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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kravet om att hälso- och sjukvården skall arbeta hälsofrämjande beskrivs i 

åtskilliga policy- och styrdokument. Trots detta visar forskning att det hälsofrämjande arbetet 

är föga genomslaget i den kliniska verksamheten. Forskning visar också att patienter önskar 

samtal om sina levnadsvanor i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Följaktligen förväntas 

personal inom Hälso- och sjukvården bedriva någon form av samtal om hälsa. Primärvården 

har haft problem med att leva upp till åtagandet om hälsofrämjande insatser. Resurser, 

kompetens och mandat för det hälsofrämjande arbetet har brustit men framför allt har det 

saknats strategier för hur insatserna skall implementeras. 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera förutsättningar och hinder i den lokala kontexten 

för implementering av hälsosamtal med stöd i motiverande samtal (MI) och utifrån dessa 

utveckla en strategi som kan utgöra en grund för implementering. 

Metod: Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes med personal vid en vårdcentral som är 

ålagda att genomföra hälsosamtal. Intervjuerna transkriberades och analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen visade såväl förutsättningar som hinder i implementeringsprocessen av 

hälsosamtal med stöd i motiverande samtal. Två teman med dess tillhörande kategorier och 

underkategorier kunde urskiljas. Det ena temat fokuserade på att skapa förutsättningar och 

undanröja hinder inför implementering av hälsosamtal och det andra på temat på att skapa 

förutsättningar och undanröja hinder i genomförandet av hälsosamtal. 

Diskussion: Analysen visade att tiden utgör ett hinder för att bedriva samtal med stöd i 

motiverande samtal. Forskning påvisar dock att det inte krävs mer tid i mötet med patienten 

för att tillämpa MI. Förmodligen förutsätts det då att personalen känner sig bekväm och har 

vana av att arbeta med MI för att kunna uppleva metoden som mindre tidskrävande. 

Utbildning i MI och med träning i tillämpning kan då tolkas vara en förutsättning för en 

hållbar implementering, vilket också denna studie visar. Organisationsklimatet som bland 

annat utgörs av relationer, värderingar och samarbete inom organisationen är också påverkar 

implementeringsprocessen. Föreliggande resultat påvisar att det finns en del otydligheter 

avseende organisationsklimatet som bör beaktas i implementeringen av MI. 

Slutsats: För att lyckas med implementering av hälsosamtal med stöd i MI och därmed kunna 

erbjuda patienter hälsosamtal som utgår från evidensbaserad kunskap, är det väsentligt att 

följa en strategi som utgår från befintligt kunskapsunderlag  och är förankrad i den lokala 

kontexten. 
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INTRODUKTION 
Denna projektrapport beskriver underlaget för en modell för implementering av hälsosamtal 

med stöd i motiverande samtal (MI). Den har tagits fram inom ramen för författarens trainee 

tjänstgöring vid Blekinge Tekniska Högskola och i samarbete mellan Landstinget Blekinge, 

Primärvården, Trossö vårdcentral med personal och Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen 

för hälsa. Projektet har finansierats av Blekinge Forskningsråd. 

 

Primärvården utgör en arena med stora möjligheter att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. Trots det visar studier att patienter inom primärvården inte erbjuds 

samtal om sina levnadsvanor i någon större omfattning (Socialstyrelsen, 2005). Sveriges 

kommuner och Landsting, [SKL], (2010) redovisar att endast 9 procent av 100 000 patienter 

som under år 2009 sökte primärvård hade haft samtal med läkare om alkoholvanor och 23 % 

samtal om motion. Vid en av de större vårdcentralerna i Karlskrona registrerades 2000 

blodtryckskontroller och nio hälsosamtal under år 2009. Detta visar på att flera patienter inte 

ges möjlighet till samtal om levnadsvanor eller att sådana samtal inte dokumenteras som 

hälsosamtal.  Enligt Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2009) är hälso- och 

sjukdomsförebyggande insatser mycket vanligt förekommande i landstingens styrdokument 

men föga genomslaget i den praktiska verksamheten och primärvården har haft problem med 

att leva upp till åtagande om hälsofrämjande insatser. Det saknas ofta strategier för hur 

insatserna skall kunna implementeras. Evidensbaserade metoder för till exempel 

rökavvänjning eller identifiering av alkoholvanor används inte i den omfattning som är 

önskvärt. Resurser, kompetens och mandat för det hälsofrämjande arbetet har saknats. Vidare 

konstaterar FHI (2009) att tvivel om nyttan, otydliga ansvarsförhållanden mellan olika aktörer 

inom och utanför har lett till att det hälsofrämjande arbetet uppfattas som problematiskt och 

betungande. Med bakgrund i ovanstående är det därför angeläget att kartlägga och skapa ett 

underlag för en strategi/modell för att möjliggöra implementering av hälsosamtal med stöd i 

MI.  

BAKGRUND 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården 

Redan i Ottawa Charter on Health Promotion (WHO, 1986) framhålls betydelsen av att hälso- 

och sjukvården bör bli mer hälsoinriktad och hälsofrämjande. Sedan 2002 är en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett eget målområde i den svenska folkhälsopolitiken (Reg. 

prop. 2007/08:110).  I folkhälsopolitisk rapport 2010 (FHI 2010) och i Landstingsplanen för 

Landstinget Blekinge 2010- 2012  (Landstinget Blekinge, 2010) anges att hälso- och 

sjukvården är en viktig aktör i folkhälsoarbetet och skall ha ett tydligt ansvar för att skapa så 

mycket hälsa som möjligt för invånarna. Det hälsofrämjande arbetet ska på ett mer 

sytematiskt sätt integreras i hela vårdkedjan. Landstinget skall ta vara på alla möten med 

patienterna och skapa förutsättningar för dem att vara delaktiga i arbetet för sin egen hälsa, 

vård och behandling. En hälsofrämjande inriktning höjer vårdens kvalité och en betydelsefull 

del av arbetet för att effektivisera vården. För att möjliggöra detta måste arbetssätt och 

metoder anpassas så att de stödjer utvecklingen mot en mer hälsofrämjande och sjukdoms 

förebyggande hälso- och sjukvård (Landstinget Blekinge, 2010). 

 

Den som vänder sig till Hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada (SFS 1982:763). Trots ökad kunskap om 

betydelsen av att arbeta mer hälsofrämjande visar forskning att primärvården inte arbetar 

sytematiskt eller i någon större omfattning med patienters levnadsvanor (Bendtsen,  2010). 
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Det är således viktigt att utveckla och implementera arbetssätt som möjliggör en mer 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

 

Hälsofrämjande arbete definieras som en process som ska ge människor möjlighet att öka 

kontrollen över sin hälsa och förbättra den (WHO, 1998). En hälsofrämjande ansats utgår från 

att se patienten som medproducent av sin egen hälsa. Genom att se patienten som expert på 

sin situation, stärka patientens tilltro till sina egna resurser samt låta patienten medverka i sin 

egen hälsoutveckling och vård blir patienten delaktig i uppbyggnaden av möjlighet till att ha 

ansvar och empowerment (Andersson & Ejlertsson, 2009). Vidare handlar det hälsofrämjande 

arbetet om att förbättra individens egenupplevda hälsa som också kräver kunskap om hälsans 

bestämningsfaktorer med fokus på faktorer som skapar och upprätthåller hälsan (salutogenes). 

Det sjukdomsförebyggande arbetet avser att förebygga specifik sjukdom med utgångspunkt i 

faktorer som orsakar sjukdom (patogenes). I behandlingen och det sjukdomsförebyggande 

arbetet är diagnosen central för att ge underlag till behandlingsinsatser (ibid).  

Hälsoundervisning, hälsosamtal, rådgivning, motiverande samtal 

Inom hälso- och sjukvården används ett antal olika uttryck för kommunikationen om hälsa. 

Olander (2003) menar att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom hälso- och 

sjukvården består av någon form av hälsoundervisning, vilket gör det till en pedagogisk 

verksamhet. Det används ett flertal begrepp såsom rådgivning, hälsorådgivning, hälsosamtal, 

hälsovägledning, information och samtal. De används otydligt på varierande sätt och kan ha 

olika innebörd beroende på vem som tolkar dem. Men flera begrepp inbegrips och används i 

denna pedagogiska verksamhet. I styrdokument, litteratur och praktisk verksamhet används så 

väl begreppet hälsosamtal och information som samtal och rådgivning (ibid.).  

 

Socialstyrelsen (2010 a) utgår från begreppet rådgivning och menar att någon form av 

rådgivning om levnadsvanor är grunden för alla sjukdomsförebyggande åtgärder. 

Rådgivningen klassificeras i tre nivåer, kort rådgivning, rådgivning och kvalificerad 

rådgivning. Den korta rådgivningen innefattar standardiserade, korta råd och 

rekommendationer om att exempelvis sluta röka eller bli mer fysiskt aktiv. Normalt sett sker 

ingen uppföljning och åtgärden kräver maximalt 10 minuter. Råden kan kompletteras med 

skriftlig information. Rådgivning innebär mer av en dialog eller samtal och är tidsmässigt mer 

omfattande än kort rådgivning. Samtalet tar vanligtvis 10 – 30 min. Vidare är rådgivningen 

mer patientcentrerad än kort rådgivning, det betyder att den anpassas till den enskilda 

personen och kan kompletteras med olika hjälpmedel och verktyg som kan hjälpa personen att 

förändra levnadsvanan, som en mat- och motionsbok, förteckning över idrottsföreningar eller 

annan skriftlig information. Rådgivningen kan också kompletteras med återbesök, uppföljning 

via telefon, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen. Den kvalificerade rådgivningen är mer 

omfattande än rådgivning och utgår från specifika teoretiska modeller, eller följer en viss 

struktur som t.ex. motiverande samtal (Miller & Rollnick, 2010). Den kvalificerade 

rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp och kan förstärkas med särskild uppföljning. 

En förutsättning för att använda denna form av rådgivning är att personalen är utbildad. De 

två sistnämnda rekommenderas framför kort rådgivning (Socialstyrelsen, 2010 a).  

 

Olander (2003) definierar begreppet rådgivning som en normativ aktivitet, en person 

beskriver rekommenderar eller föreslår hur människor bör handla. På så vis avser 

hälsorådgivning att förmedla kunskap och det förväntas leda till förändring. Begreppet 

rådgivning visar inte på ett aktivt deltagande från båda parter (Ibid.) vilket då inte stämmer 

överens med en hälsofrämjande ansats. Olander beskriver begreppet hälsosamtal som en 

process med en inledning, därefter avhandlas ett antal ämnen och avrundas med ett avslut. 
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Samtal har olika syften, karaktär och kan även beskrivas utifrån hur öppet eller slutet det är. 

