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Hej!
I detta nyhetsbrev belyser vi motiverande strategier i samband med  
levnadsvanearbete. Motivation är det som driver oss människor till 
handling och som får oss att agera på olika sätt. För att genomföra en 
livsstilsförändring krävs det motivation, men vad är det som motiverar 
människan till handling? WHO menar att empowerment är ett nödvändigt 
kriterium för att en insats ska betraktas som hälsofrämjande.”Empower-
ment” bygger bland annat på tanken att alla människor har kapacitet att 
definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa 
dessa. Motiverande strategier innebär att man fokuserar på skälen och 
motivationen att sluta med en ohälsosam levnadsvana, och på patientens 
förmåga att genomföra en förändring. Viktigt är att fokusera på lösningar 
istället för problem. Det stärker individens möjlighet att öka sin självstän-
dighet, kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt liv genom att 
de egna resurserna främjas, kort sagt ta makten över sitt eget liv. 

Motiverande strategier är grunden i Motiverande samtal men kan även 
förekomma inom Kognitiv Beteendeterapi eller lösningsfokuserad meto-
dik. I detta nummer lyfter vi därför motiverande samtal, mikrovanor och 
olika insatser som involverar motiverande strategier, men även arbetet 
med de svårast psykiskt sjuka.

I detta nummer av nyhetsbrev belyser vi i de olika artiklarna bland annat 
motiverande samtal, motiverande strategier och insatser för att stödja 
personer till förändring. Vi lyfter även arbetet med att jobba motiverande 
med personer med svår psykisk sjukdom. Hoppas du skall finna texterna 
spännande och inspirerande.

Trevlig läsning! 

Mikael Wibom, medicinsk rådgivare, specialist i allmänmedicin, MI-lärare, 
ansvarig för pilotfas Riktade hälsosamtal för 70-åringar, Enheten för kun-
skapsstyrning och FoU, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Tobak - en fråga för vården
11 maj, kl. 13-16, Digital

Alkoholberoende i primärvården
12 maj, kl. 13-16, Digital 

Rök- och alkoholfri operation
24 maj, kl. 15-16, Digital

Kommande utbildningar

Hälsosamma matvanor - samtals-
stöd för hälso- och sjukvårds- 
personal 
22 sep, Digital 
 
Utbildning till diplomerad tobaks-
avvänjare 
28-30 sep + 14 dec, Lund

Alkohol - en fråga för vården
6 okt, Digital

Alkoholbehandling för primär- 
vården - enligt MET-metoden
13-14 okt + 8 dec, Lund

Utbildning för dietister i LEVA- 
metoden 
20 okt, 2 nov, 29 nov, Malmö

Tobak - en fråga för vården
27 okt, Digital

Hälsosamma matvanor - samtals-
stöd för hälso- och sjukvårds- 
personal 
16 nov, Digital

Nätverksträff för MET-utbildade
17 nov, Digital

Nätverksträff för diplomerade 
tobaksavvänjare
17 nov, Digital

Alkohol - en fråga för vården
1 dec, Digital

Tobak - en fråga för vården
13 dec, Digital
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Motiverande samtal (MI) är en 
individcentrerad, samarbetsinriktad 
metod som används för att hjälpa 
individer att hitta sina egna orsaker 
och sin egen drivkraft till förändring 
utifrån vad som är sant och viktigt 
för just hen. På engelska kallas det 
Motivational Interviewing, därav 
förkortningen MI. Fokus ligger på att 
låta individen reflektera över vad som 
är betydelsefullt för just hen, vad hen 
önskar och har för behov, nu och i ett 
längre livsperspektiv, samt utforska 
ambivalens och värderingar, locka 
fram motivationsuttalanden, stötta 
tilltron till den egna förmågan och till 
att göra viktiga, frigörande val i livet. 
I MI har man en tro på och tillit till 
att varje individ har de resurser som 
krävs för att göra egna goda val samt 
för att påverka sitt liv i en positiv 
riktning. Behandlaren hjälper indivi-
den att hitta de resurserna och vägar 
till förändring genom sitt förhåll-
ningssätt och genom att använda de 
samtalsverktyg som är utmärkande 
för MI.

Förhållningssättet präglas av empati, 
respekt, acceptans och öppenhet. 
Man betonar autonomi, samtidigt 
som man stöttar och stärker själv-
tilliten. Individen möts där den är, 
behandlaren guidar, vidgar perspek-
tiv och visar på möjligheter. William 
R. Miller, fil dr, professor emeritus i 
psykologi och psykiatri, en av upp-
hovsmännen till MI, beskrev MI för 
första gången i en artikel 1983. I sitt 
arbete inom beroendevården såg han 

att det var just förhållningssättet och 
förmågan att förmedla empati hos 
behandlaren som var avgörande för 
om behandlingen hade effekt eller 
ej. Tillsammans med Stephen Roll-
nick, fil dr, psykolog och professor i 
hälso- och sjukvårdskommunikation, 
utvecklade han sedan metoden MI.
 

Det sätt att samtala som man  
använder i MI kallas ofta empatiskt 
eller reflektivt lyssnande. Genom att 
använda reflektioner, öppna frågor, 
sammanfattningar och bekräftelser 
låter man individen få mer utrymme 
i samtalet, större möjlighet att själv 
reflektera över sin egen situation 
samt tala om det som är relevant och 
riktigt viktigt för just hen. 

MI är en metod eller stil som kan 
användas i samtal om till exempel 
levnadsvanor, sexuell hälsa, rehabili-
tering, följsamhet avseende medici-
nering och behandling, psykisk hälsa 
och i andra samtal inom hälso- och 
sjukvården, elevhälsa, socialtjänst, 

MINT
Motivational Interviewing Network of 
Trainers (MINT) är en internationell 
deltagardriven organisation för utbil-
dare i MI som främjar högkvalitativ 
utbildning, träning och användande 
av MI. Medlemmarna i MINT kommer 
från hela världen. MINT är också ett 
virtuellt forum för dialog och debatt 
där det finns möjlighet dela med sig 
av erfarenheter och goda exempel. 

Varje år anordnas dessutom ett  
fysiskt MINT Forum med föreläsning-
ar, workshops etc. Utifrån deltagarnas 
dialog, erfarenheter och forskning  
utvecklas och formas MI kontinuer-
ligt. För att bli medlem i MINT krävs 
att man har gått TNT (Training for 
new trainers) en tredagars utbildning 
som anordnas årligen av MINT på 
olika platser i världen. MINT- 
medlemmar ska visa skicklighet både 
i att lära ut MI samt i individuella 
patient- eller klientsamtal. 
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kriminalvård med flera. Det vill säga i 
samtal som handlar om möjlighet till 
förändring, reell sådan eller möjlighet 
att ändra sin syn på sin situation. Att 
använda MI avlastar ofta behand-
laren. MI gör det lättare att skapa 
dialog och nå fram till patienten eller 
klienten. Behandlaren behöver inte 
heller bära ansvaret för alla patien-
ters eller klienters val i livet. Att se 
att individen själv kan hitta vägar till 
positiva förändringar som är viktiga 
för just hen gör arbetet meningsfullt 
och oftast betydligt lättsammare.

Bild:  Camilla Richardsson

Länkar

Motiverande samtal (MI) -  
Socialstyrelsen

Introduktion till MI - Folkhälso- 
myndigheten

Motivational Interviewing Network 
of Trainers (MINT)
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MOTIVERANDE SAMTAL (MI)

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/mi-motiverande-samtal/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/mi-motiverande-samtal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/
https://motivationalinterviewing.org/
https://motivationalinterviewing.org/
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Self-Determination Theory
En teori som ofta omnämns i samband med motivation 
är den så kallade självbestämmande-teorin. I grova drag 
handlar det om att människor dels styrs utifrån externa 
faktorer såsom beröm, belöning och konsekvenser och 
dels av inneboende drivkrafter. Självestämmande- 
teorin fokuserar på den motivationskraft som kommer 
”inifrån” människan, oberoende av externa faktorer. Det 
rör då drivkrafter som relaterar till den egna personli-
ga utveckligen såsom att bemästra nya färdigheter, att 
uppleva samhörighet med andra och känsla av agentskap 
i livet, att uppleva att man själv kan styra vad som  
händer i livet och att, genom exempelvis ökad kunskap, 
ha kontroll över tillvaron. Om man antar att alla personer, 
i varierande grad, drivs mot utveckling blir det viktigt att 
i motivationsarbete rikta in sig just mot de faktorer som 
styr motivation. Därför är ett lämpligt fokus exempelvis 
att hjälpa personen att utveckla nya färdigheter och att 
rama in beteendeförändringen i termer av färdigheter. 
Det kan handla om hur vi ger råd eller hur vi introducera 
förändringen. Istället för att utgå från ett visst antal steg, 
eller minuter, kalorier etc, utifrån en externt formulerad 
plan (vilket är lätt hänt i en behandlingskontext med snäv 
tidsram) kan en väg vara att utgå från vilka färdigheter 
personen skulle vilja utveckla. Vad skulle du vilja klara av? 
Det ger förhoppningsvis svar som grundar sig i en egen 
önskan om utveckling utifrån just den personens drivkraf-
ter, snarare än ett snävt fokus på symtom.

