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Sammanfattning 
Årets enkät visar på att arbetet med levnadsvanor på de Skånska vårdcentralerna förbättras med 

små, små steg. När arbetet beskrivs i fritext tolkar man in goda intentioner, systematik och en vilja 

att utveckla arbetet. Dock är tolkningen av svaren att kompetensen i arbetet måste förbättras 

generellt framförallt när det gäller arbetet med alkohol och mat samt att vi gemensamt behöver hitta 

ett bra sätt att följa upp arbetet både på lokal och regional nivå. 

De registrerade siffror vi får ut från våra system idag och som kopplar till levnadsvanearbetet kan 

tolkas att tillgången för Region Skånes medborgare gällande att få stöd att förändra sina 

levnadsvanor är ojämlikt fördelad både vad det gäller utbudet och kompetensen på vårdcentralerna. 

 

Generella rekommendationer   
Att arbeta för att höja kompetensen hos personalen för att kunna ge stöd till patienter i behov av att 

förändra sina levnadsvanor.  

Att börja använda de strukturerade mallar och sökord för levnadsvanor som finns inlagt i 

journalsystemet för att framöver förbättra uppföljningen av arbetet.   
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Bakgrund 
2011 utkom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna 

beskriver vilka metoder man bör arbeta med för att stödja patienterna att förändra sina 

levnadsvanor. Ohälsosamma levnadsvanor är en bidragande orsak till många av våra kroniska 

sjukdomar. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av alla kranskärlssjukdomar 

och stroke samt 30 procent av all cancer. 

2013 kom Region Skånes vårdprogram för levnadsvanor som mer ingående beskriver arbetet med 

levnadsvanor i den kliniska vardagen. 

Sen mitten av 2000-talet har Region Skåne systematiskt arbetat för att få in det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektivet i hälso- och sjukvården. Visionen är att det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet ska genomsyra den skånska hälso- och sjukvården. I Region Skåne är 

hälsoinriktad vård en del av Socialstyrelsens ledningssystem för God Vård. Sen flera år tillbaka har 

arbetet med levnadsvanor ingått i de ackrediteringsunderlag som ligger till grund för 

vårdcentralernas uppdrag. 

Enkäten 
Detta är främst en sammanställning av den enkät som var ute under våren 2015 men innehåller även 

en del information från enkäten som var ute under våren 2013. Antal inkomna enkäter var 120 av 

totalt 156 vårdenheter.  I enkäten frågade vi efter hur många legitimerade personer som var 

anställda på varje vårdcentral, antalet visas i figuren nedan. 

 

 
Figur 1: Antal anställda legitimerad personal på de vårdcentraler som besvarat enkäten. 
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Motiverande samtal 
Motiverande samtal är en av de samtalstekniker som med fördel kan användas då man pratar om 

levnadsvanor med sin patient. Region Skåne har under flera år erbjudit 3-dagarskurser i Motiverande 

samtal för sina medarbetare inom hälso- och sjukvården. Utifrån svaren i enkäten så ligger 

medeltalet på andel legitimerad personal som är utbildad i motiverande samtal på 32 %. Dock är 

variationen mellan 0 % till 89 %. 

Forskning har visat att en viktig insats för att bibehålla sina kunskaper efter genomgången kurs i 

Motiverande samtal är att dels använda kunskapen kontinuerligt men även att ha kontinuerlig 

handledning/övningstillfälle/vidareutbildning. Utifrån denna vetskap ställde vi frågan om i vilken 

utsträckning detta sker ute i verksamheten. 

64 vårdcentraler anger att det sker sporadisk på medarbetarnas egna initiativ. Vad detta egentligen 

innebär är dock inte definierat och kan av respondenterna ha tolkats olika. 

 
Figur 2: Figuren visar i vilken utsträckning som personalen erbjuds handledning/övningstillfälle/vidareutbildning i 

samtalsteknik på vårdcentralen. 

 

Rekommendation 
 att vårdcentralen strävar efter att personal som kontinuerligt arbetar med beteendeförändring 
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 att vårdcentralen kontinuerligt1 erbjuder handledning för personal med utbildning i 

samtalsteknik och/eller att personalen ges möjlighet att få sina samtal kodade för att följa upp 

kvaliteten i samtalen, se https://www.miclab.org/   

 en bra webbsida för att fylla på kunskaper om motiverande samtal är www.somra.se  

  

                                                           
1 Kontinuerlig handledning kan t.ex. motsvaras av ca 2 timmar, 2-4 gånger per år.  

https://www.miclab.org/
http://www.somra.se/
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Tobak 
 

I 2015 års enkät anger 117 av 120 vårdcentraler att de har tillgång till tobaksavvänjare antingen på 

den egna vårdcentralen eller i samverkan med någon annan enhet. Det finns gott om utbildade 

tobaksavvänjare i den skånska hälso- och sjukvården. Den vanligaste professionen som är utbildade 

tobaksavvänjare är sjuksköterskor. 