Det institutionella samtalet har ett bestämt syfte, mål och innehåll som kan innebära en 

asymmetri mellan den professionella och lekmannen vad gäller inflytande och kunskap i 

samtalets innehåll. 

 

Inom metoden MI (Miller & Rollnick, 2010) används begreppet rådgivare och samtalet 

beskrivs som personcentrerat, vilket betyder att det är patientens syn på sin situation och 

livsstil som är i fokus under samtalet. Samtalet är även målinriktat och rådgivaren har ett mål 

för sin rådgivning. Som rådgivare styrs samtalet genom att frågor ställs till patienten som har 

fokus på att utforska förändring samt genom att uppmärksamma och förstärka det som säger 

som leder i en positiv riktning för henne själv (Farbring, 2010; Holm-Ivarsson, 2009) Detta 

arbetssätt stämmer väl överrens med ett hälsofrämjande förhållningsätt, där patienten ses som 

en medproducent av sin egen hälsa, genom en så kallad empowermentstrategi (FHI, 2004).  

 

Ett av målen för de hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Landstinget Blekinge (2010) är 

att vårdenheterna i patientmötet ska behandla frågor som rör sambandet mellan patientens 

hälsa och levnadsvanor bland annat genom hälsosamtal. Hur målet uppnås skall mätas genom 

förtecknade personer som erhållit hälsosamtal. Vidare skall alla patientnära verksamheter till 

minst 25 procent tillämpa hälsofrämjande metoder för att stärka patientens hälsa. Enligt 

Kvalitetsindikationer för god vård (Socialstyrelsen 2010b) skall läkare eller annan 

vårdpersonal fråga patienten om rökvanor, fysisk aktivitet och alkoholvanor samt identifiera 

övervikt genom registrering av längd, vikt och BMI.  

 

Att behandla frågor, som berör patientens hälsa, registrera patientens status och använda 

begreppet hälsosamtal om den dialog som sker mellan vårpersonal och vårdsökande, säger 

inget om vilket syfte samtalet har eller dynamik som finns under mötet. Det tycks handla mer 

om kartläggning av patientens levnadsvanor än om medvetna sammankomster för lärande och 

stöd för hälsoutveckling . Ovanstående resonemang skildrar flera dimensioner av de begrepp 

som används inom hälso- och sjukvården. Det finns så väl likheter som olikheter men för att 

arbeta hälsofrämjande torde mötet mellan patient och behandlare genomföras så att den 

enskildes delaktighet, beslutsfattande och ansvarstagande främjas.  

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som inledningsvis användes vid behandling av 

personer med alkoholberoende (Miller & Rollnick, 2010).  Metoden har under de senaste åren 

blivit vida använd internationellt och tillämpas även inom andra livsstilsområden än 

alkoholberoende (Farbring, 2010). Metoden en personcentrad och lämpar sig i alla samhang 

när man vill stimulera en person till att ändra beteende (Ivarsson- Holm, 2009). Tekniken i MI 

syftar till att framkalla patientens egen motivation att göra förändringar i beteende för deras 

egen hälsas skull. Farbring, (2010) skildrar tekniken ”andan” i MI med att kunna förmedla att 

samtal om förändring är ett samarbete, inte någonting som skall presenteras eller förmedlas. 

Argument för förändring skall framkallas inte föreläsas eller refereras. Vidare handlar det om 

att visa respekt för patientens autonomi.  FHI (2009) menar att det läggs stor vikt vid 

patientens autonomi i motsats till ett mer konfrontativt och paternalistiskt förhållningsätt, där 

patienten blir tillsagd vad hon eller han bör göra. Metoden tar sin utgångspunkt i patientens 

värderingar, erfarenheter och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara 

aktuell, exempelvis röka mindre, gå ner i vikt eller motionera mera. Det är patientens 

perspektiv på situationen som är i fokus och samtalet utgår från att patienten har, eller kan 

skaffa sig dig färdigheter som krävs för en förändring. Samtidigt är behandlaren styrande i 

samtalet och har som mål att patienten skall förändra sig (FHI, 2009).   
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Det praktiska MI arbetet innefattar fyra vägledande principerna som ligger till grund i mötet 

med patienten (Rollnick, Miller & Butler, 2008/2009). Den första är att motstå 

rättningsreflexen, vilket innebär att behandlaren skall undvika att tala om vad som är rätt, trots 

att patienten kanske är på fel väg. Utforska och förstå patientens motivation är den andra 

principen och den innebär att behandlaren ta reda på patientens skäl till förändring, 

värderingar och motivation. Lyssna är den tredje principen vilket implicera aktivt lyssnande 

vilket betyder att behandlaren försäkrar sig om att han/hon förstått vad patienten sagt. Den 

sista principen är empowerment (egenmakt) innebär att behandlaren hjälper patienten att 

utforska hur han/hon själv kan skapa en förändring i sitt hälsotillstånd. Det görs bland annat 

genom att ta reda på hur patientens vardagsliv ser ut och hur patienten utifrån det, bäst kan 

genomföra en förändring (ibid). 

 

MI är en evidensbaserad metod som visat sig vara effektivare och mer tillfredställande metod 

för både rådgivare och patient än traditionell rådgivning (Nederfeldt & Fredin, 2010).  

Effekterna av motiverande samtal har visat sig har gynnsam verkan på flera hälsorelaterade 

beteende såsom bruk av alkohol, tobak och andra droger liksom, fysisk aktivitet, kost och 

fysisk aktivitet (Rubak et al 2005; Hettema et al 2005; Rubak et al 2009; Lundahl et al 2010). 

Vidare har MI samtal visat sig ta kortare tid än andra jämförande metoder som tillexempel 12- 

stegs modellen. Det har visat sig att 15 minuters samtal är tillräckligt för beteende förändring 

och blir därmed kostnadseffektiv. Metoden kan användas av flertalet yrkeskategorier inom 

Hälso- och sjukvården (Nederfeldt & Fredin, 2010). Metoden har även visat sig ha effekter på 

personal, så att de har börjat använda ett mer respektfullt förhållningssätt vilket minskar 

motstånd hos patienten och kan på så vis vara mer effektiv (ibid).  

 

Utbildningar i MI brukar vara uppskattade av deltagare och åtskilliga inom hälso– och 

sjukvården känner sig både bekanta och bekväma med metoden, men trots det tycks det vara 

svårt att integrerar det vardagliga arbetet (Lindhe- Söderlund, 2010). Ibland beror det på 

otillräckligt stöd vid implementeringen, men det kan också bero på att MI uppfattas som 

alltför komplicerat för att passa in i vardagsarbetet, eftersom samtal med patienter ofta är 

korta och inte lika utpräglat terapeutiska som flera uppfattar att MI samtal bör vara (Rollnick 

et al. 2009).  

Implementering av hälsofrämjande metoder i hälso- och sjukvården 

Begreppet implementering innebär att införa och sätta i bruk nya idéer (Janlert, 2002). 

Guldbrandsson (2007) menar att det oftast tar lång tid att införa nya hälsofrämjande metoder, 

vilket innebär att möjliga hälsovinster inte uppnås så snabbt som man skulle önska. En 

förklaring är enligt Guldbrandsson att det ofta saknas kunskap om hur dessa metoder på bästa 

sätt kan implementeras i verksamheten. Det finns omfattande litteraturgenomgångar om hur 

innovationer sprids inom hälso- och sjukvården, men det handlar främst om produkter och 

inte om komplexa innovationer som kräver omfattande förändringar i organisatoriska 

strukturer och arbetsätt. Därför är det troligen svårare och tidsmässigt mer omfattande att 

införa nya metoder än en ny produkt, till exempel teknisk utrustning, inom hälso- och 

sjukvården (Guldbrandsson, 2007). Det är flera kriterier som påverkar implementeringen av 

en ny hälsofrämjande metod. Guldbrandsson (2007) anser det betydelsefullt att identifiera 

vilka kriterier som hör till metoden i sig och till implementeringsprocessen. För ett slutgiltigt 

bra resultat krävs det att både metoden i sig och implementeringsprocessen fungerar. För en 

framgångsrik implementering av hälsosamtal med stöd i MI är det därför betydelsefullt att 

göra en inventering av faktorer som påverkar implementeringsprocessen.  
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Det finns ett flertal teoretiska ramverk och mer konkreta modeller som kan var stöd i 

planering och strukturering av insatser i samband med implementering av forskningsresultat, 

nya metoder och innovationer inom hälso- och sjukvård (Carlfjord, 2010). Gemensamt för 

flera av modellerna är att de utgår från en grundmodell för förändringsarbete med faserna 

identifiera, planera, genomföra och utvärdera (ibid). En sådan modell är The Promoting 

Action on Reasearch Implementation in Health Services framework (PARISH) som kan 

användas som ett verktyg för sjuksköterskor för att planera, införa och följa upp införandet av 

ny kunskap (Kitson, Harvey, & McCormack, 1998; Kitson et al. 2008). Ramverket beskriver 

sambandet mellan tre grundläggande faktorer av betydelse för användning av 

forskningsresultat i den kliniska verksamheten. De tre faktorerna är evidens, sammanhang och 

underlättande (ibid). En kritisk granskning av PARISH  visar att den mest har använts som ett 

ramverk för analys samt som stöd för att förfina och validera fynd i genomförda studier och 

inte för att skapa strategier för implementering vilket beskrivs som en svaghet (Helfrich et al. 

2010).  

 

Implementeringsstrategier som grundar sig i någon teori gynnar implementeringsprocessen 

(Carlfjord, Andersson, Nilsen, Bentsen & Lindberg, 2010). Då det avser implementering av 

MI påpekar Farbring (2010) att uppmärksamhet bör riktas mot organisationsfaktorer som 

inverkar på insatsens effektivitet, personal, egenskaper, utbildning, coachning, uppföljning, 

utvärdering och kontextuella faktorer. Utöver detta framhåller Farbring (2010) att 

implementeringen skall vara en genomtänkt strategi, baserad på empirisk kunskap och den 

måste ägas av sina utövare. Implementering är ingen engångsaktivitet utan utgörs av en 

process som sträcker sig över flera år. Det kan ta upp till fyra år från att beslut att förändra i 

en verksamhet tills den nya metoden har integrerats och används generellt. 