En annan viktig aspekt är personens egna uppfattning 
om sin förmåga att påverka hur livet blir. I vilken grad 
upplever man att ens egna beteenden påverkar den egna 
hälsan? Om upplevelsen av kontroll är låg kan det vara 
en god idé att eftersöka tillfällen och erfarenheter då den 
egna personens försök eller agerande lett till ett önskat 
utfall. Om erfarenheterna är få eller obefintliga kring det 
som förändringen kretsar kring (motion, alkoholvanor, 
kost osv) kan det vara en god idé att leta efter tillfällen 

då personen själv påverkat utfallet oberoende av anled-
ning, för att på sätt visa att det överhuvudtaget finns ett 
samband med vad man själv vill, behöver, gör och hur det 
sedan blir. Om vi i samtalet kan förhöja en tillfällig känsla 
av generellt självbestämmande kan det bli lättare att 
kunna föreställa sig möjlig beteendeförändring även kring 
det besöksorsaken kretsar. 

Att vara socialt sammankopplad är som sagt en annan 
inneboende drivkraft. Koppla därför så ofta som möjligt 
in patientens omgivning i beteendeförändringen och ha i 
åtanke hur planerad förändring förhåller sig till personens 
upplevelse av att vara i kontakt med andra. Inte sällan kan 
en förändring innebära ett hot mot de socialt etablerade 
normerna kring personen och det kan många gånger 
vara ett dolt hinder för beteendeförändring. Att ha detta 
i åtanke och uttalat i kontakten kan möjligtvis underlätta 
att forma beteendeförändringen så den istället förstärker 
känslan av samhörighet. Det finns element av samhörig-
het i många beteenden vi ägnar oss åt och att ge extra 
fokus på just samhörighetsaspekten vid beteendeföränd-
ring kan förhoppningsvis ge en extra skjuts till konsulta-
tionen vården och invånaren emellan. 
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Kontextuellt ramverk för beteendeförändring
     Vid arbete med motivation inom hälso- och sjukvård finns ett ständigt 

närvarande fokus på symtom och önskan om dess eliminering. Inte minst när 
det gäller omhändertagande av psykisk och beteenderelaterad ohälsa. När vi 
behandlar tillstånd utifrån symtom och då också utifrån givna kategorier om 
sjuk och frisk blir det naturligt att ha som målsättning att eliminera symtom 
och sjukdom för att nå hälsa och friskhet. Det kan vara problematiskt efter-
som många symtom som har med psykisk och beteenderelaterad ohälsa att 
göra kan vara helt naturliga reaktioner på ovanliga händelser. Att då fokusera 
på att eliminera symtom, som i givet fall egentligen är en normal reaktion på 
livets svårigheter finns det risk att vi försöker behandla bort det normala, att 

vi medikaliserar symtom på livet. Motivationen från patienten kan vara hög att 
exempelvis bli av med ångesten, smärtan eller lidandet, men många gånger blir det kontraproduktivt att försöka 
kontrollera eller bekämpa livets symtom. Det kan leda till stigmatisering, skam och skuld om det normala sjukliggörs, 
dessutom att symtom blir värre. Plötsligt kan vi få ångest för att vi har ångest om vi kategoriserar det som sjukt när det 
är en förståelig reaktion på det som händer i livet. För att nå den beteendeförändring som på sikt är hjälpsam för  
patienten behöver vi fånga och utgå utifrån personens inre och yttre kontext och inte fastna endast vid vilka symtom 
som uppvisas och som önskas elimineras. Bara genom att ta hänsyn till inre kontext och drivkrafter (se självbestäm-
mandeteorin) och yttre kontextuella faktorer kan vi förstå vad som driver och hindrar personen att nå förändring som 
leder personen i en önskvärd riktning. Att ha detta i åtanke vid motivationsarbetet är centralt för att förändringar ska 
kännas relevanta och möjliga för personen att genomföra. Att ställa en öppen fråga om ”vad skulle du vilja klara av?” 
öppnar upp för dialog kring förändringar som är värdefulla inom ramen för personens egna kontextuella ram. 
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Boktips:
”Hälsosegrar - den  

vetenskapliga vägen till ett hälso- 
sammare liv” - Lina Bakkman,  
Örjan Ekblom, Sissela Nutley

”Hela livet: En läkares erfarenheter 
om hälsa, forskning och  
vardagens utmaningar” -  

Anders Rosengren

Länkar:
Mikrovanor – små steg  

mot hållbara förändringar  
- Kropp & Själ

A Tiny Formula for Long-term 
Behavior Change - TED-Ed

Livsstilsverktyget - Göteborgs 
universitet
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Vidmakthållande
Förändring brukar beskrivas som en 
cirkulär process med återkommande 
perioder av övervägande, förberedel-
se inför förändring, genomförande, 
vidmakthållande och återfall. När 
beslut har tagits och förändring har 
genomförts ska den också vid-
makthållas för att bli långvarig. En 
viktig strategi handlar om att tidigt 
i processen förankra förändringen i 
personens livsvärld och kontext. Frå-
gan varför förändringen ska genom-
föras behöver kunna besvaras med 
enkelhet och med ett tydligt motiv 
för personen i fråga. ”Det är viktigt 
att jag tar hand om mig själv och 
min kropp så jag kan uppleva/klara 
av xxx”. ”Doktorn sa att jag behöver 
gå ner i vikt” räcker ofta inte. Motivet 
behöver vara uttryckt med en rikt-
ning för att vara vägledande på ett 
motiverande sätt. I princip behöver 
svaret förklara varför det är viktigt 
att leva och vad livet ska handla om. 

Bild:  Pixabay

Det är frågor som patienten behöver 
kunna svara på och som samtalspart-
ner behöver den öppna frågan följas 
av en god portion av att sitta på 
händerna, så inte syftet med föränd-
ringen egentligen är vårdgivaren. När 
väl förändringens syfte är väl för-
ankrat hos patienten är det viktigt att 
tydliga mål sätts upp. Med fördel är 
de smarta. En viktig aspekt av detta 
är att de är realistiska och hellre lite 
lägre i sin ambitionsnivå för att göra 
dem genomförbara. Stora och fina 
mål förblir meningslösa om de inte 
går att genomföra. En vägledande 
princip kan vara att det efter avslutat 

samtal ska vara möjligt att ta ett litet 
första steg i rätt riktning. Att arbeta 
med värderingar kan också vara en 
god idé för att hålla förändringen 
levande. Definitionen av en värdering 
eller värderad riktning är att de är 
beskrivande om hur jag är eller vill 
vara som person och uttryckt som ett 
aktivt fortlöpande agerande, ex. ”snäll 
mot mig själv”, ”närvarande förälder” 
eller ”hälsosam”. Agerande utifrån 
sådana värderingar kan handla om 
många olika beteenden som leder i 
samma riktning och det är mer eller 
mindre alltid möjligt att agera i sådan 
riktning vilket också innebär en större 
flexibilitet än enbart målet att ”gå 30 
minuter om dagen”. En  
värdering blir man inte heller klar 
med, lika lite som man kan komma 
fram till öst, väst, syd eller norr på 
kompassen. Värderingsarbete hand-
lar på sätt och vis om att staka ut 
riktningarna för sin egen kompass för 
hur man vill vara i livet. 

Mikrovanor
          Stora hälsoförändringar kan passa en del, men för de flesta blir det inte några

hållbara förändringar som leder till förbättrad hälsa. Det har på senare tid lanse-
rats ett begrepp som kallas ”tiny habits” översatt till ”mikrovanor ”på svenska. BJ 
Fogg, samhällsvetare och adjungerad professor på Stanford University, är sedan 
länge en tongivande förespråkare för tiny habits. Han menar att man i stället för 
att sikta på målet för en beteendeförändring, exempelvis att gå ner i vikt, ska 
fokusera på de beteenden som kan leda till målet. Det är många beteenden som 
kan bidra till viktminskning, t.ex. val av livsmedel, 
ökad fysisk aktivitet mm. Metoden går sedan ut 
på att välja någon mycket enkelt och till synes 
liten beteendeförändring och knyta den till en 

redan existerande vana. När det gäller viktminskning skulle det kunna vara att du varje 
kväll när du avslutar din middag direkt gör en matlåda av resterna med tillägg av extra 
grönsaker, innan du hugger in på lunchen varvar du ner en kort stund med tre långa 
andetag eller varje gång du kommer hem från arbetet tar du trapporna en våning. 
Vardagsrutinerna blir ankaret till beteendeförändringen men också det som triggar och 
påminner om den konkreta aktiviteten.

