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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva fyrtioåringars reflektioner kring hälsosamtalet och 

eventuella livsstilsförändringar upp till åtta månader efter hälsosamtalet. Studien hade en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Totalt deltog tio fyrtioåringar. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier: att samtala om sig själv, att leva som förut, att 

komma till insikt och att genomföra en livsstilsförändring. Resultatet visade att 

fyrtioåringarna i stort upplevde sitt deltagande i hälsosamtalet som positivt och ansåg att 

det var ett bra samtal. Deltagarna beskrev att de blev bra bemötta, distriktssköterskans 

bemötande gav en trygghet under hälsosamtalet. Tryggheten gjorde att deltagarna kände sig 

fria att samtala om sin hälsa. Flera av deltagarna berättade att de inte lärde sig något nytt 

under hälsosamtalet men trots detta ansågs hälsosamtalet vara en tankeställare om 

individens framtida hälsa. Samtalet satte igång tankarna men gav inga större förändringar i 

livsstil. Resultatet visade att flera av deltagarna inte hade genomfört livsstilsförändringar och 

några beskrev att det behövs mer uppföljning efter hälsosamtalet för att skapa en 

livsstilsförändring på lång sikt. Slutsatsen är att fyrtioåringar i stort är positiva till sitt 

deltagande i hälsosamtal men att det är svårt att genomföra en livsstilsförändring.  
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Abstract 

The purpose of the study was to describe forty-year-olds reflections on the health dialogue 

and possible lifestyle changes up to eight months after the health dialogue. The study had a 

qualitative approach with a descriptive design. Ten forty-year-olds participated. Data were 

collected through semi-structured interviews and material was analyzed by qualitative 

content analysis. The results are reported in four categories: to talk about themselves, to live 

as before, to come to the knowledge and to implement a lifestyle change. The results showed 

that forty-year-olds in general considered their participation in the health dialogue in a 

positive light thought it was a good conversation. Participants described that they were 

treated kindly; the district nurses’ treatment resulted in a security during the health 

dialogue. Security meant that participants felt free to talk about his health. Many 

participants said that they didn’t learn something new during the health dialogue, but 

nonetheless was the health dialogue considered to be food for thoughts about the 

individual's future health. The conversation started thoughts but gave no significant changes 

in lifestyle. The results also revealed that several participants hadn’t implemented any 

lifestyle changes and the results indicate the need for more follow-ups after the health 

dialogue to create a lifestyle change in the long term. The conclusion is that forty-year-olds 

in general are positive over their participation in health dialogue but that it is difficult to 

implement a lifestyle change.  
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1. Introduktion 

Att förebygga och främja folkhälsan ingår i distriktssköterskans uppdrag 

(Distriktssköterskeföreningen 2009).  På samtliga hälsocentraler i Landstinget Gävleborg 

genomförs ett frivilligt hälsosamtal, där distriktssköterskor möter fyrtioåringarna. 

Distriktssköterskor ställer frågor om livsstil samt diskuteras deltagarnas levnadsvanor så som 

rökning, alkohol, kost och motionsvanor (Distriktssköterskeföreningen 2009). Detta väcker 

frågan hur fyrtioåringarna reflekterar kring hälsosamtalet och eventuella 

livsstilsförändringar. Det frivilliga hälsosamtal ingår i Gävleborgs hjärt-kärlprogram vilket 

syftar till att uppmärksamma invånarna i länet på att olika levnadsvanor påverkar 

hälsotillståndet och utfall av sjukdom senare i livet. Det syftar också till att motivera 

invånarna att ändra sina levnadsvanor i positivt rikting så att risken för hjärt-kärlsjukdom 

minskar. Målet är en minskad förekomst av hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos Gävleborgs 

invånare (Landstinget Gävleborg 2009).  

 

1.1. Definition av hjärt-kärlsjukdomar 

Hjärt-kärlsjukdomar definieras inte som en enda sjukdom, utan en grupp sjukdomar som 

påverkar hjärtat och blodkärlen. Ateroskleros är en progressiv sjukdom i kroppens artärer 

vilken leder till ökad kärltjocklek samt minskad elasticitet i de drabbade kärlen. Denna 

kärlpåverkan leder till minskad blodcirkulation och minskad syresättning till organen (Ericson 

& Ericson 2009).  De vanligaste sjukdomarna som tillhör gruppen hjärt-kärlsjukdomar är 

hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke (Ericson & Ericson 2009).  

 

1.2. Bakgrund 
 
Hjärt-kärlsjukdomar orsakar 30 procent av alla dödsfall globalt, vilket innebär att det är den 

främsta dödsorsaken i världen (Socialstyrelsen 2009), och är ett världsomfattande 

hälsoproblem (Gu m.fl. 2005). Enligt WHO (WHO 2009) orsakas var tredje dödsfall av hjärt- 

och kärlsjukdomar i västvärlden. För att reducera lidande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar 

behövs prevention av riskfaktorer (Smith m.fl. 2004). Minst två tredjedelar av alla 

hjärtinfarkter bedöms kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor (Socialstyrelsen 

2009). World Heart and Stroke Forum (WHSF) är en organisation som bedriver 
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världsomfattande granskningar angående rekommendationer för hjärt-kärlsjukdomar 

baserat på vetenskapliga resultat att varje land ska utveckla en policy för prevention av hjärt-

kärlsjukdomar (Smith m.fl. 2004). Vidare menar författarna att det är viktigt att känna till att 

även om orsakerna till sjukdomar är likvärdiga i olika delar av världen, så skiljer sig 

tillvägagångssättet av själva preventionen mellan länder på grund av deras olika kulturella, 

sociala, medicinska och ekonomiska bakgrund (Smith m.fl. 2004). Antalet individer som 

diagnostiseras med hjärt-kärlsjukdomar har minskat under de senaste 20 år i nästan alla 

västerländska länder (SBU 2009). Denna minskning beror till exempel på en minskning av 

antalet rökare och förbättrade matvanor (Socialstyrelsen 2009). Dessutom har dödligheten i 

ischemisk hjärtsjukdom (IHD) minskat, bland annat på grund av sänkta blodfettvärden, 

förbättrade behandlingsmöjligheter under den akuta fasen av en myokardial infarkt samt 

förbättrad rehabilitering efter den akuta fasen (Wilhelmsen m.fl. 1999). Trots att antalet 

insjuknade i hjärt-kärlsjukdomar minskar är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken i 

Sverige idag (SBU 2009). För både män och kvinnor under 65 år är hjärt-kärlsjukdomar den 

största dödsorsaken. Enligt den senaste statistiken från 2006, visade att antal män som dör 

av cirkulationsorganssjukdom, till exempel hjärtinfarkt, under 65 hade minskat med 1,2 %, 

medan antal kvinnor under 65 år hade ökat med 6,2 % jämfört med året innan(Statistisk 

årsbok för Sverige 2010).  

 

1.3. Förebyggande av riskfaktorer 

Enligt de europeiska riktlinjerna för prevention av hjärt-kärlsjukdomar är förebyggande 

riskfaktorer viktigt (Conroy m.fl. 2003). Faktorer som ökade risken för mortalitet i hjärt-

kärlsjukdomar var kön, ålder, rökning, höga blodfetter, övervikt (mätt i BMI, Body Mass 

Index), högt blodtryck samt fysisk inaktivitet (Graham m.fl. 2007). En svensk studie (Qvist, 

1996) visade att högt blodtryck och rökning ökade risken i dödlighet av hjärt-kärlsjukdomar 

för både män och kvinnor. Speciellt hos kvinnor medför diabetes en ökad risk för hjärt-

kärlsjukdomar.  Övervikt ger en ökad risk i hjärt-kärlsjukdomar speciellt för kvinnor och ålder 

speciellt för män. Fysisk inaktivitet medförde något förhöjd risk för båda könen avseende 

utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom. En norsk studie av Strand och Tverdal (2004) visade att 

det även fanns ett samband mellan låg utbildnings nivå och uppkomst av de riskfaktorer som 

orsakade hjärt-kärlsjukdomar samt en högre dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom för gruppen. 
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Enligt de europeiska riktlinjerna beskrivs bland annat betydelsen av livsstilsförändringar hos 

individen för att förhindra uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar (Conroy m.fl. 2003). Enligt 

Kelleher m.fl. (1999) finns det ett strukturerat preventivt program i Irland som syftar mot 

skolbarns levnadsvanor. Genom ett hälsofrämjande program påverkas levnadsvanor som är 

relaterade till hjärt-kärlsjukdomar. Forskare (Kelleher m.fl. 1999) menar att de potentiella 

hälsovinsterna vid hälsosammare levnadsvanor är betydligt större för ungdomar. Två 

tredjedelar av barnen som deltog i studien ansåg att de hade blivit mer medveten om 

hälsofrågor.  