 

Olsson och Sundell (2008) beskriver en modell för implementeringsprocessen i sex steg. Det 

första steget innefattas av undersökning om det finns behov av förändring och vilka 

förutsättningar som finns för förändring. Steg två i implementeringsprocessen innefattar att 

behovet förankras, medvetandegörs i närsamhället och organisationen. Det är i denna fas 

väsentligt att påvisa de förändringsbehov som finns och att den nuvarande verksamheten inte 

förmår att nå målen. Det är även viktigt att tydliggöra hur den nya metoden kan integreras i 

ordinarie verksamhet och att den inte står i motsättning till befintliga riktlinjer, lagar, 

institutionella prioriteringar värderingar eller attityder. I denna fas är det betydelsefullt att 

undersöka om det finns en beredskap för förändring. Trots att det kan finnas en vilja hos 

personalen till förändring kan organisationsklimatet förhindra det. Det är därför viktigt att 

undersöka om det föreligger beredskap för förändring (ibid.). Studier av Carlfjord et al. 

(2010) visar att det finns samband mellan ett bra organisationsklimat och en lyckad 

implementering. Men trots positiva attityder i en organisation kan det vara svårt med 

förändringar. En studie av distriktsläkare i Sverige visar att de inte arbetade särskilt aktivt 

med levnadsvanor, trots att en klar majoritet av läkarna var positiva till detta och ansåg att det 

är viktigt att uppmärksamma patienters levnadsvanor (Holmqvist et al. 2008). Denna 

problematik med att omsätta positiva attityder i förändrad praxis är vida känt inom många 

forskningsfält (ibid). Det är således en stor utmaning att utveckla och införa hälsofrämjande 

metoder inom hälso- och sjukvården. 

  

Tredje steget i implementeringen handlar enligt Olsson och Sundell (2008) om detaljplanering 

och identifiering av den nya metoden samt beslutsfattande om införande, vilket kräver 

politiskt, ekonomiskt och organisatoriskt stöd. Ledare inom primärvården stödjer MI som 

metod i det hälsofrämjande arbetet (FHI, 2009). Det är sålunda troligt att det finns ett politiskt 

och organisatoriskt stöd, men trots detta har metoden haft föga genomslag i den lokala 
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verksamheten (ibid). Olsson och Sundell (2008) menar att många förändringsförsök inte når 

längre än till beslut, själva arbetet blir aldrig av, vilket kan bero på brist på vägledning, 

ekonomi och ledningens stöd. Farbring (2010) påvisar att det är betydelsefullt att göra 

professionella delaktiga i förändringsarbetet, implementeringen måste ägas av sina utövare för 

att lyckas och inte komma uppifrån som ett beslut om förändring. Detta betyder således att 

den lokala verksamheten med dess personal skall göras delaktig. 

 

Steg fyra i Olsson och Sundells (2008) implementeringsprocess består i utbildning i den nya 

metoden. Utbildningsinnehållet styrs av kärnkomponenterna i metoden. Det är betydelsefullt 

att personalen följer den nya metodens anvisningar och använder kärnkomponenterna på 

avsett sätt. Att följa metoden betyder att personalen är behandlingstrogen och det är först då 

det kan hävdas att en metod införts korrekt. Farbring (2010) hävdar att det inte fungerar att 

skicka personal på MI utbildning och sedan förlita sig på att metoden används i verksamheten 

och därmed att patienternas hälsa automatiskt förbättras. Det krävs en genomtänkt strategi för 

genomförande. De som arbetar med MI behöver stöd, tidsmässigt utrymme och tillfälle att 

lära MI över tid. Vidare menar Farbring (2010) att genomförande av MI utan stöd i 

organisationen sannolikt ger sämre effekt än om den inte genomförs alls. Olsson och Sundell 

(2008) anser att förståelsen för den nya metoden/insatsen och dess kärnkomponenter bör styra 

valet av professionella. I implementeringen av en ny metod är det därför betydelsefullt att låta 

den personal som önskar arbeta med den nya metoden får genomgår utbildning. Rätt person 

på rätt plats anses nämligen öka en metods effektivitet. 

 

Det femte steget i implementeringsprocessen innefattar stöd när metoden börja användas 

(Olsson & Sundell 2008). Allt som oftast skapar nya metoder oro bland de anställda. Det kan 

finnas upplevelser av att den nya metoden innebär merarbete på kort sikt, vilket allt 

förändringsarbete vanligtvis gör, och då uppfattas inte de långsiktiga vinsterna. I denna fas är 

det vanligt att viss personal börja fokusera på detalj- och procedur frågor snarare än på 

metoden. Arbetsledningen har därför i denna fas en stor betydelse för om implementeringen 

skall lyckas eller inte. Förutom arbetsledningens stöd är handledning inom ramen för det 

ordinarie arbetet och uppföljning av behandlingstrohet viktiga för att driva arbetet framåt 

(Olsson & Sundell, 2008). Denton, et al (2003) anser att den viktigaste faktorn för en 

framgångsrik implementering är handledning.  Det avslutande och sjätte steget enligt Olsson 

och Sundell (2008) implicerar vidmakthållande av den nya metoden vilket innebär att 

organisationen bör säkra att metoden fortsätter att användas. Genom att följa de steg som 

beskrivits ovan samt betrakta implementeringen som en långsiktig process och vara medveten 

om att den nya metoden är en varaktig omstrukturering till ett nytt arbetssätt möjliggörs en 

lyckad implementering. 

 

Ovanstående studier och implementeringsmodeller visar på betydelsen av att identifiera 

förutsättningar och hinder i den lokala kontexten i införande av hälsosamtal med stöd i MI 

som kan ge ett konkret stöd och underlag för införande av ett nytt arbetssätt och på så vis 

underlätta implementeringen. 

SYFTE 
Syftet med studien var att identifiera förutsättningar och hinder i den lokala kontexten för 

implementering av hälsosamtal med stöd i MI och utifrån dessa utveckla en strategi som kan 

utgöra en grund för implementering. 
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METOD 

Studiens design 

Studien hade en kvalitativ design med fokus på att söka kunskaps om personalens erfarenheter 

av och synpunkter på hälsosamtal med MI. En sådan kvalitativ design är lämplig då svar söks 

om hur människor, tänker, uppfattar eller upplever (Graneheim & Lundman, 2003). 

Guldbrandsson (2007) menar att flera framgångsfaktorer för lyckad implementering är 

relaterat till värderingar, attityder och uppfattningar hos personalen, vilket gjorde det lämpligt 

att använda en kvalitativ metod. I en kvalitativ studie är det betydelsefullt att forskaren är 

medveten om den egna förförståelsen för att den inte ska påverka studien (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2008). Författaren i föreliggande studie har under 

studiens genomförande efterstävat en reflekterande hållning och öppenhet för att inte påverkar 

deltagare, analys eller resultat. 

 

Studien förankrades initialt hos verksamhets- och avdelningschef för det aktuella 

primärvårdsområdet samt hälsostrategen vid Primärvårdsförvaltningen i Landstinget 

Blekinge. För datainsamlingen användes fokusgruppsintervjuer. Efter dataanalysen återfördes 

resultatet till personalen vid en arbetsplatsträff. Därefter utvecklades en konkret 

strategimodell som underlag för implementering av Hälsosamtal med stöd i MI.  

Deltagare/urval 

Deltagarna i studien/projektet arbetade vid en vårdcentral i Landstinget Blekinge. 

Inklusionskriterium var att deltagarna skulle vara verksamma inom enheten. Under den 

aktuella tidsperioden arbetade sammanlagt 25 personer vid vårdcentralen; en verksamhetschef 

och en avdelningschef samt undersköterskor, distriktssköterskor, läkare, sekreterare, kurator 

och biomedicinsk analytiker. Intentionen var att samla in erfarenheter och synpunkter från alla 

personalgrupper där de olika yrkeskategorierna skulle kunna bidra med en variation av 

erfarenheter utifrån den lokala kontexten. Samtlig personal vid vårdenheten informerades 

under ett personalmöte om studien och dess syfte. Information gavs om att medverkan bygger 

på frivillighet och när som helst kunde avbrytas. Personalen erhöll skriftlig information via ett 

informationsbrev (bilaga 1). Där redovisades också tidpunkten och gruppsammansättningen 

för intervjuerna.  

 

Möjliga konstellationer i fokusgrupperna diskuterades med handledare och avdelningschef. 

Homogena grupper utifrån yrkeskategorier bedömdes Kitzingen (1994) påpekar fördelen med 

att använda redan existerande grupper som fokusgrupp. Användningen av redan existerande 

grupper, som i detta fall olika yrkeskategorier läkare, distriktssköterskor, labbpersonal, chefer 

och sekreterare, kan underlätta diskussion och interaktion i grupperna och bidra till en mer 

öppen diskussion. Avdelnings – och verksamhetschef utgjorde en enskild grupp med syfte att 

inte inverka på medarbetare. Denna grupp kan anses liten men med risk för att störa 

gruppdynamiken i de andra grupperna valdes detta förfarandet.  Kvale och Brinkman (2009) 

redogör för att sex till tio deltagare är lämpligt antal för fokusgruppintervjuer . 22 personer 

valde att medverka. Grupperna var homogena i olika grad. Av praktiska skäl kunde inte varje 

yrkeskategori utgöra en grupp. Kuratorn ingick i gruppen läkare för det var där hon kände 

störts tillhörighet. Sekreteraren ingick i gruppen labb. I grupp 1 deltog åtta läkare samt en 

kurator. Grupp 2 bestod av åtta distriktssköterskor. I grupp 3 deltog en läkarsekreterare, två 

undersköterskor och en biomedicinsk analytiker, och grupp 4 bestod av en verksamhetschef 

och en avdelningschef.  
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Datainsamling 

Fokusgruppsintervju valdes som datainsamlingsmetod för att få ett brett perspektiv på 

hälsosamtal. Wibeck, (2000) menar att intervjuformen är lämplig då personers upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar ska utforskas. Ett samtal i en fokusgrupp kan ge mer 

information och meningsfull förståelse än enstaka oberoende intervjuer då deltagarna kan föra 

fram sina åsikter, samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina erfarenheter (Morgan, 

1996). Interaktionen mellan deltagarna ger djup i svaren och blir belysta ur en mängd 

perspektiv. Syftet är inte att uppnå konsensus i gruppen utan att alla skall ha möjlighet att 

framföra sin mening (Kitzinger, 1994;Krueger & Casey, 2009). Nackdelen med fokusgrupp är 

att deltagarna kanske inte säger vad de tycker på grund av grupptryck och därmed utelämnar 

information (Kreuger, 2000).  