BJ Fogg ger rådet att inte lägga till mer än tre små förändringar och att belöna sig 
själv när man lyckas. Belöningen kan vara att ge sig själv en klapp på axeln eller 
något annat som verkar bekräftande för den enskilde individen. Då beteendeföränd-
ringarna är små och vävs in i de vanliga rutinerna är möjligheten att lyckas större. 
Motivationen kan variera, men här är beteendeförändringarna så små att du inte 
behöver förlita dig på att hela tiden ha en stark motivation, det fungerar till slut per 
automatik. Det är just detta som kan ge hälsovinster, att de små förändringarna 
blir regelbundet återkommande och på så sätt ger effekt. Små förändringar ger en 
positiv känsla av att lyckas. Det ger ett påslag av dopamin, du känner dig nöjd och 
stärker på så sätt din tillit till din förmåga att göra en förändring som hjälper dig att 
fortsätta.

Anders Rosengren, professor i molekylärmedicin, har tillsammans med forskare på 
Göteborgs universitet utvecklat det digitala konceptet ”Livsstilsverktyget” som vill 
inspirera till nya vanor. Här lägger man stort fokus på att deltagaren ska sätta hälsa i 
ett större perspektiv och reflektera över vad som är hälsa för just dem. Forskar- 
gruppen har vetenskapligt bevisat att ju mer vi öppnar oss för de stora livsfrågorna desto friskare blir vi. Rosengren 
föreslår som en möjlighet att bibehålla vanan men förändra innehållet. Om du småäter, fortsätt men byt ut det du 
knaprar på mot något nyttigare. Tycker du om att dricka vin, byt ut vartannat glas mot vatten. 

Bild:  Pixabay

https://sverigesradio.se/avsnitt/mikrovanor-sma-steg-mot-hallbara-forandringar
https://sverigesradio.se/avsnitt/mikrovanor-sma-steg-mot-hallbara-forandringar
https://sverigesradio.se/avsnitt/mikrovanor-sma-steg-mot-hallbara-forandringar
https://ed.ted.com/on/fUNsaGQ5
https://ed.ted.com/on/fUNsaGQ5
https://www.gu.se/forskning/livsstilsverktyget
https://www.gu.se/forskning/livsstilsverktyget
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Motiverande samtal med barn och unga
Om man möter individen där den är och anpassar samtalet därefter så kan man  
använda motiverande samtal, i sin helhet eller i delar, i alla åldrar. Barn och ungas 
biologiska, sociala, mentala och kognitiva utveckling går inte alltid hand i hand. Så man 
behöver vara lite extra nyfiken på var individen befinner sig i sin kognitiva utveckling, i 
sin förmåga att reflektera, se perspektiv och konsekvenser för att kunna anpassa 
samtalet på bästa sätt. Barn med lägre utvecklade kognitiva förmågor behöver ofta ett 
mer konkret språk, mindre reflekterande, kortsiktigare perspektiv samt mer konkreta 
planer. Äldre ungdomar eller de med mer utvecklade kognitiva förmågor kan dra nytta 
av att få reflektera över sina värderingar och sitt liv i längre och vidare perspektiv. En 
del har svårt att svara på öppna frågor. Man kan i stället använda flervalsfrågor, till 
exempel säga ”En del tycker si, andra tycker så och några tycker så där. Hur ser det ut 
för dig?”. Att reflektera på situation kan också vara hjälpsamt om den individ man har 
framför sig inte gärna pratar eller verkar obekväm med att vara där. 

MI-andan gör relationsbyggandet lättare och skapar en skönare plats att vara på. Det 
kan vara extra värdefullt när det gäller tonåringar. Att känna tillit, bli sedd och bekräftad, 
få syn på sina egna resurser och förmågor kan göra att man faktiskt ser på sig själv på ett nytt vis, ser att det är fullt 
möjligt att påverka sitt eget liv. De flesta barn och ungdomar har en god förmåga att göra egna goda val och ta bra 
beslut om de bara ges en god möjlighet att göra det. Och även om deras autonomi är mer begränsad än vuxnas är det 
viktigt att vi betonar autonomi och ger dem förtroende att göra sina röster hörda och stå upp för sig själva. MI under-
lättar att göra det. 

Bild:  Anna Kern,/Scandinav

ma dessa möjlighe-
ter och ge indivi-
den adekvat stöd 
till att åstadkomma 
den förändring 
som vederbörande 
avser sig genom-
föra. Till exempel 
visar studier med 
nyblivna föräldrar 
att graviditeten och 
den första tiden 
efter födsel kan 
utgöra en möjlig 
tidpunkt till att 

öka intaget av frukt, 
grönsaker, baljväxter och hemlagad 
mat, samt minska intaget av snabb-
mat och ultraprocessade livsmedel. 
Det kan också medföra en minskad 
benägenhet att hoppa över frukost. 
Samtidigt finns det studier, även från 
Sverige, som visar på motsatt effekt, 
där föräldrarnas intag av sötsaker, 
snacks, bakverk och andra livsmedel 
med hög andel fett och socker ökade 
tiden efter att ha blivit förälder och 
intaget av frukt och grönsaker mins-
kade. Likaså finns flertalet studier på 
tobaksrökning som visar på en ökad 
motivation till att sluta under speci-
fika tidpunkter i livet. Förutom under 
uppenbara tillfällen som under  
graviditet ses även studier som visar 
på en ökad villighet att sluta t.ex.  
under fastemånaden Ramadan, vid 
en diagnos eller vid operation. Exem-
pelvis sågs i en verksamhetsuppfölj-

Window of Opportunity

Ett ”Window of Opportunity” utgör 
en tidsperiod under vilken möjlig- 
heten till en förändring står öppen  
eller är betydligt mer påtaglig. 
Uttrycket används i många samman-
hang där sådana situationer kan upp-
stå, men för levnadsvaneförändringar 
specifikt så ger det uttryck för en 
tidpunkt i livet då yttre omständig-
heter medför en ökad motivation 
och möjlighet till att åstadkomma en 
förändring. Det kan t.ex. vara i barn- 
domen, vid en graviditet, som ny- 
bliven förälder eller mor- och farför-
älder, vid en diagnos eller förhöjda 
riskmarkörer, vid en operation, vid 
en flytt, eller vid specifika tidpunkter 
under året som vid ett nyårslöfte eller 
under Ramadan.

Inom hälso- och sjukvården kan det 
därför vara av vikt att uppmärksam-

Ett axplock av studier:
• Parenthood as a Window of  

Opportunity for Dietary Changes:  
Perspectives From Uruguayan 
Parents

• Swedish women’s food habits 
during pregnancy up to six 
months post-partum: A longitu-
dinal study

• Text Message Support for Smok-
ing Cessation During Ramadan: A 
Focus Group Study With Somali 
Immigrant Muslim Men

• Breast Cancer (BC) Is a Window 
of Opportunity for Smoking  
Cessation: Results of a Retrospec-
tive Analysis of 1234 BC Survivors 
in Follow-Up Consultation

Bild:  Pixabay

ning på ortopediska kliniken i Malmö 
att motivationen till att sluta röka 
ökade från 5-10 % till 60 % i sam-
band med operation. Konklusionen 
är att det finns flera tidpunkter i livet 
som kan anses utgöra ett ”Window 
of Opportunity” och att det är viktigt 
att hälso- och sjukvården erbjuder 
adekvat stöd för att åstadkomma en 
förändring i önskad riktning. Hur kan 
ni i er verksamhet ta vara på dessa 
möjligheter på bästa sätt?   

