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Sammanfattning

Bakgrund: Forskning har visat att risken för livsstilsrelaterade sjukdomar påverkas av en
persons levnadsvanor. Folkhälsan i Sverige är globalt sett god, trots det insjuknar tiotusentals
människor varje år i sjukdomar som hade kunnat förhindras med förebyggande hälso- och
sjukvård. Ohälsan rapporteras vara som allra störst i Gävleborgs län. I Gävleborgs län blir alla
som fyllt 40 år erbjudna ett kostnadsfritt hälsosamtal via sin hälsocentral. Samtalet kan hållas
av en distriktsköterska och huvudfokus i hälsosamtalet är patientens levnadsvanor. Syfte:
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar
på hälsocentraler i Gävleborgs län. Metod: Tio deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna
deltog i studien. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade telefonintervjuer.
Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: Resultatet
presenteras utifrån tre huvudkategorier: Tydlig struktur på hälsosamtalet, nytändning och
motivation efter hälsosamtalet och brister i hälsosamtalet. Deltagarna upplevde en tydlig
struktur på hälsosamtalet då stjärnprofilen visualiserade patienternas totala hälsostatus på ett
tydligt sätt. Flertalet deltagare hade blivit mer motiverade till att göra en livsstilsförändring
efter hälsosamtalet, hälsosamtalet hade startat en reflektion angående deras hälsa. De hade
också en förhoppning om att hälsosamtalet skulle ge de en nytändning. Majoriteten av
deltagarna uppgav att det fanns brister i hälsosamtalet, de saknade erbjudande om uppföljning
och de önskade även mer individanpassad rådgivning. Slutsats: Patienters upplevelser av
hälsosamtal för 40-åringar sågs som en positiv ”hälsocheck-up”. Samtalsledarens roll har
betydelse för upplevelsen av hälsosamtalet. Det framkom att hälsosamtalet har brister
gällande uppföljning. Deltagarna saknade individanpassad rådgivning. 40-årssamtalet levde
inte upp till patientens förväntningar och förhoppningar.

Nyckelord: Distriktssköterska, hälsosamtal, levnadsvanor, livsstilsförändring

Abstract

Background: The risk of lifestylediseases is caused by a persons habits. Globally, the public
health in Sweden is good, despite that, ten thousands of people get diseases which could have
ben avoided with preventive healthcare. The illness seems to be worst in Gävleborgs county,
Sweden. In Gävleborgs county get all the 40 year olds offered a free health interview by his
health care centre. The interview can be held by a districtnurse and the main focus in the
interview is the patients habits Aim: The aim of this study was to describe patients
experiences of health interviews for 40-year olds at health care centres in Gävleborgs county.
Method: Ten participants that filled the inclusioncriteria participated in the study. The
datacollection was collected by semi-structured telephoneinterviews. The material was
analysed with qualitative content analysis. Main findings: The results is presented by three
categories: Clear structure at the health interview, reawakening and motivation after the
health interview and shortcomings in the health interview. The participants experienced a
clear structure of the health interview. The “starprofile” visualised the patients total state of
health in a distinct way. Most of the participants have been more motivated to make a
lifestylechange after the health interview, the health interview have started a reflection
regarding their health. They had also an expectation that the health interview should give
them a reawakening. The majority of the participants declared shortcomings in the health
interview, lack of follow-up and more individualized advices regarding health was requested.
Conclusion: Patients experiences of health interviews for 40-year olds was seen as a positive
“healthcheck-up”. The moderator had a great meaning for the total experience of the health
interview. It emerged that the health interview has shortcomings when it comes to follow up.
The lack of individulazied consulting was found out. The interview did not live up to the
participants expectations.

Keywords: Districtnurse, habits, health interview, lifestylechange
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Introduktion
Ashenden, Silagy och Weller (1997) betonar i sin forskning att risken för livsstilsrelaterade
sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk lungsjukdom och psykisk
ohälsa påverkas av en persons levnadsvanor. Senaste 25 åren har livsstilsrelaterade sjukdomar
som hjärtinfarkt, diabetes och olika former av cancer ökat i takt med att användningen av
tobak, alkohol, dåliga kostvanor och bristen på fysisk aktivitet skjutit i höjden. Ett högt BMI
är en av de fem främsta riskfaktorerna för att drabbas av olika livsstilssjukdomar och under de
senaste 10 åren har övervikt och fetma (BMI > 25) ökat enormt i Sverige. Fetma har
tredubblats sedan 1980 talet, detta betyder att över en miljon vuxna idag lider av fetma. Vilket
är ett allvarligt hot mot hälsan som leder till andra livsstilssjukdomar. Grav fetma (BMI > 40)
innebär tio gånger större risk att dö i förtid jämfört med normalviktiga. Hälften av alla män
lider av fetma medan en tredjedel av alla kvinnor har fetma. 2016 uppgav 51 % att de är
överviktiga, detta är en tredubbling från 1980-talet. Att främja hälsa och förebygga sjukdom
hos individer som leder till en bättre folkhälsa är kärnan i distriktssköterskans arbete
(Lundberg, Jong, Kristiansen & Jong 2017). Folkhälsan i Sverige är globalt sett god, trots det
insjuknar tiotusentals människor varje år i sjukdomar som hade kunnat förhindras med
förebyggande hälso- och sjukvård. Det län som ligger sämst till är bland annat Gävleborgs
län, där ohälsan rapporteras vara som allra störst (Folkhälsomyndigheten 2018; Carlson &
Bergh 2014; Ashenden, Weller & Silagy 1997).