 

1.4. Uppkomsten av hjärt-kärlprogrammet 

I Sverige beviljades under åren 2000-2001 statsbidrag, de så kallade Dagmarpengarna (SEK 

57 per invånare), för att mer långsiktigt planera insatser riktade mot hälsoförebyggande 

åtgärder för både barn och vuxna (Landstinget Gävleborg 2009). Utifrån denna plan 

utarbetades bland annat ett vårdprogram inom primärvården Gävleborg som syftades till att 

minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Norsjö-modellen har varit inspirationskälla för detta 

program (Brännström 1988). Programmet utvecklades på grund av en undersökning om hur 

hälsoförebyggande åtgärder skulle kunna tillämpas i ett lokalt hälsoprogram för att minska 

risken av hjärt-kärlsjukdomar (Weinehall m.fl. 2001). Varje hälsocentral i Gästrikland och 

Hälsingland har sedan 2001 respektive 2006 en eller flera hälsosamordnare som har till 

uppgift att övervaka att hjärt-kärlprogrammet utförs och fungerar praktiskt. Programmet 

omfattar kort hälsorådgivning vid ordinarie patientbesök på hälsocentralen, erbjudande om 

hälsosamtal till 40-åringar och riskpatienter samt hälsoinformation och utbildningar i 

samverkan med andra samhällsaktörer (Landstinget Gävleborg 2009). Hälsosamtalet för 40-

åringar innebär ett individuellt samtal där distriktssköterskan gör en riskprofilsbedömning 

med hjälp av en enkät och övriga fysiska uppgifter som blodtryck, Body Mass Index (BMI) 

och blodsocker. Kolesterolprov tas endast hos personer som har en förhöjd risk och därmed 

uppfyller läkemedelverkets kriterier för kolesterolprovtagning (Landstinget Gävleborg 2009). 

När hälsosamordnaren har gjort en hälsoprofil med riskbedömning diskuteras livsstilsfrågor 

tillsammans med patienten (Landstinget Gävleborg 2009).  Färnkvist m.fl. (2008) menar att 

hälsoundersökningar som åtföljdes av motiverande samtal om livsstilen var mer effektiva än 

de hälsoundersökningarna utan motiverande samtal. Vid behov erbjuds uppföljning eller ett 
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åtgärdsprogram (Landstinget Gävleborg 2009). Åtgärdsprogrammet kan bestå av hjälp och 

råd med rökstopp, viktminskning, stresshantering eller vid riskbruk av alkohol. I dag ser 

samtliga hälsosamordnares arbetsbeskrivning likadan ut, förutom att hälsosamtalen inte 

riktar sig mot 35-åringar längre. I stället inriktar sig Landstinget enbart på 40-åringarna och 

så kallade riskpatienter. Samtidigt ska hälsosamordnaren informera övrig personal på 

hälsocentralen om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fortskrider 

(Landstinget Gävleborg 2009).  

 

1.5 Teorier 

Det finns flera olika modeller och teorier som inriktar sig mot omvårdnadsprocessen och 

livsstilsförändringar. Då ingen enskild teori räcker till för att förklara och förstå hälsosamtalet 

och patienters reflektioner avseende livsstilsförändringar har författaren valt att använda tre 

olika teorier; the Health Belief Model, The Transtheoretical Model of Change (TTM) samt 

Orems omvårdnadsteori.  Dessa olika teorier kompletterar varandra då de tillsammans, men 

inte var för sig erbjuder en förklaring och förståelse till föreliggande studie. 

  

1.5.1.  Health Belief Model 

Litteraturen visar att det finns viktiga skillnader mellan kunskap ”knowledge” och tilltro 

”belief”. I en studie beskriver McCoy m.fl. (1992) hur individer borde ha förstått att till 

exempel rökning orsakade hjärt- kärlsjukdomar men samtidigt trodde individerna inte att de 

skulle bli sjuka. Det hänsyftar enligt McCoy m.fl. (1992) på att idén att en förändring av 

tilltron är kanske mer troligt att resulterar i livsstilsförändringar än en förändring av 

kunskapen. Fokus i Health Belief Model ligger enligt Janz och Becker (1984) i att kunna göra 

ett medvetet val baserat på attityder och värderingar, som i sin tur blir styrda av 

föreställningar och känslor. Modellen visar även att en förändring eller ickeförändring av ett 

beteende är påverkat av en utvärdering gjord av individen själv (Naidoo & Wills, 2005). Det 

behövs vilja till förändring hos individen för att kunna förändra beteendet (Janz & Becker, 

1984). För att det tidigare beteendet skall ses som ofördelaktig och förändringen som positiv 

bör individen ha en tilltro på sin egen förmåga att förändras (Naidoo & Wills, 2005).  
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1.5.2. The Transtheoretical Model of Change  

Enligt Prochaska, Norcross och DiClemente (1992) beror förändringar av ett hälsobeteende 

inte bara på våra uppfattningar av beteendet, dess fördelar, nackdelar, risker och värdering 

av nöjet kopplat till beteende, utan också på hur redo personen är att genomgå en 

förändring. Teorin ”The Transtheoretical Model of Change”(TTM) beskriver den överlagda 

och medvetna livsstilsförändringen i en cykel av fem förändringssteg eller stadier i vilka 

individen kan röra sig fram och tillbaka (Prochaska m.fl. 1992).  De fem steg beskrevs som: 

före begrundan (precontemplation), begrundan (contemplation), beslut/förberedelse 

(determination), handling (action) och vidmakthållande (maintenance) (Prochaska m.fl. 

1992). I det första upplevs inte beteendet som ett problem vilket behöver förändras. Det är 

först när ett medvetande skapas som individen går in i stadiet två; det begrundande stadiet. 

Det är där som personen begrundar för- och nackdelar med beteendet. I steg tre, beslut 

stadiet, har individen bestämt sig genomföra förändring för att de upplevde negativa 

följderna överväger. När personen kommer in i steg fyra skrider han till handling, det aktiva 

förändringsstadiet. I handlingsstadiet förändrar patienten sin livsstil. I det femte stadiet att 

vidmakthålla den nya livsstilen upplever individen en säkerhet och individen kan även 

uppleva belöning för sin livsstilsförändring så som viktminskning eller att röksuget har 

minskat. Individen kan gå från aktiva förändringars stadiet till vidmakthållandestadiet för att 

sedan gå tillbaka till funderande stadiet, vilket kallas för återfall (relapse) (Prochaska m.fl. 

1992). Det är svårt att vidmakthålla det nya beteendet och återfall är vanligt förekommande. 

Vanliga teorier till varför ett återfall sker är bland annat att den gamla vanan är så stark att 

individen faller in i samma mönster igen, brist på engagemang, oförutsedda händelser eller 

bristande strategier för vidmakthållande (DiClemente & Prochaska 1982).                                  

 

1.5.3. Orems omvårdnadsteori 

I föreliggande studie används Dorothea Orems omvårdnadsteori som utgångspunkt, då det 

motiverande arbetet bör vara patientcentrerat. Orem menar att människan är en 

”medveten, rationell och handlingsinriktad varelse”(Kirkevold 2000) som i grunden vill och 

har förmågan att göra vad som krävs för att förebygga sjukdom och främja sin egen hälsa. 

Människan har alltså en inbyggd motivation att realisera målinriktade handlingar för sitt eget 

bästa. Enligt Orem (Jahren-Kristofferson m.fl. 2005) finns det flera egenskaper hos 
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människan som skiljer henne från andra levande varelser. Två av dessa egenskaper som är av 

intresse för vårdpersonal är: 

 Förmågan att kunna reflektera över sig själv och sin omgivning 

 Förmågan att kunna styra sig själv för att göra sådant som är bra för henne själv eller 

andra. 