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10901981221074912
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10901981221074912
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10901981221074912
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https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S1877575616000185
https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S1877575616000185
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563964/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563964/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563964/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563964/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34067742/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34067742/


MIND
MIND är en ideell förening som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskliga samtal, 
sprida kunskap om psykisk ohälsa och driva påverkansarbete. MIND driver tre stödlinjer som bemannas av MI-ut-
bildade volontärer. Självmordslinjen är för personer som mår psykisk dåligt, personer som inte längre orkar leva och 
deras närstående. Man kan nå stödlinjen dygnet runt via telefon, mejl och chatt. Äldrelinjen är öppen för alla äldre som 
behöver någon att prata med och föräldrarlinjen är en stödlinje för vuxna som känner oro för sina barn. Medmänskliga 
samtal är samtal där syftet är att minska känslan av hopplöshet och att vara ensam i det som är jobbigt. Samtalet är ett 
sätt att bryta isoleringen och skammen kring psykisk ohälsa. Här finns en annan människa som bryr sig och vill lyssna 
och om personen vill, ge förslag och råd. Grunden i samtalet är förhållningssättet i MI, att skapa samarbete, välvilja, 
acceptans och att framkalla motivation till förändring. Att prata på ett öppet, icke-dömande och icke-konfrontativt sätt 
kan leda till att personen söker den hjälp som den behöver. 

Litteratur: ”Att motivera till att vilja leva – en handbok i motiverande chattsamtal” - Mind och Liria Ortiz 
”Motiverande medmänskliga samtal, att möta och motivera människor i kris” - Liria Ortiz
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Att jobba med motivation 
vid svår psykisk ohälsa 

När det kommer till allvarlig psykisk 
ohälsa, exempelvis psykossjukdomar, 
djupa depressioner, dubbeldiagnos-
tillstånd eller annan komplex psyki-
atrisk samsjuklighet finns det sällan 
någon enkel behandlingsmanual att 
följa. Vad som dock ofta är gemen-
samt för dessa tillstånd är behovet 
av att jobba med motivation. Vid 
exempelvis depressioner och psy-
kostillstånd ligger det ofta i själva 
symtombilden att sådana saker som 
lust, motivation, initiativförmåga och 
insikt är påverkade. 

En första viktig punkt rör teamets 
inställning. Med dessa patienter 
finns en fara att teamet själv drab-
bas av motivationsförlust. Något 
som kan smitta av sig inte bara på 
patienten, utan även inom teamet. 
Viktigt är därför att ha en aktiv och 
öppen diskussion inom teamet och 
att försöka nå en gemensam formu-
lering som kan hjälpa till att guida 
och skapa förståelse när man stöter 
på svårigheter i behandlingen. På 
så sätt minskar man risken för att 
teamet reagerar olika eller på ett sätt 
som blir kontraproduktivt när allt inte 
går som planerat. Det är naturligt 
att motivation kan fluktuera över tid, 
något som man måste vara förbe-
redd på, och man måste också ställa 

in sig på att motivationsarbete kan ta 
tid och kräva uthållighet hos oss som 
behandlare. Ett sätt att stärka moti-
vation hos personer med svår psykisk 
ohälsa är att försöka hitta små men 
konkreta beteenden eller förändring-
ar i vardagen som på ett eller annat 
sätt stärker personens agens. Genom 
detta kan man med små steg bygga 
tilltro till den egna förmågan och på 
sikt stärka den inre motivationen till 
förändring på större, svårare, områ-
den. Den kände psykiatrikern Viktor 
Frankl lyfte vikten av att se och stärka 
individens agens, även under om-
ständigheter som var mycket svåra 
eller starkt begränsade. Att som  
behandlare och team se och lyfta 
dessa små framsteg kan stärka både 
agens och motivation. För en svårt 
deprimerad person kan det handla 
om att försöka ta mer kontroll över 
och fatta små beslut om sin egen 
tillvaro, till exempel att ringa och 
bestämma om en promenad med en 
vän. 

Ytterligare ett tips är att först och 
främst försöka arbeta med något 
som patienten har högt på sin prio-
ritetslista. Även om du som kliniker 
kanske ser många andra trängande 
behov och problem är det kanske 
inte långsiktigt motivationsgynnan-
de att gå rakt på dessa. Att patien-
ten inte omedelbart vill angripa de 

problem som vården ser innebär inte 
att hen är omotiverad inför dessa, 
utan kanske bara att deras prioritets-
ordning ser annorlunda ut än din. 
Genom att börja med att utgå ifrån 
patientens egen problemformulering 
bygger vi allians och förtroende inför 
kommande arbete.

Slutligen är ett konkret sätt att arbeta 
med motivation att fokusera explicit 
på de tankar och föreställningar som 
gör att personen har svårt att hitta 
motivation till förändring. Det kan 
handla om tankar som rör stigma, 
tidigare misslyckande eller helt enkelt 
låga förväntningar kring att någonsin 
kunna känna glädje i tillvaron eller 
framgång i behandlingen. Ett typiskt 
exempel från den verksamhet där 
vi arbetar är en ung man med en 
psykossjukdom, begränsad insikt, 
missbruk, en problemtyngd uppväxt-
historik samt en historia av tidigare 
misslyckade insatser ifrån samhällets 
sida. Utöver MI-tekniker, som är 
grunden i mycket motivationsarbete, 
kan man angripa och problematisera 
sådana tankemönster med hjälp av 
tekniker som har sitt ursprung i  
kognitiv beteendeterapi för symtom 
vid schizofreni.  Ett exempel på en 
sådan hindrande tanke kan vara: ”om 
jag inte kan bli helt återställd är det 
ingen poäng att göra något alls”. 
Denna typ av tankar kan ställa sig i 
vägen för att hitta motivation och 
kan därför behöva stötas och blötas 
tillsammans för att se vad den får för 
konsekvenser för personen på både 
lång och kort sikt, samt om tanken på 
något sätt kan gå att testa eller utma-
na för att se om det trots allt kanske 
finns några undantag ifrån den. 

Text: Johan Berlin och Fernando 
González Moraga, Rättspsykiatriska 
Regionkliniken, Region Kronoberg

Bild:  Pixabay

Bild:  Pixabay
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LEVNADSVANEMOTTAGNINGEN MALMÖ

Levnadsvanemottagningen Malmö 
(tidigare Hälsoenheten) startade upp 
sin verksamhet i Lund och låg då 
under Kranskärlsmottagningen, med 
fokus på fysisk aktivitet och tobak. 
Något år senare öppnades det även 
en mottagning i Malmö och 2014 
beslutades det att Hälsoenheten 
skulle tillhöra Primärvården och mot-
tagningarna i Malmö och Lund slogs 
samman och flyttade till lokalerna på 
Claesgatan i Malmö. I samband med 
att verksamheten övergick till Primär-
vården började vi även med rådgiv-
ning kring alkohol och kost. I dag har 

Bild:  Agnessa Meiton, Camilla Dahl, Anna Pergemant, Caroline Dahl-
berg, Helena Dinesen, Christina Flänsgård-Olai, Elisabeth Risberg

vi en verksamhet som tillhör 
Primärvården sydvästra Skåne 
och som arbetar med att hjäl-
pa patienter att förändra sina 
levnadsvanor kring tobak och 
alkohol, öka sin fysiska aktivi-
tet och förbättra sina kost- 
vanor. Vi erbjuder kvalificerat 
rådgivande samtal till patien-
ter som har behov av stöd för 
att förändra sina levnadsvanor 
på längre sikt. På vår mottag-

ning finns legitimerad personal 
med bred kompetens inom 

levnadsvaneområdet och med ut-
bildningar i motiverande samtal, KBT, 
återfallsprevention och ACT. I teamet 
finns sjuksköterskor, fysioterapeu-
ter, dietister och även läkarstöd. Vår 
enhet har även ett utbildningsansvar 
för hela Region Skåne inom området 
tobak och alkohol. Vi arbetar oftast 
individuellt med patienterna, men 
där behov finns har vi teamsamver-
kan mellan yrkesprofessionerna. Vid 
första besöket screenas patienten 
kring alla fyra levnadsvanorna och 
då tydliggörs om det finns behov för 
teamsamverkan. Vi tar även emot  

patienter som är i behov av att för-
ändra sina levnadsvanor inför opera-
tion. Under 2019 pågick ett projekt 
med ortopeden gällande patienter 
som skulle opereras. Då arbetade vi 
fram rutiner för patientflödena till-
sammans. Sedan något år tillbaka har 
vi även en filialmottagning på Blocket 
i Lund. Där arbetar våra två sjukskö-
terskor varsin dag/vecka och tar emot 
patienter som behöver stöttning i 
levnadsvanorna tobak och alkohol. 
Det finns tre vägar in till oss:
• Remiss från vårdcentral: alla yr-

keskategorier kan remittera
• Remiss från specialistvården: alla 

kan remittera
• Egen vårdbegäran (som patien-

ten själv skriver)

Vi tar emot alla patienter över 16 år 
som är i behov av att förändra någon 
eller några levnadsvanor både som 
prevention och inför en operation 
eller behandling.