Bakgrund
Livsstilsrelaterade sjukdomar
Enligt WHO (2019) menas livsstilsrelaterade sjukdomar (även kallat folksjukdomar) ”icke
smittsamma sjukdomar som inte överförs mellan människor och som i sig inte är en
infektion”. Här är sjukdomen kopplad till en människas levnadsvanor och hit räknas till
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, KOL, astma, cancer och diabetes. Två av tre
dödsfall i världen orsakas av livsstilsrelaterad sjukdom, därför är det viktigt för både
individen och samhället att arbeta preventivt mot dessa. Hjärt- och kärlsjukdomar beror till
största delen på åderförkalkning i hjärtat eller kroppens blodkärl, hit räknas bland annat
hjärtinfarkt och stroke. Det kan ge olika symtom beroende på vart förträngningen sitter. 80
procent av all kranskärlssjukdom och stroke hade kunnat förebyggas med hälsosamma
levnadsvanor (WHO 2019; Läkemedelsverket 2019a). KOL betyder kroniskt obstruktiv
lungsjukdom och innebär att luftflödet i lungorna ständigt är nedsatt på grund av
inflammation. Astma beror på en övergående sammandragning av luftvägarna som ger
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andnöd (Läkemedelsverket 2019b). Vid typ 2-diabetes har cellerna en minskad känslighet för
hormonet insulin, vilket leder till att det blir en förhöjd sockerhalt i blodet. På sikt avtar
insulinproduktionen helt, vilket ökar blodsockerhalten ytterligare. Detta innebär att insulin till
slut måste tillsättas utifrån. Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja
utvecklingen av typ 2-diabetes (Läkemedelsverket 2019c). Tobaksrökning är den främsta
orsaken till lungcancer och mortaliteten vid lungcancer är hög. Cancer beror på en
okontrollerad celldelning och 30 procent av all cancer skulle kunna förebyggas med sunda
levnadsvanor (Läkemedelsverket 2019d). Nutidens befolkning har en alltmer stillasittande
vardag som bidrar till en sämre folkhälsa. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol och ohälsosamma
kostvanor är några andra riskfaktorer för ohälsa (WHO 2019; Folkhälsomyndigheten 2018).
Små förändringar i sin livsstil och bland sina levnadsvanor kan ge stora hälsovinster
(Ashenden, Silagy & Wellner 1997).

Skillnader i hälsa hos olika grupper i samhället
Socioekonomiska skillnader i samhället bidrar till en mer ojämlik hälsa. Enligt Bräutigam
Ewe et al (2019) så har kvinnor i åldern 40-65 år med hög utbildningsnivå högre tendens att
söka hälsoförebyggande vård. Forskning enligt Sargent-Cox & Anesty, (2015) visar att yngre
människor idag generellt sett har bättre koll på sin hälsa än de som är äldre (>80 år). Yngre
verkar vara mer upplysta än äldre. Detta skulle kunna medföra att ungdomar som växer upp
idag kommer att kräva mer av primärvården i framtiden än vad äldre gör i dagsläget (SargentCox & Anstey. 2015). Det har visat sig finnas mer ohälsa bland lågutbildade. De som är högre
utbildad har mer kunskap om sin hälsa och lever också hälsosammare (Jerdén et al. 2018).

Hälsoförebyggande arbete
Att arbeta preventivt innebär att främja hälsa och förebygga sjukdom. Målet är att öka den
fysiska, psykiska och sociala hälsan. Vid preventivt arbete ligger ansvaret hos individen själv,
det typiska vid preventivt arbete är beteendeförändring hos patienten med stöd från kliniken.
Istället för att personer med hög risk ändrar sig mycket är det bättre att många människor med
låg eller måttlig risk för sjukdom ändrar sig lite. En liten insats till många har alltså visat sig
ha större effekt än stora insatser till ett fåtal (Fineberg 2013). Att utbilda och motivera
patienter till en bättre hälsa på gruppnivå via gruppbaserade program, har visat goda resultat i
forskning. Gruppbaserade program leder till att patienter tar hjälp och stöd av varandra och
stöttar varandra till en bättre hälsa. Patienter kan motiveras till att sluta röka eller göra andra
livsstilsförändringar. Genom att stötta och motivera patienter i grupp nås flera patienter på
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samma gång. Patienterna upplever också en känsla av sammanhang vilket bidrar till
beteendeförändring (Prenovost et al. 2018; Schröder et al. 2018). Att arbeta preventivt innebär
att främja hälsa och förebygga sjukdom. Målet är att öka den fysiska, psykiska och sociala
hälsan. Inom primärvården är det viktigt att möjligheten till uppföljning av de preventiva
vårdinsatserna finns, så att dess effekter kan utvärderas. Hälsoförebyggande arbete är i
dagsläget inte något som prioriteras inom primärvården. Troligtvis på grund av att en högre
arbetsbelastning har skapats på grund av kortare vårdtider på sjukhusen. Detta har ställt högre
krav på primärvården (Wilhelmsson & Lindberg 2009; Western, Thompson, Peacock & Stathi
2019). Hälsoförebyggande arbete leder till stora hälsovinster hos befolkningen och det finns
olika metoder för att åstadkomma detta (Lundberg et al. 2017). Forskning enligt Dennison,
Morrison, Conway och Yardley (2013) visar att digitalisering av hälsoförebyggande arbete
kommer att öka i framtiden, de nämner att yngre kan ha stor användning av appar som stödjer
hälsorelaterad beteendeförändring. För att nå ut till alla patientgrupper och minska ohälsa i
framtiden så behöver primärvården börja arbeta mer digitalt. Patienterna ska kunna ha en egen
hälsoprofil på sin hälsocentral där patienten själv ska kunna gå in och studera sin hälsa. Att
arbeta mer digitalt kan också vara att använda sig mer av instrument som mäter hälsa, till
exempel genom att lämna ut stegräknare till patienter som behöver bli mer fysisk aktiva
(Berman et al. 2018; Ljung, Olsson, Rask & Lindahl. 2012; Hagströmer, Kwak, Oja &
Sjöström. 2015; Unick et al. 2017). Brotons et al. (2012) har sett att ohälsan bland
befolkningen i Europa minskar om de regelbundet får en check-up på sin hälsostatus. Genom
planerade kontroller av sin hälsa hos sjukvården har de sett att befolkningen är mer angelägna
att sköta sin hälsa och de upplever sig också få en bättre kontroll över sin hälsa (Brotons et al.
2012).

Distriktsköterskans roll i det preventiva arbetet
Distriktssköterskan omfattas av ICN:s (International Council of Nurses) etiska kods fyra
grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa
samt att lindra lidande. En viktig del i distriktssköterskans arbete är att stärka patienter i olika
åldrar till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt (Svensk Sjuksköterskeförening 2018). I
distriktsköterskans professionella arbete ingår att förebygga ohälsa genom att stärka
patientens självkänsla och ge dem kunskap att leva ett hälsosammare liv (Lundberg et al.
2017; Svane, Egerod & Tønnesen 2018). Att arbeta preventivt innebär att arbeta
hälsoförebyggande. I Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer finns beskrivet hur
distriktsköterskor kan arbeta preventivt med att främja hälsosamma levnadsvanor. Arbetet
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syftar till att stödja personer till att förändra sina levnadsvanor, till exempel vid tobaksbruk,
riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen
2018). Distriktssköterskans roll är att upplysa befolkningen om levnadsvanor.
Distriktssköterskor inom primärvården arbetar med att främja hälsa på olika sätt, mycket
genom patientutbildning och rådgivning. Det är av stor vikt att fånga upp ”riskpatienter” tidigt
i livet för att kunna vägleda dem till en hälsosammare livsstil. Distriktsköterskan bör arbeta
preventivt genom att förebygga så att redan kroniskt sjuka inte blir sjukare men också genom
att friska människor fortsätter behålla sin goda hälsa (Nymberg & Drevenhorn 2016; Berman
et al. 2018).