Orem beskrev tio olika faktorer som påverkar individens egenvårdskrav samt egenvårds 

förmåga; ålder, kön, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, social och kulturell tillhörighet, tillgång 

till hälso- och sjukvård, familjesituation, livsstil och levnadsvanor, miljöfaktorer och 

tillgängliga resurser. Enligt Orem (Kirkevold 2000) ligger omvårdnadens styrka i 

sjuksköterskans förmåga att bedöma, planera och utföra handlingar som ger resultat utifrån 

patientens egenvårdskapacitet. Orem ansåg att det var sjuksköterskans arbetsuppgift att 

undervisa, ge psykologiskt stöd, skapa en miljö som främjar utveckling och fysiskt utföra 

omvårdnadsåtgärder som patienten inte själv klarar att utföra (Kirkevold 2000). 

 

1.6.  Tidigare studier 

Ursprunget till hälsoförebyggande arbete finns enligt Tountas (2009) i den gamla grekiska 

världen De såg samband mellan matvanor och fysiska aktivitet för att förebygga ohälsa. 

Brown m.fl. (1999) menar att hälsosamordnare har en viktig roll i det hälsoförebyggande 

arbetet som till exempel förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.  En kvalitativ studie i USA 

visade att kunskap angående hälsosam mat, ökad fysisk aktivitet och rökstopp ökade hos de 

deltagare som hade fått information om berörda ämnen vid tre tillfällen (Kim m.fl. 2004). 

Författarna till en sydkoreansk studie (Kim m.fl. 2003), över effektiviteten av ett 

hälsofrämjande program angående bland annat hjärtkärl riskfaktorer hos äldre kvinnor i ett 

äldreboende, menade att ett hälsoprogram som följs upp under tre månader inte gav stora 

bestående ändringar avseende livsstil. Enligt ”The Transtheoretical Modell of Change” 

(Prochaska & DiClemente 1995) tar det minst sex månader att förändra livsstilen hos 

individer. Därför menar Kim m.fl. (2003) att det behövdes ett hälsofrämjande program under 

minst sex månader för att skapa livsstilsförändring på lång sikt. 

 

En svensk forskare har under de senaste 20 år studerat resultaten av det svenska 

hälsofrämjande programmet angående hjärt-kärlsjukdoms riskfaktorer. En studie (Lingfors 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kim%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
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m.fl. 2001) som utvärderade det hälsofrämjande programmet som användes i Skaraborg 

visade ett gynnsamt resultat vid en minskning av rökvanor och förbättrade matvanor. 

Däremot visade resultatet ingen nämnvärd skillnad angående de andra livsstilsvariablerna. 

Vid uppföljning några år senare (Lingfors m.fl. 2003) påvisade forskargruppen att ett 

hälsosamtal tillsammans med ett individuellt hälsoprogram som innehöll förändring av 

livsstilsvariabler och matvanor kunde ge mera positiva effekter än bara vad som kunde 

påvisas med en förbättring av blodfetter. Enligt Lingfors m.fl.(2009) gav en 

hälsoundersökning kombinerad med ett personligt hälsosamtal tillsammans med en 

hälsosamordnare mer effekt än bara en rutinmässig hälsoundersökning. De flesta 

publicerade studier (Brown m.fl. 1999, Färnkvist & Weinehall 2006, Färnkvist m.fl.  2008, 

Hellenius m.fl. 1999, Lingfors m.fl. 2009, Rasmussen m.fl. 2007) avseende hälsosamtal 

studerar effekterna av själva hälsoprogrammet.  Författaren har endast hittat en lokal 

kvantitativ utvärderingsstudie (Sjölin 2009) som belyste deltagarnas upplevelser av 

hälsosamtalet och eventuella förändrade levnadsvanor efter hälsosamtalet. Studien visade 

att 49 procent hade genomfört någon form av livsstilsförändring och när frågan preciserades 

till att gälla de olika levnadsvanorna angav 60 procent av deltagarna att de hade förändrat 

levnadsvanor i positiv riktning efter samtalet .  

 

1.7. Problemformulering 

Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att mer än 50 procent av de 

sjukdomstillstånd som vi idag behandlar är relaterade till en ohälsosam livsstil som rökning, 

fysisk inaktivitet, riskfylld alkoholkonsumtion eller ohälsosamma matvanor (WHO 2009). 

Med förebyggande arbete sparas pengar på framtidens sjukvårdskostnader (Löfroth m.fl. 

2006, Thomsen m.fl. 2006). Enligt de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2009) 

behöver hälso- och sjukvården lägga mera resurser på primärpreventiva åtgärder för att 

kunna minska insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdomar. I ”Överenskommelse för Division 

Primär-vård 2008” (Landstinget Gävleborg 2007) mellan Landstingsdirektören i Landstinget 

Gävleborg och Divisionschefen i Primärvården, beskrivs att ett av målen är att det 

individinriktade primärpreventiva arbetet ska förstärkas. Enligt olika studier (Belloc 1973, 

Rotevatn m.fl. 1989) behövs inga stora förändringar i livsstilen för att få en betydlig 

förbättring av långsiktsprognosen angående dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. 
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Distriktssköterskan har en viktig roll genom att erbjuda patienten information och rådgivning 

om förebyggande åtgärder för hjärt-kärlsjukdomar (Landstinget Gävleborg 2009). Sverige är 

ett av de få länder som har ett strukturerat program för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar 

och programmet vänder sig till personer som fortfarande har möjlighet att effektivt förändra 

sin livsstil (Landstinget 2009). Författaren har inte hittat kvalitativa studier som beskriver 

fyrtioåringarnas reflektioner om hälsosamtalet och eventuella livsstilsförändringar. Därför 

anser författaren att föreliggande studien kan vara av intresse för samtliga som arbetar med 

hälsosamtal, då det idag saknas kunskap om reflektioner från deltagare om hälsosamtalet 

och deras synpunkter angående livsstilsförändringar efter hälsosamtalet. Denna kunskap kan 

användas till att förändra arbetssätt och rutiner. 

 

1.8. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva fyrtioåringars reflektioner kring hälsosamtalet och 

eventuella livsstilsförändringar upp till åtta månader efter hälsosamtalet. 

 

2. Metod 

2.1.  Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med en beskrivande design (Polit & Beck 2008). 

 

2.2.  Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna hade deltagit i ett fyrtio års 

hälsosamtal inom primärvården mellan fyra månader och åtta månader innan intervjun samt 

förstod och talade svenska. Författaren skickade ut 36 informationsbrev angående 

deltagande. Av dem ville tio delta i en intervju. Bland de övriga 26 personerna tackade 20 nej 

och sex svarade inte på telefonsamtal. Orsaken till att tacka nej till intervjun var ingen lust 

(20 personer) och brist på tid (nio personer). En person tackade nej på grund av 

språksvårigheter. Enligt Wall och Teeland (2004) är brist på tid, förhinder på grund av 

arbetet, övertygelsen att de är friska och att man är redan i kontakt med vården de 

vanligaste orsakerna till bortfall under hjärt-kärlprogrammet. Undersökningsgruppen bestod 
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av tio respondenter. De tillhörde två hälsocentraler i en kommun i Mellansverige. En 

hälsocentral låg i en by och den andra i en mindre stad, inom samma kommun. 

Urvalsmetoden som användas i föreliggande studie var bekvämlighets urval (Polit & Beck 

2008). Män och kvinnor var jämt representerade i studien. Det fanns också en jämn 

fördelning mellan deltagare från de båda hälsocentralerna. En deltagare var ensamstående 

medan de övriga var sambo eller gift. Eftergymnasial utbildning var högsta utbildning för sex 

deltagare, medan fyra deltagare hade gått gymnasiet eller enbart grundskolan.  Samtliga 

respondenter hade ett arbete, tre arbetade deltid och resten av deltagarna heltid. Alla 

deltidsarbetande var kvinnor. Tiden mellan intervjun och hälsosamtal varierade mellan fyra 

och åtta månader, se tabell 1. Inga bortfall har skett under studiens gång. 

 
Tabell 1. Beskrivning av deltagande i intervjuer. 
 