Levnadsvanemottagningen Malmö - 
1177 Vårdguiden

Motivation och egentillit 
Vi möter ofta patienter som har en låg tilltro till sin egen förmåga, men det beror inte på att de inte vill, eller har en öns-
kan om, att förändra sina levnadsvanor. Det betyder att hen sätter högt vid screeningen på den första frågan kring hur 
viktigt det är för hen att sluta röka. På frågan om hur stark tilltro till att kunna göra ett rökstopp sätter däremot ofta pa-
tienten ett lågt värde. Patienter med t.ex. sjukdomen KOL, som har försökt sluta röka upprepade gånger, har dessutom en 
skam, kanske från omgivningen eller anhöriga, för att de fortfarande röker trots att de har en sjukdom som både orsakat 
och kan förvärras av rökning. Med dessa patienter hjälper det inte att diskutera för- och nackdelar med deras beteende. 
De är väl medvetna om vad rökningen orsakar, men saknar förmågan att göra någonting åt det. De har kanske försökt att 
sluta upprepade gånger utan att lyckats och tron på den egna förmågan är mycket låg. Hur bemöter vi då dessa patien-
ter? Då brukar vi prata om att tankar med skam och skuld ofta paralyserar och inte leder till någon beteendeförändring, 
utan till negativa tankar som patienten ofta är van att hantera med just nikotin. Rådet till patienterna är då att sluta skuld-
belägga sig själv och att vi tillsammans angriper problemet på ett annat sätt. Här jobbar vi på Levnadsvanemottagningen 
Malmö enligt Banduras teori om egentillit, som bygger på hur man kan stödja patienten att öka tron på sig själv.

De fyra källorna till self-efficacy (egentillit): 
1. Individen har tidigare erfarenhet av att ha klarat av att göra förändringar
2. Individen sätter små delmål som de tror att de kan klarar av
3. Individen träffar en trovärdig person som säger ”jag tror på dig,  

”jag är säker på att det här kommer att gå bra för dig”. 
4. Individens positiva fysiska och psykiska upplevelser av förändringar i beteendet. 

Att ge patienter bekräftelse är viktigt i alla patientmöten, men extra viktigt för den här patientgruppen. Vi vill vända den 
negativa spiral som patienterna har hamnat i och inte prata om rökstopp eller negativa effekter av rökningen på lung-
funktionen, utan försöka hitta små delmål som patienten tror att de kan genomföra. Det kan handla om att ta bort någon 
cigarett eller bryta ett beteende som patienten faktiskt upplever som ganska enkelt. Att inge hopp för patienterna är  
viktigt som att t.ex. vända deras tidigare försök till rökstopp från misslyckande till att faktiskt ha försökt och bekräfta  
deras förmåga att om igen pröva att göra en förändring. När patienten sedan väl har gjort små framsteg är det viktigt 
att ge bekräftelse och låta dem landa i en liten beteendeförändring innan man går till nästa. Har patienten minskat på 
rökningen försöker man hitta positiva fysiska upplevelser av detta.

Albert Bandura - Social inlärningsteori

https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Levnadsvanemottagningen-Malmo/
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Levnadsvanemottagningen-Malmo/
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Levnadsvanemottagningen-Malmo/
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MIN TOBAKSFRIA RESA
- EN PATIENTBERÄTTELSE

Patient, 56 år, som nyligen genom-
gått cytostatikabehandling för ventri-
kelcancer. Nu uppsatt för operation 
av bråck.

Vill bara börja med att gratulera 
till ett rökstopp! Du har fått stöd 
av mig, Elisabeth, som jobbar som 
rökavvänjare på Levnadsvane-
mottagningen Malmö. Under fyra 
månader har vi träffats.
- Ja det har jag, utan stödet från dig 
hade jag aldrig kunnat bli rökfri.

Vill du berätta hur du upplevt din 
resa till rökfrihet?
- Jag har upplevt detta som en 
intressant resa och det är första 
gången jag kommer i kontakt med 
motiverande samtal och KBT. Du har 
hjälpt mig att ta bort vanor, ändra på 
mitt rökbeteende och att få göra det 
hela långsamt har gjort det mycket 
lättare. Du har fått mig till att ta det 
lugnt, bromsat mig, fått mig att ändra 
mitt beteende i små steg och detta 
har gjort att jag lyckats och blivit 
motiverad till att fortsätta. När jag 
föll tillbaka i gamla beteende kom du 
inte med pekpinnar, i stället pushade 
du mig i rätt riktning igen och visade 
att du trodde på mig, i ett läge där 
ingen annan gjorde det. Inte min om-
givning och inte jag själv. Jag hade 
aldrig klarat att vända detta själv.

Bild:  Pixabay

Vad har varit ex-
tra svårt eller en 
utmaning under 
resan?
- Jag ville ju sluta 
snabbt för att jag 
skulle opereras, 
samtidigt var jag 
rädd för att gå 
upp i vikt. Den 
söndagen klockan 
12:17, när jag  
bestämde mig, 
fanns där en räds-
la att jag inte skul-
le klara det och att 
min reptilhjärna 
skulle ta över och 

att jag inte skulle få fler chanser. Sen 
kom jag på att du aldrig skulle ge 
upp på mig, så jag bestämde mig och 
beslöt att hålla det för mig själv tills 
jag kom till dig. Jag räknade minuter, 
sen timmar innan jag sedan kom till 
dig och kunde berätta.

Var det något råd stöd som var ex-
tra avgörande för att du lyckades?
- Att du har trott på mig hela tiden, 
inte vacklat en millimeter en enda 
gång. Din kunskap och din peda- 
gogik är a och o. Vid varje besök har 
du gett mig ny kunskap som jag inte 
hade någon aning om. Du har för-
klarat saker och berättat om vad en 
cigarett innehåller och detta har gjort 
att jag inte längre vill vara en del av 
tobaksindustrins spel. Att få reda på 
att det fanns socker i cigaretterna var 
som att få en käftsmäll. Du har för-
klarat hur ett beroende påverkar min 
hjärna, du har tagit bort den skam 
och skuld som jag tidigare kände 
som ”rökare” och som du förklarade 
blockerade mig till att kunna sluta 
röka. Du fick mig att använda niko-
tinhjälpmedel, som jag tidigare var 
emot, vilket har varit en stor hjälp. Du 
har stöttat mig genom att inte få mig 
att känna skam, utan att se det som 
en kamp med min reptilhjärna.

Är det vid något speciellt tillfälle 
som du upplevt att det var extra 
viktigt?
- Ja, när du förklarade att jag måste 
bli helt rökfri för att immunförsvaret 
ska återhämta sig. Du förklarade att 
även om jag rökte ett par cigaretter, 
var det som att pilla på ruvan på ett 
sår. Du har sett mig som en person, 
sett mig som en människa, du har 
nått mig genom ditt sätt, din peda-
gogik och din kunskap.

Hur tycker du att vården ska  
bemöta personer som röker?
- Som lika värdefulla människor, men 
som fastnat i ett beroende som kan 
vara svårt att ta sig ur, speciellt utan 
hjälp. Inte, som någon skrev i min 
journal, ”storrökande kvinna”, fast jag 
minskat från tio paket till ett. Med  
respekt och kunskap om cigaretter 
och beroende. Genom att erbjuda

och förklara vilket bra stöd man kan 
få på Levnadsvanemottagningen 
Malmö.

Hur känns det nu?
- Det känns bra, jag har varit extremt 
sugen men stått emot.

Bild:  Leif Johansson/Scandinav
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Intervju med Alexander Lindberg och Jonas Arvidsson, 
Dietistverksamheten Primärvården.

Hej! Vilka motiverande strategier använder ni för 
att skapa motivation till kostförändring i ert kliniska 
arbete? 
- Att patienten avsätter tid i sitt livspussel för att möta oss 
visar att motivation redan finns. Viktigt att vi som vård-
givare tar tillvara och stärker den. Genom att identifiera 
förutsättningar och utrymme till förändring, samt hitta 
patientens ”varför” är det möjligt att påbörja en föränd-
ringsprocess! Anpassa förändringsprocessen utifrån det 
utrymme som tillvaron medger och sedan belys och stärk 
det som redan fungerar. Sätt upp mål främst utifrån  
mjuka värden såsom livskvalitet, mående och kostkvalitet 
och undvik enbart fokus på hårda värden såsom vikt och 
BMI. 

Vilka utmaningar stöter ni på?
- Orealistiska förväntningar på viktnedgång och vad som 
är möjligt att långsiktigt förändra avseende fysisk aktivitet 
och kosthållning. Vi behöver omdefiniera målet med be-
handlingen och vad som betraktas som gott resultat. Om 
vi inte gör det riskerar vi att underbygga den komplexa 
problematik som är associerad med livsstilsförändring 
och vid obesitas. 