Motiverande samtal
När motivationen till förändring är låg hos patienten kan det bero på många saker. En metod
för att enklare uppmuntra patienten till beteendeförändring är att använda sig av är
motiverande samtal, MI (Holm Ivarsson 2016). MI utvecklades under 80-talet inom
beroendevården av William Miller och Stephen Rollnick och är en specifik, personcentrerad
samtalsmetod. Samtalsmetoden används vid fördel vid hälsoförebyggande arbete inom
vården, där beteendeförändring hos patienten är en väsentlig del. Metoden syftar till att öka
motivationen till beteendeförändring hos patienten. MI består av fyra delar: samarbete,
acceptans, medkänsla och framkalla (Rollnick & Miller 1995). Östlund, Wadensten,
Kristofferzon & Häggström (2015) betonar att MI främjar livsstilsförändring hos patienten.
Det är svårt att ändra på inrotade vanor hos patienten, men genom att lära sig använda MI som
samtalsmetod så skapas goda förutsättningar för detta. Det kräver dock övning, feedback, de
rätta förutsättningarna och en egen vilja hos sjuksköterskan/distriktssköterskan att vilja lära
sig metoden. Anledningarna till att MI inte används är bland annat brist på träning, stöd och
en osäkerhet att använda metoden (Östlund et al. 2015). Motiverande samtal i grupp har även
visat goda resultat när det kommer till beteendeförändringar. Genom att patienter får vara
delaktiga i en grupp så känner de en känsla av sammanhang (Beckham 2007; Heidemann et
al. 2015).

Hälsosamtal med 40-åringar
I Gävleborgs län blir alla som fyllt 40 år erbjudna ett kostnadsfritt hälsosamtal via sin
hälsocentral (se bilaga 1). Samtalet kan hållas av en distriktsköterska och huvudfokus i
hälsosamtalet är patientens levnadsvanor. Vid dessa samtal fångas högriskindivider in.
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Distriktssköterskan utgår ifrån en ”Stjärnprofil” (se figur 1), där patientens allmänna
hälsotillstånd, tobak, fysisk aktivitet, matvanor, blodsocker, midjemått/BMI, alkohol och
blodtryck undersöks och diskuteras med patienten. Viss provtagning kan förekomma, bland
annat så kollas även blodfetter om patienterna uppvisar riskfaktorer på hjärtkärlsjukdom.
Gävleborgs hälsosamtal med 40-åringar är en primärpreventiv insats vars övergripande syfte
är att öka befolkningens hälsa och välbefinnande. Hälsosamtalen har funnits i Gästrikland
sedan 2001 och i Hälsingland sedan 2006. Under 2018 erbjöd 42 av länets 43 hälsocentraler
hälsosamtal och uppdraget är att samtliga 40-åringar ska erbjudas ett sådant hälsosamtal.
Distriktsköterskan måste ta hänsyn till patientens livssituation i hälsosamtalen. Patienten kan
ha låg socioekonomisk status, låg kunskapsnivå och bristande tro på sig själv, vilket i sig kan
resultera i ohälsa (Region Gävleborg 2018a; Region Gävleborg 2018b).

Figur 1. Stjärnprofil
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Teoretisk koppling
The Health Belief Model utvecklades 1950 av socialpsykologerna Irwin Rosenstock, Godfrey
Hochbaum, Stephen Kegeles och Howard Leventhal. Denna teori uppkom för att studera och
förklara människors hälsobeteende. Modellen menar att människans beteende styrs av dennes
föreställningar om hälsa och sjukdom. Det är flera olika komponenter som påverkar en
människas beteende. När en individ står inför en beteendeförändring så gör hen en analys av
fördelar kontra nackdelar med förändringen. Begreppet självförmåga (self-efficacy) har också
en central roll inom teorin, då individen måste ha tilltro till sin egna förmåga i en specifik
situation för att lyckas göra en beteendeförändring. Teorin betonar att någon triggerfaktor
måste aktiveras för att en lyckad beteendeförändring ska kunna ske, se figur 3 (Glanz, Rimer
& Viswanath 2015). Utbildningsprogram baserade på The Health Belief Model har visat sig
vara mycket effektiva när det kommer till att främja hälsa hos patienter som redan lever med
en kronisk sjukdom. Dessa utbildningar behöver inte vara långa och omfattande för att ge
effekt. Dessa utbildningstillfällen går ut på att öka patienternas self-efficacy och selfmanagement. Det finns inte någon passande svensk översättning på dessa begrepp, men
begreppen betyder en individs tro på sin egna förmåga att hantera symtom, behandling,
fysiska och psykiska konsekvenser och livsstilsförändringar som det innebär med att leva med
en kronisk sjukdom (Jalilian, Motlagh, Solhi & Gharibnavaz 2014; Barlow, Wright, Sheasby,
Turner & Hainsworth 2002).

Upplevd risk
att få sjukdom
Upplevt allvar
hos sjukdomen

Vilka är fördelarna med
beteendeförändringen?
Vilka är nackdelarna med
beteendeförändringen?