 

 
Figur 3: Figuren visar antal utbildade tobaksavvänjare per yrkeskategori på de vårdcentraler som besvarat enkäten. 

I enkäten ställdes frågan om vårdcentralen har information om att de erbjuder tobaksavvänjning 

med hjälp av tobaksavvänjare på sitt kontaktkort på webbsidan 1177/Vårdguiden. Av 120 svar anger 

79 stycken att de har information på kontaktkortet, 32 anger att de inte har det och 9 stycken vet ej. 

I enkäten som var ute 2013 fick vårdcentralerna uppskatta hur många timmar i veckan som den som 

arbetade med tobaksavvänjning ägnade sig åt just detta. Den genomsnittliga tiden för arbetet låg på 

4,5 timmar i veckan. 

 

Rekommendation 
 att utbildade tobaksavvänjare får arbeta kontinuerligt med tobaksavvänjning för att förbättra sin 

kompetens, att arbeta med stöd till beteendeförändring kräver lika mycket övning som många 

andra kliniska uppgifter 

 att vårdcentralen har uppgifter om att de erbjuder tobaksavvänjning med stöd av 

tobaksavvänjare på sitt kontaktkort på 1177 så att patient och övriga vårdgivare vet att de kan 

kontakta vårdcentralen för att få stöd med tobaksavvänjning  
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Alkohol 
I årets enkät handlade frågorna framförallt om rutiner och kompetens finns för att behandla 

personer med missbruk och beroende. Anledningen till dessa frågor var att ha en utgångpunkt för 

hur det ser ut ute i verksamheterna med tanke på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för 

missbruk och beroende där de rekommenderar att medellånga interventioner till personer med 

missbruk och beroende med fördel kan ske inom primärvården. 

 
Figur 4: Figuren visar hur många av vårdcentraler som anger att de har rutiner för att identifiera personer med missbruk och 

beroende. 

Om respondenten svarade ja på ovanstående fråga skulle denne kortfattat beskriva arbetet. AUDIT2 

var den metod som nämndes i störst utsträckning. De 50 mest förekommande orden i 

beskrivningarna ser du nedan: 

                                                           
2 AUDIT är en internationellt frågeformulär som tagits fram i syfte att vara ett gallringstest som fångar upp hög 
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Krav på att använda AUDIT till vissa patientgrupper har funnits i ackrediteringsunderlaget sedan 1 

oktober 2014.  Av uppföljningssiffrorna att döma registreras inte koden för användandet av AUDIT i 

någon större utsträckning. Idag finns det också möjlighet att dokumentera resultatet av AUDIT direkt 

i journalen. 

 

På frågan om det finns någon på vårdcentralen som har utbildning i evidensbaserade metoder för att 

stödja personer med missbruk och beroende svarar 52 vårdcentraler att de finns personal med den 

kompetensen och 58 svarar att de inte har det. Kuratorer är den profession som i störst utsträckning 

är utbildad för att arbeta med dessa frågor. 

 

 

Figur 5: Figuren visar vilka yrkeskategorier som har utbildning i evidensbaserade metoder för att kunna arbeta med att 
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stödja personer med missbruk och beroende av alkohol. Siffran bygger på de 52 vårdcentraler som anger att de har 

kompetensen. 

 

Rekommendation 
 en mer systematisk användning av AUDIT till prioriterade patientgrupper som till exempel 

nämns i ackrediteringsunderlaget är önskvärt. 

 att upprätta tydliga rutiner vem som gör vad och vart man kan få stöd om man identifierar en 

person med riskbruk3 eller missbruk/beroende av alkohol. Ramöverenskommelse mellan 

Region Skåne och kommunerna stödjer detta. 

 att det på vårdcentralen eller i samverkan med annan vårdgivare finns någon med utökad 

kompetens för medellånga interventioner till personer med missbruk/beroende av alkohol  

                                                           
3 Ett bruk av alkohol som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, 
men där det inte föreligger missbruk eller beroende. 
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Fysisk aktivitet 
I årets enkät ställdes inga direkta frågor om arbetet med fysisk aktivitet. I 2013 års enkät uppgav 113 

av 122 vårdcentraler att de arbetade strukturerat med fysisk aktivitet på recept (FaR). Många av 

vårdcentralerna angav att de hade en specifik funktion för arbetet med FaR och de arbetade cirka två 

timmar i veckan med patienter i behov av att förändra sin fysiska aktivitet. 