 

Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes. Samtliga fokusgruppsintervjuer genomfördes i 

vårdcentralens konferensrum. Med hänsyn till verksamheten planerades fokusgrupperna 

delvis utifrån redan avsatta tider för personalmöten. Intervjuerna inleddes med en presentation 

av studien och dess syfte. Skriftligt medgivande om informerat samtycke till att medverka i 

studien samlades in (bilaga 1. s 2(2). Vidare poängterades att det endast var moderator och 

assistent som skulle ha tillgång till det inspelade materialet. En intervjuguide användes som 

utgångspunkt i samtliga fokusgrupper (bilaga 2). Kvale och Brinkman (2009) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun i mångt och mycket liknar ett vardagssamtal, men skall ses 

som ett professionellt samtal med syfte och viss struktur. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

är det viktigt att intervjuaren har ämneskunskap. Det betyder att intervjuaren behöver vara 

bekant med området för att kunna ställa relevanta frågor.  

 

En intervjuguide med såväl ingångsfrågor som följdfrågor (bilaga 2) användes under samtliga 

intervjuer. Ingångsfrågorna var de samma under alla intervjuerna medan följdfrågorna 

varierade beroende på vad som kom upp under fokusgruppintervjuerna. Intervjuerna varade 

cirka en timme vardera och spelades in. Samtliga fokusgruppintervjuer genomfördes av 

samma moderator och med samma tillvägagångssätt. Vid alla fokusgrupper utom den med 

avdelnings- och verksamhetschefer deltog även en assistent till moderatorn med att föra 

anteckningar. Intervjuerna avslutades med frågan om fokusgruppsdeltagarna hade något mer 

att tillägga. Efter avslutad intervju hade moderator och assistent genomgång och diskussion av 

vad som framkommit under intervjun och anteckningsmaterial överlämnades till moderator.  

Samtliga intervjuer spelades in, det innebar att moderatorn kunde koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i intervjun, vilket ses som en styrka (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Dataanalys 

Det transkriberade datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Krippendorf (2004) 

och Graneheim och Lundman (2003). Texterna lästes igenom ett flertal gånger för att erhålla 

en förståelse för texten (Krippendorf, 2004). Denna läsning efterföljdes av ytterligare läsning 

med syfte att lokalisera de meningsbärande enheter som svarade mot denna studies syfte. 

Följande steg i analysprocessen bestod i att varje enhet kondenserades och abstraherades 

vilket innebar att textinnehållet koncentrerades. I detta skede var det av stor vikt att innehållet 

i meningsenheten bevarades så att inget väsentligt i texten förlorades. Nästa steg i analysen 

bestod i att förse enheten med en kod som beskrev innehållet med få ord. Samtliga koder 

jämfördes avseende likheter och skillnader i innehåll. Koder med liknande innehåll 

sammanfördes och bildade olika kategorier så som det beskrivs av Krippendorf (2004). Fyra 

kategorier och 15 underkategorier grundades. Därefter sammanbands kategorierna till 

följande två teman: Skapa förutsättningar och undanröja hinder för implementering samt 
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skapa förutsättningar och undanröja hinder i genomförandet av hälsosamtal. Analysprocessen 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1.   Översikt av analysprocessen 

 

 
  

Meningsenhet
Kondenserad 

meningsenhet
Kodning Underkategorier Kategorier Tema

Jag känner bara 

att så som vi 

arbetar i dag med 

provtagning så 

känner jag att vi 

inte kan klämma 

in så mycket 

motiverande 

samtal på den 

tiden. Man tar 

fram remiss, 

sticker och ut 

igen.

Som arbetet 

bedrivs i dag 

finns det inte 

utrymme för MI.

Arbetssituationen, 

tidsmässigt 

begränsar 

möjligheterna till 

att arbeta med MI

Tid saknas Hinder: 

Tidsbrist

I genom-

förandet av MI

Jag tänkte som X, 

handledning, att 

man får bekräftat 

att man gjort det 

på ett riktigt sätt. 

Att man får 

respons, att jag 

kanske gjort si 

eller så i stället. 

Att det blir en 

process framåt. 

Att man lär sig 

och går vidare.

Via handledning 

få bekräftat att 

man gjort på rätt 

sätt i samtalet. 

Att det blir en 

kunskaps 

process 

Bekräftelse 

genom 

handledning

Kunskapsprocess Förutsättning: 

handledning

I genom-

förandet av 

hälsosamtal 

med stöd i MI

Är inte 

detta(hälsosamtal) 

lika viktigt som 

telefon? Vad 

ligger MI  på 

prioritets skalan?

Vad är viktigast 

hälsosamtal 

eller telefon? 

Vilken prioritet 

har 

hälsosamtal?

Prioritering av 

hälsosamtal och 

telefon

Oklarheter kring 

prioritering

Hinder: 

Organisatoriska 

och ekonomiska 

begränsningar

I genom-

förandet av 

hälsosamtal 

med stöd i MI

Men vi skall ju se 

detta som en 

helhet, MI skall ju 

genomsyra hela 

verksamheten och 

all patienter.

MI skall ses 

som en helhet 

och genom- syra 

hela 

verksamheten

Helhetssyn. Synsätt/perspektiv 

på MI och 

hälsosamtal

Förutsättning: 

gemensam 

grund

Inför 

implementering
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Etiska övervägande 

Tillstånd och medgivande inhämtades hos verksamhetschef och avdelningschef inför studiens 

genomförande. Etisk egengranskning genomfördes via blankett på Etikprövnings kommitté 

sydost hemsida. För att skydda studiens deltagare följdes de etablerade etiska riktlinjerna i 

Helsingsforsdeklarationen (2010). De avser riktlinjer för informerat samtycke, frivillighet att 

delta i studien och konfidentialitet. Utifrån att författaren i studien inte själv frågade 

tjänstgörande personal om de ville medverka i studien, utan gav möjlighet via muntlig 

information och informationsbrev om studien och dess syfte, samt tid och plats för 

fokusgruppintervju, minimerades risken för att deltagarna skulle känna sig tvingade till att 

delta.  Information gavs om att medverkan bygger på frivillighet och när som helst kunde 

avbrytas. Skriftlig information erhöll deltagarna via informationsbrev (bilaga 1). Det 

informerade samtycket kompletterades med en skriftlig överenskommelse (bilaga 1 s. 2 (2)), 

Genom den skriftliga överenskommelsen gav deltagarna sitt informerade samtycke till att 

delta i undersökningen och tillstånd till framtida användning av materialet. Konfidentialitet 

uppfylldes genom att ta bort privat data som kunde identifierar deltagarna i undersökningen. 

Ljudfilerna raderades från voice recordern efter att de hade lags över på USB minne.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de två teman som framkom ur analysen: ” Skapa förutsättningar 

och undanröja hinder inför implementering av hälsosamtal” samt ”skapa förutsättningar och 

undanröja hinder i genomförandet av hälsosamtal”. Resultat är förankrat i den lokala 

verksamheten och åskådliggör de förutsättningar och hinder som framkom ur analysen. Citat 

från intervjuerna presenteras under respektive kategori för att läsaren på så sätt skall få 

möjlighet att bedöma resultatets giltighet och trovärdighet. 

Skapa förutsättningar och undanröja hinder inför implementering. 

Tema att skapa förutsättningar och undanröja hinder inför implementering utgörs av de två 

kategorierna förutsättningar och hinder med dess underkategorier: kompetens, gemensam 

grund, ledningens stöd, organisatoriska och ekonomiska begränsningar.  De tre första 

beskriver förutsättningar och resterande hinder inför implementering av hälsosamtal med stöd 

i motiverande samtal. 

 

Kompetens 

Analysen visar att samtlig personal önskade ytterligare utbildning och kunskap i metoden 

motiverande samtal (MI). Beroende på tidigare erfarenhet varierade utbildningsbehovet i MI. 

Vidare framhölls betydelsen av att öva och tillämpa MI i verksamheten och inte enbart 

genomgå utbildning. Merparten av personalen har genomgått introduktionskurs i MI och är 

positivt inställda till metoden men beskrev svårigheter med att behärska metoden till fullo. 

Det betraktades enkelt att påbörja ett MI samtal med patienten men svårt att bibehålla MI 

förhållningssätet genom hela samtalet. Anledning uppgavs vara att det är enkelt att återfalla i 

gamla vanor och bara informera. Samtidigt beskrevs MI vara ett vanligt samtal. Någon 

framhöll utbildning som ett krav för att kunna arbeta utifrån ett MI förhållningssätt. Det var 

betydelsefullt att personal som bedriver MI samtal bör ha kompetens. Vidare var det viktigt 

att samtala med patienten utifrån vedertagna riktlinjer och evidens. Samtlig personal 

relaterade det till känslan av att känna sig professionell i mötet med patienten och råd ansågs 

vara ansvarsfullt att ge. Det upplevdes felaktigt och oetiskt att ställa frågor till patienterna om 

inte svar kan ges.  

 

”Man vill känna sig professionell i mötet med pat. Ge rätt information på rätt 

sätt så att det inte blir pekfingret…utan en dialog mellan mig och patienten”. 
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Analysen visar även behov av att veta till vem och var man kan hänvisa patienten som vill 

göra en livsstilsförändring. Detta framhölls främst av labb och någon läkare. Labb personal 

kände att de inte har tillräcklig kunskap och behöver därför kunna hänvisa. Då personal 

upptäcker behov hos patienten och inte veta vad de skall göra känns det tryggt att kunna 

hänvisa. Tidigare har det funnits hälsotorg osv. att remittera till. Det framhölls vara viktigt att 

kunna besvara patienternas behov och då kunna erbjuda hjälp. Analysen visar att 

vårdcentralen saknar formaliserade planer för rökavvänjning, alkoholhantering och andra 

livsstilsförändringar. Behov utrycktes om att det måste finnas alternativ, förankring uppåt 

eller bakåt det vill säga att någon kan ta över patienten. Extern hänvisning framhölls men det 

fanns önskan om att enheten själv skall hantera det.  Viss hänvisning förekom redan, läkare 

och labb hänvisar till distriktssköterska. Utöver utbildningsbehov i MI framkom även behov 

hos distriktssköterskorna om övrig utbildning/kunskap då det avser t.ex. rökavvänjning.  Vid 

eventuellt införande av t.ex. rökavvänjningsprogram föreslog ledningen ytterligare 

utbildningsinsatser. Betydelsen av evidens framhölls också. 

 

Gemensam grund 

Analysen visar att det dagligen utfördes samtal vid enheten med patienten om han/hennes 

hälsa, men begreppet hälsosamtal används inte. Begreppet hälsosamtal beskrevs som oklart 

och diffust.  