Kön 
 

HC 
 i 

Civilstånd Utbildningsnivå  Sysselsättning Tiden sedan 
hälsosamtal 

Man Stad gift Eftergymnasial utbildning Arbetar heltid 4 månader 

Kvinna By sambo Grundskola Arbetar deltid 4 månader 

Man By gift Gymnasiet Arbetar heltid 4 månader 

Kvinna Stad gift Eftergymnasial utbildning Arbetar deltid 5 månader 

Kvinna By gift Eftergymnasial utbildning Arbetar heltid 5 månader 

Man Stad gift Grundskola Arbetar heltid 5 månader 

Kvinna By sambo Eftergymnasial utbildning Arbetar heltid 6 månader 

Kvinna Stad gift Grundskola Arbetar deltid 8 månader 

Man By singel Eftergymnasial utbildning Arbetar heltid 8 månader 

Man Stad gift Eftergymnasial utbildning Arbetar heltid 8 månader 

 

2.3.  Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användandes semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997). En 

intervjuguide bestående av i förväg formulerade frågor och följdfrågor användes som 

underlag. Intervjuguiden bestod av två delar, den första delen efterfrågade 

bakgrundsvariabler och den andra delen belyste syftet med studien. Intervjun inleddes med 

bakgrundsvariabler som omfattade kön, civilstånd, utbildningsnivå, sysselsättning och tiden 

sedan hälsosamtalet. Frågorna i den andra delen belyste bland annat deltagarnas 

reflektioner kring hälsosamtalet, upplevelser om att samtala kring levnadsvanor och hur 
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deltagarna reflekterade kring eventuellt genomförda livsstilsförändringar. Genom att ställa 

följdfrågor försökte intervjuaren tydliggöra personens bakomliggande tanke. Utifrån 

intervjuguiden var intervjuaren fri att samtala och ställa frågor för att få områdena belysta. 

Deltagaren gavs möjlighet att tala fritt (Polit & Beck 2008) om hälsosamtalet och eventuella 

livsstilsförändringar. En provintervju genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna var 

förståeliga och inte upplevdes som kränkande. Vid provintervjun gavs möjlighet att bearbeta 

intervjuguiden, vilket dock inte behövdes. Intervjuerna genomfördes i samtalsform så att 

varje intervju blev unik i sig (Kvale 1997, Polit & Beck 2008).  

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för de berörda hälsocentralerna samt berörda enhetschefer kontaktades 

för skriftlig information om studien och för att inhämta tillstånd till att genomföra studien. 

Författaren kontaktade hälsosamordnaren på de båda hälsocentralerna för att få hjälp med 

att välja ut lämpliga deltagare som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Ett missivbrev 

skickades hem till de personer som hade blivit identifierats av hälsosamordnaren som 

möjliga deltagare. I missivbrevet förklarades studiens syfte, tillvägagångssätt och att 

medverkan var helt frivilligt. Vidare tydliggjorde missivbrevet att författaren inte var 

involverad i patientens vård och att eventuell medverkan i studien inte påverkade patientens 

framtida vård. I missivbrevet framgick även att författaren skulle kontakta personen via 

telefon efter cirka en vecka för att fråga om eventuellt deltagande i studien. Intervjuerna 

genomfördes av författaren vintern 2010 och spelades in på en MP3-spelare. Intervjuerna 

tog mellan 20 och 28 minuter och den genomsnittliga längden för intervjuerna var 22 

minuter. Deltagarna fick själva bestämma var och när intervjun skulle äga rum. Det 

resulterade i att hälften av deltagarna intervjuades på hälsocentralen och av de övriga 

deltagarna intervjuades fyra i hemmet och en på arbetet.  

 

2.5. Dataanalys 

Materialet analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys som hade en induktiv ansats 

(Graneheim & Lundman 2004). Alla intervjuer genomlyssnades och transkriberades därefter 

ordagrant. Analys fasen inleddas med att författaren noggrant läste genom materialet för att 

bilda sig en uppfattning av vad intervjun handlade om och för att skapa en bild av texten i sin 
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helhet. Materialet delades sedan in i meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna innefattade deltagarnas egna ord och meningar som i innehåll 

och kontext hade samma betydelse utifrån studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, vilket innebar att de förkortades utan att förändra budskapet, och förseddes 

med en kod. Koderna jämfördes därefter utifrån innehåll och sorterades i subkategorier och 

kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Materialet skapade fyra kategorier och åtta 

subkategorier. I tabell 2 visas ett exempel på analysprocessen.                                       

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

 

2.6. Forsknings etiska övervägande 

Ansökan om tillstånd att genomföra föreliggande studien skickades till det forskningsetiska 

rådet vid Högskolan i Gävle, som gav tillstånd. Deltagarna informerades om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när de önskade. Allt 

material behandlades konfidentiellt, d.v.s. datorfilerna och utskrifter förvarades inlåsta. 

Under analysen fick varje intervju en kod för att säkerställa deltagarens anonymitet. 

Resultatet av studien presenteras så att deltagarna inte kan identifieras. 

Meningsbärande enhet Kondensering 
 

Kod Subkategori Kategori 

Bra att bli kallat, att få hem ett 
brev i stället för att jag ska ringa 
och boka in mig. 

Bra att man kallas Kallelse Före samtalet Att samtala 
om sig själv 

 Det var väll att som i mitt fall fick 
öppna ögonen och försöka gör 
nånting åt det. Det finns i 
bakhuvudet det med blodfetter 
och blodtryck och eventuella 
risker som man går in i. 

Jag fick öppna ögonen 
och försöka göra något 
åt eventuella risker 

 Ögon öppnare Tankeställare Att komma 
till insikt 

Nu har jag inte hunnit förverkliga 
det där med motionen riktigt... 
men det finns i alla fall en 
ambition... 

Jag har inte hunnit 
förverkliga det där med 
motionen riktigt, men 
ambitionen finns.  

Inte kommit 
igång med 
motionen, men 
ambitionen finns 

Ambition till 
förändring 

Att komma 
till insikt 

 Jag är så pass medveten om 
allting angående matvanor och 
motion och sådär. Jag har en 
historia av att försöka sköta mig i 
alla fall. 

Jag är medveten om allt 
angående matvanor och 
motion och sådär, jag 
har försökt att sköta mig. 

Jag är medveten 
om min livsstil, 
har försökt leva 
upp till det. 

Medvetenhet Att leva som 
förut 
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3. Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text med citat som exemplifierar och i en tabell 

som visar de fyra kategorier och åtta subkategorier som har framkommit vid analysen. 

Kategorier som identifierades var Att samtala om sig själv, Att leva som förut, Att komma till 

insikt och Att genomföra livsstilsförändring, se tabell 3. Innehållet från de tre kategorierna 

redovisas i löpande text och med citat från intervjuerna i kursiverad text.   

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier som beskriver deltagarnas reflektioner kring 

hälsosamtalet. 

Att samtala om sig 

själv 

Att leva som 

förut 

Att komma till insikt Att genomföra en 

livsstilsförändring 

 

 Före samtalet  

 Under samtalet  

 Efter samtalet 

 

 

 Medvetenhe

t 

 

 

 Tankeställare 

 Ambition till 

förändring 

 

 Påbörjad förändring 

före hälsosamtalet 

 Genomförd förändring 

efter hälsosamtalet 

 

3.1. Att samtala om sig själv 

Tre subkategorier, Före samtalet, Under samtalet och Efter samtalet, bildade kategorin Att 

samtala om sig själv. Gemensamt för dessa subkategorier var att de beskriver hur deltagarna 

reflekterade kring hälsosamtalets innehåll. Vid analysen framkom en fördelning mellan 

uttalanden som syftade på olika tillfällen kring samtalet, allt som föregick samtalet, allt som 

blev sagt eller upplevdes under samtalet och allt som relaterades till efter samtalet.  

 

3.1.1. Före samtalet                                                                                                                                 

I denna subkategori beskrivs deltagarnas reflektioner om allt från praktiska saker till tankar 

och upplevelser som föregick hälsosamtalet. Det framkom under intervjuerna att de flesta 

personerna upplevde att det var bra att få hem en kallelse till hälsosamtalet, för som en av 

personerna beskrev det ”det är mycket man ska ta tag i själv nuförtiden” (deltagare 1). Att 
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deltagarna fick en bokad tid tyckte de var en bra motivering för att delta i samtalet. De flesta 

menade att de inte hade deltagit om de hade fått boka en tid själv. Deltagarna beskrev att 

deras egen hälsa lätt glöms eller prioriteras bort på grund av pressen i vardagslivet.  

