Hur mötet mellan patient och vårdpersonal sker har också stor 
betydelse. För att inte bli integritetskränkande behöver kommunikationen ske på ett sådant sätt att 
hänsyn tas till patientens erfarenheter och utgångspunkter, vilket görs i till exempel MI. MI tar 
även hänsyn till de etiska principerna genom att respektera patientens autonomi. Det finns idag 
mycket kunskap om samband mellan hälsa och levnadsvanor samt evidensbaserade metoder som 
kan användas för att förebygga sjukdomar och främja hälsa. Att inte använda sig av den 
kunskapen skulle då tala emot omsorgsprincipen. 
 

7 SLUTSATSER 

De framgångsfaktorer och hinder som framkom överensstämmer till stor del med resultat från 
tidigare forskning. Framgångsfaktorerna bestod av tilltro till nyttan med och positiva upplevelser 
av att arbeta med frågeformuläret, att det är lätt och enkelt, att det finns en rutin för att nå alla 
patienter, resurser, information, utbildning, kunskap, uppföljning och feedback. 
Framgångsfaktorerna skulle kunna sammanfattas i begreppet KASAM, det vill säga att att arbetet 
upplevs som meningsfullt, begripligt och hanterbart.  
 
Hindren utgjordes av tveksamhet till nyttan med arbetet, upplevelser av att det var svårt att 
tillfråga vissa patienter och känsla av osäkerhet, tidsbrist, att alla patienter inte nåddes, att 
begrepp användes på olika sätt, personalomsättning, brister när det gällde frågeformuläret och 
mätstationerna samt brist på kunskap i motiverande samtalsmetod. Risker med frågeformuläret 
som skulle kunna utgöra hinder var att det kunde upplevas integritetskränkande, att patienterna 
inte skulle svara sanningsenligt, att personalen inte visste hur vissa svar skulle hanteras och att 
man genom frågorna kunde komma in på något annat än vad besöket egentligen skulle gälla. För 
varje tänkbar risk gavs förslag på hur de skulle kunna hanteras.  
 
Personalens egna levnadsvanor och hälsa ansågs både kunna utgöra framgångsfaktorer och 
hinder. När det gällde undersköterskorna fanns en oklarhet om befogenheten, vilket skulle kunna 
utgöra ett hinder. För att denna yrkesgrupp ska kunna arbeta med frågeformuläret är ett tydligt 
mandat en framgångsfaktor. 
 
Syftet var att undersöka framgångsfaktorer och hinder enligt personalen för att införa och 
använda livsstilsformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral. 
Det blev emellertid tydligt att det inte främst var själva införandet av frågeformuläret som var den 
största skillnaden mot tidigare arbetssätt, utan till vilka patienter frågorna ställdes och av vilka 
yrkesgrupper. Genom att frågorna erbjöds patienter oavsett diagnos och ett patientcentrerat 
förhållningssätt eftersträvades fick arbetet en mer hälsofrämjande inrikting.  



43 

 
Förhoppningsvis kan resultatet vara ett stöd i den planerade spridningen och införandet av 
livsstilsformuläret ”Frågor om din hälsa”, som är en del i Landstinget Sörmlands hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete.  
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Bilaga 2 Instruktioner till personalen  
Frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” på VC Fröslunda hösten 2007 
 
Under hösten 2007 kommer vi att använda ”Fem frågor om din hälsa” på VC Fröslunda. Syftet är 
att prova hur formuläret fungerar i det dagliga arbetet på vårdcentralen. 
 
1. Patienten fyller i ”Fem frågor om din hälsa” 
I receptionen delas frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” ut till patienter över 18 år: 
Planerade besök hos läkare (ändrades senare till ej akuta besök) 
Nybesök till arbetsterapeut, beteendevetare och sjukgymnast 
Patienter till diabetessköterska 
 
Patienter som besöker distriktssköterska anmäler sig inte receptionen. För dem finns information 
och formulär i väntrummet. 
Det är helt frivilligt att fylla i formuläret. 
 
2. Genomgång av ”Fem frågor om din hälsa” och dokumentation 
Patienten lämnar det ifyllda formuläret till vårdgivaren, som går igenom det och dokumenterar i 
BMS. Frågeformuläret är inte journalhandling, utan kan kastas efter dokumentation. 
 
Åtgärderna efter genomgång kan se olika ut: 
 
Inget anmärkningsvärt i formuläret 

Positiv förstärkning av vald livsstil vid ordinarie samtal 
 
Om anmärkningsvärt i formuläret 

Kort samtal, gärna kort ”Motiverande samtal”. Avsikten är att starta en förändringsprocess och 
erbjuda information och samtal om hälsorisker och bedöma patientens beredskap till förändring. 
 