 

”hälsosamtalet har lyst med sin frånvaro av vad begreppet står för. Vi gör vår 

tolkning av det för att vi håller på med råd om livsstilsvanor”. 

 

Vid införande och utvecklande av hälsosamtal med stöd i MI visar analysen att det krävs en 

klar definition av vad som skall ingå i ett hälsosamtal. Hälsosamtalets syfte framhölls inte 

enkom bestå i upptagande av anamnes och kartläggning om rökvanor, överviktig, fysisk 

aktivitet och matvanor utan det skall mynna ut i en åtgärd.  ”Småprat” ansågs inte vara ett 

hälsosamtal. En mall skulle kunna tydliggöra vad som skall ingå vilket bidrar till att samtlig 

personal gör lika samt att patienten får samma möjlighet till samtal, oavsett vem han/hon 

besöker. Detta ansågs höja kvalitén på samtalet. Analysen visar att det var viktigt, att alltid 

fråga patienten om levnadsvanor framför att inte fråga alls och då låta patienten få välja vad 

som är viktigast att samtala om.  

 

Ur analysen framkommer även att hälsosamtalet ska vara integrerat i mötet med patienten, det 

ska vävas in i besök som astma och diabetes besök. Hälsosamtalet skall vara en naturlig del i 

mötet (mottagningsbesök) och därmed ser man till hela patienten. Merparten beskrev önskan 

om att integrera hälsosamtalet i det egna samtalet dvs. under mottagningstid. 

 

”Samtalet skall vara integrerat i mötet med patienten, vilket innebär stora 

vinster för att nå fram till patienten”.   

 

 

Ledningens stöd 

I denna kategori framkom det betydelsefullt att ledningen gav fullt stöd till personalen. Vilket 

avsåg tid för utbildning, eventuellt ekonomiska resurser, omorganisering av personalresurser, 

extra personal resurser i det initiala skedet och att hälsosamtal prioriteras.     

 

”Det viktigaste är att vi har arbetsgivaren med oss. För det handlar om tid och 

tid är pengar. Det är det allra viktigaste”. 
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Organisatoriska och ekonomiska begränsningar 

Analysen visar oklarheter kring vad som skall prioriteras, telefon tillgängligheten eller 

hälsofrämjande åtgärder. Distriktssköterskorna beskrev att det är ett politiskt beslut att i första 

hand prioritera telefontillgängligheten och därav var de tveksamma till hur hälsosamtalet 

skulle prioriteras i förhållande till telefon tillgängligheten. 

 

”Är inte hälsosamtal lika viktigt som telefon tillgängligheten? Var ligger MI på 

prioritetsskalan ?” 

 

Analysen visar också att det för närvarande inte finns avsatta ekonomiska resurser för 

implementering av hälsosamtal. Förslag från ledning var att implementeringen drivs i 

projektform och att ekonomiskt anslag söks av projektledare i föreliggande studie. 

 

Skapa Förutsättningar och undanröja hinder i genomförande av hälsosamtal med stöd i 

motiverande samtal 

Temat - skapa förutsättningar och undanröja hinder i genomförandet av hälsosamtal utgörs av 

de två kategorierna förutsättningar och hinder och dess underkategorier: förankring hos 

patienterna, definiera målgrupp för hälsosamtal, ansvarsfördelning av hälsosamtal och 

samarbete, hälsosamtalets/ MI användbarhet, hälsosamtalets innehåll och omfattning, 

dokumentation, handledning, tidsbokning, tidsbrist, lokalbrist. 

 

Förankring hos patienterna 

Analysen visar att det är betydelsefullt att informera patienterna om införande av hälsosamtal 

med stöd i MI. Det bör framgå för patienterna att det är ett hälsosamtal som innefattas av 

frågor/samtal om levnadsvanor. Detta bidrar med att distriktssköterskorna inte skall uppfattas 

som nyfikna och att hälsosamtalet tydliggörs för patienterna.  

 

”Det kan vara viktigt att ha en mall att utgå ifrån, det kan stärka vikten av det 

att det är något vederlagt och trovärdigt. Pat behöver inte tro att 

distriktssköterskan sitter där och frågar ut patienten av nyfikenhet utan det sker 

med evidens”. 

 

Informationen bör delges vid tidsbokningen för att patienterna skall få vetskap om 

besökstidens längd. Förslag framhölls även om att första besöket kan syfta till en ”sondering”, 

då det kan vara svårt att tidsmässigt hinna med allt under ett besök. 

 

Definiera Målgrupp för hälsosamtal 

Analysen visar att vårdcentralen i första hand skall fokusera på de listade patienterna och de 

som har en vilja att förändra någon levnadsvana. Läkarna beskrev att de bedömer patientens 

motivationsnivå. Låg motivationsnivå hos patienten beskrevs som problematiskt så till vida 

att det var svårt för läkare att motivera patienten till förändring.  

 

 ”Det är svårt att bygga vidare då motivationen är låg. Vi har fokus på 

patientens motivation, det finns i grunden men det är svårt att hinna bygga 

vidare om motivationen hos patienten är låg”. 

 

Vid hög motivationsnivå avsätts extra tid i mötet med patienten och schematiden överskrids. 

Läkarna beskrev att de orienterar sig om motivationsnivån hos patienten och ”springer på de 

bollar man tror sig hinna i kapp”.  Det skildrades även att det tar tid att bryta ner ett försvar 
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och att det är ingen ide att lägga tid och resurser på patienten som inte vill förändra. Om 

patienten inte har något egenansvar så spelar det ju ingen roll hur mycket personalen försöker 

påverka. Analysen visar att det var oklart hur vårdcentralen skall göra med de patienter som 

inte vill komma, det framkom även att vårdcentralen inte når alla patienter. Vidare framkom 

det att alla patienter inte önskar samtal men att det är viktigt att erbjuda samtliga patienter 

samtal. 

 

Ansvarsfördelning av hälsosamtal och samarbete 

Labbpersonal beskrev att det inte åligger dem att bedriva hälsosamtal, deras uppgift är 

genomföra EKG och provtagning. De har likaså inga egna patienter eller mottagningstider, 

vilket de ej heller önskade. Labbpersonal skildrade det som naturligt att samtala och 

uppmuntrar patienterna, men de inleder aldrig en diskussion. Trots detta ansåg labbpersonal 

att det använder MI när de exempelvis skall motiverar patienterna att använda stödstrumpor. 

Labbpersonal framhöll samtal med patienten med att de använder sig av vardagssamtal. De 

uppfattade sig själva som de personer som kan ”fånga” patienterna.  

 

”Det är även viktigt att lyssna in. Jag tror att vi är duktiga på det, att 

uppmärksamma och så frö”.   

 

Vidare önskades kännedom om var och till vem labbpersonal skall hänvisa patienterna till vid 

behov. Analysen visar att det var en självklar uppgift för distriktssköterskorna att bedriva 

hälsosamtal, men de framhöll betydelsen av att det måste vara i samarbete med andra 

yrkeskategorier, inom enheten. Distriktssköterskorna utryckte att de har utbildning i 

hälsofrämjande metoder men att de saknar mandat från läkare att bedriva arbetet. Läkarna 

beskrev att de inte vill överlämna hälsosamtalet till någon annan så som distriktssköterska 

utan menade att hela patienten passera hos dem  

 

”Vi vill inte överlämna det till distriktssköterskan utan det är ju det småpratet 

som är det trevliga. Att fråga patienten om hur han/hon tänkt sig med sin stora 

mage (vikten). Vi vill inte avstå från samtalet för det är den delade 

patientkontakten som är intressant”  

 

Analysen visar att det var oklart om samtlig personal skall bedriva hälsosamtal med stöd i MI 

eller om det i första hand skall var den personal som är intresserad. Av labbpersonal framhölls 

vikten av att det är personal med intresse av hälsosamtal som skall ansvara för det. Cheferna 

framhöll att det bör finnas speciellt utvald personal som arbetar med rökavvänjning, 

viktnedgång och alkoholproblematik. Vidare skildrades att hälsosamtalet kan bedrivas på 

olika nivåer vilket innebär att alla på enheten kan bedriva hälsosamtal.  

Samtliga yrkeskategorier uppgav att det var betydelsefullt att samarbeta mellan de olika 

yrkeskategorierna.  

 

”Att vi arbetar tillsammans, Den ena utesluter inte den andra, utan att man 

jobbar i team och att patienten känner teamkänslan”. 

 

”Men vi skall ju se detta som en helhet, MI skall ju genomsyra hela 

verksamheten och all patienter”. 

 

Att patienten hör samma budskap från flera personer ansågs vara till fördel. Analysen visar 

också att det var betydelsefullt, att vara delaktig i patientens behandlings mål och veta vad 

som händer med patienterna. 
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Hälsosamtalets/MI användbarhet 

Kategorin hälsosamtalets/MI användbarhet beskriver begränsningar och användbarhet, om 

när, var och hur hälsosamtal skall ske. Analysen påvisar att det inte är lämpligt att bedriva 

hälsosamtal på drop in, på grund av tidsbrist. Under drop in mottagning använder läkarna en 

mot strategi vilket beskrevs med att läkarna, försöker bromsa patienten i samtalet. Det 

framkom dock att läkarna, ofta frågar om rökning, om patienterna exempelvis söker för hosta 

på drop in. Det uppgavs, ej heller vara aktuellt att bedriva hälsosamtal under triagen för 

distriktssköterskorna. De framhöll betydelsen av att ha avsatt mottagningstid för hälsosamtal 

och att det skall vara lika för alla, det vill säga att alla patienterna får samma information och 

erbjudande. Det lämnades även förslag från labbpersonal om att hälsosamtal kan bedrivas på 

kvällstid. Vidare visar analysen att samtal i receptionen inte är lämpligt på grund av 

sekretesskäl. Labbpersonal beskrev att de saknar möjlighet att bedriva hälsosamtal pågrund av 

utrymmesbrist, samtal kan inte ske avskilt. Samtliga skildrade, att det inte alltid passar att 

använda metoden MI och det var framför allt i akuta situationer. Däremot framhölls att 

samtlig personal i största mån skall efterstäva ett MI förhållningssätt i alla möten.  

 

”Det är ju viktigt det X säger, det passar ju inte alltid in i alla samtal, men det 

är ett redskap man kan plocka fram, tänker jag och i vissa samtal väljer jag att 

inte plocka fram det. Det vore ju jätte konstigt om man fick ett MI samtal då 

man kommer in med akut blindtarm”.  