Triggerfaktor
Self-Efficacy
Self-management

T.ex.
hälsosamtal,

Livsstilsförändring

stjärnprofil

Figur 3. The Health Belief Model. Översikt av sambandet mellan olika komponenter som
bidrar till livsstilsförändring.
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Problemformulering
Forskning har visat att risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar, kronisk lungsjukdom och psykisk ohälsa påverkas av en persons
levnadsvanor, som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. I Sverige så har övervikt och
fetma tredubblats från 1980-talet. Folkhälsan i Sverige är globalt sett god och hälsan
utvecklas positivt i många grupper i samhället, men inte alla. Folksjukdomarna drabbar
tiotusentals människor varje år, dessa sjukdomar hade kunnat förhindras genom förebyggande
hälso- och sjukvård (Folkhälsomyndigheten 2018). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer och
rekommendationer så finns det beskrivet hur distriktsköterskor kan arbeta preventivt med
detta. Distriktsköterskors preventiva arbete syftar till att främja befolkningens hälsa
(Socialstyrelsen 2018). Det län som ligger sämst till är Gävleborgs län, där ohälsan
rapporteras vara som allra störst (Folkhälsomyndigheten 2018). I Gävleborgs län erbjuds alla
40-åringar ett kostnadsfritt hälsosamtal via sin hälsocentral. I hälsosamtalet är patientens
levnadsvanor i fokus och syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa (Region Gävleborg
2018). Genom att beskriva patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar hoppas
författarna kunna bidra till utveckling av den preventiva vården och därmed minska risken för
livsstilsrelaterade sjukdomar.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar
på hälsocentraler i Gävleborgs län.

Metod
Design
Studien har använt kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck 2008).

Urvalsmetod och undersökningsgrupp
Studien har använt ett bekvämlighetsurval med snowball-/network sampling (Polit & Beck
2008). Via personliga möten kontaktade författarna vänner och bekanta som uppfyllde
inklusionskriterierna för studien, det vill säga de ska ha deltagit på ett hälsosamtal för 40åringar under de senaste 2 åren, de ska ha gjort hälsosamtalet i Gävleborgs län och de ska
kunna förstå och göra sig förstådda på det svenska språket då ingen möjlighet till tolk fanns. I
och med att tiden för studien var begränsad så intervjuades de tio första som tackade ”JA”
fortlöpande. Åtta kvinnor och 2 män ingick i studien, i åldrarna 40 - 42 år. Deltagarna bodde
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på olika orter i Gävleborgs län och hade gjort hälsosamtalet hos olika distriktssköterskor på
olika hälsocentraler. Tidsperioden när deltagarna hade gjort sitt hälsosamtal varierade, en
deltagare hade haft sitt hälsosamtal för några veckor sedan medan en annan hade haft sitt
hälsosamtal för två år sedan. Sex arbetade heltid, två studerade på heltid, en arbetade 50 %
och var sjukskriven 50 % och en deltagare var heltidssjukskriven. Samtliga deltagare var
sambo/gift och hade barn.

Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade telefonintervjuer med tio deltagare (Polit
& Beck 2008). Telefonintervjuer har använts på grund av tidsbegränsning. Intervjuerna
utfördes under vecka 14 och 15 år 2019 via respektive författares hem. En intervjuguide med
totalt åtta öppna huvudfrågor har utformats som svarar mot studiens syfte, några exempel är
”Berätta om dina upplevelser av hälsosamtalet?”, ”Kan du berätta om någonting nytt som du
lärde dig under hälsosamtalet?” och ” Saknade du någonting under hälsosamtalet? I så fall,
vad?” Intervjun började med bakgrundsfrågor som ”kön”, ”sysselsättning” och
”familjesituation”. Följdfrågor som ”Kan du berätta mer?” eller ”Hur menar du nu?” har
ställts under intervjuernas gång för att få så uttömmande svar som möjligt (Tong, Sainsbury &
Craig 2007). Författarna har gjort en pilotintervju tillsammans för att kunna utvärdera
intervjuguiden och se om utfallet svarade mot studiens syfte. Utfallet av intervjuguiden visade
sig svara mot studiens syfte varav inga justeringar i denna gjordes efter pilotintervjun.
Pilotintervjun användes ej i resultatet (Polit & Beck 2008). Författarna delade upp
intervjuerna och intervjuade fem deltagare vardera, en person åt gången. Intervjuerna har
spelats in via högtalarfunktion på telefon för att sedan kunna transkriberas. Intervjuerna tog i
genomsnitt 10 minuter per intervju.

Tillvägagångssätt
Innan studien påbörjades skickades en ansökan om ett rådgivande yttrande till det
forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Anhållan om tillstånd för genomförande av
studien skickades med e-post till verksamhetschefen över hälsocentralerna i Gävleborgs län.
Efter muntligt samt skriftligt godkännande från verksamhetschefen har personlig kontakt
tagits med presumtiva deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna. Kontakten med de
presumtiva deltagarna har skett löpande via personliga möten. Vid dessa möten har muntlig
information om studien givits och sedan har ett informationsbrev mailats ut till deltagarna.
Deltagarna har fått läsa igenom informationsbrevet och sedan bestämma datum och tid för
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intervjun. Att deltagaren hade möjlighet till att prata ostört var något som prioriterades hos
författarna.

Dataanalys
Det insamlade intervjumaterialet har analyserats med hjälp av induktiv kvalitativ
innehållsanalys, vilket innebar att kategorier och subkategorier utformades utifrån datan (Polit
& Beck 2008; Hsieh & Shannon 2005). Intervjuerna har transkriberats. Den transkriberade
texten lästes igenom flera gånger för att skapa en känsla över helheten. Därefter plockades
relevanta delar/meningsbärande enheter ut som svarade mot studiens syfte. Dessa delar
kondenserades och kodades utifrån innehållet och koder med liknande innehåll samlades
under samma subkategori. Dessa subkategorier delas slutligen in i kategorier utifrån likheter
med varandra. Ett övergripande tema har också utformats utifrån författarnas tolkning av
innebörden, se tabell 1 (Hsieh & Shannon 2005). Materialet har diskuterats författarna
sinsemellan och i handledningsgrupp för att säkerställa trovärdigheten.

Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen med meningsbärande enheter, kondenserade
enheter, koder, subkategorier, kategorier och ett tema.
Originaltext /
Meningsbärande
enhet

Kondenserad
enhet

Kod

Subkategori

Kategori

Tema

”Ja alltså det finns ju
ingen uppföljning, så
det är väl det i så
fall, för då fick ju jag
ut mina
kolesterolvärden och
något blodsocker på
ett papper och sen
visste ju inte jag
riktigt egentligen hur
jag skulle tolka dom
där värdena…”

Det finns ingen
uppföljning, fick
kolesterolvärden
på ett papper som
jag inte kunde
tolka

Saknad utav
något i
samtalet,
behöver
mer, mer
vägledning,
önskan om
uppföljning

Önskar
erbjudande om
uppföljning

Brister i
hälsosamtalet

En positiv
hälsocheckup, men det
saknas
något

”Men just
hälsosamtalet gjorde
nog inte att jag fick
tillräckligt med
verktyg för att göra
dom förändringarna.
”

Hälsosamtalet
gjorde inte att jag
fick tillräcklig
med verktyg att
göra förändringar

Saknad utav
något i
samtalet,
behöver
mer, mer
vägledning,
mer
handfasta
verktyg

Saknar
individanpassade
åtgärder

Forskningsetiska överväganden
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Innan studien påbörjades skickades en ansökan om ett rådgivande yttrande till det
forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Studien har följt de fyra huvudkraven som
nämns i Helsingforsdeklarationen (2013) - informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (World Medical Association 2018). För att
tillgodose informationskravet har samtliga deltagare informerats muntligt och skriftligt om
studiens syfte samt att de när som helst har rätt att avsluta utan att ange anledning. För att
tillgodose samtyckeskravet har samtliga deltagare fått lämna muntligt samtycke vid två
tillfällen, första tillfället vid förfrågan om medverkan i studien och andra tillfället vid
intervjun. För att tillgodose konfidentialitetskravet så har all inhämtad information behandlats
konfidentiellt och kommer inte att kunna härledas till den enskilda personen. Allt inhämtat
material förvaras i en lösenordskyddad mapp på författarnas dator. Deltagarnas information
har behandlats så att inga obehöriga har tagit del av detta. Nyttjandekravet har uppfyllts
genom att det att det insamlade materialet endast har använts i denna studie, därefter kommer
det att förstöras när examensarbetet är godkänt (CODEX – Regler och riktlinjer för forskning
2018).
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Resultat
Deltagarnas upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar redovisas i ett övergripande tema, tre
huvudkategorier och nio subkategorier (se figur 2). Olika citat från intervjuerna presenteras i
resultatet.

En positiv hälsocheck-up, men det saknas något
1. TYDLIG STRUKTUR
PÅ HÄLSOSAMTALET

2. NYTÄNDNING OCH
MOTIVATION EFTER
HÄLSOSAMTAL

3. BRISTER I
HÄLSOSAMTALET

1.1 Inga
pekpinnar

2.1 Hälsosamtalet
ledde till
livsstilsförändring

3.1 Önskar
erbjudande om
uppföljning

1.2 Att ges
möjlighet till en
hälso-check up

2.2 Har ökat
deltagarnas
motivation

3.2 Saknar
individanpassade
förslag på
åtgärder

1.3
Samtalsledarens
betydelse

2.3 Har skapat en
förväntan/förhop
pning

1.4 Kallelse till
samtal gav
anledning att
delta

Figur 2. Beskrivning av sambandet mellan huvud- och subkategorier samt tema

En positiv hälso-check up, men det saknas något
Ett övergripande tema som genomsyrade nästan samtliga intervjuer var att deltagarna ser
hälsosamtal för 40-åringar som en positiv hälso-check up. De ser det som något positivt att få
sin hälsa kontrollerad i just denna ålder innan det är för sent att göra någonting åt sin livsstil,
men kontentan var att det ändå saknas någonting, de såg brister i hälsosamtalet, som avsaknad
av uppföljning och individanpassad rådgivning.
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1. Tydlig struktur på hälsosamtalet
Informanterna delgav författarna att strukturen på samtalet kändes bra, eftersom
samtalsledaren använde sig av mallar och formulär. De upplevde sig få en tydlig överblick av
sin totala hälsostatus, där alla delar i ens liv togs i beaktning. Flertalet deltagare nämnde att
stjärnprofilen visualiserade patienternas hälsostatus på ett tydligt och strukturerat sätt. Någon
nämnde även att hen tyckte BMI är ett dåligt mått eftersom det ibland kan bli väldigt
missvisande om personen är vältränad.
”Samtalet var strukturerat, man såg att hen hade en mall att gå efter, hen verkade duktig, hen
hade nog gjort flera stycken samtal. Hen var strukturerad höll sig till varje fråga, hen flöt inte
ut på några stick spår. Det handlade mycket om livsstil och efter det sammanställde man allt i
stjärnan.”
”.. det här med BMI tog lite för stor vikt från hur man egentligen såg ut. Dom gick för mycket
på siffror r/t BMI än min muskelmassa som väger en massa.
Det var dåligt missvisande på BMI, titta på människan och hur den ser ut.”

1.1 Inga pekpinnar
Deltagarna betonade att personen som genomför samtalet ska vara neutral och avslappnad i
situationen och inte komma med några pekpinnar. De uttryckte det som något positivt att inte
bli granskad och ifrågasatt av samtalsledaren gällande sina levnadsvanor. Deltagarna
upplevde det inte som något förhör, utan mer som en dialog.
”Den personen jag träffade som höll i samtalet var alltså väldigt behaglig, i den situationen
liksom. Det gjorde mycket att man inte satt där och kände att man skulle stå till svars för
någon pekpinne, utan det var mera ett avslappnat samtal.”

1.2 Att ges möjlighet till en hälso-check up
Deltagarna beskrev det som något positivt och betydelsefullt med att få en hälso-check up när
de är mitt i livet. De tyckte att det är positivt med en kontroll av hälsostatusen och som ett
utgångsläge att förhålla sig till. De såg det som att hälsosamtalet öppnade upp till att göra en
livsstilsförändring innan det är för sent. De var positiva till att hälsosamtalet sker vid 40-års
ålder.
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”En check- up på min hälsa, man tog en massa prover, fick ett kvitto på att jag mådde bra,
man fick det på pränt liksom. ”

1.3 Samtalsledarens betydelse
Många deltagare beskrev att personen som genomför samtalet är väldigt viktig eftersom det
kan uppkomma obekväma frågor, då vissa frågor handlar om alkohol, motion och stress.
Samtliga respondenter tyckte att det var viktigt att samtalsledaren hade ett bra bemötande.
Deltagarna beskrev att de kände sig trygga och sedda om samtalsledaren hade ett gott
bemötande. Deltagarna upplevde en känsla av att samtalsledaren faktiskt bryr sig om och har
intresse för deras hälsa. Deltagarna uttryckte även att de tyckte det var viktigt att
samtalsledaren gjorde ett bra intryck genom att vara påläst på ämnet.
”.. och en känsla av att dom faktiskt bryr sig om hur man faktiskt mår och hur man lever”
1.4 Kallelse till samtal gav anledning att delta
Majoriteten av deltagarna såg hälsosamtalet som en självklarhet att gå på, lika som att man
blir kallad på till exempel mammografi. De såg hälsosamtalet bara som någonting positivt att
gå på, inget negativt. De beskrev att det var kallelsen med erbjudandet om 40-årssamtal som
gjorde att de gick på hälsosamtalet.
”Det kändes självklart lika som alla andra saker att man blir kallad på, som mammografi,
cellprov och sådana saker, så ser man det ju bara som en vad ska jag säga, fördel eller, ja,
det finns ju inget negativt med att göra det liksom”