Den rekommenderade metoden för att stödja patienterna att förändra sin fysiska aktivitet enligt de 

nationella riktlinjerna är att ge ett rådgivande samtal i kombination med ett recept på fysisk aktivitet, 

en stegräknare eller aktivitetsdagbok samt följa upp interventionen vid återkommande besök.  

Under 2014 var samtal om fysisk aktivitet den mest registrerade åtgärden för ohälsosamma 

levnadsvanor dock förekom det inte i så stor utsträckning att man kombinerade samtalet med ett 

recept på fysisk aktivitet vilket är det som rekommenderas (finns ingen tillgänglig registrering för 

stegräknare eller aktivitetsdagbok som i praktiken skulle kunnat kombineras med det rådgivande 

samtalet). På varje recept som skrevs 2014 gick det 15 samtal i medeltal4 (fem i median).  Detta kan 

tyda på att det sker mycket samtal men att åtgärden ”tillägg (recept, stegräknare, dagbok) inte 

förekommer lika mycket som det borde i enlighet med rekommendationerna. 

10 i topp FaR-förskrivning/diagnos 2014 

Övervakning av normal graviditet 

Diabetes mellitus typ 2 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 

Ryggvärk 

Fetma 

Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras 
annorstädes 

Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak) 

Knäartros 

Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl 

Födelsekontroll 
Tabell 1: Topp 10 vanligaste diagnoser som fått ett FaR utskrivet 2014  

Tabellen ovan visar de vanligaste diagnoserna kopplat till ordination av fysisk aktivitet 2014 baserat 

på hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. Alla diagnoser är högts relevanta då det handlar om att 

använda fysisk aktivitet som behandling eller tillägg till annan behandling. Att ”Övervakning av 

normal graviditet” och att även ”Födelsekontroll” finns med på listan beror troligen på att 

mödrahälsovården ersattes ekonomiskt per utskrivet FaR. 

Antal skrivna FaR ökade med 53 % mellan augusti – december 2013 emot motsvarande period 2014. 

Av dessa siffror att döma ser det ut som en kraftig ökning men det ska tilläggas att i augusti 2013 

började man ersätta varje registrerat FaR med 500 sek. som ständigt ökade under den period som 

ersättningen fanns.  

 

                                                           
4 Siffrorna baserar sig på alla vårdcentraler och barnmorskemottagningar 2014. 
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Figur 6: Figuren visar ökningen av FaR motsvarande perioder 2013-2014. 

 

Rekommendation 
 för att arbetet med FaR ska fungera krävs en tydlig struktur där det tydligt framgå vem som 

ansvarar för uppföljningen och att detta blir gjort 

 ett bra sätt att komma igång är att välja ut en särskild patientgrupp som vid behov ska få 

interventionen FaR 

 att skapa goda relationer med lokala friskvårdsaktörer förenklar arbetet med FaR 

 att någon från vårdcentralen deltar i de lokala FaR-träffar som anordnas av Skåneidrotten i 

samverkan med Region Skåne 1 gång per termin 

 När FaR förskrivs bör underlag i PMO användas och åtgärdskoden DV200 ska registreras. 
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Matvanor 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas metoden 

”Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor”. Ett kvalificerat rådgivande samtal kräver kompetens i 

samtalsteknik, arbete med beteendeförändring och gedigna kunskaper om mat och nutrition. Av 

denna anledning valde vi att i denna enkät efterfråga om det fanns tillgång till dietist, antingen egen 

eller via underleverantörsavtal samt om personal som inte var dietist hade en kompletterande 

utbildning i mat och nutrition utöver sin grundutbildning. Resultatet redovisas i figuren nedan. 

Resultatet baseras på 63 vårdcentraler vilket troligen innebär att vårdcentralerna tolkar frågan på 

olika sätt då många angett att de inte har någon annan förutom dietisten med denna kompetens 

medan en vårdcentral har svarat att i stort sett hela personalgruppen innehar kompetensen. 

