
ATT ARBETA MED 
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE 
METODER I PRAKTIKEN 

Uppdragsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 

MALIN ASP 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
Grundnivå 
15 hp 
Folkhälsoprogrammet 
FHA032 

Handledare: Kristina Pellmer Wramner  
Examinator: Lennart Bogg 
Datum: 4/6 - 2013 

 



SAMMANFATTNING 

En kombination av fyra friska levnadsvanor såsom att vara rök- och alkoholfri, fysiskt aktiv 

samt ha en hälsosam kosthållning minskar risken för dödlighet med 66 procent. Medarbetare 

inom hälso- och sjukvården ska idag lägga större vikt vid patienternas levnadsvanor då 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tillkommit. 

Kompetens inom samtalsteknik och levnadsvanorna krävs för att rekommendationerna ska 

utföras. 

Under hösten 2012 och våren 2013 har 22 personer deltagit i utbildningen ”Att arbeta med 

sjukdomsförebyggande metoder i praktiken”. Syftet med denna studie var att undersöka 

deltagarnas upplevelse av uppdragsutbildningen, på vilket sätt kunskapen kommit till 

användning samt hur implementeringsprocessen på vårdcentralerna fungerat. Både 

kvantitativ och kvalitativ metod har använts i form av en enkät med slutna och öppna frågor. 

Deltagarnas förväntningar inför utbildningen var främst att få ökad kunskap vilket har 

uppfyllts ganska bra. De flesta har fått tillräckligt med stöd från chef/arbetsledare. Det 

största hindret vid införandet av riktlinjerna är tidsbrist. Motiverande samtal är den kunskap 

som deltagarna haft mest nytta av och det används mer idag än före utbildningen. 

Utbildningen har bidragit till en liten ökad säkerhet i arbetet kring levnadsvanorna. Det som 

saknas i utbildningen är främst kunskap kring stress och sömn och det behövs mer 

fördjupning inom levnadsvanorna.  

 

 

Nyckelord: Levnadsvanor, Hälso- och sjukvård, Utbildning, Motiverande samtal, 

Implementering. 

  



ABSTRACT 

A combination of four different healthy lifestyle habits such as to be smoke- and alcohol-free, 

physically active and have a healthy diet reduces the risk of death by 66 percent. Employees 

in the health care system today has made a decision to focus more on the lifestyle habits of 

their patients since the Swedish National Board of Health and Welfare's methods has resided. 

Full competence in communication techniques and lifestyle habits are a requirement for the 

employees because of this change.  

 

During the autumn of 2012 and spring of 2013, 22 people from the health care system 

attended the course "Working with disease prevention methods in practise." The aim of the 

study was to investigate the participants experience of the education, to fully see how the 

knowledge have come to use and how the implementation process at the health centers 

worked. Both quantiative and qualiative methods were used in the form of a questionnaire 

with both closed and open questions.  

 

The participants expectations for the educational course was primarily to increase their 

competence which has been achieved quite well. Most of the participants has been giving 

enough of support from their supervisiors. The biggest obstacle with the new guidelines is the 

lack of time. Motivational interviewing is the knowledge that the participants has experienced 

the most useful and they use it more today than before the education. The education has 

contributed to increased safety in the work with lifestyle habits. What is missing in the 

education is primarily the knowledge about stress and sleep and there is need to recess more 

about the lifestyle habits. 

 

Keywords: Lifestyle habits, Healthcare, Education, Motivational Interviewing, 

Implementation.
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1 INTRODUKTION 

Sveriges största folksjukdomar är idag icke-smittsamma sjukdomar så som hjärt-

kärlsjukdomar och cancer. Till stor del kan detta bero på befolkningens ohälsosamma 

levnadsvanor. Hälso- och sjukvården bör vara en viktig resurs i detta område då 

vårdpersonal dagligen möter patienter och då har möjlighet att finna de individer som är i 

behov av förändrade levnadsvanor. 

De levnadsvanor som tas upp i denna uppsats är främst tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Anledningen till detta är att 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder prioriterar dessa och 

tillämpas just nu på vårdcentralerna i Uppsala län. Uppdragsutbildningen ”Att arbeta med 

sjukdomsförebyggande metoder i praktiken” har pågått under hösten 2012 och våren 2013 

för att öka vårdpersonalens kunskaper inom området. 

Författarens fältstudier ägde rum under hösten 2012 på Folkhälsoenheten på Landstinget i 

Uppsala län. Under denna period var de nya rekommendationerna av Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder på vårdcentralerna i Uppsala ett 

stort projekt. Detta resulterade att författaren blev insatt i ämnet. Efter ett förslag av 

Landstinget i Uppsala län gjordes denna studie i samarbete med dem. Då en ny 

uppdragsutbildning ska genomföras under hösten 2013 kan resultatet från studien komma 

till användning för Folkhälsoenheten vid planering av kommande utbildningar. 
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2 BAKGRUND 

Socioekonomiska faktorer samt miljöfaktorer har stort inflytande på människors hälsa, men 

det som utgör den viktigaste orsaken till dagens stora folksjukdomar i industriländer är 

ohälsosamma levnadsvanor (Woolf, Dekker, Byrne & Miller, 2011). Folkhälsoinstitutet [FHI] 

(2012a) hävdar att flera osunda levnadsvanor ökar risken för att utveckla ohälsa. 

Levnadsvanor definieras som människors handlingar och val i vardagen. Hälsosamma 

levnadsvanor främjar eller bevarar hälsan medan ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för 

sjukdom. Hälsorelaterade levnadsvanor är bland annat alkoholkonsumtion, rökning, fysisk 

aktivitet och kostvanor. Dessa fyra levnadsvanor är de som anses ha ett samband med dagens 

folksjukdomar. Vem som ska bära ansvar för befolkningens levnadsvanor är en fråga i 

samhället. Frågan är om det är individens eller samhällets ansvar. Troligtvis är det 

samhällets ansvar då individens möjlighet att göra hälsosamma val inte endast påverkas av 

kunskap utan även är beroende av tillgängliga resurser i miljön man befinner sig i (Rostila & 

Toivanen, 2012). 

Yang, Yang, Zhu och Qiu (2011) har genomfört en studie i Kina som är ett exempel på land 

där icke-smittsamma sjukdomar så som diabetes, stroke och cancer är ett stort växande 

problem. Det har medfört stora utmaningar för både hälsan bland befolkningen och 

sjukvården. Resultatet visar att den växande epidemin beror på ohälsosamma 

beteendemönster, till exempel rökning, överdriven alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och 

ohälsosamma matvanor. 

Den nationella folkhälsoenkäten av FHI (2011) visar att över hälften av Sveriges befolkning 

har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor. Levnadsvanor så som alkoholkonsumtion, 

tobaksanvändning, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar till flera av de 

kroniska sjukdomar som finns i Sverige idag samt påverkar dödligheten bland befolkningen 

(Rostila & Toivanen, 2012). FHI (2012a) anser att sunda levnadsvanor kan minska risken att 

drabbas av en mängd sjukdomar, bland annat kan fysisk aktivitet minska risken för hjärt-

kärlsjukdom, diabetes typ 2 och högt blodtryck. Bra matvanor har visat samband med 

minskad risk för olika cancerformer. Tobaksanvändning och en hög alkoholkonsumtion 

förvärrar många sjukdomar, till exempel lungsjukdomar och cancer samt levercirros och 

olycksfall. 

Chow, Jolly, Rao-Melacini, Fox, Anand och Yusuf (2010) har i en studie undersökt 18 800 

patienter från 41 länder som haft akut ischemisk syndrom. En uppföljning av patienterna 

skedde i 30 dagar då de hade en hälsosam kost, var fysiskt aktiva och rökfria. För att 

undersöka om detta minskade risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar så som 

hjärtinfarkt eller stroke dokumenterades deras hälsotillstånd efter sex månader. Studiens 

resultat visar att beteendeförändringar, exempelvis att sluta röka, ändrade kostvanor samt 

ökad motion, minskar risken för kardiovaskulära händelser på kort tid (mindre än sex 

månader) samt att levnadsvaneförändringar är förknippade med stora fördelar. 

Loef och Walach (2012) hävdar i en meta-analys att hälsosamma levnadsvanor har ett 

samband med lägre risk för dödlighet. Studien visar att med en kombination av fyra friska 
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levnadsvanor så som att vara rök- och alkoholfri, fysiskt aktiv samt ha en hälsosam 

kosthållning minskar risken för dödlighet med 66 procent. 

2.1 Hälsans bestämningsfaktorer  

Hälsans bestämningsfaktorer är en modell av vad som påverkar hälsan (Figur 1). 

Omgivningsfaktorer som påverkar hälsan är till exempel utbildning och hälso- och sjukvård.  

Dessa faktorer samt levnadsvanor är påverkningsbara. Den nedre cirkeln beskriver de 

individuella opåverkbara faktorerna så som kön, ålder och arv. Våra levnadsvanor, som till 

exempel våra alkohol- och matvanor, är påverkningsbara genom individuella 

ställningstaganden medan ekonomiska ojämlikheter är svåra att påverka. På olika sätt och 

olika nivåer samspelar dessa faktorer med varandra (FHI, 2012b). 

 

Figur 1 . Bestämningsfaktorer för hälsa (FHI, 2012b). 

Socialstyrelsen (2011) prioriterar idag sitt arbete med levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor då dessa bidrar till den 

största delen av dagens folksjukdomar. 
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2.1.1 Tobaksbruk 

Rökningen i Sverige har minskat under de senaste åren, men det är fortfarande nästan en 

miljon människor som röker. Rökning kan orsaka sjukdomar som lungcancer och hjärt-

kärlsjukdomar. Tobaksbruk i form av snus har ökat sedan 1970-talet. Snusning ökar risken 

för olika cancerformer, till exempel i bukspottskörteln, men dess effekter på hälsan är inte 

lika kända (Socialstyrelsen, 2009). 