 

Hälsosamtalets innehåll och omfattning  

Analysen åskådliggör att alla riskområden/levnadsvanor kanske inte behöver diskuteras med 

patienterna, utan patienterna avgör vad som är viktigt. Det ansågs svårt att tidsmässigt samtala 

om både kost, motion, alkohol och psykisk ohälsa under ett och samma besök. Vidare visar 

analysen att hälsosamtalet inte behöver vara så omfattande utan man kanske skall låta 

patienten gå hem och reflektera och komma för uppföljning. Distriktssköterskorna beskrev att 

första samtalet med patienten kan syfta till att så ett ”frö”. Vissa nuvarande hälsosamtal hos 

distriktssköterskorna uppgår till 30 minuter. Analysen visar också att hälsosamtal i grupp kan 

vara ett alternativ. 

 

Distriktssköterskorna beskrev att de önskar använd en mall som vägvisare i samtalet med 

patienterna. Det skulle underlätta då frågor skall ställas till patienten men även för att alla 

patienterna skall kunna erbjudas samma behandling och för att få kvalité på samtalet. Vidare 

ansågs en mall styrka att enheten arbetar utifrån något vedertaget med evidens. 

 

”Det är ju lättare att ställa frågor om man kan säga att jag har ett material som 

jag utgår ifrån. Man kan säga nu har jag de här frågorna. Då ingår ju frågor 

om alkohol osv”. 

 

”En mall som beskriver att så gör vi. Sen att man kan prata kring olika frågor 

men att det finns vissa frågor info som är det samma. Att vi säger lika dant. Det 

är jätte viktigt”. 

 

Patienterna behöver inte veta att det är en mall utan det kan vara som i sökordet status där 

flera punkter ingår. Utöver det beskrevs det även att patienterna på så vis får kännedom om 

vad som kan ingå i ett hälsosamtal. Någon läkare menade att det är patienten som är mallen 

och avgör vad som skall diskuteras. Kuratorn redogjorde för att en mall kan underlätta och 

bidra till att vissa obekväma frågor undviks. 
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Dokumentation och journalhantering 

Ur analysen framkom det vara problematiskt med dokumentationen avseende hälsosamtal. 

Det måste klargöras, vad som skall dokumenteras, det måste finnas en formaliserad mall som 

tillämpas över hela länet så att det kan jämföras och att enheten därmed kan säga med gott 

samvete att hälsosamtal bedrivits. Det framhölls även att patienterna kanske inte vill att allt 

skall dokumenteras från ett hälsosamtal. Förslag framkom med att använda begreppet diagnos 

som registrering av hälsosamtal men även att använda begreppet hälsosamtal som sökord och 

där skriva åtgärden, vilket gör det sökbart och kan då registreras statistiskt. 

 

”Lägga det som en diagnos, precis som vid terminalvårdspatienter, då skulle 

man sätta z 15 för att man skulle kunna mäta det också” 

 

Ytterligare förslag var att åberopa anamnesen och skriva åtgärd under hälsosamtal eller 

tillägga begreppen motion, tobak och alkohol under begreppet hälsosamtal.  

 

”Ja, system cross har ju inte varit så lättarbetet. Det måste kunna läggas in 

löpande, de måste vara någon avbocknings historia och sökbart, i 

journalsystemet. Det skall ju inte vara något utanför systemet”. 

 

 Vidare framkom det, att begrepp för färdigbehandlad patient i journalsystemet BMS saknas.  

 

Handledning 

Ur analysen framkommer handledning utgöra en central roll under implementeringsprocessen.  

Kurator vid enheten ansågs vara en viktig partner då det avser handledning. Önskan fanns om 

mer tillgång av kurator i handlednings syfte och utbildning. Reflektionstid inräknat i ordinarie 

arbetstid, medsittning och inspelning av samtal med efterföljande spegling ansågs också 

utgöra en del i handledningen. Individuell uppföljning så väl som i grupp beskrevs som 

betydelsefullt.   

 

”Följa upp och en möjlighet att samtal med kurator då man kör fast, 

handledning. Skulle behövas. Det kanske man kan ha i olika grupper, typ i våra 

grupper och ta upp patientfall”. 

 

Tidsbokning 

Analysen visar svårigheter med att inte ha tillgängliga mottagningstider inom snar framtid till 

så väl läkare som distriktssköterskor. Behov finns av att få mer egenkontroll över schemat, 

detta för att själv kunna boka patienten på uppföljningsbesök.  

 

”Jag tycker det handlar om att ta tillbaka kontrollen över tidbokningen, att man 

själv väljer att när man kan ta tillbaka patienten”.  

 

Distriktssköterskorna uttryckte ”rädsla” för att förlora patienten om mottagnings - och 

uppföljningstid inte kan erbjudas inom rimlig tid. Distriktssköterskorna beskrev även risk med 

att låta patienterna själv återkomma om tidsbokning, för de tror att patienterna inte bokar.  

Detta relaterades även till att bibehålla en viss kontinuitet men även för fortsatt förtroende hos 

patienterna. Vidare visar analysen att uppföljnings besök kan ske hos annan yrkeskategori. 

Läkarna kan hänvisa till DSK för uppföljning för exempelvis rökavvänjning.  
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Tidsbrist 

Analysen uppvisar att det finns behov av mer tid i mötet med patienterna. Mi samtal ansågs 

vara ett personligt samtal som kräver mer tid än ett vanligt samtal. Deltagarna beskrev att de 

både medvetet och omedvetet, inte använder öppna frågor i mötet med patienten, för det 

upplevs vara mer tidskrävande. Mottagningstiderna är tidsbegränsade och den avsatta tiden 

avgör om utfallet blir ett MI samtal. Merparten av personalen menade att de inte hinner med 

hälsosamtal utan patienten passera snabbt förbi. Genomsnittstiden för patienterna på labb 

angavs vara 3 minuter och mötet i receptionen ännu kortare 

 

”Jag ägnar mig inte mycket åt hälsosamtal, det är bara in och ut hos mig”. 

 

Det är inte ofta som det finns tidsutrymme till att använda öppna frågor i mötet med 

patienterna. Läkarna skildrade upplevelser av tidspress för att det sitter patienter i 

mottagningsrummet och väntar på sin tur. Analysen visar att det i nuläget inte finns tid för att 

använda sig av metoden MI. Det skildrades även tidsbrist för samtal om t.ex. rökavvänjning.  

 

”Tid saknas för att prata med patienten. Det är inte etiskt rätt att påbörja ett 

samtal om det inte kan följas upp. Vi måste kunna ta hand om patienten” 

 

Det krävs både tid och vana för att till fullo kunna tillämpa metoden.  Kurator menade dock 

att MI samtal inte tar längre tid. 

   

Lokalbrist 

Analysen visar brist på rum att tala ostört i. Flera av personalen har inte tillgång till eget rum 

vilket innebär att enskilda samtal är svårt att genomföra ostört. Vidare framkom det att labb 

personal ofta blir störda och avbrutna i mötet med patienten av andra yrkeskategorier. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I undersökningen deltog 22 av 25 hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdenheten. Det stora 

antal deltagare och att alla yrkeskategorier var representerade i fokusgrupperna ökar troligtvis 

möjligheterna att få en bred belysning av hälsosamtal med dess förutsättningar och hinder för 

implementering utifrån olika erfarenheter, vilket måste ses som en styrka för studiens resultat. 

Om rekrytering av deltagare hade genomförts vid en annan vårdenhet eller annat landsting, 

skulle resultatet kunna bli ett annat, då förutsättningar och hinder att införa hälsosamtal och 

MI sannolikt ser olika ut inom olika enheter. I planeringen av studiens upplägg diskuterades 

värdet av att ha ytterligare en fokusgruppsintervju per grupp för att kunna vidareutveckla det 

som inte framkom tydligt i de första fokusgrupperna. På grund av organisatoriska skäl gick 

inte detta att genomföra utan återföring skedde vid ett personalmöte. I en stor grupp som 

denna personalgrupp var det små möjligheter till dialog, vilket medförde att återföringen blev 

mer en presentation. Det kan konstateras att det varit till fördel om det funnits utrymme för 

ytterligare fokusgrupper för att stärka personalens delaktighet i den strategi som tas fram. 

 

Graneheim och Lundman (2003) menar att det är ett vanligt dilemma då texter handlar om 

uppfattningar och upplevelser och framhåller betydelsen av att inte utesluta data för att det 

saknas lämplig kategori. I föreliggande studie har ingen data som svarar mot syftet uteslutits 

på grund av att det saknas lämplig kategori. Genom att illustrera analysens tillvägagångssätt, 

tabell 1 och genom löpande citat i resultatet anses tillförlitlighet och pålitlighet tydliggöras. 

Då det avser överförbarhet av studiers resultat menar Dahlberg et al. (2008) att all 

generalisering bör göras med försiktighet och att alla forskningsresultat är kontextuella i 

någon mening. Författaren i föreliggande studie menar att studiens resultat gäller för den 

undersökta enheten med dess rådande förhållanden och kan inte generaliseras till att gälla alla 

enheter inom sjukvården, för den lokala kontexten variera. Vissa delar av resultatet kan dock 

gälla för primärvårdens enheter. Argumentet är att de flesta inrättningarna inom primärvården 

har liknande vårdinnehåll, organisation och struktur. I slutändan är det dock läsaren som 

avgör resultatets överförbarhet (Polit & Beck, 2008). Föreliggande resultat bidrar med att 

tydligöra förutsättningar och hinder inför och i implementeringsprocessen av hälsosamtal med 

stöd i MI i en primärvårdskontext och en förståelse av betydelsen för en lyckad 

implementering. Kunskapen kan ses som meningsfull för personal i den lokala kontexten och 

kan användas för vidare reflektion, i det dagliga arbetet för att implementera hälsosamtal med 

stöd i MI.  

Resultatdiskussion 

Studie visar att det finns en flertal olika faktorer som påverkar implementeringsprocessen 

både inför ett införande av hälsosamtal på en vårdenhet och i genomförandet av hälsosamtal. 