3. Metoder och stöttning 
Utifrån patientens motivationsnivå och behov kan metoder och stöttning se olika ut. Längre 
motiverande samtal kan användas. När det är lämpligt kan patienten också hänvisas till andra 
instanser, se ”Fem svar om din hälsa”: ”vart kan man hänvisa patienten?”.  
 
4. Uppföljning 
Uppföljning bör göras på lämpligt sätt för att stödja individen till att börja överväga en 
förändring, men även stötta den som vill göra en förändring på egen hand. Syftet med 
dokumentation i BMS-journalen är också att kunna följa utvecklingen av livsstilförändringen via 
anteckning i patientens journal. Dokumentation i BMS-journalen möjliggör också 
kvalitetssäkring av verksamheten. 
 
Om det uppstår problem med användandet av ”Fem frågor om din hälsa”, så hör av er till  
Eva Degerheim Frykstad för diskussion om hur dessa bäst kan lösas. 
Telefon 04262, evafrykstad@dll.se 
 
Lycka till! 
Anna Elvenger  Eva Degerheim Frykstad  Marie Portström 



 

Bilaga 3 
 
 
 
Primärvården i Eskilstuna                                                     2007-09-11 
 
 
 

Fem frågor om din hälsa 
 
En av landstingets uppgifter är att främja hälsa. 
Som ett led i det arbetet använder vi  
på vårdcentralen Fröslunda frågeformuläret 
”Fem frågor om din hälsa”. 
 
Formuläret innehåller frågor om din längd, vikt,  
midjemått, fysiska aktivitet, bruk av tobak och alkohol  
samt hälsotillstånd.  
Tanken är att frågorna kan vara en utgångspunkt  
för samtal om din hälsa, 
samt råd och stöd om du skulle vilja förändra din livsstil. 
 
Vi erbjuder ”Fem frågor om din hälsa” till dig  
som är över 18 år. 
Svaren skrivs in i din journal.  
Det är frivilligt att besvara formuläret. 
 
 
Primärvården i Eskilstuna 
 
 
        



 

 
Bilaga 4 
 
”Fem frågor om din hälsa” – anvisningar till receptionen 
 
Till vilka patienter ges ”Fem frågor om din hälsa? 
 

- Patienter över 18 år 
- Ej akuta besök hos läkare 
- Nybesök hos arbetsterapeut, beteendevetare och sjukgymnast 
- Patienter till diabetessköterska 

 
 
Patienter som besöker distriktssköterska besöker inte receptionen. För dem finns information och 
formulär i väntrummet. 
 
Inga formulär lämnas till externa provtagningar. 
 
Be patienten fylla i formuläret och sedan ge det till den vårdgivare som patienten ska träffa. 
På vårdcentralen finns våg, mätsticka och måttband. På övre plan finns en mätstation utanför 
hissarna och på nedre plan finns en station i väntrummet.  
 
Det är helt frivilligt att fylla i formuläret. 
För de patienter som har mer frågor om formuläret finns ett informationsblad att lämna ut. 
 
Har ni i receptionen frågor, hör av er till Eva Degerheim Frykstad, telefon 104262. 
 
 
 



 

Bilaga 5 
Inbjudan till fokusgruppsintervju om ”Fem frågor om din hälsa”  
 
På vårdcentralen Fröslunda har frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” nu 
använts i ett år. Era synpunkter på och tankar om det arbetet är mycket viktiga! Vi 
har fått möjlighet att utvärdera hur ”Fem frågor om din hälsa” har fungerat i 
praktiken genom ett examensarbete i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. 
Syftet är att undersöka framgångsfaktorer och hinder för att använda ”Fem frågor 
om din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral. Tanken är att frågeformuläret 
sedan ska spridas i Landstinget Sörmland. 
 
För att få svar på syftet planerar vi att genomföra fem fokusgruppsintervjuer med 
följande grupper var för sig: distriktssköterskor, läkare, läkarsekreterare, rehab-
personal samt undersköterskor/mottagningssköterskor. Varje grupp bör bestå av 
ungefär sex deltagare. Tanken är att alla ska få komma till tals. Det finns inga svar 
som är rätt eller fel och var och en bestämmer själv hur mycket man vill säga. 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Fokusgrupperna beräknas ta 1-1,5 timme och kommer att hållas i konferensrummet 
på vårdcentralen Fröslunda. Vi kommer att bjuda på fika.  
 
Det är naturligtvis frivilligt att delta. Ju fler som deltar i undersökningen desto mer 
tillförlitliga blir slutsatserna av studien. 
 
Har ni frågor så hör av er till Eva eller Anna. Tider för respektive fokusgrupp 
meddelas separat.  
 