2.1.2 Riskbruk av alkohol 

Att vara man och dricka 14 standardglas av starköl eller vin i veckan samt att vara kvinna och 

dricka nio standardglas i veckan anses som en högkonsumtion av alkohol. Då alkohol brukas 

vid ett och samma tillfälle räknas fem eller fler standardglas för män samt fyra eller fler 

standardglas för kvinnor som ett riskbruk (Socialstyrelsen, 2012). Olyckor, skador och våld är 

de främsta orsakerna till att alkoholen har betydelse för folkhälsan. Dessutom ökar risken för 

olika sjukdomar så som psykiska problem, hjärt-kärlsjukdom och cancer (Socialstyrelsen, 

2009). 

2.1.3 Otillräcklig fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär rörelse och stimulation av musklerna. Rekommendationen av fysisk 

aktivitet är 30 minuter måttlig ansträngning, till exempel i form av rask promenad, minst 

fem dagar i veckan. Alternativet är 20 minuter intensiv fysisk aktivitet, vilket innebär ökad 

andningsfrekvens och påtagligt ökad puls, minst tre gånger i veckan. Cirka 30 procent av 

befolkningen uppnår inte rekommendationerna. Att vara fysisk aktiv minskar risken för våra 

folksjukdomar då det sänker blodtrycket, stärker immunförsvaret och minskar risken för 

övervikt (Socialstyrelsen, 2009). 

2.1.4 Ohälsosamma matvanor 

Övervikt och fetma ökar bland befolkningen. Hälften av männen och cirka en tredjedel av 

kvinnorna i Sverige är överviktiga eller feta. Övervikten beror på att vi äter för mycket i 

förhållande till hur mycket energi vi gör av med samt att maten är näringsfattig. 

Livsmedelsverket rekommenderar bland annat en minskning av godis, glass, snacks och läsk 

samt en ökning av grönsaker och frukt. Att äta fisk tre gånger i veckan, begränsa sitt intag av 

salt samt byte till fullkornsprodukter är andra rekommendationer (Socialstyrelsen, 2009). 
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2.2 Elva målområden för folkhälsa 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden. Syftet är att få en välmående 

befolkning. De elva målområdena för folkhälsa är följande: 

1. Delaktighet och infly tande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor  

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

7 . Sky dd mot smittspridning  

8. Sexualitet och reproduktiv  hälsa  

9. Fysisk aktivitet  

10. Matvanor och livsmedel  

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

(Socialdepartementet, 2007). 

Målområdena täcker hälsans bestämningsfaktorer. Vetenskapliga underlag visar att dessa 

bestämningsfaktorer både kan främja hälsa och leda till ohälsa. Målområdena ett – sju 

omfattar människors livsvillkor medan resterande är kopplade till människors levnadsvanor. 

De första målområdena fokuserar på sådant som samhället kan bidra med, till exempel 

bostad, utbildning och trygghet. De resterande handlar huvudsakligen om sådant som 

individen själv kan påverka med stöd från samhället (Socialdepartementet, 2007). Denna 

uppsats har fokus på målområde sex samt nio – elva. 

2.3 Hälsofrämjande miljöer och arenor  

Att arbeta hälsofrämjande inom olika miljöer eller arenor ger möjlighet att nå ut till stora 

grupper i samhället, till exempel en arbetsplats, ett bostadsområde eller en skola. Det är 

positivt då grupper i liknande situationer nås på samma gång. De hälsofrämjande miljöerna 

ska minska både psykosociala och fysiska riskfaktorer samt förstärka människornas 

vardagsmakt (Socialdepartementet, 2007). 

2.3.1 Hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet 

Ett exempel på en hälsofrämjande arena är hälsofrämjande sjukhus. År 1991 etablerades 

nätverket Health Promoting Hospitals av Världshälsoorganisationen (WHO). Det svenska 

nätverket har idag 24 medlemmar och flera tillhör Uppsala län. Syftet är att sjukhusen ska 

arbeta mer hälsofrämjande och inte endast fokusera på att bota sjukdom. Organisationen 

arbetar med aktiv kunskapsförmedling samt aktivt medverkande i befolkningsinriktat 

hälsoarbete (Socialdepartementet, 2007). Groene och Jorgensen (2005) hävdar att det krävs 

mer forskning kring hälsofrämjande sjukhus. De anser att det inte finns tillräckligt med 

information om innehållet och kvaliteten på hälsofrämjande aktiviteter på sjukhusen samt att 

det saknas information om vilken motivation sjukhusen som ansluter till nätverket har för att 

arbeta mer hälsofrämjande. 
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Rostila & Toivanen (2012) hävdar att hälso- och sjukvården generellt behöver stärka sin 

hälsoinriktning gällande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Anledningen är 

att genom ändrade levnadsvanor uppskattas omkring en tredjedel av hjärt-kärlsjukdomar 

kunna förhindras. Hälso- och sjukvården har en unik möjlighet att stödja patienter vid 

förändring av levnadsvanor då enskilda möten med patienter sker. Det är främst i det 

vardagliga mötet som vårdpersonal har sin största hälsofrämjande potential. Vårdpersonal 

har en unik kompetens då de har både kunskap om sjukdom, dess orsaker och behandling. 

Mötet kan även leda till att till exempel fler ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas. 

Detta betyder att hälso- och sjukvården har stor potential att påverka folkhälsan i samhället. 

Genom bland annat specifik kunskap och förtroende kan vårdpersonal göra insatser för de 

som ännu inte blivit sjuka (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Motiverade personer med ohälsosamma levnadsvanor går att nå inför sjukvårdsbesöket via 

ett enkelt frågeformulär som erbjuder deltagande i hälsofrämjande program. Detta betyder 

att det finns möjlighet att nå en stor majoritet av de med ohälsosamma levnadsvanor som är 

motiverade att förändra sitt beteendemönster på ett ekonomiskt billigt tillvägagångssätt. 

Däremot krävs det efter detta att patienterna får hjälp med beteendeförändringen av 

vårdpersonal (Blomstrand, Ariai, Baar, Finbom-Forsgren, Thorn & Björkelund, 2012).  

Nilsen, Bendtsen, McCambridge, Karlsson och Dalal (2012) har i en svensk studie undersökt 

befolkningens attityder om när det är lämpligt för vårdpersonal att fråga om deras 

alkoholvanor. Studien visar att 34 procent av befolkningen tycker att vårdpersonal 

rutinmässigt bör fråga om patientens alkoholvanor. Detta tyder på att en stor del av 

befolkningen stödjer vårdpersonal att ta upp frågor om levnadsvanor, åtminstone alkohol, i 

mötet med patienter. 

2.3.2 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder  

Socialstyrelsen (2011) har utformat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

vilka syftar till att patienter inom hälso- och sjukvård ska erbjudas stöd för förändring av 

ohälsosamma levnadsvanor. De levnadsvanor som tas upp i riktlinjerna är tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Riktlinjerna för 

levnadsvanorna ska vara implementerade, det vill säga förverkligade, år 2014. 

Medarbetare inom hälso- och sjukvården ska idag lägga större vikt vid frågor om patienters 

levnadsvanor. Då en ohälsosam levnadsvana påträffas ska patienten erbjudas stöd i någon 

form av rådgivande samtal enligt rekommendationerna för varje enskild levnadsvana. 

Samtalen är uppdelade i tre nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande 

samtal. Rekommendationerna ger god kostnadseffektivitet och ser ut enligt följande:  

 Rökning – Kvalificerat rådgivande samtal.  

 Riskbruk av alkohol – Rådgivande samtal.  

 Otillräcklig fysisk aktivitet – Rådgivande samtal med tillägg, till exempel 
stegräknare.  

 Ohälsosamma matvanor – Kvalificerat rådgivande samtal  

(Socialstyrelsen, 2011).  
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2.3.3 Behov av ökade utbildningsinsatser 

Kompetens inom samtalsteknik och specifik kompetens kring levnadsvanor krävs för att 

Socialstyrelsens rekommendationer ska implementeras. Det bedöms att många medarbetare 

inom hälso- och sjukvård idag inte har den kompetens som krävs, därför fordras 

utbildningsinsatser för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom landsting och 

kommuner (Socialstyrelsen, 2011). Enligt en undersökning av Dacey, Arnstein, Kennedy, 

Wolfe och Phillips (2012) ger utbildningar inom levnadsvanor ökad kunskap som är 

användbar för vårdpersonal.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Teorier och modeller kan förklara samband mellan hälsa och sjukdom samt upplevelser, 

uppfattningar och beteenden. Exempel på en teori är self-efficacy (självtillit) (Andersson, 

2009). Self-efficacy har valts som teoretiskt perspektiv i denna uppsats då det förklarar 

individers motivation till förändring av levnadsvanor. Verktyget motiverande samtal utgår 

från denna teori och är en bra metod att använda vid beteendeförändringar, till exempel vid 

tobaksanvändning, riskbruk av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. 