 

”Men när jag får en tid då går jag dit eller ringer och ändrar det till en 

annan tid. Jag tror att om jag får bara ett brev ’du får höra av dig och boka 

en tid’ så skjuter jag nog på det för att det är lätt att det blir så. ” 

                                                                                             Deltagare 9 

 

Under hälsosamtalet fick deltagarna fylla i en enkät om sin livsstil. En respondent berättade 

att hon skulle ha uppskattat om hon hade fått enkäten hem tillsammans med kallelsen i 

förväg. Hon hade då kunnat fylla i enkäten i lugn och ro, utan att någon satt och väntade på 

henne. Vidare skulle hon ha haft tid att fundera på frågorna innan samtalet och eventuellt 

kommit på andra saker som hon ville prata om. Under intervjuerna framkom att de flesta 

respondenterna inte visste vad syftet med hälsosamtalet var. Ett fåtal respondenter kunde 

förklara att det handlade om att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och de riskfaktorer som 

kunde påverka hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

3.1.2. Under samtalet 

Subkategorin Under samtalet beskriver hur respondenterna upplevde att delta i ett 

hälsosamtal. Därtill beskrev respondenterna vad som diskuterades eller gjordes under 

hälsosamtalet. Flera respondenter upplevde hälsosamtalet som något positivt och bra. 

Respondenterna beskrev samtalet som ett lugnt och trevligt samtal där distriktssköterskan 

hade satt av bra med tid. En respondent beskrev att hon upplevde sig väl omhändertagen 

under samtalet. En annan respondent refererade till atmosfären som upplevdes som 

välkomnande. 

”Den personen som tar hand om 40-års samtal kom och sökte mig upp i 

väntrummet, bjöd mig in i ett rum som var trevligt möblerat och vi satt 

rund ett skrivbord. Jag minns att det var en välkomnande atmosfär.” 

                                                                                     Deltagare 9 
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En deltagare berättade att hon hade stor möjlighet att påverka vad som skulle diskuteras. 

En annan deltagare berättade att hon inte kände sig utpekad på grund av ett negativt 

beteende utan beskrev att distriktssköterskan istället lyfte fram det som var bra i hennes 

livsstil. Respondenten beskrev att distriktssköterskan kunde stimulera henne på ett 

positivt sätt till mer fysisk aktivitet utan att skuldbelägga. Flera deltagare beskrev att de 

upplevde att distriktssköterskan var bra att samtala med. En deltagare beskrev 

distriktssköterskan som en duktig pedagog. Någon annan deltagare beskrev bemötandet 

som proffsigt. Flera deltagare beskrev att de upplevde bemötandet som bra och positivt 

och detta resulterade i sin tur att deltagarna kände sig trygga under hälsosamtalet. 

Deltagarna beskrev att det inte var besvärligt att prata om livsstilsförändringar eftersom 

bemötandet från distriktssköterskan upplevdes som så bra.  

 

”Vi pratade mycket om stress. Vi talade om kost och motion. Och sedan 

pratade vi om vad jag gör för att må bra. Jag kan säga att vi talade om 

hälsofrågor i stort.” 

                                                                                           Deltagare 2 

 

De flesta deltagare kom ihåg och beskrev att de tog vikt, längd, blodtryck och fyllde i en 

enkät. Några deltagare var osäkra på om de hade tagit prover eller inte. Deltagarna beskrev 

att distriktssköterskan gjorde en riskbedömning som de därefter diskuterade. Deltagarna 

beskrev att de diskuterade kost, motion, tobak och alkoholvanor. Några deltagare beskrev 

att de var osäkra på om de hade diskuterat stresshantering. En deltagare beskrev att det var 

bra att samtalet innefattade både fysiska och psykiska aspekter. De som hade varit med i ett 

35-års hälsosamtal och kom ihåg hur samtalet gick till, bekräftade att samtalen var ungefär 

lika avseende struktur och innehåll.  

 

Några beskrev att det var bra frågor under hälsosamtalet. Enligt flera av deltagarna tog 

distriktssköterskan upp aspekter som var viktiga vid ett hälsosamtal. En av respondenterna 

upplevde att samtalet var ett bra tillfälle för henne att ställa frågor.  En annan respondent 

ansåg att samtalet var ett unikt tillfälle att i lugn och ro få diskutera sitt hälsotillstånd med en 

distriktssköterska. En kvinna beskrev att en stor del av tiden under hälsosamtalet ägnades åt 
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att diskutera hennes hälsotillstånd och vad hon skulle kunna göra för att förbättra sitt 

hälsotillstånd. 

 

Flera respondenter beskrev att de fick bekräftelse under hälsosamtalet. Några av 

respondenterna beskrev detta som en bekräftelse på att deras mat- och motionsvanor var 

bra, en bekräftelse att de var på rätt väg. Andra ansåg att proverna var en bekräftelse på att 

de var friska. De beskrev att de upplevde proverna som en värdemätare på hälsotillståndet. 

Att bli bekräftad i att ”även jag är av vikt” upplevde några som väldigt positivt. De beskrev 

att distriktssköterskan brydde sig om dem som individer.  

 

En av respondenterna beskrev att distriktssköterskan försökte övertyga honom om 

snusstopp med hjälp av skrämselpropaganda för att få honom att förändra sitt beteende. 

Detta att hon försökte övertyga honom med som han beskrev ”skrämselpropaganda” 

upplevdes dock inte som besvärligt. 

 

”Genom skrämselpropaganda försökte hon få ordning på min snusvana. 

Men hon kunde inte övertyga mig.” 

                                                                                         Deltagare 6 

 

3.1.3. Efter samtalet 

Denna subkategori beskriver hur deltagarna reflekterar över hälsosamtalet efteråt.  

Flera av respondenterna uppgav att samtalet inte gav dem något. De beskrev att de varken 

hörde eller lärde sig någonting nytt under samtalet. De beskrev en upplevelse av besvikelse 

då de hade förväntat sig något mer av samtalet.  

 

”Jag har inget negativt men samtalet gav mig ingen wow-upplevelse, för 

det var ingenting nytt för mig.” 

                                                                                           Deltagare 5  

 

Några respondenter beskrev att de var besvikna på distriktssköterskan. En respondent 

förklarade att hon hade förväntat sig mer hjälp med viktminskning, praktiska råd och stöd. 
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Hon beskrev hur hon upplevde att hon blev besviken över att hon inte fick den hjälp hon 

hade förväntat sig. En annan respondent beskrev att han var besviken för att han upplevde 

att distriktssköterskan inte trodde på hans beskrivning av sina alkoholvanor. 

 

 I subkategorin ”Efter samtalet” beskrevs även respondenternas reflektioner om 

uppföljningen. Flera respondenter berättade att de hade fått erbjudande om uppföljning på 

grund av riskpoängen som framkom under riskbedömningen. Några av respondenterna 

valde att själva följa upp sina blodfetter medan andra blev erbjudna uppföljning på grund av 

riskfaktorer som förhöjda blodfetter eller förhöjt blodtryck. Alla som blev erbjudna 

uppföljning accepterade erbjudandet.  

 

”Det kändes jättebra, oerhört bra att hon återkom för man får en chans till.  

Har man lyckas komma i gång med det vi har pratat om sist? Man får en 

påminnelse.” 

                                                                                    Deltagare 7 

 

 
Det framkom under intervjuerna att nästan alla respondenter var intresserade av 

uppföljning i form av ett 50-års samtal. Det fanns ett behov att få en uppföljning angående 

sitt hälsotillstånd. Samtliga deltagare som deltog i föreliggande studie hade genomfört sitt 

40-årshälsosamtal under 2009. Under den tid som hälsosamtalen genomfördes var tjänsten 

fortfarande gratis (från och med januari 2010 kostar hälsosamtalet 200 kr). Flera av 

deltagarna uppgav att de skulle ha betalat för att delta i samtalet, de ansåg att samtalet var 

värt denna kostnad, men samtidigt hade dock några av de respondenterna betänkligheter.  