Tacksam för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Degerheim Frykstad  Anna Elvenger 
Tel: 104262  Tel: 104912 
eva.frykstad@dll.se  anna.elvenger@dll.se 
 
Lena Johansson 
T.f. vårdcentralschef 
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Bilaga 6 
 
Intervjuguide 2008-10-01 
 
Introduktionsfrågor 
 
Hur länge har ni arbetat inom ert yrke? 
Hur länge har ni arbetat på den här vårdcentralen? 
 
Berätta hur det har fungerat att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” under det 
här året som gått. 
 
Hur är känslan av att arbeta med ”Fem frågor om din hälsa”? 
 
På vilket sätt anser ni att patienternas hälsa kan påverkas genom att frågeformuläret ”Fem frågor 
om din hälsa” används i det dagliga mötet mellan patient och vårdpersonal? 
 
Vilken roll spelar personalens egen hälsa och levnadsvanor för arbetet med ”Fem frågor om din 
hälsa”? 
 
Framgångsfaktorer för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det 
dagliga arbetet på en vårdcentral 
 
Hur tycker ni att man borde gå till väga om man skulle börja använda ”Fem frågor om din hälsa” 
på en ny vårdcentral? Beskriv så konkret som möjligt. 
 
Vilka förutsättningar behövs för att kunna arbeta med ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga 
arbetet på en vårdcentral? 

- Vilken utbildning och kunskap behöver personalen ha? 
- Vilket stöd och vilken uppföljning behövs, både för personalen och för patienterna? 
- Vad behövs när det gäller dokumentationen? 
- Räcker den information som finns i häftet ”Fem svar om din hälsa” eller behövs det mer 

information eller andra hjälpmedel? 
- Vad skulle kunna öka personalens motivation till att använda ”Fem frågor om din hälsa”? 

 
Hinder för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga arbetet 
på en vårdcentral 
 
Vilka hinder och svårigheter kan tänkas finnas för att använda frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral? 

- Organisation och arbetssätt? 
- Dokumentation? 
- Tradition inom hälso- och sjukvården? 
- Utbildning och kunskap? 
- Stöd och uppföljning? 
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- Ekonomi? 
 
Finns det några risker med att använda ”Fem frågor om din hälsa”? 
Hur kan dessa risker hanteras i så fall? 
 
 
Avslutande frågor:  
 
Finns det något mer ni skulle vilja berätta? 
 
Saknar ni någon fråga? 
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Bilaga 7 
 
Intervjuguide 2008-10-24 
 
Introduktionsfrågor 
 
Hur länge har ni arbetat inom ert yrke? 
Hur länge har ni arbetat på den här vårdcentralen? 
 
På vilket sätt har ni kommit i kontakt med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” under det 
här året som gått? 
 
Hur ser ni på möjligheterna för era yrkesgrupper att använda ”Fem frågor om din hälsa” i det 
dagliga arbetet med patienter? 
 
På vilket sätt anser ni att patienternas hälsa kan påverkas genom att frågeformuläret ”Fem frågor 
om din hälsa” används i det dagliga mötet mellan patient och vårdpersonal? 
 
Vilken roll spelar personalens egen hälsa och levnadsvanor för arbetet med ”Fem frågor om din 
hälsa”? 
 
Framgångsfaktorer för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det 
dagliga arbetet på en vårdcentral 
 
Hur tycker ni att man borde gå till väga om man skulle börja använda ”Fem frågor om din hälsa” 
på en ny vårdcentral? Beskriv så konkret som möjligt. 
 
Vilka förutsättningar behövs för att kunna arbeta med ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga 
arbetet på en vårdcentral? 

- Vilken utbildning och kunskap behöver personalen ha? 
- Vilket stöd och vilken uppföljning behövs, både för personalen och för patienterna? 
- Vad behövs när det gäller dokumentationen? 
- Räcker den information som finns i häftet ”Fem svar om din hälsa” eller behövs det mer 

information eller andra hjälpmedel? 
- Vad skulle kunna öka personalens motivation till att använda ”Fem frågor om din hälsa”? 

 
Hinder för att arbeta med frågeformuläret ”Fem frågor om din hälsa” i det dagliga arbetet 
på en vårdcentral 
 
Vilka hinder och svårigheter kan tänkas finnas för att använda frågeformuläret ”Fem frågor om 
din hälsa” i det dagliga arbetet på en vårdcentral? 

- Organisation och arbetssätt? 
- Dokumentation? 
- Tradition inom hälso- och sjukvården? 
- Utbildning och kunskap? 
- Stöd och uppföljning? 
- Ekonomi? 
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Finns det några risker med att använda ”Fem frågor om din hälsa”? 
Hur kan dessa risker hanteras i så fall? 
 
 
Avslutande frågor:  
 
Finns det något mer ni skulle vilja berätta? 
 
Saknar ni någon fråga? 
 
 