 

Figur 7: Figuren visar vilka yrkeskategorier som har fördjupningsutbildning i om mat och nutrition. Siffran bygger på 63 

svarande vårdcentraler 

I en masteruppsats från 2014 som gick ut till 30 vårdcentraler svarade 146 personer på frågor kring 

mat och nutrition. Frågorna som ställdes utgick från bakgrundsfrågor (kön, profession och ålder), 

erfarenhet och kompetens i kvalificerat rådgivande samtal samt kunskap om nutrition utifrån de 

nordiska näringsrekommendationerna. Studien visade att det finns signifikanta skillnader i 

nutritionskunskap beroende på vilken profession man tillhörde och i vilken utsträckning man 

arbetade med kvalificerade rådgivande samtal om mat. En stor del hade fått sin kunskap genom att 

man var ”personligt intresserad”.  
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Rekommendation 
 att det finns gott samarbete med den till vårdcentralen kopplad dietist 

 att de som utöver dietisterna som arbetar med ohälsosamma matvanor har en utökad 

kompetens i mat och nutrition 

 att personal (förutom dietist) som arbetar med personer som behöver förändra sina 

matvanor får göra detta med kontinuitet för att förbättra sin kompetens 

 Medarbetare som gått utbildning för kvalificerat rådgivande samtal om matvanor bör ges 

möjlighet att delta i de nätverksträffar som erbjuds för att upprätthålla sin kompetens. 
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Uppföljning-Indikatorer 
Att hitta bra indikatorer för arbetet med levnadsvanor i kombination med möjligheten att få ut dessa 

från våra datasystem har visat sig var långt mycket mer komplext än vad som befarades. Detta 

innebär att de ackrediterade enheterna inte kunnat få återkoppling på de indikatorer som vi avsåg 

mäta under innevarande år. Nedan har vi använt andra indikatorer för att få någon bild av hur det ser 

ut. För att få en rättvis bild av vad som görs krävs det att åtgärderna registreras. Registreringen i 

systemen kräver dock ett visst dubbelarbete vilket gör att vissa vårdgivare hoppar över detta led 

framförallt när det som i år inte ger någon ersättning. 

Nedan syns en tabell som visar hur stor andel av de listade patienterna som fått rekommenderad 

åtgärd för att förändra sina levnadsvanor i en period av 18 månader (130701- 141231) i förhållande 

till hur stor andel av Region Skånes medborgare som identifierats med ohälsosamma levnadsvanor i 

folkhälsoenkäten 2012 (rapporten kom 2013). 

 

  

Tabellen visar andel unika patient som under 18 månader har fått stöd (och som är registrerat) 
i form av någon av de rekommenderade metoderna för att förändra sina levnadsvanor. 

Andel som fått rekommenderad åtgärd 
Andel med ohälsosamma levnadsvanor från 
Folkhälsorapport 2013 

Tobaksavvänjning 0,92 % Dagligrökare 12 % 

AUDIT (frågeformulär om 
alkohol) 
 

0,09 % - - 

Samtal om riskbruk av 
alkohol 

0,56 % 
Riskbruk av 
alkohol 

Män  15,3% 
Kvinnor 9,2 % 

Samtal om fysisk aktivitet 4,01 % 
Låg fysisk 
aktivitet på 
fritiden 

Män  14,8% 
Kvinnor 13,5% 

Fysisk aktivitet på recept 
(FaR) 

0,51 % 
Ordinerats 
fysisk aktivitet 
på recept 

Män  6,8 %  
Kvinnor 7,9 % 

Stöd att förändra sina 
matvanor 

1,89 % 
Andel med 
övervikt/fetma  

Män  43,9%/14,7% 
Kvinnor  27,5%/13,9% 
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Webbaserad utbildning om systematiskt arbete med levnadsvanor 
I året uppdrag för hälso- och sjukvården finns det uppsatt mål för hur många som ska ha genomfört 

den webbaserade utbildningen. För primärvården ligger målnivån på 20 %. 29 av vårdcentralerna har 

nått målet utifrån siffrorna på hur många som genomfört ett godkänt kunskapstest i 

utbildningsportalens Qlikview-applikation i förhållande till de antal anställda som uppgivits i enkäten. 

67 vårdcentraler ligger under 5 % genomförande av webbutbildningen. Av svarande vårdcentraler 

ligger den totala siffran på 13 % som genomgått webbutbildningen. 
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Förändring sedan 2013 
I enkäten fick respondenterna i fritext beskriva vad de gjort för att utveckla arbetet med 

levnadsvanor sen 2013. De 50 vanligaste förekommande orden ser ni i texten nedan. Beskrivningarna 

visar på goda intentioner och systematik och mycket beskrivs i termer av teamarbete, identifiering 

och ansvariga personer men även integration av levnadsvanearbetet i arbete med vissa 

patientgrupper såsom KOL, artros och diabetes. Texterna innehåller allt från att personalen klär ut sig 

till kycklingar vid påsk för att glädja patienterna (!!) till att delta i kohortstudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten är sammanställd av Maria Bjerstam på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning. Har du frågor om enkäten 

eller din egen vårdcentrals resultat är du välkommen att höra av dig via mail maria.a.bjerstam@skane.se  

mailto:maria.a.bjerstam@skane.se