2. Nytändning och motivation efter hälsosamtalet
Flertalet deltagare nämnde att de hade blivit mer motiverade till att göra en livsstilsförändring
efter hälsosamtalet. De beskrev även att hälsosamtalet gjorde så att de fick en helhetsbild av
sin hälsa som i sin tur gjorde att de började tänka till, samtalet hade ökat deras medvetenhet.
Flera deltagare nämnde också att det efter 40 är svårare att göra en livsstilsförändring, därför
hade de en förhoppning om att hälsosamtalet skulle ge de en nytändning och ett utgångsläge
att förhålla sig till. Flera deltagare nämnde också att hälsosamtalet hade startat en reflektion
angående sin egen hälsa.
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”Det var som att få en utgångspunkt liksom.. Dels nu när man hade blivit 40 och man har
hört andra pratat om att det efter 40 är mycket svårare att göra livsstilsförändring… Men det
var väl därför jag gick dit, nytändning”

2.1 Hälsosamtalet ledde till livsstilsförändring
Majoriteten av deltagarna berättade att hälsosamtalet hade lett till en positiv
livsstilsförändring. Deltagarna berättade att de bland annat hade dragit ned på kolhydrater och
alkohol, börjat motionera och stressa mindre efter hälsosamtalet.
”Jag äter lite mindre kolhydrater, tar mindre potatis, drar ner på alkohol, inte för att jag
drack mycket förr, men jag har dragit ner ännu mer eftersom det innehåller massa
kolhydrater samt socker”.

De deltagare som inte hade gjort någon livsstilsförändring efter samtalet menade på att de
redan lever hälsosamt och att det på samtalet visade att det inte fanns mycket att förbättra. De
deltagarna tyckte även att de visste mycket om hälsa redan innan hälsosamtalet, däremot
menade de att samtalet hade ökat medvetenheten hos dem. Dessa deltagare upplevde samtalet
mer som av ett kvitto på att de gör rätt och på grund av det också kan släppa hälsostressen
som de tycker sig känna av.
”... Jag har släppt hälsostressen lite mera sen jag var på samtalet, när jag insåg att mina
värden ser bra ut, jag lever ganska bra när vi pratade igenom det och att jag känner att jag
lagt ner eller sänkt ribban lite för mig själv, att det faktiskt är ”good enough” det jag gör. Så
i mitt fall var det kanske inte att jag blev mera triggad att göra förändringar utan mera att
lita på att det jag gör är tillräckligt. Jag har ganska bra koll på dom där bitarna det är väl
det här att man fick kvitto på hur ens blodfetter ser ut och blodtrycket ser ut och sådana
saker.. Ja, man fick det på pränt liksom och att man då kan slappna av lite i det”

2.2 Har ökat deltagarnas motivation
En del deltagare tyckte att hälsosamtalet hade väckt deras motivation, att samtalet var en
väckarklocka och en knuff i rätt riktning. De beskrev att samtalet hade startat en reflektion
över deras hälsa.
”… Hade jag inte gått där så hade jag kanske stått där hade jag inte kommit vidare liksom.. ”
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2.3 Har skapat en förväntan/förhoppning
Deltagarnas förväntningar på hälsosamtalet var att samtalet skulle göra deltagarna mer
målinriktade, men dessa förväntningar föll inte alltid väl ut. En deltagare nämner specifikt att
hen hade hoppats på att få en nytändning efter hälsosamtalet, vilket hen inte alls tyckte sig ha
fått.
”Sen hade man väl lite av en förhoppning av att det skulle ge… att man skulle få en
nytändning.. Att man skulle gå därifrån och vara väldigt målinriktad och så, fast.. Det var jag
inte, ha ha ha..”

3. Brister i hälsosamtalet
Majoriteten av deltagarna uppgav att det fanns brister i hälsosamtalet, bland annat så saknade
de erbjudande om uppföljning och sen önskade de även att samtalet hade gett mer förslag
kring individanpassade åtgärder samt mer rådgivning kring kost, fysisk aktivitet, alkohol,
sömn och stress.

3.1. Önskar erbjudande om uppföljning
Något som samtliga deltagare betonade var att de saknade uppföljning på hälsosamtalet,
beroende på vad som hade fångats upp. Deltagarna uttryckte att vid avvikande värden, som
till exempel ett avvikande kolesterolvärde, hade velat bli erbjudna uppföljning inom en rimlig
tidsperiod, däremot om allting såg bra ut och alla värden var godkända så beskrev de
uppföljning som något överflödigt.
”Ja alltså det finns ju ingen uppföljning så det är väl det i så fall, för då fick ju jag ut mina
kolesterolvärden och något blodsocker på ett papper och sen visste ju inte jag riktigt
egentligen hur jag skulle tolka dom där värdena… Ja, nån sorts uppföljning i alla fall, för till
slut så började jag väl fundera, så vid nåt annat läkarbesök så frågade jag läkaren om mina
värden om vad han tyckte då, men det hade ju varit bättre om jag hade fått kanske ett samtal
med den här.. ja men om man tar ett prov så är det ju bra att få en uppföljning på resultaten.
Så det saknade jag”

3.2 Saknar individanpassade förslag på åtgärder
Flertalet deltagare saknade handfasta verktyg att få med sig hem efter samtalet, som till
exempel någon skriftlig information som var anpassad utifrån just deras hälsostatus. Några
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förslag som togs upp var att använda information från livsmedelsverket eller fysisk aktivitet
på recept. Det framkom även att de önskade mer personlig rådgivning angående kost, fysisk
aktivitet, sömn och fram för allt stress. De upplevde att samtalets fokus var att inhämta data
mer än att ge råd och stöd inför en eventuell livsstilsförändring.
”Men just hälsosamtalet gjorde nog inte att jag fick tillräckligt med verktyg för att göra dom
förändringarna.. och just dom där verktygen, då kanske att man lättare kunde plocka ner dom
och använda sig av dom… om man fick det skriftligt. Det finns ju väldigt mycket från
livsmedelsverket och det finns mycket enkelt att ta fram.. Fysisk aktivitet på recept eller.. nåt
sånt där… Ja, jag tror i alla fall lite mer verktyg”

”Ja kanske mer personligt samtal från distriktssköterskan med mer råd angående stress och
mat och motion även sömnen hade jag velat få mer råd..”