2.4.1 Self-efficacy 

Self-efficacy eller självtillit är en teori som utgår från två centrala begrepp. Det ena begreppet 

är ”efficacy expectation” som står för individens egen tillit över förmågan att kontrollera en 

viss situation eller självtillit att handla på ett visst sätt, till exempel att sluta röka. Det andra 

begreppet är ”outcome expectations” vilket betyder individens tillit att förändringen av 

beteendet kommer leda till ett resultat, till exempel att minska risken för lungcancer. Enligt 

teorin avstår individen från att utföra vissa handlingar så länge individen tvivlar på sin egen 

tillit. Teorin säger att tidigare erfarenheter är av stor betydelse för individens motivation till 

förändring. Tidigare lyckade erfarenheter ökar självkänslan medan tidigare misslyckade 

erfarenheter kan ge känsla av otillräcklighet (Andersson, 2009). Doyle, Copeland, Bush, Stein 

och Thompson (2011) visar i en studie att en kort kurs för sjuksköterskor som handlar om att 

hantera kommunikationssvårigheter ökar sjuksköterskornas self-efficacy avsevärt. 

2.4.2 Motiverande samtal 

Kunskapen ökar kring att en hög andel sjukdomar går att påverka med ändrade 

levnadsvanor. I och med detta växer förväntningarna på att personal inom hälso- och 

sjukvården ska kunna motivera patienter till ändrade levnadsvanor. En metod som används 

till detta är motiverande samtal som idag används för förändring av de flesta levnadsvanorna, 

till exempel tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost. Under samtalet är det patientens syn på 

situationen och levnadsvanorna som är i fokus. Det betyder att vårdpersonalen inte ger direkt 

information om vad patienten kan vinna på en förändring, utan patienten ska på egen hand 

komma fram till detta. Rådgivaren styr samtalet genom att ställa öppna frågor och stärka 

personens inre motivation till förändring vilket sedan leder patienten i en positiv riktning. De 
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grundläggande kommunikationsfärdigheterna i motiverande samtal är att ge bekräftelse, 

ställa öppna frågor, ge reflektioner och sammanfattningar (Holm-Ivarsson, 2009). 

Noordman, Weijden och Dulmen (2012) visar via en litteraturstudie att läkare och 

sjuksköterskor kan använda olika kommunikationstekniker, till exempel motiverande samtal, 

som rådgivning vid beteendeförändring hos en patient och att det ger samma resultat som att 

någon specialist inom området använder samma kommunikationsteknik. Litteraturstudien 

visade att hälsan ökade bland patienter efter motiverande samtal, utbildning och rådgivning.  

Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) har genom en studie i Sverige undersökt 

tjugo sjuksköterskors användning av motiverande samtal. Studien visar att sjuksköterskorna 

hade en positiv upplevelse med motiverande samtal och att det är ett värdefullt verktyg att 

använda inom primärvården. Det svåra med metoden är att inte falla tillbaka till tidigare 

praxis att endast ge råd till patienterna, därför krävs ökade kunskaper inom metoden. 

2.5 Uppdragsutbildning av Landstinget i Uppsala län 

Landstinget i Uppsala län håller i samarbete med Uppsala Universitet i en 

uppdragsutbildning som heter ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i 

praktiken”. Detta sker för att öka kompetensen bland vårdpersonal inom olika sektorer inom 

hälso- och sjukvården att arbeta med patienters levnadsvanor. Utbildningen är 7,5 

högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckor heltidsstudier. Syftet med utbildningen är att 

öka kunskaperna om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder kring levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 

ohälsosamma matvanor samt få kunskap om levnadsvanornas betydelse för hälsan. 

Vårdpersonalen ska även erhålla metoder och verktyg för arbetet med ohälsosamma 

levnadsvanor (Uppsala Universitet, 2013a). 

Under hösten 2012 och våren 2013 har 22 personer deltagit i utbildningen. Deltagarna var 

från både privata och offentliga vårdcentraler i Uppsala län med bland annat yrkesgrupperna 

distriktssköterska, sjukgymnast och dietist. Urval skedde genom att vårdcentralscheferna fick 

föreslå namn på intresserad och lämplig person i sin verksamhet som var intresserad av att 

gå utbildningen. Ett slutligt urval gjordes av Folkhälsoenheten på Landstinget i Uppsala län 

(B. Brantefors, personlig kommunikation, 11 april 2013). Utbildningen var således inget 

tvång utan medverkan skedde av eget intresse. 

Utbildningens upplägg har varit sex fysiska träffar i form av seminarier, övningar och 

föreläsningar samt att inläsning och hemuppgifter har genomförts på den egna vårdcentralen 

mellan träffarna. Dessa ämnen har bland annat tagits upp under träffarna: 

 Folkhälsoarbete 

 Epidemiologi 

 Hälsoekonomi 

 Jämlik hälsa 

 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

 Motiverande samtal 
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 Evidens kring levnadsvanors betydelse för hälsan (Tobak, alkohol, fy sisk aktiv itet, kost) 

 Teoretisk grund för förbättringsarbete/implementering 

(Uppsala Universitet, 2013b). 

Ett exempel på övningsuppgift var att undersöka hur vårdcentralen arbetar med alkohol, 

kost, fysisk aktivitet, tobak, sömn och stress. Därefter skulle deltagarna undersöka och skriva 

en kort sammanfattning om vad som inte fungerar kring arbetet med dessa områden på 

deras vårdcentraler. En sista uppgift innebar även att presentera en plan för hur 

implementeringen av riktlinjerna på vårdcentralen skulle kunna gå till (Uppsala Universitet, 

2013b). 

Studien i denna uppsats är en del av utvärderingen av uppdragsutbildningen ”Att arbeta med 

sjukdomsförebyggande metoder i praktiken”. Undersökningen är ett komplement till 

kursutvärderingen som Landstinget i Uppsala län samt Uppsala universitet i ett samarbete 

har genomfört. Kursutvärderingen svarar på frågor om utbildningens svårighetsgrad, 

utbildningens informationsinnehåll, lärarnas engagemang samt om utbildningen lett till ökad 

kunskap. Resultat från kursutvärderingen visar att deltagarna i stort är nöjda då det 

allmänna omdömet om utbildningen ligger på cirka fyra på en sexgradig skala (M. Holm, 

personlig kommunikation, 13 maj 2013). 

2.6 Problemformulering 

Befolkningens levnadsvanor bidrar till en mängd sjukdomar i samhället. Hälso- och 

sjukvården har en stor möjlighet att påverka sina patienters motivation till förändring av 

ohälsosamma levnadsvanor. Detta kräver dock att vårdpersonal har den kompetens som 

krävs och att de känner sig trygga och säkra i arbetet med levnadsvanorna då det inte alltid är 

enkelt att veta när och hur ämnet ska tas upp. Tidsbrist är redan ett problem inom vården 

och för att implementeringen av riktlinjerna inte ska bli för tidskrävande behövs mer 

utbildningar. Därför har Landstinget i Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet 

genomfört en uppdragsutbildning för vårdpersonal som handlar om motivation, 

levnadsvanor samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.  

Ännu en uppdragsutbildning ska hållas i höst och därför är det viktigt att undersöka vad 

deltagarna från denna utbildning haft nytta av vid implementeringsprocessen på 

vårdcentralerna, vilket kan öka kvaliteten på utbildningen. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka deltagarnas upplevelse av uppdragsutbildningen ”Att 

arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken”, på vilket sätt kunskapen kommit 

till användning samt hur implementeringsprocessen fungerat på vårdcentralerna. 

Frågeställningar: 

1. Vilka förväntningar hade deltagarna innan utbildningen och i vilken utsträckning har de 

infriats? 

 

2. Vilket stöd har deltagarna fått vid implementeringsprocessen och vilka hinder finns för 

införandet? 

3. Vilka kunskaper från utbildningen har deltagarna haft mest nytta av och saknades något? 

4. Använder deltagarna motiverande samtal mer efter utbildningen än innan? 

5. Känner deltagarna större säkerhet i arbetet kring levnadsvanor efter utbildningen? 

4 METOD 

För att besvara studiens syfte på bästa sätt har en kvantitativ ansats samt till viss del även en 

kvalitativ ansats valts (Olsson & Sörensen, 2011). Genom den kvantitativa ansatsen kunde 

alla deltagare från uppdragsutbildningen nås. Då en del frågeställningar handlar om 

upplevelser och erfarenheter kompletterades några frågor med kvalitativ metod i form av 

öppna frågor och deltagarnas egna ord. Att skicka en enkät med både slutna och öppna frågor 

ansågs tidseffektivt för både författare av uppsatsen och deltagare av uppdragsutbildningen, 

vilket sågs som avgörande av metodval. 

4.1 Material 

Deltagandet i uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i 

praktiken” var 22 personer under hösten 2012 – våren 2013. Alla deltagare var vårdpersonal 

inom offentlig och privat primärvård. Då det är en liten grupp hade alla utbildningsdeltagare 

möjlighet att medverka i denna studie, det vill säga studien är en totalundersökning. Att hela 

populationen deltar i undersökningen ger ett mer generaliserbart resultat (Eljertsson, 2012). 

Under uppdragsutbildningsdeltagarnas sista träff den 20 mars 2013 hade författaren av 

uppsatsen möjlighet att delta. Vid detta tillfälle presenterade deltagarna sina förbättrings- 

och implementeringsuppgifter som var en uppgift inom utbildningen. Författaren fick tillfälle 

att informeras om utbildningen, mingla med deltagarna samt presentera studiens syfte och 

upplägg för att motivera till deltagande. Vid detta tillfälle fick deltagarna själva frivilligt 
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lämna sina mailadresser dit enkäten sedan kunde skickas. Detta resulterade i att alla 22 

deltagare av utbildningen lämnade sina mailadresser. 

4.1.1 Bortfall 

Externt bortfall är de personer som av olika skäl valt att inte delta i undersökningen och 

internt bortfall är de som inte svarat på vissa frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Internt 

bortfall har inte förekommit vid denna undersökning. 16 personer valde att besvara enkäten. 

Det betyder att det externa bortfallet var sex personer. 