De ansåg att hälsosamtalet principiellt borde vara gratis, att det var en service som skulle 

återbetala sig i slutänden. En respondent beskrev att samtalet inte var värt pengarna i den 

här formen och några beskrev att de skulle välja företagshälsovårdens hälsosamtal som var 

gratis istället för primärvårdens. Flera ansåg att kostnaden skulle kunna resultera i att 

människor med sämre ekonomi bortprioriterade hälsosamtalet. 
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3.2 Att leva som förut 

Kategorin Att leva som förut bildades av subkategorin Medvetenhet. Flera respondenter 

beskrev att de inte hade förändrat sina levnadsvanor efter hälsosamtalet och att detta var 

ett medvetet val. 

 

3.2.1. Medvetenhet 

En av respondenterna beskrev att han hade fortsatt att leva som förut utan att genomföra 

de förändringar som han hade diskuterat med distriktssköterskan. Han beskrev hur han 

kände en viss skuld för att han inte hade påbörjat en förändring men att det var ett 

medvetet val. En annan respondent ansåg att han behövde flera samtal för att åstadkomma 

någon livsstilsförändring. Han upplevde att endast ett samtal kunde inte leda till en 

förändring. 

 

”Efter hälsosamtalet gick jag därifrån och allting var borta.” 

                                                                                       Deltagare 10           

Flera respondenter beskrev att de inte ville förändra sina vanor angående tobak eller 

alkoholanvändning. Respondenterna uppgav att de var medvetna om sina vanor och om 

riskerna som vanorna kunde innebära, men att de ändå valde att fortsätta med sina vanor. 

En deltagare förklarade att han var medveten om att han kunde påverka hälsan på lång sikt 

genom att ändra sin livsstil angående mat och motion, men valde att inte göra något just nu. 

Några av deltagarna beskrev under intervjuerna att de var medvetna om sina vanor och 

visste om att de borde ändra något pga. till exempel övervikt men ändå medgav de att de 

inte hade prioriterat att genomföra någon livsstilsförändring. En hävdade att han hade så 

mycket att göra och att alla de goda råden var lätta att glömma bort. En annan respondent 

reflekterade över om fyrtioåringarna fortfarande hade möjlighet att ändra sin livsstil. En 

respondent ansåg att hans snusvana var ett harmlöst missbruk. Han beskrev att han inte 

hade funderingar på att sluta för ingen hade hittills kunnat övertyga honom om faran som 

det innebar för hans hälsa. 

En respondent upplevde att det var svårt att fokusera på sin hälsa i framtiden när han 

fortfarande kände sig ung.  
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”Men intressen finns, vetskapen finns och kunskapen finns, det är bara 

tiden och orken och tillfälle. Det är en fråga om prioritering.” 

                                                                                            Deltagare 6 

 

3.3 Att komma till insikt 

Kategorin Att komma till insikt bildades av subkategorierna Tankeställare och Ambition till 

förändring. Under intervjuerna uppgav flera av deltagarna att de upplevde något som väckte 

deras uppmärksamhet, något som gjorde att de kom till insikt om sina levnadsvanor. 

Respondenterna beskrev att de lyssnade extra noga när distriktssköterskan berättade något 

om livsstilsförändringar. En av respondenterna beskrev att det behövdes målmedvetenhet 

för att komma till förändring. 

 

3.3.1. Tankeställare 

Flera av respondenterna beskrev hur hälsosamtalet gav dem en tankeställare. Samtalet hade 

medfört att de hade börjat fundera på sin livsstil. En respondent beskrev det som en ”aha-

upplevelse”. Han fick insikten ”nu borde jag göra något åt hälsan innan det blir för sent” 

(deltagare 6). Andra respondenter beskrev det som att de fick upp ögonen för sitt 

riskbeteende eller dåliga vanor. Några av respondenterna beskrev att samtalet väckte tankar 

hos dem om en hälsosammare framtid. En respondent beskrev att det var några uttalanden 

om hans livsstil från distriktssköterskan som gjorde honom extra uppmärksam. En av 

deltagarna(deltagare 4) beskrev att han ”hade vaknat till” under hälsosamtalet och att han 

därefter kunde motivera sig till att förändra sina mat- och motionsvanor. Några 

respondenter hävdade att de var medvetna om sina levnadsvanor men att när någon annan 

reflekterade över vanorna så lyssnade de lite extra. En respondent beskrev att det behövdes 

att någon säger det högt ibland. En annan respondent beskrev att hon inte upplevde det 

som kränkande att distriktssköterskan diskuterade hennes livsstil och förändringar som 

behövdes, för respondenten medgav att distriktssköterskan hade väl rätt. 

 



 

19 

 

”Det börjar med att få upp ögonen för att se att man ha ett riskbeteende 

eller dåliga vana, så det är kanske det lilla som behövs att gör dig 

uppmärksam på.” 

                                                                                         Deltagare 3 

 

En respondent beskrev att hon var medveten om sina dåliga vanor, hon var glad att 

distriktssköterskan tog upp detta och fokuserade samtalet utifrån vanorna. Respondenten 

beskrev att det var bra att påminnas om dessa vanor och medföljande risker.  

 

3.3.2. Ambition till förändring 

En deltagare beskrev att han var medveten om den livsstilsförändring som han borde 

genomföra och han hade en ambition att genomföra förändringen. 

 
”Nu har jag inte hunnit förverkliga det där med motionen riktigt. Tyvärr har 

jag inte levt upp till det som jag hade velat själv, men ambitionen finns i 

alla fal.” 

                                                                                        Deltagare 8 

  

3.4.  Att genomföra en livsstilsförändring  

Denna kategori framkom ifrån subkategorierna Påbörjad beteendeförändring före 

hälsosamtalet och Genomförd beteendeförändring efter hälsosamtalet. Gemensamt för 

dessa subkategorier är att de beskriver genomförda livsstilsförändringar. Den första 

subkategorin beskriver förändringar som deltagarna hade påbörjat innan hälsosamtalet och 

den andra subkategorin förändringar som deltagarna hade påbörjat efter hälsosamtalet. 

 

3.4.1. Påbörjad beteendeförändring 

Subkategorin beskriver vilka beteendeförändringar som deltagarna hade påbörjat före 

hälsosamtalet. Några av deltagarna hade redan påbörjat kost- och motionsförändringar eller 

stresshantering. En av deltagarna beskrev att hon skulle ha känt sig slö om hon under 

hälsosamtalet hade fått berätta att hon inte motionerade.  
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”Jag hade redan kört i gång med motion och kost sedan ett tag tillbaka. Jag 

var redan på väg, var redan inne i det där spåret.” 

                                                                                           Deltagare 1 

 

Det framkom under intervjuerna att några av respondenter hade problem med stress på 

arbetet. På grund av detta problem hade de redan varit i kontakt med företagshälsovården 

för att få hjälp med stresshantering. En av deltagarna förklarade att han mådde bättre nu 

och var nöjd med hjälpen som han hade fått från företagshälsovården.  Några av 

respondenterna beskrev att de erbjöds hälsokontroller hos företagshälsovården vilket de 

utnyttjade. En deltagare beskrev att hon redan hade genomfört de förändringar som 

distriktssköterskan föreslog. 

 

3.4.2. Genomförd beteendeförändring 

Några deltagare berättade att när de hade förändrat sin livsstil angående mat och motion så 

hade de också minskat i vikt. En av deltagarna som hade förändrat sina motionsvanor 

beskrev att han gjorde det på grund av en jämförelse som distriktssköterskan gjorde. 

Distriktssköterskan jämförde värden som mättes nu med de från 35-års hälsosamtal. 

Värdena visade att deltagaren hade gått upp i vikt och den viktuppgången gjorde att 

deltagaren blev motiverad till att förändra sin livsstil angående kost och motion. 

  

“Efter samtalet ändrade jag mina matvanor… jag började gå på gym, så det 

blev en förändring. Samtalet påverkade mina levnadsvanor positivt.” 

