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         ABSTRACT

The aim of this study was to describe health information talks as method to

make lifestyle changes. The method was a litterature study. The material

was gathered from the databases Pub-Med, Libris, Swe-Med and Spri-line.

Two aspects of health information talks were found: nurse/patient relations

and healthpedagogy. A trustful relationship between the nurse and the

patient was shown to be the primary key in health information talks.

Methods for establishment and maintenance of such a relationship were

described. Healthpedagogical knowledge was found to be the secondary

key for success. Motivational interwieving, empowerment and a patient

oriented attitude were useful strategies in health information talks.
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INLEDNING

Jag har under min verksamma tid som sjuksköterska framförallt arbetat inom hjärt-

och  lungsjukvård. Dessa erfarenheter har gjort att jag blivit väl medveten om

sambandet mellan ohälsosamma levnadsvanor och insjuknande i såväl hjärt-

kärlsjukdomar som lungsjukdomar. Intresse för hur vi som vårdpersonal kan

påverka vårdtagare att välja hälsosamma levnadsvanor har därigenom väckts.

Under specialistutbildningen till distriktssköterska har detta intresse stärkts

ytterligare. Jag har då även blivit medveten om vikten att bibehålla och bevara hälsa

för att uppleva välbefinnande inte enbart för att förebygga sjukdomar. Mitt

personliga intresse för hälsovård är starkt. Jag har upplevt att vårdpersonal saknar

metoder och kunskaper för att kunna förmedla hälsofrämjande och förebyggande

budskap till vårdtagaren. Detta har medfört att jag vill ta reda på hur vårdare kan

använda sig av hälsosamtal som metod vid förändring av levnadsvanor.

Beskrivningar av fenomenet hälsa

För att få en djupare förståelse för hälsosamtal krävs ett förtydligande av begreppet

hälsa. Vad är hälsa? Svaret på denna fråga har varierat under olika tidsperioder

och bland olika författare. Nordenfelt (1991a) beskriver att hälsa är ett positivt laddat

begrepp och något som människan eftersträvat i alla tider. Han betonar två

perspektiv av hälsobegreppet, det biologiskt statiska och det holistiska. Utifrån det

biologiskt statiska perspektivet anses människan vara vid hälsa när hennes kropp

och psyke fungerar i enlighet med det arttypiska mönstret. När hälsa ses utifrån

detta perspektiv innebär det att hälsa är ett tillstånd med frånvaro av sjukdom. Det

holistiska perspektivet utgår från människan som en handlande varelse i sociala

relationer. Två inriktningar av det holistiska perspektivet betonas: hälsa som en

känsla av välbefinnande och hälsa som en förmåga till handling. Hälsa ses som

något mer än  frånvaro av sjukdom. En människa kan vara vid hälsa trots sjukdom.

Nordenfelt (1991b) beskriver att redan läkaren Galenos (129-ca 200 e kr) hade en

holistisk syn på hälsa. Galenos definierade hälsa på följande vis: ”Hälsa är ett

tillstånd i vilket vi varken lider ont eller är förhindrade från det dagliga livets

funktioner” (s. 81).
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WHO:s (1948) definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt,

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom”. Qvarsell

(1991) kritiserar denna definition på grund av att han anser att den är alltför

idealistisk. Det är få människor som kan leva ett liv i fullständigt välbefinnande och

detta skulle betyda att nästan alla människor hade någon form av ohälsa.

Nordenfelt (1991a) definierar hälsa som ”…att under standardomständigheter

kunna förverkliga sina vitala mål ” (s. 84.). Med vitala mål avses både basala

överlevnadsmål och större mål som självförverkligande. Definitionen innebär en

värdering av människans förmåga att göra det som är viktigt för henne. Hos

Sarvimäki (1984) återfinns en liknande definition som lyder: ”Med hälsa avses här

ett adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som

gör det möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål han uppställt, att

förverkliga sina intentioner” ( s. 38).

Qvarsell (1991) ger ytterligare en beskrivning av begreppet hälsa. Han menar att

hälsa är ett begrepp som människor använt sig av när de velat beskriva drömmen

om ett gott liv. Hälsa är synonymt med lycka, harmoni och skönhet

       Det institutionella samtalet

Melander Martalla (1995) menar att hälsosamtal liksom andra samtal inom hälso-

och sjukvården ses som ett institutionellt samtal. Ett institutionellt samtal präglas av

ett möte mellan två människor, den ena som hjälpsökande lekman, den andra som

rådgivande representant för en samhällelig institution. Dessa har olika roller och

anlägger olika perspektiv på sakfrågan.

Linell (1990) belyser att institutionella samtal har en åtgärds- och uppgiftsinriktning.

De genomförs för att avhandla sakfrågor och lösa problem som ligger inom den

professionella partens kompetensområde. Det institutionella samtalet har bestämda

begränsningar både vad gäller samtalsämne och i vilken ordning samtalet sker.

Institutionella samtal utmärks av en specifik aktivitet med ett i förväg bestämt syfte

och med rutiner för sätt att realisera syftet. I det institutionella samtalet har de två

samtalsparterna klara roller med rättigheter och skyldigheter knutna till sig. Den

professionella parten har sin samtalsroll som en del av yrkesutövningen. I
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institutionella samtal råder asymmetrier, olikheter mellan parterna i både kunskaper

och intressen samt i aktivt deltagande i samtalet.