4.2 Datainsamling 

Empiriskt data samlandes in genom enkäter. Ett följebrev (Bilaga A) skapades och innehöll 

information om studiens syfte och deltagarnas anonymitet. Med hjälp av Landstinget i 

Uppsala län kunde enkäten skickas elektroniskt. Författaren av uppsatsen skickade de 

utformade enkätfrågorna (Bilaga B) till Landstinget i Uppsala län som tekniskt utformade 

enkäten i verktyget Webropol. Detta ansågs positivt då det är tidseffektivt och kostnadsfritt 

att skicka via internet samt ett verktyg som vårdpersonal är vana vid att använda då de svarat 

på enkäter i verktyget tidigare. Enkäterna skickades via deltagarnas mailadresser som de 

själva utlämnat. Två veckor fick deltagarna på sig att svara på enkäterna. En vecka efter att 

enkäterna skickats ut skickades även en påminnelse till deltagarna (Bilaga C) för att öka 

svarsfrekvensen ytterligare. 

4.2.1 Enkätutformning 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) ges mycket kunskap genom att läsa mindre bra 

genomförda frågeundersökningar och därför visar de exempel på dåliga enkätkonstruktioner. 

Exemplen de redovisar har undvikits vid denna enkätutformning. Enkäten innehöll 18 frågor 

som utformats för att ge svar på frågeställningarna. De tre första frågeställningarna och 

enkätfrågorna 3, 7 - 11 samt 13 - 17 som de hör ihop med har utformats utifrån idéer från 

Landstinget i Uppsala län då de ansåg att de kunde ha användning av denna information 

inför nästa utbildningstillfälle. Frågeställning fyra hör ihop med enkätfrågorna 4, 5 och 6. 

Dessa frågor är lånade från en liknande enkätundersökning gjord av Apoteket Farmaci 

(2009).  Enkätfråga 12 har utformats för att svara på frågeställning fem. 

De två första frågorna i enkäten är bakgrundsvariabler som är enkla för respondenten att 

besvara. Detta är enligt Olsson och Sörensen (2011) lämpligt vid enkätens inledning då ett 

eget formulär konstrueras, då de enklaste frågorna ska infinnas i början av enkäten och 

kännas naturliga för respondenten att besvara. Dessa frågor mäts enligt nominalskala 

(Eljertsson, 2012). 

De flesta frågorna är slutna med alternativ som respondenten fått kryssa i och mäts i 

ordinalskala (Eljertsson, 2012). Enkäten valdes att kompletteras med en del öppna frågor för 

att ge en djupare bild av deltagarnas erfarenheter och uppfattningar av utbildningen. Olsson 
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och Sörensen (2011) hävdar att det negativa med öppna frågor är att missförstånd kan uppstå 

samt att informationen inte kan kompletteras vilket kan leda till att oklarheter inte kan 

utredas. Hänsyn har tagits till detta genom att frågorna ställts på ett så enkelt och öppet sätt 

som möjligt. Innan utskick av enkäten har den granskats av Landstinget i Uppsala län som 

fått möjlighet att ge synpunkter. 

4.3 Analysmetod 

Den tekniska sammanställningen av enkäterna gjordes av Landstinget i Uppsala län i 

Microsoft Excel där varje respondent numrerades. Utifrån detta dokument genomfördes 

analysen av författaren i två olika delar, en kvantitativ del av de slutna enkätfrågorna och en 

kvalitativ del av de öppna enkätfrågorna. 

4.3.1 Kvantitativ analys 

Resultatet av den kvantitativa analysen har valts att redovisas i form av tabeller. Absoluta tal 

anges i resultatet då det är få personer som deltagit i undersökningen. Uträkningar och 

jämförelser har skett direkt utifrån Excel-dokumentet då inga andra verktyg ansåg krävas vid 

det låga antalet deltagare. 

Under den kvantitativa analysen har fokus främst legat på att studera gruppen i sin helhet då 

det är en liten grupp som medverkat i studien. De små yrkesgrupperna sjuksköterska, 

sjukgymnast och dietist sammanlades till en gemensam grupp för att kunna jämföras mot 

distriktssköterskorna som var en större grupp. Detta gjordes för att kunna finna skillnader 

och likheter bland de olika yrkesgruppernas användning av kunskapen samt uppfattningar 

om utbildningen. 

Följande är några exempel på hur analysen genomförts rent praktiskt. Fråga nummer 2 och 4 

– 6 visade vilka levnadsvanor de arbetade regelbundet med samt vilka de känner sig säkrare 

med i arbetet idag. Dessa har sedan jämförts med varandra. Fråga 7 - 10 hör ihop med 

varandra och har analyserats genom att räkna hur många som använde motiverande samtal 

innan uppdragsutbildningens start med hur många som använder den idag samt vilka av 

dessa som anser att det underlättar arbetet. 

4.3.2 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen av de öppna frågorna i enkäten genomfördes med en enklare 

innehållsanalys för att ge en beskrivning av innehållet i svaren. Det betyder att koncentrering 

och tolkning görs av deltagarnas uppfattningar och erfarenheter (Holloway & Wheeler, 

2009). Genom analysen beskrevs de synliga och uppenbara komponenterna, vilket betyder 

att en manifest innehållsanalys gjordes (Olsson & Sörensen, 2011). De öppna frågorna 

analyserades genom att hitta likheter och variationer bland respondenternas svar. Resultatet 

från den kvalitativa analysen redovisas i form av citat från utbildningsdeltagarna. Den öppna 
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enkätfrågan nummer 11 analyserades och ”diskussioner och erfarenhetsutbyte” bildades som 

variabel till fråga nummer 10. 

4.4 Forskningsetiskt ställningstagande 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna har tagits beaktats i denna studie: 

Informationskravet innebär att alla deltagare i studien ska informeras om studien, till 

exempel dess syfte samt att deltagandet är frivilligt (Olsson & Sörensen, 2011). Information 

gavs både vid uppdragsutbildningsdeltagarnas sista träff då studiens syfte och upplägg 

presenterades samt vid följebrevet med enkäten. 

Samtyckeskravet går ut på att varje deltagare själva bestämmer över sin medverkan (Olsson 

& Sörensen, 2011). Deltagarna valde själva att lämna ut sina mailadresser för att de skulle 

kunna ta del av enkäten. Nästa steg där samtyckeskravet tillgodosågs var när deltagarna 

själva valde att svara på enkäten. 

Konfidentialitetskravet innebär att största möjliga konfidentialitet ska ges till alla deltagare, 

alltså ska ingen utomstående kunna identifiera en deltagare (Olsson & Sörensen, 2011). 

Denna etiska princip uppfylldes genom att deltagarnas svar från enkäten inte gick att härleda 

till personen. Frågan om yrke kan anses som utpekande då exempelvis färre dietister deltagit 

i studien än distriktssköterskor. Hänsyn har tagits till denna princip genom att 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och dietister har bildat en samlad yrkesgrupp. 

Den sista etiska principen kallas nyttjandekravet och betyder att de insamlade uppgifterna 

endast får användas vid denna studie och inte i något annat sammanhang (Olsson & 

Sörensen, 2011). Uppgifterna från denna studie används endast vid denna studie. 

Landstinget har hjälpt till vid den tekniska sammanställningen av data, men tar endast del av 

det slutgiltiga resultatet av studien. 
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5 RESULTAT 

Mer än hälften av respondenterna var distriktssköterskor. 

Yrke Antal 

Distriktssköterska 10 

Sjuksköterska 3 

Sjukgymnast 2 

Dietist 1 

Totalt 16 

Tabell 1 . Antal deltagare inom enskilt yrke (Enkätfråga 1). 

 

Fysisk aktivitet och matvanor var de levnadsvanor som flest personal arbetade med. 

Vilka levnadsvanor arbetar du 
regelbundet med? 

 
Antal 

Tobak 9 

Alkohol 9 

Fysisk aktivitet 14 

Matvanor 14 

Totalt 46 

Tabell 2. Levnadsvanor som antal deltagare regelbundet arbetar med (Enkätfråga 2, fler alternativ  var 

möjliga). 

5.1 Deltagarnas uppfyllda förväntningar  

Deltagarnas förväntningar inför utbildningen var främst att få ökad kunskap. Det kunde vara 

till exempel att lära sig varför det är viktigt att arbeta med levnadsvanor vilket skapar 

inspiration, att upptäcka effektiva sätt att samtala om levnadsvanor samt att hitta praktiska 

lösningar inför implementeringen av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 

metoder. Att skapa nätverk och samarbeta med andra kursdeltagare var en annan 

förhoppning. En respondent förklarar detta på följande vis: 

”Mina förväntningar inför utbildningen var att hitta praktiska lösningar till 

implementeringen av metoderna, få tips och feedback från andra som jobbar med 

implementeringen, samarbeta, nätverka .” 

De flesta av deltagarna anser att förväntningarna inför utbildningen uppfyllts ganska bra. 

Ingen av deltagarna är helt tillfredsställd utifrån förväntningarna, men ingen är heller 

fullständigt missnöjd (Tabell 3). 
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Hur upplever du att dina förväntningar inför 
utbildningen förverkligats nu i efterhand? 

 
Antal 

Mycket bra 0 

Ganska bra 13 

Ganska dåligt 3 

Mycket dåligt 0 

Totalt 16 

Tabell 3. Antal som upplever att förväntningarna inför utbildningen uppfy llts (Enkätfråga 17). 

5.2 Stöd och hinder vid implementeringsprocessen 

De allra flesta, 14 av 16 deltagare, har fått stöd från chefen/arbetsledaren i 

implementeringsprocessen (Tabell 4). Det finns ingen skillnad bland de olika 

yrkesgrupperna. Brist på tid eller ointresse från chef/arbetsledare är exempel på anledningar 

till att stöd ej givits. En deltagare skriver exempelvis: 

”Chefen har inte talat om detta med mig alls efter utbildningen .” 