                                                                                              Deltagare 4 
 

4. Diskussion 

4.1  Huvudresultat 

Analysen av data utmynnade i fyra kategorier och åtta subkategorier. Kategorierna var att 

samtala om sig själv, att leva som förut, att komma till insikt och att genomföra en 

livsstilsförändring. Resultatet visade att fyrtioåringarna i stort upplevde sitt deltagande i 
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hälsosamtalet som positivt och ansåg att det var ett bra samtal. Deltagarna upplevde att de 

blev bra bemötta, distriktssköterskans bemötande gav en trygghet under hälsosamtalet. 

Tryggheten gjorde att deltagarna kände sig fri att samtala om sin hälsa.  Deltagarna var nöjda 

med kallelsen till hälsosamtalet med en bokad tid för de skulle förmodligen inte ha deltagit 

om de hade fått boka en tid själv. Flera av deltagarna berättade att de inte lärde sig något 

nytt under hälsosamtalet men trots detta beskrevs hälsosamtalet som en tankeställare om 

individens framtida hälsa. Samtalet satte igång tankarna men gav inga större förändringar i 

livsstil. Resultatet visade att flera av respondenterna inte hade genomfört 

livsstilsförändringar efter hälsosamtalet, och några ansåg att det behövs mer uppföljning 

efter hälsosamtalet för att skapa en livsstilsförändring på lång sikt.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1. Att samtala om sig själv 

Deltagarna beskrev att de upplevde det som positivt att få en kallelse med en bokad tid. De 

ansåg att kallelse var en bra motivering för att delta i samtalet. De flesta menade att de 

förmodligen inte hade deltagit om de hade fått boka en tid själv. Vidare beskrev deltagarna 

att deras egen hälsa lätt prioriteras bort på grund av pressen i vardagslivet. Detta stämmer 

väl överens med en tidigare svensk studie (Wall & Teeland 2004) där resultatet visade att 

brist på tid var en av de vanligaste orsakerna till bortfall under hjärt-kärlprogrammet. Andra 

orsaker till bortfall som beskrevs i studien var förhinder pga. arbetet, övertygelsen att 

personen var frisk och att personen redan var i kontakt med vården. Föreliggande studie 

visade att flera av respondenterna inte visste vad syftet med hälsosamtalet var. De ansåg att 

det var bra att kontrollera sitt hälsotillstånd, men visste inte syftet med hälsosamtalet. 

 

Deltagarna i föreliggande studie upplevde i stort deltagandet i hälsosamtalet som positivt. 

De ansåg att det var ett bra samtal och beskrev att de blev bra bemötta. Vidare beskrev 

deltagarna att bemötandet var viktigt för upplevelsen av tryggheten under hälsosamtalet. 

Tryggheten gjorde att deltagarna kände sig fria att samtala om sin hälsa. Författaren anser 

att bemötande och trygghet är en viktig förutsättning för att komma till en meningsfull 

diskussion om livsstil. Jahren -Kristoffersen m.fl. (2005) definierar begreppet bemötande 

som att ha förmågan att visa empati, respekt och lyhördhet i mötet och kommunikationen 
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med patienten. Deltagarna i föreliggande studie kände sig inte utpekade för att de hade 

mindre bra vanor utan beskrev att distriktssköterskorna istället lyfte fram deras goda vanor. 

Distriktssköterskorna kunde stimulera deltagare på ett positivt sätt till mer fysisk aktivitet 

utan att skuldbelägga. Detta stämmer med forskning av Brown m.fl. (2007) som visade att 

kontakten/relationen till patienten med övervikt inte förstördes på grund av att personalen 

påpekade personens övervikt. Brown m.fl. (2007) beskrev att vårdpersonal med utbildning i 

fetma och överviktsbehandling inte drog sig för att föra diskussioner med patienter om deras 

vikt.  

 

En respondent beskrev att det var positivt att få en uppföljning efter samtalet. Han ansåg att 

detta var en chans till att komma igång med livsstilsförändringar. Respondenten ansåg att 

han behövde en påminnelse. Enligt modellen ”The Transtheoretical Model of Change” 

befann sig respondenten i det begrundande stadiet, där medvetande skapas och för- och 

nackdelar begrundas. I detta läge är individen ambivalent, men kan tänka sig att sluta med 

sitt ohälsosamma beteende inom sex månader (Prochaska m.fl. 1992). Respondenterna i 

föreliggande studie beskrev att de hade förväntat sig mer av hälsosamtalet. Några 

respondenter förklarade att de inte lärde sig någonting nytt.  Andra respondenter beskrev 

att de hade förväntat sig flera fysiologiska prover medan andra hade förväntat sig mer råd 

och stöd. De förväntningar som inte hade uppfyllts beskrev som en form av besvikelse av 

deltagarna. Författaren anser att det är viktigt att utgå/fråga efter patientens förväntningar, 

enligt metoden motiverande samtal skall ett hälsosamtal vara klientcentrerat dvs. utgå ifrån 

individens behov (Landstinget Gävleborg 2009). Resultatet visade att deltagare som erbjöds 

uppföljning förklarade att de hade accepterat erbjudandet. Detta stämmer inte överens med 

resultat i en annan studie om förändringar av levnadsvanor efter hälsosamtal (Sjölin 2009). 

Resultatet i studien av Sjölin visade att endast 43 procent av de som blev erbjudna 

uppföljning nyttjade erbjudandet. I föreliggande studie visade resultatet att flera av 

deltagarna ansåg att samtalet var ett unikt tillfälle att i lugn och ro få diskutera sitt 

hälsotillstånd med en distriktssköterska. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att Dorothea Orems omvårdnadsteori stämmer väl 

med hur deltagarna beskrev att vårdpersonalen bemötte dem. Deltagarna beskrev hur de 

blev bemötta i hälsosamtalet och bekräftade angående sin livsstil och eventuella 
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livsstilsförändringar. Deltagarna hade uppfattningen om att ansvaret och initiativet till 

livsstilsförändringar låg på individen men att distriktssköterskan kunde vara ett stöd för 

deltagarna och kunde få individen medveten om vad som var sunt och hälsosamt. 

Distriktssköterskan skall i sitt yrke förebygga ohälsa och främja folkhälsan 

(Distriktssköterskeföreningen 2009) genom att utgå ifrån Orems omvårdnadsteori (Kirkevold 

2000). Deltagarna i föreliggande studie beskrev de fysiologiska proverna som en 

värdemätare på hälsotillståndet. Författaren anser att de flesta deltagare såg hälsosamtalet 

som en hälsokontroll och mindre som ett ansats till förändring. 

 

4.2.2. Att leva som förut 

Flera deltagare beskrev att de var medvetna om sina osunda vanor men beskrev att de för 

tillfället hade gjort ett medvetet val att fortsätta med sina vanor. De deltagare som använde 

tobak eller alkohol beskrev att de inte ville förändra sina vanor ännu. De förklarade att de 

var medvetna om sin livsstil och om riskerna som livsstilen kunde innebära, men att de ändå 

inte ville ändra på sina vanor. Deltagarnas uttalanden visade att det fanns en skillnad mellan 

vad människor vet (kunskap) och vad de gör. I litteraturen beskrivs att det finns en stor 

skillnad mellan kunskap ”knowledge” och tilltro ”belief”. McCoy m.fl. (1992) beskrev i deras 

studie att rökare borde ha förstått att rökning orsakar hjärt- kärlsjukdomar men samtidigt 

trodde deltagarna att detta inte skulle drabba dem. Med det menas att om resultatet blir en 

livsstilsförändring beror mer på förändring i tilltron än i kunskapen (McCoy m.fl. 1992). För 

att åstadkomma en livsstilsförändring ansåg en av respondenterna i föreliggande studie att 

han behövde flera samtal. Han upplevde att endast ett samtal inte ledde till en förändring. 

Flera av deltagarna beskrev också behovet av uppföljningar. Detta stöds av Kim m.fl. (2004) 

som visade att kunskapen om en förbättrad livsstil ökade när deltagare hade fått 

information som berörde ämnet vid tre olika tillfällen. Kim m.fl. (2003) visade att ett 

hälsoprogram som följs upp under tre månader inte ger stora bestående förändringar i 

levnadsvanor. Enligt ”The Transtheoretical Modell of change” (Prochaska m.fl. 1995) tar det 

minst sex månader för en individ att ändra sina levnadsvanor. För att individens skall kunna 

genomföra en livsstilsförändring måste fördelarna att göra en livsstilsförändring överväga 

nackdelarna enligt Prochaskas och DiClementes modell (Prochaska m.fl. 1995). Därför påstår 

Kim m.fl.(2003) att det behövs ett hälsofrämjande program under minst 6 månader för att 
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skapa livsstilsförändring på lång sikt. Några av deltagarna i föreliggande studie beskrev att de 

inte hade prioriterat att genomföra någon livsstilsförändring. Detta har också påvisats i en 

tidigare studie (Janz & Becker 1984). 