Resultat visar att utbildning i MI och fortbildning av vedertagna riktlinjer som till exempel för 

rökavvänjning, är en förutsättning inför implementering av hälsosamtal med stöd i MI. Detta 

stämmer väl med Johansson et al (2002) som framhåller betydelsen av kunskap i 

genomförandet av rådgivning vid bland annat riskfylld alkoholkonsumtion.  Även Olsson och 

Sundell (2008)betonar utbildning och att de professionella måste lära sig, när, var, hur och för 

vilka patienter den nya metoden ska användas. Resultat får också stöd i Farbring (2010) som 

skildrar utbildning som en betydelsefull faktor i kombination med stöd från chefer och 

kollegor samt positiva återkoppling och handledning. Resultatet av studien visar att 

personalen anser att handledning och reflektionstid är betydelsefullt för att kunna genomföra 

hälsosamtal med stöd i MI. Olsson & Sundell (2008) menar att handledning utgör ett 

framstående stöd i genomförandet av en ny metod. Dessutom framför Nilsen (2010) att det i 
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dag är vanligt förekommande med reflektionstid under utbildning i vårdutbildningar men att 

det inte tillämpas strukturerat eller med kontinuitet i vårdens vardag. Det måste avsättas 

arbetstid för planerad reflektion för det kan inte förväntas integreras i det vardagligt 

vårdarbete (ibid).   

 

Flera studier visar att det krävs mer aktiva fortbildningsansatser för att påverkar vårdgivarens 

praxis (Bendtsen, 2010). Det innebär att det krävs utbildningar som fordrar mer av deltagarna 

som ger större möjlighet för lärande och att förändra beteende jämfört med passiva insatser 

som föreläsningar eller tillsänd information. Dessutom betonar Miller et. al (2004) att den 

mest framgångsrika utbildningsmodellen för att lära sig MI är den som sker under en längre 

tidsperiod och som innehåller någon form av gruppträning med observation av eget utförande 

och återkoppling genom inspelning av det egna samtalet, tillsammans med handledning. Detta 

ligger inte i linje med Linde- Söderlund (2010) som konstaterar att utbildningstiden i MI 

vanligtvis är kort, cirka 9 timmar. Föreliggande resultat talar för att tidigare utbildning i MI 

har varit för kort och att det finns behov av ytterligare utbildning, reflektionstid och 

handledning.   

 

Resultatet visar att samtliga yrkeskategorier ansåg det betydelsefullt med ett bra samarbete 

mellan varandra. Resultatet redogör inte för hur samarbetet kan ske, vilket talar för att det 

finns ytterligare behov av att diskutera detta.  Distriktssköterskorna utryckte att de har 

utbildning i hälsofrämjande metoder men att de saknar mandat från läkare att bedriva arbetet. 

Läkarna beskrev att de inte vill överlämna hälsosamtalet till någon annan så som 

distriktssköterska utan menade att hela patienten passera hos dem. Vidare beskrev 

labbpersonal att det inte var deras uppgift att bedriva hälsosamtal men uppfattade sig själva 

som de personer som kan uppmärksamma och ”fånga” patienter som önskar göra en 

livsstilsförändring. Vidare framhölls vikten av att få vara delaktig hela processen om vad som 

händer med patienten. Detta kan tolkas som att det finns en vilja att bedriva hälsosamtal med 

stöd i motiverande samtal hos såväl distriktssköterskor som läkare och det ena samtalet 

behöver inte utesluta det andra. Det väsentliga är att precisera, hur det samarbete som lyfts 

fram som betydelsefullt i resultat kan te sig i den kliniska verksamheten.  

 

En positiv attityd till samarbete och hälsosamtal leder förmodligen inte automatiskt till mer 

och bättre samarbete. I likhet med resultatet som visar oklarheter kring så väl 

ansvarsfördelning som samarbete redogör Johansson et al (2005) att otydlighet kring vem som 

gör vad och vilken yrkeskategori som är mest lämpad för att arbeta med ohälsosamma 

levnadsvanor är en försvårande omständighet i det preventiva arbetet.  Kvarnström (2007) 

redogör för att olikheter beträffande personalens perspektiv, värderingar, arbetssätt, bristande 

förståelse för och kunskap om varandras bidrag utgör hinder för samarbete. Liknande 

problematik framför Thunborg (2001) som redogör för att hierarki och subkulturer inom 

vården anses försvåra lärande och praktisk kunskapsspridning, vilket reducera möjligheterna 

för utveckling av praktiknära innovationer. Detta stämmer också väl överrens med Bendtsen 

(2010) som redogör för att flera forskningsresultat pekar på att den inre kontexten, i form av 

organisationsklimatet varit en nyckelfaktor för implementering.   

 

Stange, Woolf & Gjeltema (2002) redogör för att en minut är en realistisk tid som 

primärvårdspersonal kan avsätta till förebyggande åtgärder utifrån dagens stora 

arbetsbelastning Även Johansson et al (2005) belyser att en vanlig barriär för primärvårdens 

arbete med levnadsvanor är upplevd tidsbrist. Detta stämmer väl överrens med föreliggande 

resultat som visar att tid utgör ett hinder för att bedriva hälsosamtal med stöd i motiverande 

samtal. Tiden bedöms inte finnas, räcka till utifrån befintliga rutiner och verktyg. En trolig 
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konsekvens av upplevd tidbrist hos personalen är att patienternas möjlighet till hälsosamtal 

med stöd i MI begränsas vilket framkommer i resultatet. Det anmärkningsvärda och som talar 

emot tidperspektivet är att Nederfeldt & Fredin (2010) redogör för att MI kan levereras på 

kort tid och användas i tidspressade situationer. Detta kan förmodligen förklaras med att den 

personal som har kompetens och vana att arbeta utifrån MI kan nyttja metoden effektivt  

medan den oerfarna behöver mer tid. Resultatet talar dock för att det finns behov av 

ytterligare utrymme i mötet med patienten för att kunna implementera hälsosamtal med stöd i 

MI. Resonemanget får stöd i Farbring (2010) som betonar betydelsen av tidsmässigt utrymme 

och tillfälle att lära MI över tid för en lyckosam implementering.  

SLUTSATS 
Studiens syfte var att identifiera och kartlägga förutsättningar och hinder för implementering 

av hälsosamtal med stöd i MI i den lokala primärvårdskontexten och utgöra en del i en 

strategi för implementering. Studien redogör för förutsättningar och hinder utifrån den lokala 

kontexten vilket tydliggör vad som behöver uppmärksammas, eftersträvas och förstärkas för 

en lyckosam implementering av hälsosamtal med stöd i MI. Tidigare forskning påvisar vikten 

av att kartlägga organisationens förutsättningar för förändring och även planlägga en strategi 

för införande av en ny metod (Guldbrandsson, 2007; Olsson& Sundell 2008; Carlfjord, 

Andersson, Nilsen, Bentsen och Lindberg (2010). Det är således betydelsefullt att använda en 

strategi då en organisation avser införa nya metoder eller arbetsätt. Denna studie bidrar med 

en strategi i tre faser (bilaga 3) avsedd att användas i implementeringsarbetet av hälsosamtal 

med MI stöd.  Den innefattar ett antal punkter som bygger på personalens erfarenheter och 

uppfattningar om vad som behöver uppmärksammas inför implementering och i 

genomförandet av hälsosamtal. Även i det fortsatta implementeringsarbetet är 

personalgruppens delaktighet betydelsefull i diskussionen av de konkreta vad, hur, vem, när, 

var, -frågor för att skapa bästa möjlighet för integrering av den nya metoden, trygghet i 

arbetsgruppen och hållbarhet i verksamheten. 
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     Bilaga 1 s. 1 (2)Bilaga 1,  

Bilaga 1, Informationsbrev 
 

Blekinge Tekniska Högskola,  

Sektionen för Hälsa 

2011-02-08 

 

Inbjudan till fokusgruppintervju om: ”Att skapa en modell för 

implementering av hälsosamtal med stöd i motiverande samtal”. 
Inom ramen för min trainee tjänstgöring vid Blekinge Tekniska Högskola har jag ansökt om 

forskning och utvecklingsmedel hos Blekinge forskningsråd. Ansökan har genomförts i 

samråd med verksamhetschef och avdelningschef vid Trossö Vårdcentral. Medel har beviljats 

för ett projekt med fokus på att skapa en modell för implementering av hälsosamtal med stöd i 

motiverande samtal. För att ta tillvara personalens erfarenheter och synpunkter vill jag bjuda 

in dig till en fokusgruppsintervju. Fokusgrupp är en intervjuform som ofta används i 

förbättringsarbete där deltagarna i grupp om max 10 personer, samtalar kring ett bestämt 

ämne. Fokusgrupperna i det här projektet har fokus på införandet av hälsosamtal i 

primärvården och vilka faktorer som underlättar/ hindrar införande av hälsosamtal vid Trossö 

vårdcentral. Fokusgruppsintervjun bandinspelas och leds av undertecknad. Bisittare är 

handledare Ewy Olander, Blekinge Tekniska Högskola. Det finns inga svar som är rätt eller 

fel och du bestämmer själv hur mycket du vill säga. Intervjuerna kommer att analyseras, 

sammanställas och därefter presenteras för er vid ett personalmöte. Presentationen syftar till 

att återkoppla, diskutera och utveckla det som framkommit i fokusgruppsintervjuerna. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Fokusgruppsintervjun uppskattas ta omkring 1 timme i anspråk. All information som 

framkommer i projektet kommer att behandlas så att ingen enskild person kan identifieras. 

När projektet är slutfört, kommer samtalsinspelningar att arkiveras enligt gällande regler för 

arkivering och ingen obehörig kan ta del av informationen. Projektet kommer sammanställas 

som en rapport. 

Om du vill delta i projektet, fyll i den bifogade svarstalongen och ta med den vid intervjun.  

Intervjuerna kommer att genomföras i konferensrummet på Trossö Vårdcentral enligt 

följande: 

Fredagen den 11 februari, kl 8.00- 9.00: läkare 

Tisdagen den15 februari, kl 8.00- 9.00: distriktssköterskor 

Fredagen den 18 februari, kl 8.00- 9.00: sekreterare, bioanalytiker och undersköterskor 

 

Med vänlig hälsning 

Annelie Virveus   Ewy Olander 

Distriktssköterska   universitetslektor 

Sektionen för hälsa   Sektionen för hälsa 

Blekinge Tekniska Högskola  Blekinge Tekniska Högskola 

0733-976035     0455- 385413 

annelie.virveus@bth.se   ewy.olander@bth.se 

mailto:annelie.virveus@bth.se
mailto:ewy.olander@bth.se
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     Bilaga 1 s. 2 (2) 

Blekinge Tekniska Högskola    

Sektionen för Hälsa 

Projekt: Att skapa en modell för att implementerar hälsosamtal med stöd i motiverande 

samtal  

 

Fokusgrupp intervju  

 

Svarstalong: 

Kryssa i det som gäller dig: 

Jag samtycker till att delta i projektet     

Jag samtycker inte till att delta i projektet      

 

Datum och underskrift: 

____________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________ 

Adress: 

_____________________________________________________________ 

Telefon: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      Bilaga 2  

Bilaga 2, Intervjuguide      
 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för Hälsa 

Projekt: Att skapa en modell för implementering av hälsosamtal med stöd i motiverande 

samtal.  