Diskussion
Huvudresultat
I föreliggande studie vars syfte var att beskriva patienters upplevelser av hälsosamtal för 40åringar visade resultatet att hälsosamtal för 40-åringar ses som något positivt hos deltagarna.
Majoriteten av deltagarna tyckte att 40-årssamtalet är en självklarhet att gå på när det erbjuds.
Deltagarna nämnde även att samtalsledarens roll är av stor betydelse för samtalets utgång.
Däremot uttryckte flertalet deltagare, trots att det ses som något positivt, att samtalet har
brister när det kommer till uppföljning. Deltagarna uttryckte en önskan om att bli erbjuden
uppföljning vid avvikande värden samt mer råd och förslag kring individanpassade åtgärder.
Deltagarna betonade även att deras förhoppningar av samtalet inte riktigt blev som de hade
förväntat sig på grund av detta, de beskrev att de hade förväntat sig få en nytändning efter
samtalet, men som gick lite i stöpet, eftersom inga specifika råd eller uppföljning erbjöds.

Resultatdiskussion
Studiens resultat visade att deltagarna såg hälsosamtalet för 40-åringar som en positiv hälsocheck up, men att det saknas någonting. Enligt The Health Belief Model är punktinsatser
sällan lösningen för att åstadkomma en lyckad beteendeförändring. Beteendeförändring är en
process som tar tid och kräver feedback. För att åstadkomma en lyckad beteendeförändring
behövs det resurser i form av personal med avsatt tid för att utbilda, ge råd och återkoppling
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till dessa patienter. Under hälsosamtalet får patienten visuellt se sin stjärnprofil, vilket kan ses
som en triggerfaktor till livsstilsförändring. Dock kan inte triggerfaktorn eller hälsosamtalet i
sig fungera som en punktinsats för livsstilsförändring, fler komponenter än så spelar roll för
en lyckad livsstilsförändring. För att patienten ska kunna få några hälsovinster av
hälsosamtalet så krävs en beteendeförändring (Glanz, Rimer & Viswanath 2015).
De poängterades att den som höll rådgivningsdialogen var påläst och ingav ett förtroende,
samtliga respondenter upplevde att det var bra innehåll i samtalen. Kvalificerat rådgivande
samtal, både individuellt och i grupp, styrker förtroendet för patienten (Thom et al. 2014).
Cotterill-Walker (2011) och Nymberg & Drevenhorn (2016) menar att patienter får en större
tilltro till sjuksköterskan om hon har en vidareutbildning, patienterna känner skillnad på
rådgivning från en novis till expert. Innevarande studie beskrev hur viktigt det är att
samtalsledaren har en fördjupad kunskap inom området där deltagarna förväntade sig en hög
nivå av kunskap angående hälsa och livsstil hos samtalsledaren.

Flertalet beskrev att det fanns en högre förväntan på samtalet samtidigt var patienten nöjd
med sina mätvärden och resultat. Deltagarna hade stora förväntningar på hälsosamtalet, dessa
förväntningar uppfylldes inte till den grad deltagarna hade önskat. De hade önskat gå därifrån
med en nytändning och en väckt motivation. Svårigheter som distriktssköterskan kan komma
i kontakt med vid preventivt arbete är att få patienten tillräckligt motiverad till att se över sina
levnadsvanor och få patienten att vilja göra en livsstilsförändring. Det är endast patienten som
själv kan påverka sin hälsa, det distriktssköterskan kan se till att göra utifrån hennes kunskap
är att ge information, motivera och ge stöd åt dessa patienter (Jallinoja et al. 2007).

Majoriteten upplevde avsaknad av uppföljning. I innevarande studie efterfrågades mer
individanpassade råd och åtgärder. Enligt Jerdén et al. 2018; Svane, Egerod och Tønnesen
(2018) förhindrar rådgivande samtal ohälsa bland befolkningen. De betonar att patienter
överlag saknar fler inbokade rådgivningssamtal, än bara korta, enkla råd som ofta ges i
förbifarten (Jerdén et al. 2018; Svane, Egerod & Tønnesen. 2018). Deltagarna upplevde en
önskan om att bli erbjuden uppföljning och de önskade mer individanpassad rådgivning. Det
finns förbättringar för Region Gävleborg att göra när det kommer till hälsosamtal för 40åringar. Region Gävleborg behöver se över sina rutiner och riktlinjer för detta och prioritera
uppföljningen hos dessa patienter. Uppföljning skulle bidra till bibehållen motivation hos
patienten (Western et al 2019). Feng, Girosi och McRae (2014) menar att människor med
ohälsosamma levnadsvanor är svåra att nå ut till, då de själva inte inser att de har problem.
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Resultatet visar att deltagarna som intervjuades generellt sett redan har en god hälsa. De som
skulle behöva gå på hälsosamtalet kanske inte gör det på grund av socioekonomiska
förutsättningar, bristande motivation och-/eller låg grad av self-efficacy. Hälsosamtalet som
utgår från stjärnprofilen och är en rådgivande dialog om levnadsvanor. Samtalet ska vara
anpassat efter patienten och själva samtalet har inte utrymme för ytterligare, specificerad
rådgivning angående levnadsvanor, vilket framkom i föreliggande studies resultat. Hälso- och
sjukvårdspersonal fokuserar främst på den medicinska och behandlingsbara delen. Det som
ofta blir åsidosatt är just rådgivande samtal, både på grund av tidsbrist men också på grund av
brist på kunskap hos distriktssköterskan. Dessa rådgivande samtal skulle gynna en
beteendeförändring hos patienten (Westland et al. 2018).

Metoddiskussion
För att bedöma en kvalitativ studies trovärdighet så tar Graneheim och Lundman (2004) upp
tre viktiga begrepp – Credibility, dependability och transferability. Begreppen betyder
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Se figur 3.

Trustworthiness
Credibility
Dependability
Transferability

Figur 3. Beskrivning av sambandet mellan credibility, dependability och transferability och en
kvalitativ studies trustworthiness.

Design
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) används kvalitativ metod när forskaren vill skapa en
djupare förståelse för något, därför har innevarande studie använt kvalitativ ansats med
beskrivande design för att detta lämpade sig bäst för studiens syfte.