Finns det några specifika framgångsfaktorer som ni 
önskar lyfta som t.ex. material, verktyg, samtals- 
metodik?
- Lösningsfokuserad samtalsmetodik/MI. Intressera dig 
för individen och inte diagnosen. Leds av tanken om att 
det som skapar kraft hos patienten är grunden till föränd-
ring, oavsett hur den skapas. Utred vad som lett till aktuell 
situation, normalisera. Hitta gemensamt ramar och mål 
som stärker det långsiktiga. Bygg på det som fungerar, 
snarare än att fokusera på det som inte fungerar. Hand-
skrivet, specifikt för individen anpassat material inhyser 
mycket kraft.

Varför är det viktigt att uppmärksamma viktstigma 
inom hälso- och sjukvården?
- Tyvärr förekommer det fortfarande och bottnar tyvärr 
i bristande kunskap och kompetens. Viktigt att klarsynt 
ta sig an denna problematik med förståelse för vad som 
kommer krävas avseende utbildning, fortbildning och 
handledning. Här krävs krafttag på bred front där vi inom 
vården måste stå i spetsen och alltid, oavsett omständig-
heter, erbjuda ett bra och fördomsfritt bemötande. 

Hur arbetar ni som dietister för att undvika stigma- 
tisering i era patientkontakter?
- Det genomsyrar naturligt den arbetsmetodik vi använ-
der i patientkontakten. Genom att alltid se människan, 
inte diagnosen!

Slutligen, ni arbetar just nu med ett internt material 
till era dietistkollegor på ämnet viktstigma. Vill ni 
berätta lite om detta?
- Det handlar främst om ett förhållningssätt snarare än 
en metodik. Det kan medge varierande metodik/arbets-
sätt bara den gemensamma nämnaren är att patienten/
individen stärks. Vi gör klokt i att titta på hur Kanada med 
framgång tagit sig an denna utmaning.

Tankar kring motivation till kostförändring och viktstigma

Bild:  Pixabay

Hej Anna! Vad jobbar du med? 
- Jag är sjuksköterska och arbetar med att hjälpa 
människor förändra sina alkohol- och  
tobaksvanor på Levnadsvanemottagningen 
Malmö.

Vill du berätta om vilken betydelse mo-
tiverande strategier har i ditt arbete som 
sjuksköterska på Levnadsvane- 
mottagningen?
- Jag tror att all förändring måste komma 
inifrån. För att kunna ta steget till föränd-
ring behöver man ibland få hjälp och stött-
ning för att hitta det som är viktigt för just 
den personen. Hur vill hen att livet ska se ut? Det är 
här jag kan vara en hjälp genom att belysa ambivalensen 
inför förändringen, diskrepansen i hur det ser ut just nu 
och hur jag önskar att det ska vara och hitta strategier 
som passar just den personen. Våga ställa frågor som 
leder till eftertanke.

Vilka utmaningar ser du med att hjälpa människor till 
förändring? Framgångsfaktorer?
- Våra patienter har ofta en komplex livssituation både 

socialt och ekonomiskt. Utmaningen ligger 
många gånger i att stötta dem att orka 
göra en förändring som de vill, men inte 
känner att de kan eller orkar, göra. Fram-
gångsfaktorn är att stärka självtilliten och 
att tro på dem - i alla lägen! 

Ge tre råd till kollegor som träffar  
patienter som röker eller har ett risk-
bruk av alkohol!
- Lyssna, lyssna, se det positiva och stärka 

självtilliten. Oj det blev visst fyra råd.

Vad gör du själv för att må bra när du inte arbetar?
- Gör kul saker med mina vänner och yogar.

Att stärka sjävtilliten och motivera till förändring 

Bild:  Anna Pergeman
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DOKTOR DORIS REFLEKTERAR...  
Allt vi säger och gör i mötet gör skillnad
Mötet är nu, men både jag som behandlare och den jag möter har ett före, 
med föreställningar, förväntningar, farhågor kring just detta möte. Vi har  
också båda med oss livets bagage och dagens bagage.  

Som behandlare har jag med mig min kunskap, min erfarenhet och förhopp-
ningsvis även min självtillit och självinsikt. Att t.ex. vara trygg med var jag kan 
hämta kunskap och vem jag kan fråga om jag inte vet. Att vara medveten om 
mina triggers, dvs sådant som gör mig mer sårbar i mötet, t.ex. inte hunnit 
äta, dricka, gå på toaletten, inte lämnat förra patientmötet i tankarna. Att  
också vara medveten om mitt bagage, mina erfarenheter, min livssituation, 
mina fördomar etc.

Att tvätta av sig en berättelse för att ge plats åt en ny
Patienten/hälsosamtalsdeltagaren har med sig kunskap om sitt liv, sina  
erfarenheter och tankar kring sin nuvarande livssituation och sin framtid.  

Många patienter känner ofta oro inför sitt besök. “Vad ska proverna visa?”, 
“har jag någon farlig sjukdom och/eller någon kronisk sjukdom?”. Andra 
känner skuld och skam över sina levnadsvanor/sin livssituation, kan känna sig 
obekväma i vårdmiljön, ha dåliga erfarenheter av tidigare vårdbesök/anhöri-
gas sjukdomar etc. Vissa kommer för att någon annan sagt till dem att göra 
det. Vissa kan ha förväntningar kring att någon annan äntligen ska lösa/ta 
hand om alla deras problem och vissa kanske bara vill ha bekräftat att allt är 
bra. Ett MI-samtal handlar initialt om att bygga relation och skapa förutsätt-
ningar för ett samarbete.

Relationen startar redan i väntrummet och på vägen in  
mottagningsrummet 
Redan i väntrummet börjar vi tolka varandras blickar, rörelsemönster, tonläge, 
stämningsläge, tempo etc. “Hon har snälla ögon”, “han verkar för ung för att 
förstå mina problem”, “han verkar stressad”, “hon låter orolig”, “han ser ledsen 
ut”, “hon verkar intresserad av mig och vill mig gott”. 

MI-andan är grundläggande för att skapa tillit i relationen, dvs att lyssna med 
närvaro, visa empati och respekt, betona självbestämmande, stärka självtillit 
och försöka stärka det som är friskt och fungerar. Detta gör vi genom vårt sätt 
att vara, att vilja gott och till vår hjälp har vi samtalsmetodiken och MI-verk- 
tygen. 

Skapa rum för reflektion kring inre värderingar
MI-samtal handlar om att väcka reflektion kring livssituation och inre värde-
ringar, visa på möjligheter och se perspektiv. Detta så att individen lättare kan 
göra medvetna val efter just sina värderingar och förutsättningar.

Texter och bilder: Doktor Doris/Camilla Richardsson, specialist i allmän- 
medicin, lärare i motiverande samtal, Enheten för kunskapsstyrning och FOU, 
Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning 

Reflektioner/foton: från bloggen ”Doktor Doris betraktelser”
Bloggen “Doktor Doris betraktelser” 

https://doktordoris.wordpress.com
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Fimpar du, fimpar jag! En modell för tobaksavvänjning för unga 16-29 år
Omkring 12 procent i åldern 16-29 år röker dagligen eller ibland. Omkring  
hälften av de som röker vill sluta – nu eller i framtiden. Enligt Socialstyrel-
sens riktlinjer ska de som använder tobak och är under 18 år erbjudas 
kvalificerat rådgivande samtal för att få stöd att sluta. Erfarenheter från 
Region Kronoberg visar att unga personer inte vänder sig till befintliga 
tobaksavvänjare som finns att tillgå. Det saknas evidensbaserade metoder 
för tobaksavvänjning för unga. Därför startades ett projekt i Region 
Kronoberg som inleddes med en intervjustudie med unga tobaksbrukare 
för att undersöka vad unga rökare skulle vilja ha för hjälp och stöd - om 
de skulle sluta röka. Resultatet låg sedan till grund för utvecklandet av en 
modell för tobaksavvänjning av unga för unga. Dessutom deltog en 
referensgrupp som bestod av unga rökare som kom med synpunkter och 
förbättringsförslag. De unga ansåg att tobaksavvänjningen skulle ske tillsammans med en kompis, en duo, och ledas 
av en utomstående professionell vuxen som kunde vägleda och stötta, en coach. Modellen kallas ”Fimpar du, fimpar 
jag” och vände sig till 16–29-åringar. Coacher utbildades inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, studenthälsa, ungdoms-
mottagning samt tandvård. Ett krav för att bli coach var att de hade MI- eller KBT-kompetens och genomgick utbild-
ning i modellens utformning och innehåll. Verktyg utarbetades av de unga och användes i mötena såsom kontrakt 
duo-paret emellan, ”Tårtan” – ett underlag för diskussioner, ”mynt” - i form av nyckelring (delades ut vid tre tillfällen 
som uppmuntran vid tobaksfrihet) och Safecard som visade på vinster med att vara tobaksfri. Pilotstudien genomför-
des med tio duo-par (sju personer var tobaksbrukare, tre var tobaksfria duo-kompisar). De träffades 7-8 gånger och 
utvärderingen visade att efter tre månader var tre deltagare tobaksfria och efter sex månader var två deltagare tobaks-
fria. Deltagarna var nöjda med tobaksavvänjningen och gav modellen som helhet ett värde på 78,0 på en hundra- 
gradig skala i ett NöjdDeltagarIndex. Modellens styrka är att den är utvecklad tillsammans med unga och är enkel att 
använda i ordinarie verksamhet.  Deltagarna har inflytande och är delaktiga samtidigt som de får stöd, uppmuntran 
och feedback av en coach. Modellen uppfyller Socialstyrelsens krav för kvalificerad rådgivning och behöver fortsätta 
att användas och studeras för att kunna fastställa dess effekt på tobaksanvändning. 