Har din chef/arbetsledare 
stöttat dig i 
implementeringsprocessen 
på vårdcentralen? 

 
 
 
Distriktssköterska 
(n = 10) 

 
Sjuksköterska, 
sjukgymnast, 
dietist 
(n = 6) 

 
 
 
Totalt 

Ja, mycket 4 2 6 

Ja, lite 5 3 8 

Nej 1 1 2 

Totalt 10 6 16 

Tabell 4. Antal uppdelat i yrke som anser att de fått stöd av  chef/arbetsledare under 

implementeringsprocessen av  de nationella riktlinjerna av sjukdomsförebyggande metoder på 

vårdcentralerna (Enkätfråga 1  och 13). 

Det finns hinder vid förändringen av arbetet med levnadsvanorna anser två tredjedelar av 

deltagarna. Det största hindret gällande implementeringsprocessen är främst resurs- och 

tidsbrist. Ett annat hinder är att en del medarbetare inom olika sektorer inom hälso- och 

sjukvården behöver mer kunskap inom ämnet för att de ska anse att det är viktigt att arbeta 

med detta. Personalbrist inom nödvändiga sektorer skapar problem att genomföra 

förändringarna på vårdcentralerna. En deltagare skriver i enkäten: 

”Tidsbrist och resursbrist. Ökad insikt om och kunskaper behövs hos all persona l.” 
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5.3 Nyttan av kunskapen från utbildningen 

Den kunskap från utbildningen som deltagarna upplever att de har mest mest nytta av på 

arbetsplatsen är främst motiverande samtal. Fördjupning inom levnadsvanorna, 

informationen om riktlinjerna samt förbättrings- och implementeringsuppgiften är också 

nödvändig kunskap (Tabell 5). Fler från yrkeskategorin med sjuksköterskor, sjukgymnaster 

och dietister, 4 av 6, upplever att information om riktlinjerna är kunskap som kommit till 

användning jämfört med distriktssköterskorna där 4 av 10 upplever det som användbart. Fler 

distriktssköterskor anser att de haft nytta av förbättrings- och implementeringsuppgiften, 5 

av 10, jämfört med sjuksköterskor, sjukgymnaster och dietister, 1 av 6. 

Vilken kunskap från 
utbildningen upplever 
du att du har mest nytta 
av i ditt arbete? 

 
 
Distriktssköterska 
(n = 10) 

Sjuksköterska, 
sjukgymnast, 
dietist 
(n = 6) 

 
 
 
Totalt 

Information om riktlinjerna 4 4 8 

Motiverande samtal 8 3 11 

Fördjupning inom 
levnadsvanorna 

5 4 9 

Förbättrings- och 
implementeringsuppgiften 

5 1 6 

Epidemiologi 1 0 1 

Ojämlik hälsa 1 1 2 

Kurslitteratur 3 0 3 

Diskussioner och 
erfarenhetsutbyte 

0 1 1 

Totalt 27 14 41 

Tabell 5. Det innehåll från utbildningen som antal deltagare haft mest användning av  på 

vårdcentralerna (Enkätfråga 10 och 11, fler alternativ var möjliga). 

13 av 16 deltagare upplever att något i utbildningen saknades för att arbetet med 

levnadsvanorna på arbetsplatsen skulle kännas mer naturligt. Det skulle behövas mer tid för 

implementerings- och förbättringsuppgiften samt mer tid till att diskutera detta. En 

deltagare ger förslag att lägga mer fokus på det praktiska arbetet och att bekosta föreläsare 

som är insatta i området, istället för all fokus på teori under träffarna. Förslag på teoretisk 

kunskap som det behövs mer av är mer fördjupad information om levnadsvanorna, speciellt 

inom sömn och stress. Medicinsk och teoretisk kunskap samt hur arbetet med 

levnadsvanorna kan ske rent praktiskt hade önskats. Två deltagare beskriver detta: 

”Det skulle behövas ytterligare medicinsk påbyggnad kring fysiologi och patologi under 

utbildningen relaterat kring de olika levnadsvanorna .” 

”Saknar mer teoretisk kunskap framförallt inom stress och sömn.” 
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5.4 Motiverande samtal som verktyg i arbetet 

Elva av 16 deltagare upplever motiverande samtal som en bra metod. Samtliga deltagare i 

studien utom en upplever att motiverande samtal underlättar i arbetet om levnadsvanorna. 

Elva deltagare använder verktyget mer efter utbildningen än innan, resterande fem deltagare 

använde motiverande samtal som verktyg ofta eller mycket ofta i sitt arbete redan före 

utbildningen.   

5.5 Säkerheten i arbetet med levnadsvanorna 

De flesta av deltagarna känner sig lite säkrare i arbetet med levnadsvanorna efter 

utbildningen (Tabell 6). Tobak är den levnadsvana som deltagarna känner sig mer säkra att 

arbeta med. 

Känner du en ökad 
säkerhet i ditt arbete 
med levnadsvanorna 
på grund av 
utbildningen? 

 
 
 
 
 
Tobak 

 
 
 
 
 
Alkohol 

 
 
 
 
Fysisk 
aktivitet 

 
 
 
 
 
Matvanor 

 
 
 
 
 
Totalt 

Ja mycket 5 2 2 3 12 

Ja, lite 6 9 9 9 33 

Nej, ingen skillnad 5 5 5 4 19 

Totalt 16 16 16 16 98 

Tabell 6. Antal som känner sig säkrare i arbetet uppdelat efter varje enskild levnadsvana på grund av 

utbildningen (Enkätfråga 5). 

Större delen av deltagarna känner lite ökad säkerhet eller ingen skillnad alls angående i 

vilken situation frågor om levnadsvanor ska tas upp. Det fanns heller ingen större skillnad 

bland de olika levnadsvanorna. Cirka hälften av deltagarna upplever att det är lite lättare att 

föra en dialog med patienterna efter utbildningen. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av uppdragsutbildningen, på 

vilket sätt kunskapen kommit till användning i arbetet samt hur implementeringsprocessen 

av riktlinjerna fungerat på vårdcentralerna. 

De flesta deltagarna är nöjda över utbildningen och anser att förväntningarna har uppfyllts. 

Vid implementeringsprocessen har största hindret varit tidsbrist, dock har 

chefer/arbetsledare i många fall försökt stötta deltagarna. Motiverande samtal är den 

kunskap som varit mest givande, och i stort sätt alla använder verktyget mer idag än innan 

utbildningen. Utbildningen har bidragit till en liten ökad säkerhet i arbetet kring 

levnadsvanor, främst tobak är den levnadsvana som säkerheten ökat mest i. 

6.1 Metoddiskussion 

En totalundersökning är positiv eftersom att alla i populationen kan delta i undersökningen, 

vilket gör att resultaten alltid representerar hela gruppen (Olsson & Sörensen, 2011). En 

nackdel är att resultatet från studien endast kan användas vid detta tillfälle och generaliseras 

endast till de personer som gått utbildningen denna gång. Fler personer deltog troligtvis i 

studien än om annan metod hade använts, främst då det spar tid med elektroniska enkäter. 

Eliasson (2006) understryker vikten av att det är både billigare och kräver mindre 

arbetsinsats. Att svara på en enkät är inte heller lika personligt som vid intervjuer. Då 

enkäten innehöll öppna frågor kunde liknande svar fås in som vid ett intervjutillfälle, dock ej 

lika ingående. 

En lämplig metod förutom enkäter vid denna studie kunde varit fokusgrupper. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är det en bra metod att använda då grupper är involverade i samma 

situation samt är positivt då mycket information erhålls på kort tid. Deltagarna känner redan 

varandra till viss del och hade kunnat diskutera fram och tillbaka vad som hänt under 

utbildningen som var det viktigaste att ta upp i studien. Detta hade troligtvis lett fram till mer 

djupgående svar. I denna studie var inte fokusgrupp en valmöjlighet då deltagarna arbetar på 

olika orter i Uppsala län och spreds för vinden efter utbildningens slut. 

Att genomföra enskilda intervjuer hade varit positivt för att kunna ställa följdfrågor och ge 

fördjupade svar. Tillräckligt många intervjuer hade inte kunnat genomföras för att anses 

lämpligare än enkäterna. Tidsbrist är ett känt fenomen inom hälso- och sjukvården och 

därför valdes denna metod bort. Vid intervjuer kan det vara ett problem att hitta en tid som 

passar samt att en intervju tar längre tid än att besvara en enkät. Då vårdcentralerna är 

utspridda över hela Uppsala län hade dessutom mycket tid och resor gått åt för författaren av 

uppsatsen. 
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6.1.1 Diskussion av bortfall 

Landstingets medverkan har varit en positiv del av undersökningen. Detta gav möjlighet till 

att författaren av uppsatsen fick presentera studien muntligt inför alla 

uppdragsutbildningsdeltagare vilket förhoppningsvis ökar deltagandet i jämförelse med att 

enbart ett mail med informationen hade skickats. Då enkäten kunde utformas i Webropol 

som är ett välkänt verktyg för vårdpersonal kunde många missförstånd med programmet 

undvikas. Förutom detta har frågor kunnat ställas till Landstinget i Uppsala län som 

dessutom är insatt i ämnet vilket setts som en stor fördel i arbetet. 