Fokusgruppintervju 

 

Intervjuguide 2011- 01-10 
Inledning 

Att implementera 

Hur kan Trossö vårdcentral införa hälsosamtal med i stöd i motiverande samtal? 

Vad är det som kan underlätta ett införande av hälsosamtal med stöd i motiverande samtal, i 

det dagliga mötet med patienten? 

Vad är det som kan hindra ett införande av hälsosamtal med stöd i motiverande samtal, i det 

dagliga mötet med patienten? (organisation, struktur, ledningsnivå, synsätt, paradigmskifte) 

 

Framgångsfaktorer för att arbeta med hälsosamtal med stöd i motiverande samtal i det 

dagliga arbetet vid Trossö vårdcentral 

Hur tycker ni att Trossö vårdcentral bör gå tillväga när hälsosamtal skall börja användas i det 

dagliga arbetet? 

Beskriv så konkret som möjligt. 

Vilka förutsättningar behövs för att kunna arbeta med hälsosamtal i det dagliga arbetet på 

Trossö vårdcentral? 

Vilken kompetens behöver personalen? 

Vilket stöd behövs? 

Vilken uppföljning behövs? 

Vad behövs när det avser dokumentation? 

 

Hinder för att arbeta med hälsosamtal med stöd i motiverande samtal i det dagliga 

arbetet vid Trossö vårdcentral 
Hinder från organisationen? 

Tradition inom hälso- och sjukvården? 

Kompetens? 

Uppföljning? 

Stöd? 

Ekonomi? 

 

Avslutande frågor 

Finns det något mer som ni vill berätta? 

  



28 

 

Bilaga 3, Modell för implementering 

 

 

TROSSÖ VÅRDCENTRAL 

 
 
 
 
 
  
 

En modell för implementering av 
hälsosamtal med stöd i 

motiverande samtal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annelie Virveus 
 

2011 
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Modell för implementering av hälsosamtal med stöd i MI  
Implementering av nya metoder eller arbetssätt är en långsiktig process som kräver 
en genomtänkt strategi1 2. Denna modell beskriver implementeringsprocessen och 
kan användas som arbetsredskap vid införandet av hälsosamtal med stöd i 
motiverande samtal. Modellen är förankrad i den lokala verksamheten och utgår från 
befintligt kunskapsunderlag. Figur 1 presenterar tre faser som utgör 
implementeringsprocessens olika steg. 
 
Figur 1. 

Fas 1

Kartlägga/
identifiera

Fas 2

Skapa 
förutsättningar 
för  
implementering

Undanröja 
hinder

Fas 3
Implementering
Genomföra, 
utvärdera ,
hitta  hållbara 
former

MÅL  
Ett helhets 
koncept för 
hälsosamtal 
med stöd  i 
MI

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Guldbrandsson, K (2007) 

2
  

1
 Olsson, T.& Sundell, K (2008). 
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FAS 1  Kartläggning/identifiering 
En kartläggning tydliggör de behov som finns i organisationen och det har visat sig att lokala 
behov är en viktig faktor för en lyckad implementering 3 4 5Kartläggningen bygger på 
personalens erfarenheter och uppfattningar som framkommit i de fokusgrupper som 
genomförts vid enheten.  Kartläggning tydliggör de förutsättningar och hinder som finns inför 
och i genomförandet av hälsosamtal med stöd i MI.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 Carlfjord, S, Andersson, A., Nilsen, P., Bentsen, P., & Lindberg, M. (2010). 

4
 Kitson, A., Harvey, G., McCormack, B. (1998) 

5
 Olsson, T.,& Sundell, K. (2008) 
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Kategori 
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Kompetens-

utveckling
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Kategori 
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hälsosamtal och 
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Hälsosamtalets 
innehåll och 

omfattning (hur)

Dokumentation

Handledning

Kategori hinder

Tids 
bokning

Tidsbrist
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FAS 2   
Fas två beskriver de förutsättningar och hinder som finns inför genomförandet av 
hälsosamtal med stöd i MI. Genom att avläsa förutsättningar och hinder tydliggörs vad som 
behöver förstärkas för att skapa rimliga förutsättningar för en framgångsrik implementering. 
Organisationsklimat, ledningsstöd och kompetens framhålls i tidigare forskning som 
betydelsefulla faktorer i implementeringsarbetet 6 7 . Vidare framhålls långsiktig 
resurstilldelning och budget ökar chanserna till en lyckad implementering8. 

 
Skapa förutsättningar för implementering 
 
Gemensam grund      

o Definiera och tydliggöra begreppet hälsosamtal och dess fokus på hälsofrämjande 

och salutogent perspektiv.  

o Se hälsosamtalet som en integrerad och naturlig del i mötet med patienten. 

o Skapa mall som tydliggör vad som skall ingå i ett hälsosamtal 

o Identifiera gällande nationella och lokala mål och riktlinjer för hälsosamtal. 

 

Kompetensutveckling 
o Utbildning i MI 

o Utgå från behov av utbildning 

o Ytterligare utbildningsdagar med grundutbildning i MI.  

o Diskutera befintliga kunskaps underlag/ evidens och hur de skall användas.  

o Träning med handledning i ordinarie verksamhet  

o Fortbildning om vedertagna riktlinjer och evidens för rökavvänjning, viktnedgång, 

etc. 

o Identifiera material för patientinformation och skapa riktlinjer för intern hänvisning 

 

Ledningsstöd 
o Tid för utbildning 

o Extra personalresurser i det initiala skedet.  

o Omorganisering av personalresurser för att skapa utrymme för implementering   

o Ekonomiska resurser 

o Prioritera hälsosamtal 

 

Undanröja hinder för implementering 
 
Organisatoriska och ekonomiska begränsningar 

o Diskutera och tydliggöra oklarheter om hur telefontillgänglighet och hälsosamtal 

skall prioriteras i relation till varandra enligt gällande verksamhetsplan 

o Inventera och diskutera behov av ekonomiska medel inför implementering 

o Bedriva implementering i projektform 

  

                                                 
6
 Olsson, T.,& Sundell, K. (2008).  

7
 Carlfjord, S,. Andersson, A., Nilsen, P., Bentsen, P., & Lindberg, M. (2010). 

8
 Guldbrandsson, K. (2007). 
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FAS 3 
Det finns metoder som fungerar i en organisation men inte lika bra i en annan. Därför är det 
viktigt att analysera om och hur den tilltänkta metoden lämpar sig i olika sammanhang9. För 
långsiktigt bevarande av en metod krävs så väl tidsutrymme som kontinuerlig handledning10. 
Fas 3 redogör för när, var och hur hälsosamtalet med stöd i MI kan användas och 
vidmakthållas i den lokala kontexten.  

 
Skapa förutsättningar i genomförandet av hälsosamtal med 
Stöd i MI 
  
Definiera målgrupp  

o Inledningsvis erbjuda samtal till enhetens listade patienter och de som har en 

vilja/önskan att förändra någon levnadsvana 

o Bedömda patientens motivationsnivå   

 
Patientdelaktighet    

o Informera patienten inför/vid mötet om att det ingår frågor om levnadsvanor.  
 
Samarbete och ansvarsfördelning av hälsosamtal 

o Labbpersonal använder inte MI- samtal    

o Labbpersonal ”fångar” genom vardagssamtal patienter som önskar ändra sina 

levnadsvanor och hänvisa vidare till distriktssköterska eller läkare. 

o Klargöra vem som gör vad av läkare och distriktssköterskor och på vilken nivå 

hälsosamtalet skall ske på. 

o Klargöra om det är speciellt utvalda personer som skall arbeta med program 

avseende rökavvänjning, kost, motion och alkohol 

 

Hälsosamtalets/ MI: s användbarhet   
o Genomföra hälsosamtal med stöd i MI under avsatt mottagningstid 

o Initiera hälsosamtal på labb  

o Ej tillämpa hälsosamtal med stöd i MI under triage eller drop in verksamhet 

o Ej använda hälsosamtal med stöd i MI i receptionen 

 
Hälsosamtalets innehåll och omfattning   

o Skapa en mall som vägvisare i samtalet som syftar till att få kvalité på samtalet och 

bidra till att samtliga patienter får likvärdig information.   

o Ta ställning till användande av meny agande som manual?  

o Tydliggöra vilken nivå samtalet skall ske på och ta ställning till om nivå skall grunda 

sig utifrån socialstyrelsens definitioner. 

o Låta patienten avgöra utifrån behov vad som skall diskuteras.  

o Första samtalet - så ett ”frö”, låta patienten gå hem för att reflektera och där efter 

komma för uppföljning 

  

                                                 
9
 Olsson, T.& Sundell, K. (2008). 

10
 Farbring, C-Å. (2010). 
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Dokumentation och journalhantering   
o Formaliserad mall i landstinget Blekinge som klargör vilka sökord/begrepp som skall 

användas vid hälsosamtal. Beskrivning av vad som skall dokumenteras och dess 

sökbarhet så att hälsosamtalet på så vis kan jämföras statistiskt. 

o Använda begreppet diagnos eller anamnes och skriva åtgärd under hälsosamtal 

eller tillägga begreppen motion, tobak och alkohol under begreppet hälsosamtal.  

 

Handledning 
o Införa handledning i ordinarie verksamhet av MI-utbildad resursperson  

o Införa handledning i grupp med reflektionstid där fredags träffarna anses vara 

lämpligt forum.  

o Tillämpa medsittning och inspelning av samtal med efterföljande spegling.  

o Införa reflektionstid inräknat i ordinarie arbetstid 

 

 Undanröja hinder i genomförandet av hälsosamtal med 
stöd i MI 
  
Tidsbokning 

o Diskutera hur enheten kan hantera kontinuitet och uppföljning, då mottagningstid 

inte kan erbjudas till patienten. 

o Utöka antalet tillgängliga tider inom kortare tidsrymd 

o Utöka egenkontroll över arbetsschema vid mottagningen för att själv kunna återboka 

patienter 

 

Tidsbrist 
o Initialt utöka tiden för besök med hälsosamtal med MI för att motverka upplevelsen 

av tidspress hos personalen. 

o Diskutera hur tiden övervinns och tidsutrymme kan skapas 

 
Lokalbrist 

o Diskutera hur enheten kan skapa miljöer för att tala ostört i. 
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