Urvalsmetod och undersökningsgrupp
Deltagarna som rekryterades hade erfarenheter och upplevelser som svarade mot studiens
syfte, vilket stärker studiens giltighet (Polit & Beck 2008). För att kunna belysa olika aspekter
i området och öka giltigheten är det enligt Graneheim och Lundman (2004) och Kvale och
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Brinkmann (2014) bra med deltagare som har blandad erfarenhet. Både kvinnor och män
intervjuades, de bodde på olika orter i Gävleborgs län och hade gjort hälsosamtalet hos olika
distriktssköterskor på olika hälsocentraler. Den blandade erfarenheten bland deltagarna ökade
studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2004; Kvale & Brinkmann 2014).

Enligt Polit och Beck (2008) finns det nackdelar med att använda snowball sampling, bland
annat så kan urvalsmetoden leda till att det blir en snedfördelning av deltagare, risken är att
det blir en homogen grupp med deltagare. Att deltagarna har personlig kännedom om
författarna och vice versa kan också vara en nackdel, deltagarna kan känna sig tvingade att
delta. Bortfallet blir också okänt. Att tiden för studien var tidsbegränsad kan enligt Polit &
Beck (2008) ses som en svaghet och påverka trovärdigheten. Tidsperioden när deltagarna
hade gjort sitt hälsosamtal varierade, en deltagare hade haft sitt hälsosamtal för några veckor
sedan medan en annan hade haft sitt hälsosamtal för två år sedan, detta kan ha påverkat
studiens tillförlitlighet. Under denna tid kan organisatoriska förändringar skett samtidigt som
deltagarna kan ha glömt väsentliga delar från hälsosamtalet. För att styrka tillförlitligheten
användes en intervjuguide, vilket gjorde att samtliga deltagare fick samma frågor (Polit &
Beck 2008). Frågorna i intervjuguiden hade utformats så att de svarade mot studiens syfte.
Det finns dock en risk att de senare intervjuerna kom att bli något bättre än de första.

Datainsamlingsmetod
För att uppnå giltighet så valde författarna att använda semistrukturerade telefonintervjuer
med öppna frågor där en person i taget intervjuades för att samla in data. Detta var enligt
författarna den mest passande datainsamlingsmetoden för studiens ändamål. Enligt Tong,
Sainsbury och Craig (2007) är intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod när det kommer till
att undersöka personliga upplevelser, den är också bra när författarna vill identifiera
förbättringsområden inom just hälso- och sjukvård. Fördelar med telefonintervjuer är att det
är tidsbesparande och deltagarna vågar öppna upp sig mer. Nackdelar är att icke-verbal
kommunikation kan granskas.

Tillvägagångssätt
Deltagarna fick själva ange dag och tid för intervjun. Att författarna intervjuade fem personer
var kan ses både som en styrka och svaghet. En styrka på grund av att deltagaren inte känner
sig lika i underläge när det endast är en person som intervjuar, samtidigt kan författarna ha
olika intervjustil vilket kan ha påverkat intervjuernas innehåll, detta motarbetades genom att
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författarna utgick från samma intervjuguide, att utgå från en intervjuguide ökar studiens
tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2004; Kvale & Brinkmann 2014). Att författarna var
bekanta med flertalet deltagarna sedan innan kan ses som en nackdel då detta kan ha påverkat
resultatet.

Dataanalys
Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades till cirka 20 sidor text. För att styrka
studiens giltighet så analyserades det insamlade intervjumaterialet med induktiv kvalitativ
innehållsanalys, där analysprocessen gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004).
Meningsbärande enheter plockades ut från texten som svarade mot studiens syfte. Dessa
enheter kondenserades och kodades utifrån innehållet och koder med liknande innehåll
samlades under samma subkategori. Exempel från innehållsanalysen presenteras i studien,
vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) ökar studiens giltighet. För att tolka innehållet
och hitta passande kategorier, där ingen relevant data riskerade att falla bort, diskuterades det
insamlade materialet författarna sinsemellan men även i handledningsgrupp med handledare
och andra studenter för att säkerställa giltigheten (Graneheim & Lundman 2004).

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en studies överförbarhet i vilken utsträckning
som studiens resultat kan överföras till andra grupper eller situationer, detta är något som
lämnas upp till läsaren att bedöma utefter studiens tydligt beskrivna metodavsnitt.
Resultatdelen i föreliggande studie är även styrkt med citat, vilket enligt Graneheim &
Lundman (2004) skapar ytterligare förutsättningar för läsaren att kunna överföra studiens
resultat till andra grupper eller situationer.

Kliniska implikationer för omvårdnad
Enligt The Health Belief Model så kan inte hälsosamtalet för 40-åringar endast ses som en
punktinsats för att ge någon beteendeförändring på deltagarnas livsstil och det finns
förbättringar för Region Gävleborg att göra när det kommer till hälsosamtal för 40-åringar. I
innevarande studie betonades vikten av uppföljning av hälsosamtalet hos deltagarna.
Uppföljning skulle bidra till en bättre folkhälsa och minska antalet sjukdomsfall. Även mer
förslag på individanpassade åtgärder önskades. Mer personlig rådgivning angående kost,
fysisk aktivitet, sömn och stress efterfrågades då detta skulle kunna bidra till en positiv
livsstilsförändring hos deltagarna.
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Förslag till fortsatt forskning
Författarna anser att vidare forskning inom området vore av värde på grund av att
hälsoförebyggande vård borde prioriteras bättre. Att kunna främja hälsa och förebygga
sjukdom innan det är för sent är bättre både för patient och för de som arbetar inom vården.
Författarna anser att det vore av intresse att i framtiden utföra en longitudinell studie där en
grupp deltagare får traditionellt hälsosamtal utan uppföljning och en grupp får uppföljning tre,
sex och tolv månader efter hälsosamtalet. Detta för att kunna undersöka och se eventuella
skillnader i livsstilsförändring bland dessa grupper.

Slutsats
Patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar sågs som något positivt och att alla borde
få chansen att gå på en hälso-check up. Samtalsledarens roll har stor betydelse.
Det framkom att hälsosamtalet har brister när det kommer till uppföljning. Deltagarna
saknade mer rådgivning kring individanpassade åtgärder. 40-årssamtalet levde inte upp till
patientens förväntningar och förhoppningar av samtalet.
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