Medvetna ansträngningar för att minska bortfallet har gjorts. Eliasson (2006) tar upp fem 

tillvägagångssätt för att minska bortfallet – följebrev med tydlig information, lättförståeliga 

och tydliga enkätfrågor samt undvikande av känsliga frågor, en kort enkät som inte tar mer 

än 20-30 minuter att besvara, lättläst och luftig layout samt utskick av påminnelse en eller 

två gånger. Detta har fullgjorts genom den muntliga presentationen av studien, utskick av 

följebrev, inga känsliga frågor har ställts, enkäten tog endast 5-10 minuter att besvara, 

layouten är utformad på ett sätt som deltagarna är vana vid samt utskick av en påminnelse 

efter en veckas tid. Trots detta valde sex deltagare att inte svara på enkäten. Trots att det är 

en relativt liten siffra har den ändå större betydelse vid detta tillfälle eftersom det är en liten 

undersökningsgrupp. Anledningen till bortfallet kan vara tekniska problem, till exempel att 

enkäten skickats till fel mailadress eller att hemsidan med enkäten inte fungerat för 

respondenten. Det kan också bero på tidsbrist bland personalen. Detta kan ge felaktiga 

resultat. Det kan vara de negativa till utbildningen som valt att inte svara på enkäten. Då 

deltagarna från uppdragsutbildningen arbetar på olika vårdcentraler kan det vara 

vårdpersonal från de centraler där implementeringen fungerat dåligt som valt att inte delta i 

studien vilket ger missvisande resultat. Många av de som svarat har likartade resultat och 

förhoppningsvis skulle inte resultatet förändrats om dessa sex personer medverkat. 

Att studien genomfördes i samarbete med Landstinget i Uppsala län var troligtvis en fördel 

då studien kan tyckas viktigare när en organisation medverkar. Det kan även vara en nackdel 

om Landstinget skickar många enkäter, vilket kan tyckas tjatigt. 

6.1.2 Enkätens förbättringsmöjligheter 

Frågorna 2, 4, 5 och 6 på enkäten skulle behövt alternativet ”arbetar inte med denna 

levnadsvana” då det inte var säkert att alla respondenter regelbundet arbetade med alla fyra 

levnadsvanorna. Frågorna 4 - 6 kan upplevas upprepande och därför borde de sammanfattats 

till en fråga. Fråga nummer 12 skulle behövt en öppen fråga med kommentarer då 

respondenterna valde att ge kommentarer till denna fråga under nästkommande fråga 

istället.  
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6.1.3 Genomförd analysmetod 

Vid den kvantitativa analysen kunde dataprogrammet SPSS kommit till användning vid 

sökandet efter yrkessamband. Troligtvis hade detta sparat tid då samband mellan yrkena inte 

var helt tydliga. Utöver detta anses den kvantitativa metodanalysen genomförts på bästa 

möjliga sätt och inga problem har uppstått. Procentuella tal har undvikits då det kan anses 

missvisande vid ett litet antal personer. 

Gällande den kvalitativa analysen valde inte alla deltagare att svara på de öppna frågorna, 

därför blev den enklare innehållsanalysen inte särskilt ingående. Meningsbärande enheter, 

kondensering samt kodning ansågs inte nödvändigt att genomföra vid det lilla antalet 

deltagare. Likheter kunde urskiljas på en gång då många gav samma svar i de öppna 

frågorna. Eftersom endast några få svarade på de öppna frågorna kunde ibland svårigheter 

med samband uppstå då svaren kunde vara spretiga och motsägelsefulla, exempelvis tyckte 

en deltagare att medarbetare kan vara ett hinder vid implementeringsprocessen medan en 

annan deltagare anser att många medarbetare är intresserade. 

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Reliabilitet innebär att undersökningen ger samma resultat vid en ny mätning (Olsson & 

Sörensen, 2011). Resultatet visar överrensstämmelse med kursutvärderingen av Uppsala 

universitet. De slutna enkätfrågorna hade vid en ny undersökning gett samma resultat, men 

inte vid de öppna frågorna. Skälet är att det är svårt att komma ihåg sitt tidigare svar samt att 

svaren kan påverkas av aktuella händelser under perioden efter första ifyllningstillfället. 

Validitet innebär att rätt sak mäts. Hög validitet innebär ett lågt antal systematiska fel 

(Olsson & Sörensen, 2011). Om det funnits tid till att testa enkäten innan utskick hade 

validiteten ökat. Detta ansågs inte möjligt, däremot har Landstinget i Uppsala län haft 

möjlighet att kontrollera enkäten innan utskick. Det fanns inget internt bortfall och alltså har 

alla deltagare valt att svara på alla frågor, därför anses frågorna rätt utformade och 

begripliga. 

Generaliserbarhet betyder att slutsatser utifrån resultatet kan dras till hela populationen 

(Olsson & Sörensen, 2011). Resultatet från undersökningen representerar alla deltagare av 

denna utbildning då det är en totalundersökning. Då bortfallet har beaktats anses resultatet 

fortfarande generaliserbart. Nackdelen är dock att resultatet endast gäller denna 

utbildningsgrupp och kan inte generaliseras till de som ska gå utbildningen exempelvis i 

höst. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från undersökningen visar till viss del överensstämmelse med resultatet från 

kursutvärderingen som Uppsala Universitet gjort, där deltagarna uppgett att de i stort sätt är 

nöjda med utbildningen (M. Holm, personlig kommunikation, 13 maj 2013). Resultatet från 

kursutvärderingen gällde bland annat svårighetsgrad och informationsinnehåll. Det är 
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positivt att deltagarna är nöjda både över informationsinnehållet samt att de haft nytta av 

kunskapen. Trots att resultatet visar att deltagarna haft nytta av kunskap från utbildningen 

upplever de att det saknas något ut i utbildningen. Blomstrand med flera (2012) hävdar att 

det är enkelt att nå ut till de med ohälsosamma levnadsvanor, till exempel via frågeformulär, 

men att det krävs att vårdpersonal hjälper till vid beteendeförändringen. Därför är det även 

viktigt att vårdpersonal som gått uppdragsutbildningen är nöjda och använder kunskapen i 

arbetet. 

6.2.1 Utbildningens bidragande till ökad kunskap 

Deltagarna hade relativt gemensamma förväntningar inför utbildningen. Förväntningarna 

handlade främst om att öka kunskapen om levnadsvanorna och hur arbetet med dem ska gå 

till rent praktiskt. De flesta deltagarna anser att förväntningarna infriats till viss del. Dacey 

med flera (2012) har genom sin studie påvisat att liknande utbildningar inom hälso- och 

sjukvården faktiskt leder till ökad kunskap. 

Det kan vara svårt att ändra sitt arbetssätt, därmed kan implementeringen av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer skapa röra på arbetsplatsen. Det kan vara svårt att läsa 

sig till hur förändringarna på vårdcentralerna ska gå till för att bli så bra som möjligt. Genom 

utbildningen har deltagarna, utöver ökad kunskap om hur arbetet ska gå till, haft möjlighet 

att rådfråga, få tips och idéer samt skapa kontakter för att i efterhand kunna skapa ett 

samarbeta mellan vårdcentraler. 

Positivt med resultatet är att ingen deltagare är fullständigt missnöjd utifrån 

förväntningarna. Detta kan bero på att deras förväntningar inför utbildningen främst var 

ökad kunskap. Det har troligtvis de flesta deltagare fått från någon av delarna i 

uppdragsutbildningen. Då fler från yrkeskategorin med sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

dietister upplever att informationen om riktlinjerna kommit till nytta än vad 

distriktssköterskorna anser samt att distriktssköterskorna bedömer förbättrings- och 

implementeringsuppgiften som mer användbar kanske deltagarna på något sätt kan delas 

upp efter behov. Möjligtvis skulle det kanske kunna finnas olika inriktningar inom 

utbildningen.  

Anledningen till att ingen är totalt missnöjd med utbildningen kan vara att de som går 

utbildningen är de som är intresserade av denna typ av arbete. Troligtvis vill de att deras 

vårdcentral ska arbeta mer sjukdomsförebyggande och att Socialstyrelsens riktlinjer ska 

implementeras på ett effektivt sätt, därför tar de emot informationen som de fått tillgång till. 

6.2.2 Stöd och hinder vid implementeringen av riktlinjerna 

Alla deltagare anser att de har fått tillräckligt med stöd av chef/arbetsledare vid 

implementeringsprocessen med undantag för två deltagare. De två deltagarnas egna 

kommentarer kring detta var tidsbrist och att chefen helt enkelt inte pratat om 

implementeringen efter utbildningens slut. Det hade varit intressant att veta om dessa två 

personer som inte fått stöd arbetar på samma vårdcentral, det vill säga att de har samma 
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chef/arbetsledare. Detta valdes dock att inte tas upp som fråga i enkäten då få från samma 

vårdcentral deltog i studien och hade i så fall kunnat identifieras av andra deltagare. 

Ett förvånansvärt resultat var att de flesta deltagare upplever att de fått stöd från 

chef/arbetsledare. Vanligtvis kan det vara svårt för chefen att förstå vikten av att satsa på 

långsiktiga hälsofrämjande arbeten. Ett inte så överraskande resultat var att största hindret 

vid implementeringen är brist på tid. Tid är något som det inte finns överflöd av inom hälso- 

och sjukvården och ställer ofta till problem. Då chefen stöttar vid implementeringsprocessen 

bör åtminstone en del tid kunna avsättas. Att tänka på är att tiden som avsätts vid 

implementeringen kommer att sparas in på lång sikt. Personalen har på lång sikt lärt sig att 

arbeta mer tidseffektivt samt att patienterna får mer hjälp under kort tid och blir troligtvis 

inte sjuka lika ofta efter sina beteendeförändringar. 

6.2.3 Kunskap som används i arbetet på vårdcentralerna 

Den kunskap som deltagarna anser att de har mest nytta av från utbildningen är motiverande 

samtal, information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer, fördjupning inom 

levnadsvanorna samt förbättrings- och implementeringsuppgiften.  