 

4.2.3. Att komma till insikt 

Deltagarna ansåg att hälsosamtalet var en tankeställare om individens framtida hälsa. Det är 

först när medvetande skapas som individen går in i det andra stadiet i ”The Transtheoretical 

Model of Changes”; det begrundande stadiet enligt DiClemente och Prochaska m.fl. (1982). 

Det är i det andra stadiet som för- och nackdelar vägs mot varandra. I detta läge är individen 

ambivalent och individen övervägar vinster och kostnader med en förändring (Singer 2007).  

 

4.2.4. Att genomföra en livsstilsförändring 

Resultatet visade att individer som hade genomfort förändringar på egen hand innan 

hälsosamtalet hade gått genom de fem olika stegen i ”The Transtheoretical Model of 

Changes”. Några deltagare i föreliggande studie hade förändrat sin livsstil efter 

hälsosamtalet medan de flesta respondenterna inte hade genomfört livsstilsförändringar. 

Resultatet i föreliggande studie stämmer inte överens med studien av Sjölin (2009). Studien 

visade att 49 procent hade genomfört någon form av livsstilsförändring och när frågan 

preciserades till att gälla de olika levnadsvanorna angav 60 procent av deltagarna att de 

hade förändrat levnadsvanor i positiv riktning efter samtalet (Sjölin 2009).  

 

4.3   Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes för bearbetning av 

materialet i studien. Kvalitativa studiers trovärdighet bör granskas utifrån begrepp som  

”credibility” giltighet, ”dependability” pålitlighet och ”transferability” överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004).  

 

Med ”credibility” anses giltighet och genom att välja deltagare med varierande kön, 

bakgrund och skillnad i tiden sedan hälsosamtalet ökade möjligheterna att få skilda 

beskrivningar av det studerade problemet. Att män och kvinnor var jämt fördelade i studien 
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kan därför ses som en styrka. Tiden sedan hälsosamtalet genomfördes varierade mellan fyra 

och åtta månader och detta kan ses som en svaghet, deltagare kan ha glömt specifika 

upplevelser i anknytning till samtalet. För att öka ”credibility” är det enligt Graneheim och 

Lundman (2004) viktigt att använda rätt metod vid datainsamlingen . Författaren ansåg 

intervjuer som en lämplig datainsamlingsmetod som kan belysa deltagarnas egna 

reflektioner och upplevelser. Intervjuerna varierade mellan 20 till 28 minuter, vilket är 

relativt kort och kan därför ses som en svaghet. Författaren anser att ämnet; en intervju om 

ett hälsosamtal och eventuella förändringar efter samtalet samt deltagarnas åldersgrupp 

(relativt friska fyrtioåringarna), kan medföra att intervjuerna inte blir så mycket längre. 

Datainsamlingen har genomförts på två hälsocentraler där författaren inte var verksam, dvs. 

beroendeställning fanns inte. Vid resultatredovisningen i föreliggande studie har även citat 

använts för att stärka ”credibility”.   

 

Med  ”dependability” anses materialets pålitlighet. ”Dependability” och ”credibility” kan 

ökas enligt Graneheim och Lundman (2004) genom att diskutera studiens material med 

forskarkollegor. I föreliggande studie har handledarna (AE och ME) samt fyra deltagare i 

uppsatsgruppen på distriktssköterskeprogrammet varit aktiva medbedömare på delar av 

materialet. Under bearbetningen av materialet med indelning i kategorier och subkategorier 

har diskussion förts mellan författaren, handledarna samt deltagarna i uppsatsgruppen för 

att komma till sammanstämmighet. Graneheim och Lundman, (2004) påstår att 

”dependability” ökar genom att ha samspråk med kollegor under analysens gång för då 

minskas risken för förändringar i analysprocessen. Dataanalys påbörjades inte förrän samtliga 

intervjuer var genomförda, detta för att författaren inte skulle bli påverkad av den påbörjade 

analysen (Graneheim & Lundman 2004). Risken för skillnader i analysarbetet kan även 

minskas genom att analysarbetet gjordes under relativt kort tid, vilket skedde i föreliggande 

studie.  

 

När det gäller överförbarhet av resultatet till andra personer, anser författaren att 

studieresultatet bara gäller för och är generaliserbart till andra fyrtioåringarna som har varit 

med i ett hälsosamtal. För att öka ”transferability” har författaren försökt att beskriva 

urvalsmetod, deltagarnas karaktäristiska, datainsamlingsmetod samt analysprocessen så 
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tydlig som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) anser att tydliga subkategorier och 

kategorier samt lämpliga citat i resultatet kan öka ”transferability”. 

 

4.4.  Allmändiskussion  

Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i hela världen (Gu m.fl. 2005). För att 

reducera lidande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar behövs det därför prevention av 

riskfaktorer (Smith m.fl. 2004). Därför utvecklades ett hjärt-kärlprogram i Gävleborg som 

hade som syftet att främja hälsa samt förebygga hjärt-kärlsjukdomar (Landstinget Gävleborg 

2009). Antalet individer som diagnostiseras med hjärt- kärlsjukdomar har minskat under de 

senaste 20 åren (SBU 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) behöver dock hälso- och 

sjukvården lägga mera resurser på primärpreventiva åtgärder för att ännu mera kunna 

minska insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdomar. Därför bestämdes att ett av 

primärvårdens mål skulle vara att förstärka det individinriktade primärpreventiva arbetet 

(Landstinget Gävleborg 2007). 

 

Författaren till föreliggande studie anser att det är viktigt att veta hur fyrtioåringar 

reflekterar om hälsosamtalet för att kunna förstärka det individinriktade primärpreventiva 

arbetet. Föreliggande studie visade att fyrtioåringarna i stort var positiva till hälsosamtalet. 

De fyrtioåringar som hade deltagit i ett hälsosamtal var nöjd med sitt deltagande. De var 

nöjda med bemötandet av distriktssköterskan som upplevdes att ge en viktig trygghet under 

hälsosamtalet. Tryggheten gjorde att deltagarna kände sig fria i att samtala om sin hälsa. 

Resultatet visade dock att de flesta respondenterna inte hade genomfört 

livsstilsförändringar men trots detta upplevde deltagarna att hälsosamtalet var bra. 

Hälsosamtalet satte igång tankarna men gav inga stora ändringar i livsstil.  

 

Kliniska implikationer utifrån föreliggande studie kan vara att patienterna får hem enkäten. 

Enkäten som berör individens levnadsvanor kan skickas hem till individen tillsammans med 

kallelsen. Patienten har då möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro och fundera i förväg 

om eventuella frågor. Det framkom under intervjuerna att nästan alla respondenter var 

intresserade av uppföljning i form av ett 50-års samtal. En klinisk implikation är att även 
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erbjuda hälsosamtal till andra åldersgrupper, för det finns ett behov ansåg fyrtioåringarna 

att få en uppföljning angående sitt hälsotillstånd i framtiden.  

Forskningen behöver i framtiden fokusera ännu mer på 40-åringarnas reflektioner om 

livsstilsförändringar efter deltagande i ett hälsosamtal, där det saknas kunskap om hur 

effektiviteten av hälsosamtalet och livsstilsförändringar skulle kunna optimeras. 

 

4.5. Slutsats 

Författaren anser att föreliggande studies slutsats är att fyrtioåringar i stort är positiva till 

sitt deltagande i hälsosamtal, men att det är svårt att genomföra en livsstilsförändring. Det 

behövs mer än ett hälsosamtal för att skapa en livsstilsförändring på lång sikt. Författaren 

har påträffat en studie från Sydkorea (Kim m.fl. 2003) och en studie från USA (Kim m.fl. 

2004) som kom fram till liknande slutsatser. 
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