Fimpar du, fimpar jag - Film Youtube 

Text av: Ingrid Edvardsson Aurin, FoU-handledare, Dr med vet., Region Kronoberg, ingrid.edvardsson@kronoberg.se

Bild:  Region Kronoberg

Vi får inte ge upp våra patienter
Läkaren dundrar in på morgonen på sjuksköterskeexpeditionen och säger  
något i stil med ”Du har bokat… yrsel... jag hinner inte på 20 minuter... inte min 
patient…” Sjuksköterskan svarar ”Jag minns inte, jag har väl skrivit något, jag 
tänker att vi får utesluta något akut… vi hinner inte med… patienten var 
orolig…” 

Patienten står hemma framför spegeln och lindar halsduken runt hals och 
axlar, lite stelt men det går. Patienten tänker: ”I dag ska jag äntligen få hjälp”. 
Definitionen på ”hjälp” är intressant. Vad betyder hjälp för dig? I det här fallet 
har vi tre olika definitioner. Vad är det våra patienter upplever som hjälp? Och 
vad är hjälp på vårdcentral och vad är hjälp på sjukhus? Jag kan vara sömnlös 
över detta. Jag vet… Vårdnörd. 

Läs hela Lindas krönika ”Vi får inte ge upp våra patienter” - Dagens medicin
Bild:  Linda Hunter

Samtal om hälsa – ett stöd i samtal om levnadsvanor
               Samtal om hälsa är ett häfte i fickformat som utgör ett behändigt och  
               lättillgängligt verktyg vid samtal om levnadsvanor. 

Samtal om hälsa kostar 20 kr/st och beställs via Raindance Marknadsplats eller 
OneMed Webshop.  
Artikelnr. 27092.

Samtal om hälsa - en guide till samtal om levnadsvanor - Vårdgivare Skåne

Bild:  Broschyren Samtal om hälsa

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2uQSHz-3SHdbYyg3mekBXodl3_X2f9mF
mailto:ingrid.edvardsson@kronoberg.se
https://www.dagensmedicin.se/opinion/gastkronika/vi-far-inte-ge-upp-om-vara-patienter/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/samtal-om-halsa/
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SÄTT SKÅNE I RÖRELSE -   
FÖR ÖKAD FYSISK AKTIVITET, RÖRELSEGLÄDJE OCH 

HÄLSA HOS BARN OCH UNGA 
Skåne kraftsamlar för att sätta barn i rörelse
”Sätt Skåne i rörelse” vill bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar  
rörelseglädje, social gemenskap och där jämlikheten ökar i aktivitetsnivå och 
hälsa på både kort och lång sikt. Vi har en samhällsutmaning gällande barn 
och ungas hälsa med minskad fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskat för-
eningsdeltagande, ökad ensamhet och psykisk ohälsa. Denna negativa trend 
har ytterligare förstärkts under pandemin. ”Sätt Skåne i rörelse” bygger på ett 
samarbete mellan Region Skåne, Skånes kommuner, idéburen sektor, läro-
säten och näringsliv. Vi behöver alla samverka för att främja barn och ungas 
psykiska och fysiska hälsa. På vår webbplats lyfter vi goda exempel, kunskap 
och inspiration och målet är att med gemensamma krafter skapa bättre hälsa 
hos Skånes barn och unga.

Sätt Skåne i rörelse Bild: Sätt Skåne i rörelse

Aktivitet Förebygger (AF)
Aktivitet Förebygger är ett samar-
bete mellan kommun, civilsamhälle 
och näringsliv. Vårt övergripande 
mål är att förbättra barns fysiska och 
psykiska hälsa. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser gynnar både 
individens välmående, men även hela 
samhället. Ett helt samhälle krävs 
för att lyckas få till en förändring 
gällande barns hälsa, därför är det 
viktigare än någonsin att vi skapar en 
helhetssyn och arbetar tillsammans 
framåt. För att uppnå önskad effekt 

behöver vi även arbeta metodiskt och 
systematiskt med arbetssätt som är 
hållbara och långsiktiga. 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv behö-
ver vi vända oss till alla barn, därav 
obligatorisk föreningsverksamhet på 
skoltid. Vi har utökat timplanen med 
en extra idrott/hälsa timme per vecka 
för årskurs 4 eller 6, som genomförs 
i en förenings regi. Ca 500 elever på 
samtliga grundskolor i Ängelholms 
kommun deltar i AF. För att skapa 
en mer jämlik hälsa kompletterar vi 
med riktade insatser där vi ser till 
att alla barn oavsett förutsättningar 
får tillgång till föreningslivet. Barn 
som av någon anledning inte har en 
meningsfull fritid hjälper vi in i fören-
ingslivet genom att betala medlems-
avgifter och utrustning. Vi fungerar 
som en länk mellan barn/familj och 
föreningsliv, tar alla kontakter, kör till 
och från träning initialt, samt följer 
med tills att barnet känner sig trygg i 
den nya miljön. AF får oftast en signal 
från elevhälsan eller socialtjänsten då 
det finns behov av en insats.

Vi har en stark tro på varje barn och 
utgår alltid från barnets behov och 
önskningar. AF bygger på en ge-
mensam värdegrund och metodiska 
arbetssätt som ska genomsyra de 
olika verksamheterna. Det handlar 
om att skapa rätt förutsättningar 
för god inlärning där alla barn ges 
samma chans till utveckling. Ledar-
skap, hälsa och resultat har ett starkt 
samband, därför arbetar vi aktivt 
med att öka kunskapen och förstå-
elsen för vikten av bemötande och 
förhållningssätt. Hur vi planerar och 
genomför insatserna spelar stor roll 
för barns mående och utveckling. Vår 
ambition är att sprida detta arbete till 
fler skånska kommuner. 

Aktivitet Förebygger - Ängelholms 
kommun

Maja Arvidsson, grundare av AF, finns 
till hands som processledare. Väl-
komna att ta kontakt:  
maja.arvidsson@engelholm.se 

Bild:  Aktivitet Förebygger

Samtalsstöd hälsosamma levnadsvanor
Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Riksföreningen för skolsköter-
skor har gemensamt tagit fram ett samtalsstöd om hälsosamma levnadsvanor 
för skolsköterskor och annan hälso- sjukvårdspersonal som kan användas i 
möten med elever. Materialet är anpassat för elever från årskurs 4.

Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor inom elevhälsan 

Bild: Från Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor 

https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html
mailto:maja.arvidsson@engelholm.se 
https://utveckling.skane.se/siteassets/kampanjsidor/satt-skane-i-rorelse/samtalsstod.pdf
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Kommande utbildningar
Har du en kollega som vill bli samtalsledare? Datum 
och anmälan nedan:

Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal
16-17 maj (Fullbokad)
23-24 aug
5-6 sep
5-6 okt
14-15 nov
7-8 dec

MI-grundutbildning
11-12 maj + 14 juni (Fullbokad)
29-30 aug + 27 sep
20-21 sep + 21 okt
26-27 okt + 24 nov
8-9 nov + 6 dec
17-18 nov + 16 dec

MI-repetitionsutbildning
6 sep
10 nov

MI-fördjupningsutbildning
25 okt

Kommande workshops

2 juni kl.14:30-16:0013 maj kl.12:30-14:00

Workshop Motiverande samtal (MI)
Under våren håller vi digitala workshops med olika 
tema för fördjupning i Motiverande samtal (MI). 
19 maj kl. 14-16 - Tema: Reflektera mera

Workshop Inför uppstart
Dessa workshoppar riktar sig till dig som är samtals-
ledare och ska starta upp med Riktade hälsosamtal 
på din vårdcentral. Under workshopparna repeterar 
vi de praktiska delarna som ingår i metoden.