En studie av Noordman, Weijden och Dulmen (2012) visar att användningen av motiverande 

samtal bland vårdpersonal ger samma effekt som att en specialist inom området ger samma 

information. Detta tyder på att motiverande samtal är en effektiv metod och därför är det 

intressant att deltagarna av utbildningen upplever det som den viktigaste kunskapen från 

utbildningen. Samma studie visar även att hälsan bland patienter ökar av motiverande 

samtal vilket också är positivt. Information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer är 

förståeligt att deltagarna haft nytta av. Då riktlinjerna kom kan det vara mycket information 

att ta till sig på kort tid, vilket kan leda vidare till förvirring. Troligtvis har informationen från 

utbildningen gett en klarare bild av riktlinjerna. Samma sak gäller fördjupning inom 

levnadsvanorna. För att kunna arbeta med levnadsvanorna krävs det att vårdpersonalen har 

djupare kunskap om dem. Att ha denna kunskap leder också till ökad förståelse för hur 

viktigt det är med hälsosamma levnadsvanor. Förbättrings- och implementeringsuppgiften 

har gett möjlighet att testa kunskapen rent praktiskt och att fundera utifrån sin vårdcentral 

hur implementeringen kan gå till. Att genomföra något empiriskt leder vanligtvis till lärdom. 

Lite förvånande resultat är att deltagarna haft mest nytta av fördjupningen kring 

levnadsvanorna samtidigt som det de saknar mest i utbildningen är mer fördjupning kring 

levnadsvanorna, till exempel teoretiskt, medicinskt och praktiskt samt mer om sömn och 

stress. Att deltagarna vill ha mer information om sömn och stress trots att det inte tillhör 

riktlinjernas fokusämnen beror nog på att många patienter söker för dessa problem. 

Vanligtvis hör sömnproblem ihop med exempelvis alkohol eller fysisk aktivitet. Samma sak 

gäller stress, det kan i många fall kopplas ihop med ohälsosamma matvanor och rökning. Mer 

fördjupning inom levnadsvanorna kan även ges genom att mer fokus läggs på hur arbetet 

kring dessa kan gå till rent praktiskt genom till exempel föreläsare som är mer insatta inom 

området eller att kurslitteraturen är mer ingående. 
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6.2.4 Ökad användning av motiverande samtal 

Tidigare forskning av Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) visar att 

sjuksköterskor upplever motiverande samtal som ett värdefullt verktyg. Detta stämmer 

överens med resultatet från dennas studie då alla deltagare från utbildningen anser att det är 

ett bra verktyg samt att alla deltagare, med undantag för en, använder motiverande samtal 

mer eller lika mycket i sitt arbete idag än innan utbildningen.  

Resultatet stämmer överens med studiens teoretiska perspektiv. Motiverande samtal ökar 

patienternas ”efficacy expectation” (individens tillit över förmågan att kontrollera en 

situation) genom att patienterna själva kommer fram till egna lösningar samt att 

vårdpersonalen bekräftar patientens handlingar. Under samtalet har patienten möjlighet att 

ställa frågor om till exempel sjukdomar och därför kan även patientens ”outcome 

expectations” (individens tillit att en förändring leder till resultat) stärkas. I många fall, 

exempelvis vid rökning, vet patienten de medicinska vinsterna med att sluta röka, till 

exempel en minskad risk för cancer. Det stora problemet är vanligtvis att motivation och tillit 

saknas, vilket motiverande samtal bidrar till genom att vårdpersonalen stärker personens 

inre motivation till förändring genom öppna frågor och bekräftande. Patienten behöver även 

komma fram till de personliga vinsterna som kan vinnas genom ett rökstopp. 

Enligt Doyle med flera (2011) är det inte endast patientens self-efficacy som ökar på grund av 

motiverande samtal. Deras studie visar att sjuksköterskor som gått en kort kurs för att 

hantera svåra kommunikationssituationer uppnått betydande förbättringar i sin self-efficacy. 

Motiverande samtal kanske inte är vad som avses vid denna studie, men det är ett verktyg 

som hjälper vårdpersonal att kommunicera på rätt sätt. När personalen har ett 

kommunikationsmönster att följa blir arbetet lättare att utföra samt att patienternas trygghet 

ökar vid mötet då all vårdpersonal arbetar på liknande sätt. 

6.2.5 Ökad säkerhet ger ökad trygghet 

Resultatet från studien visar att de flesta deltagare från uppdragsutbildningen upplever en 

liten ökad säkerhet i arbetet med levnadsvanorna. Att de inte känner en mycket ökad 

säkerhet kan troligtvis kopplas samman med att deltagarna upplever att något i utbildningen 

saknas. Fokus vid denna enkätfråga bör legat på varför en del känner en ökad säkerhet och 

varför resterande inte känner en ökad säkerhet. 

Angående i vilken situation frågan om levnadsvanor ska tas upp är det många som inte 

upplever någon skillnad i säkerhet. 34 procent av befolkningen har enligt Nilsen med flera 

(2012) uppgett att de vill att vårdpersonal ska ta upp frågan om levnadsvanor. Människor är 

olika känsliga för dessa ämnen och därför kan det vara svårt att ta upp frågan om de olika 

levnadsvanorna. Att ta upp ämnet vid fel tillfälle kan leda till konflikter med patienten som 

därefter kan vara svåra att ta sig ur.  

Tobak är den levnadsvana som de känner mest ökad säkerhet att arbeta med. Orsaken till 

detta kan vara att tobak, särskilt rökning, är en ovana som inte längre är accepterad i dagens 

samhälle. Alla vet att rökning är farligt och det är inte lika känsligt att säga till en person som 

röker att den kan få cancer som att säga till en överviktig person att den behöver röra på sig 
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mer. Självklart kan det vara ett känsligt ämne för personen som röker då det kan upplevas 

tröttsamt med all upprepad information om att det är farligt. 

Övning ger färdighet och därför kanske fler övningsuppgifter inom utbildningen kan öka 

säkerheten bland deltagarna. Tidsbrist är troligtvis ett problem för att detta ska kunna 

genomföras. Små kommunikationsövningar inom det vardagliga arbetet som sedan kan 

analyseras och diskuteras under kommande träff kanske kan öka säkerheten ytterligare. 

Cirka hälften av deltagarna upplever att det är lite lättare att föra en dialog med patienten 

efter utbildningen. Anledningen till detta är troligtvis att de lärt sig använda verktyget 

motiverande samtal. Då har kunskapen kring hur samtalet går till ökat, vilket enligt 

författaren bör leda till ökad säkerhet. Ökad säkerhet bland vårdpersonalen bör leda till ökad 

trygghet bland patienter. Detta kan i slutändan leda till att fler patienter blir motiverade till 

ändrade levnadsvanor. 

6.2.6 Praktisk tillämpning och fortsatt forskningsarbete 

Vid kommande utbildningar kan resultatet användas genom att fokusera på de delar som 

deltagarna från denna utbildning anses saknas samt vilka förväntningar de hade inför 

utbildningen. Fokus bör med denna utgångspunkt ligga på mer fördjupning inom 

levnadsvanorna, mer information om sömn och stress samt att deltagarna ges möjlighet att 

diskutera, samarbeta och nätverka med varandra. Av utbildningens innehåll har deltagarna 

mest nytta av motiverande samtal, information om riktlinjerna, fördjupning inom 

levnadsvanorna samt förbättrings- och implementeringsuppgiften.  Då de haft nytta av dessa 

delar i utbildningen bör fokus fortsätta ligga på dem. Däremot anser de flesta deltagarna att 

något ut i utbildningen saknas och ingen deltagare är helt tillfredsställd utifrån sina 

förväntningar. Vad detta beror på skulle behöva undersökas vidare, till exempel via 

intervjuer. I denna studie framkommer saknad av mer fördjupning inom levnadsvanorna, 

information om sömn och stress samt mer praktiska exempel. Då de olika yrkesgrupperna 

har en del olika synpunkter på nyttan av innehållet kan möjligtvis deltagarna delas upp i 

olika grupper efter behov och inriktning. Att komplettera kurslitteraturen med mer fördjupad 

information om levnadsvanorna, till exempel medicinsk kunskap, samt mer föreläsare från 

praktiken är andra förslag. 

När implementeringen skett på vårdcentralerna kan vid kommande utbildningar tas upp 

vilka sätt som fungerade och vilka sätt som inte fungerade. Då implementering är ett 

långsiktigt arbete vore en senare studie om användningen av kunskapen från utbildningen 

intressant. En senare genomförd studie kan även undersöka om förändringen på 

vårdcentralen är bestående eller inte. För att undersöka om utbildningen har betydelse vid 

implementeringsprocessen kan Uppsala län jämföras med ett län där implementering av 

riktlinjerna sker men då vårdpersonal inte har gått utbildningen. På det viset ges information 

om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder men behåller fokus på utbildningens nytta. 
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En epidemiologisk studie ger kunskap om orsakssammanhang bakom ohälsa eller hur hälsan 

fördelas i samhället (Andersson, 2006). En studie om hur trenden bland levnadsvanor 

förändrats efter att uppdragsutbildningen startat skulle vara intressant. Det kan till exempel 

vara genom att jämföra Uppsala läns trender i levnadsvanor före utbildningen med trenderna 

efter utbildningen. Det kan dock vara svårt att veta om förändringen bland levnadsvanor 

faktiskt berodde på insatserna efter denna utbildning eller den allmänna trenden i samhället.  

Ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv leder förhoppningsvis utbildningen till att vårdpersonal 

lägger större vikt vid samtalsämnet levnadsvanor under sjukvårdsbesök. Detta i sin tur bildar 

ökad kunskap och insikt bland befolkningen. Att befolkningen har hälsosamma levnadsvanor 

ökar folkhälsan genom att sjukdomar så som fetma, cancer och hjärt-kärlsjukdomar minskar 

samt minskar mortaliteten. 

6.3 Etikdiskussion 

Tanken var från början att de olika yrkesgrupperna skulle kunna jämföras med varandra. Få 

deltagare arbetade dock inom yrkena sjuksköterska, sjukgymnast och dietist för att de skulle 

förbli anonyma i resultaten. Därför bildade dessa efter hand en gemensam yrkesgrupp för att 

dessa sedan skulle kunna jämföras mot distriktssköterskor. Detta medförde att en del 

resultat inte kunde jämföras mellan yrken. Utöver detta har inga etiska problem uppstått 

under studiens gång. 

7 SLUTSATSER 

 Deltagarnas förväntningar inför utbildningen var främst att få ökad kunskap om att 

arbeta med levnadsvanorna i praktiken. De flesta anser att förväntningarna har 

infriats ganska bra. Ingen är dock fullständigt nöjd utifrån sina förväntningar. 

 

 De flesta deltagare upplever att de fått tillräckligt med stöd från sin chef/arbetsledare. 

Hinder som uppstått vid implementeringen är särskilt tidsbrist. 

 

 Den kunskap från utbildningens innehåll som deltagarna haft mest nytta av i arbetet 

är motiverande samtal, information om riktlinjerna, fördjupning inom 

levnadsvanorna och förbättrings- och implementeringsuppgiften. Nästan alla 

deltagare anser att något i utbildningen saknas, det som de anger är framförallt mer 

fördjupning inom de olika levnadsvanorna, mer information om sömn och stress samt 

mer praktisk tillämpning. 
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 Alla deltagare anser att motiverande samtal är ett verktyg som underlättar i arbetet 

och använder det antingen lika mycket eller mer i arbetet idag som innan 

utbildningen. 

 

 Utbildningen har bidragit till en liten ökad säkerhet i arbetet med levnadsvanorna.  

 

 I kommande utbildningar bör mer fördjupad kunskap om levnadsvanorna ges, 

exempelvis genom externa föreläsare som är mer insatta inom området, mer 

praktiska exempel, kompletterande kurslitteratur samt mer information om sömn och 

stress. Möjligtvis skulle deltagarna kunna delas upp efter yrkesgrupper, behov eller 

inriktning. 

 

 På lång sikt ökar folkhälsan då vårdpersonal lägger större vikt vid samtalsämnet 

levnadsvanor genom att befolkningens kunskap ökar. Med hälsosamma levnadsvanor 

minskar sjukdomar som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar, vilket på så vis 

minskar mortaliteten. 
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BILAGA A. FÖLJEBREV 

 

 

Uppdragsutbildning 

Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken 

Genom att klicka här (xxx) kommer du direkt till frågeformuläret. 

Frågeformuläret skickas till Dig då Du varit deltagande i uppdragsutbildningen ”Att arbeta 

med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken” på Uppsala Universitet. Jag är student vid 

Folkhälsoprogrammet på Mälardalens Högskola och läser nu det tredje och sista året. Mitt 

examensarbete skriver jag som en del av utvärderingen för utbildningen, detta i samarbete 

med Landstinget i Uppsala län. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken kunskap 

från utbildningen som Du haft eller kommer att ha användning av på Din vårdcentral vid 

införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

Frågeformuläret tar cirka 5-10 min att besvara. Medverkan är frivillig men Dina svar 

är värdefulla för att resultaten ska vara rättvisande. Att resultaten är rättvisande är viktigt för 

mig för att mitt examensarbete ska bli så bra som möjligt samt för Landstinget i Uppsala län 

för att uppdragsutbildningen ska bli så bra som möjligt vid nästa utbildningstillfälle. 

Såhär svarar Du på frågeformuläret. Klicka på länken (xxx) så kommer Du direkt till 

formuläret. Du svarar direkt genom att klicka i de alternativ som passar Dig. Det finns även 

öppna frågor där Du kan lämna ytterligare information. När Du är klar med alla frågor 

klickar Du på ”skicka” nederst på sidan.  Du är helt anonym och Dina svar går inte att härleda 

till Dig. På grund av detta kommer en påminnelse om svar att skickas ut till Dig även om Du 

redan svarat på frågeformuläret. Dina svar skyddas av Sekretesslagen samt 

Personuppgiftslagen. De uppgifter Du lämnar hanteras konfidentiellt. 

Sista svarsdag är 30/4 - 2013, men det är önskvärt att du svarar så fort som möjligt. 

 

Vid frågor angående undersökningen eller frågeformuläret 

kontakta gärna mig, uppgifter finns nederst på denna sida. 

 

Undersökningens resultat kommer att redovisas under sommaren 2013. 

 

Tack på förhand för Din medverkan!  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Malin Asp, Student Mälardalens Högskola 

Mail: xxx 

Telefon: xxx 

http://www.webropolsurveys.com/S/99F58663FF5E35A8.par
mailto:asp.malin@gmail.com
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BILAGA B. FRÅGEFORMULÄR 

 

Frågeformulär - 

Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken  

1. Yrke: 

o Distriktssköterska 

o Sjuksköterska 

o Sjukgymnast 

o Dietist 

o Annat 

2. Vilka levnadsvanor arbetar du regelbundet med? 

Det är tillåtet att kryssa i fler alternativ. 

o Alkohol 

o Tobak 

o Fysisk aktivitet 

o Matvanor 

3. Vilka förväntningar hade du innan utbildningens start? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Känner du dig efter utbildningen säkrare på i vilken situation du ska ta upp 

frågor angående 

 Ja, mycket      Ja, lite grann      Nej, ingen skillnad 
  
   Tobak       _____________________ 
 
    Alkohol   ________________________________ 
 
    Fysisk aktivitet    ______________________ 
 
   Matvanor  ________________________________ 
 

5. Känner du en större säkerhet i ditt arbete på grund av utbildningen angående 

  Ja, mycket      Ja, lite grann      Nej, ingen skillnad 
  
   Tobak       _____________________ 
 
    Alkohol   ________________________________ 
 
    Fysisk aktivitet    _____________________ 
 
   Matvanor  ________________________________ 
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6. Upplever du att det är lättare efter utbildningen att föra en dialog med en 

patient angående  

 Ja, mycket      Ja, lite grann      Nej, ingen skillnad 
  
   Tobak       ______________________ 
 
    Alkohol   ________________________________ 
 
    Fysisk aktivitet    ______________________ 
 
   Matvanor  ________________________________ 

 

7. Hur ofta använde du Motiverande samtal som verktyg i ditt arbete före 

utbildningen? 

o Mycket ofta 

o Ofta 

o Sällan 

o Mycket sällan/aldrig 

8. Använder du Motiverande samtal som verktyg i ditt arbete idag? 

o Mycket ofta 

o Ofta 

o Sällan 

o Mycket sällan/aldrig 

9. Anser du att Motiverande samtal underlättar ditt arbete med 

levnadsvanorna? 

o Mycket mer än vanligt 

o Mer än vanligt 

o Inte mer än vanligt 

o Nej, inte alls 

10. Vilken kunskap från utbildningen upplever du att du haft mest nytta av i ditt 

arbete? 

o Information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

o Motiverande samtal 

o Fördjupning inom alkohol, kost, fysisk aktivitet, tobak, sömn och stress 

o Förbättrings – och implementeringsuppgiften 

o Epidemiologi 

o Ojämlik hälsa 

o Kurslitteratur 

o Annat 

11. Om annat, ange vad 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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12. Upplever du att något i utbildningen saknades för att du skulle känna dig 

säkrare med ditt arbete kring levnadsvanor? 

o Ja 

o Nej 

13. Har din chef/arbetsledare stöttat dig i implementeringsprocessen på 

vårdcentralen? 

o Ja, mycket 

o Ja, lite grann 

o Nej 

14. Kommentar 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

15. Fanns/finns det hinder när det gäller implementeringsprocessen för 

levnadsvanorna? 

o Ja 

o Nej 

16. Kommentar 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

17. Hur upplever du att dina förväntningar inför utbildningen har förverkligats 

nu i efterhand? 

o Mycket bra 

o Ganska bra 

o Ganska dåligt 

o Mycket dåligt 

18. Övriga kommentarer 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

Malin Asp 

studerande vid Folkhälsoprogammet 

Mälardalens högskola 

 

I samverkan med Landstinget Uppsala län och Uppsala universitet



 

 

BILAGA C. PÅMINNELSE 

 

 

Uppdragsutbildning 

Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken 

Detta meddelande är en påminnelse. Om Du redan har svarat på frågeformuläret kan Du 

strunta i detta.  

Jag är student från Folkhälsoprogrammet som i samarbete med Landstinget i Uppsala län 

gör en utvärdering av uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande 

metoder i praktiken”. Jag vill gärna att Du tar dig tid att svara på frågeformuläret. Det tar 

endast 5-10 minuter och Du behöver enbart klicka på denna länk -> (xxx) <- för att 

komma till frågeformuläret. Det är frivilligt att medverka, men Dina svar är väldigt 

betydelsefulla för mig och Du är självklart helt anonym. 

 

Sista svarsdag är 30/4 – 2013. 

 

Tack på förhand! 

Malin Asp 

Studerande Folkhälsoprogrammet 

Mälardalens Högskola 

Mail: xxx 

Telefon: xxx 

  

http://www.webropolsurveys.com/S/99F58663FF5E35A8.par
mailto:asp.malin@gmail.com
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