Nätverksträff 3 maj
Kom ihåg att anmäla dig till Nätverksträffen för  
samtalsledare den 3 maj kl. 13-15. Det kommer att bli en 
inspirerande eftermiddag som avslutas med ett Stor- 
möte kl. 15-16. Anders Rosengren kommer att berätta 
om livsstilsverktyget och Johannes Malm kommer berätta 
om en metod som heter FACT (Focused Acceptance and 
Sommitment Therapy). 

Anmälan och program Nätverksträff 3 maj 

Tolk med utbildning i Riktade hälsosamtal
Från och med nu finns det möjlighet att boka tolk som 
har utbildning i metoden Riktade hälsosamtal.  
Instruktion till hur du gör finns på vår hemsida.

Lathund tolkbokning Riktade hälsosamtal

Samhällsinriktad insats vecka 14
Under vecka 14 var vi på Drottninghög i Helsingborg och 
samverkade med vårdcentralen och biblioteket. Jättekul 
att träffa samtalsledare Erika, blivande samtalsledare Elin 
och verksamhetschef Maria och  
höra deras tankar om hur hälso- 
samtalen kan vara en motor för 
andra hälsofrämjande projekt 
och samarbeten på vårdcentra-
len och i närområdet. 

Vi var också på Rosengårds 
centrum där vi mötte befolk-
ningen och hade fina samtal 
om hälsa, levnadsvanor och 
vårdfrågor i stort. På Rosengård 
samverkade vi med Länsstyrelsens 
hälsokommunikatörer. Louise, som 
är verksamhetsnära stöd och samtalsledare på Näsby 
vårdcentral, samverkade med Urbana Hembygdsgården, 
som är en mötesplats för alla i kommunen. Deltagarna på 
plats kom från Jordanien, Nigeria och Spanien. Samtalet 
handlande om hälsa generellt och det svenska sjukvårds-
systemet. Louise fick också möjlighet att berätta om 
hälsosamtalen som regionen nu inför.

Bild: Erika Huveröd och 
Emma Appell

Rapport om breddinförande av Riktade  
hälsosamtal 2021
Mellan augusti och december genomfördes 887 Riktade 
hälsosamtal för 40-åringar. Rapporten visar att fördel-
ningen av bakgrundsfaktorer som utbildningsnivå och 
födelseland visar på ett representativt deltagande utifrån 
den genomsnittliga 40-åringen i Skåne. Rapporten visar 
också att var fjärde man uppgav dagligt snusbruk och att 
var femte man har ett riskbruk av alkohol. Låg grad av 
fysisk aktivitet framkom hos en femtedel av deltagarna. 
Bland de mätbara faktorerna i hälsokurvan, som blod-
tryck, kolesterol och blodsocker, utmärker sig de manliga 
deltagarna med genomgående fler och starkare risk- 
faktorer. Hoppas ni vill läsa mer i rapporten och sprid den 
gärna! 

Rapport breddinförande Riktade hälsosamtal 2021

Riktade hälsosamtal april 
Härligt att hälsosamtalen flyter på! Just nu har 4390  
skåningar födda 1982 fått en inbjudan. Vi har totalt  
genomfört 947 hälsosamtal i år och vi har 235 aktiva  
samtalsledare på 128 vårdcentraler.

Bild: DigitalTolks hemsida

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-168,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#205607
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#221330
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#201957
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#230073
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Amning och amningsstöd
       

Till hösten går kursen ”Amning och 
amningsstöd” på Lunds universitet. 
Kursen riktar sig till dig med ett 
gediget intresse av amning och 
amningsrådgivning där du kan ha 
en bakgrund i många olika professi-
oner som barnmorska, sjuksköter-
ska, distriktssköterska, läkare, 
psykolog, apotekare eller motsva-
rande. Vi tar upp amning kliniskt 
utifrån perspektiv som hållbar 
utveckling och mänskliga rättig- 
heter. Detta är en distanskurs där vi 
träffas via zoom och den går på 
kvartsfart över hela terminen. Vi har 
två föreläsningsdagar och tre 
delprov. I ett folkhälsoperspektiv är 
amning en rättvisefråga, vi måste 
jobba med amning på ett högre 
samhälleligt plan för att tillgodose 
allas kvinnors rätt att få träffa 
kompetent personal och få evidens-
baserad information om amning. Vi 
jobbar tillsammans med paret, 
särskilt under mödravårdstiden, för 
att ge kunskap om amningens alla  
hälsofördelar för både kvinnan och 
barnet samt den oerhörda vikten av 
att ha en stödjande partner. Vi 
måste också lyfta vår blick och se på 
vårdkedjan kring den gravida 
kvinnan och tiden postpartum med 
familjen – hur kan vi förbättra och 
underlätta för dessa nyblivna 
föräldrar att få korrekta råd och att 
undvika felaktiga interventioner 
som att ge bröstmjölksersättning på 
icke medicinsk indikation? Hur kan 
vi stödja den allt mer pressade 
situationen på våra BB avdelningar 
och ändå ge adekvat stöd som 
stödjer amning?

Amning och amningsstöd -  
antagning.se
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Tack för denna gång!
Mail: kclevnadsvanor@skane.se
Prenumerera på våra temanummer här!

Läser du frekvent våra temanummer? 
Ge oss gärna feedback!

Har du förslag på  
teman eller innehåll till 

våra temanummer? 
Maila oss!

GoFaR – Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept

GoFaR utgår från metoden FaR – Fysisk aktivitet på Recept som är en forsk-
ningsbaserad metod som används inom hälso- sjukvården. GoFaR finns sedan 
flera år i Helsingborg och Landskrona och sprids nu till andra delar av landet. 
GoFaR används med skolan som arena och utgår från elevhälsan och kan 
erbjudas elever från F-klass till gymnasiet. Eleven får välja en Go-person, en 
vuxen på skolan som eleven har förtroende för och som har som uppgift att 
stötta, uppmuntra och motivera till fysisk aktivitet. Att upprätthålla motivatio-
nen för en levnadsvaneförändring kan vara en utmaning och Go-personens 
insatser gällande just motivationen hos eleven kan många gånger vara 
avgörande för hur den fysiska aktiviteten fungerar både på kort och lång sikt.  

GoFaR – Gemensamt Ordnad Fysisk Aktivitet på Recept - YouTube
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Ny rapport: Cancerprevention i primärvården
                     Tre av tio cancerfall beräknas kunna förebyggas 

genom hälsosammare levnadsvanor. För att 
kunna få adekvat stöd till en förändring är det 
viktigt att primärvården kan uppmärksamma 
ohälsosamma levnadsvanor, ge korrekt informa-
tion och vid behov hänvisa vidare för ytterligare 
stöd. På uppdrag av Cancerfonden, Hälsa obero-
ende av storlek, Dietisternas Riksförbund och 
Regionala cancercentrum i samverkan så har 
Novus genomfört en undersökning om ”kunskap, 
attityder och förutsättningar för att arbeta med 
cancerprevention bland läkare och sjuksköterskor, 
med fokus på primärvården”. Rapporten visar på 
stora skillnader i kunskapen om kopplingar 

mellan levnadsvanor och cancer. Medan nästan alla känner till att rökning och 
solstrålning kan öka risken för cancer, så har mindre än hälften kunskap om 
att lågt intag av fullkorn har betydelse och lägst andel har kunskap om att 
amning skyddar mot cancer. Vidare så uppger mer än hälften att tillsatser i 
mat kan öka risken för cancer, trots att en sådan koppling saknas. Rapporten 
visar även att majoriteten av de tillfrågade upplever att det är känsligt att 
prata med patienterna om levnadsvanor och cancer. Samtidigt uppger de 
flesta att de känner sig trygg med att prata om kopplingen mellan levnads- 
vanor och cancer. En stor andel uppger att det är mycket eller ganska enkelt 
att samtala om tobaksvanor, följt av solvanor och fysisk aktivitet, medan färre 
upplever att det är enkelt att samtala om matvanor, alkoholvanor och över-
vikt/obesitas. Slutligen, vid frågan om vilka faktorer som gör det svårt att 
arbeta med levnadsvanor så är de vanligaste svaren tidsbrist, följt av att 
patienterna inte vill prata om det och språkförbistringar. En mindre andel 
uppger att de saknar relevanta verktyg, saknar riktlinjer/rutiner och att de har 
otillräcklig faktakunskap.

Cancerprevention i primärvården
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