Bergström (2000) och Olin Laritzen (1990) beskriver hur samtal inom sjukvården

domineras av vårdaren. Författarna hänvisar författarna till Mishlers studie av

samtal mellan läkare och patient. I dessa samtal har assymetrin beskrivits i termer

av ”voice of medicin” respektive ”voice of lifeworld”, medicinens röst respektive

vardagslivets röst. Vardagslivets röst skulle få större utrymme i möten inom

sjukvården anser båda dessa författare. Vårdtagarens problem skulle på så vis

förstås bättre och en mer jämnbördig relation vårdtagare- vårdare skulle vara möjlig.

Adelsvärd och Sachs (1996) har identifierat mönster avseende interaktionen mellan

vårdaren och vårdtagaren under hälsosamtalets olika faser. Den första fasen fyller

en social funktion. Parterna får möjlighet att lära känna varann. Vårdaren ställer

frågor runt livssituationen både hemma och på arbetet. Vårdtagaren bemöts på ett

bekräftande sätt. Under den andra fasen ställer vårdaren frågor runt medicinska

problem som diabetes och hjärtfel. Specifika råd ges utifrån detta. Under den tredje

fasen är frågorna inriktade mot  livsstil och vanor. Här identifieras orsaker till ohälsa

och hälsoråd ges. Under den sista och fjärde fasen går vårdaren igenom

provtagningsresultat. Denna fas liknar mer en monolog. Vårdaren är mindre

mottaglig för frågor och kommentarer än tidigare.

Olin Lauritzen (1990) har studerat hälsosamtal mellan vårdare och föräldrar på

barnavårdcentral samt mödravårdscental. Här beskrivs liknande faser i

hälsosamtalet. Samtalet innehåller tre faser. Den första fasen innebär insamlande

av uppgifter. Vårdaren styr samtalet och ställer frågor utifrån det hälsoövervakande

programmet. Samma frågor ställs till alla föräldrar oavsett om familjen har något

hälsoproblem eller ej. Nästa fas är en bedömningsfas, här analyserar vårdaren de

insamlade uppgifterna i syfte att se om det föreligger behov av råd och om det finns

iakttagbara hälsoproblem. Den tredje och sista fasen består av rådgivning, förslag

till åtgärder och uppföljning.

Adelswärd och Sachs (1996) samt Olin Lauritzen (1990) visar sammanfattningsvis

att vårdtagaren ges större och mindre utrymme under samtalets olika faser. En del

faser är mer styrda av  vårdaren och en del faser är mer öppna för vårdtagaren. Där
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ges utrymme för vårdtagaren själv att berätta och själv formulera sitt hälsoproblem.

Studierna visar dock att vårdaren är den som har störst inflytande över samtalet.

Hälsosamtal relaterat till förändring av levnadsvanor

Bergstrand (2000) anser att det är en konst att genomföra hälsosamtal på ett

sådant sätt att det för vårdtagaren skapas förutsättningar för förändring av

levnadsvanor. För vårdtagaren består svårigheten av att  förändra invanda

beteenden och levnadsvanor. Vårdtagaren har sina uppfattningar om  vad hälsa

innebär och egna önskningar om hur livet önskas leva. Existensiella frågor kan

väckas i dessa samtal.

Adelswärd och Sachs (1996) beskriver att  hälsosamtalen rör känsliga ämnen som

kost, alkohol, rök och motionsvanor. Risk finns att vårdtagarens integritet hotas på

grund av att dessa samtalsämnen kan skapa skuldkänslor. Kommunikation om

hälsorisker bör ske på ett sådant sätt att onödig oro ej skapas hos vårdtagaren.

Vårdaren bör skapa en personlig relation med vårdtagaren och balansera detta

med sin professionella hållning. Detta medför att en förtroendefull relation kan

skapas samt att vårdtagaren tar budskapet på allvar och själv kan genomföra en

förändring av sina levnadsvanor.

Adelswärd och Sachs (1996)  beskriver hur kunskapsutvecklingen inom olika

vetenskapliga dicipliner gör att det hälsofrämjande budskapet är föränderligt.

Bergstrand (2000) beskriver sammanfattningsvis hälsosamtal som att vårdaren ska

förmedla ett ibland osäkert och över tiden föränderligt hälsofrämjande och

förebyggande budskap för att skapa förutsättningar för människor att förändra

levnadsvanor

      FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE

Hur genomförs framgångsrika hälsosamtal?

Vilka aspekter är bärande i hälsosamtalet?

Studiens syfte är att beskriva hälsosamtal som metod för att skapa förutsättningar

att förändra levnadsvanor.
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METOD

      Sökmetod

Undersökningen är baserad på litteraturgranskning. Litteratursökning inför

resultatet har sedan skett i databaserna Libris, Spriline, Sofia och Swemed. Sökord

som använts är hälsa, samtal, hälsosamtal samt hälsoupplysning och samtliga har

kombinerats med nursing. Sökresultatet för denna sökning beskrivs i tabell 1

nedan.

          Tabell 1. Sökresultat i databaser

          Databas                      Sökord                       Träffar                        Urval

         Libris                            Hälsa                          5                                 0

                                              Samtal                       12                                1

                                              Hälsosamtal               3                                 1

                                              Hälsoupplysning       7                                  1

         Spriline                         Hälsa                        109                              1

                                              Samtal                       93                                1

                                              Hälsosamtal               1                                 0

                                              Hälsoupplysning        48                               3

         Sofia                             Hälsa                         383                             2

                                              Samtal                       3                                  1

                                              Hälsosamtal              0                                  0

                                              Hälsoupplysning       1                                  1

         Swemed                       Hälsa                         118                             0

                                              Samtal                       13                                0

                                              Hälsosamtal               0                                 0

                                              Hälsoupplysning        35                               1
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Vid litteratursökningen har även Pub-Med använts där var sökorden behavior-

change, motivational interwieving, empowerment  samt health information talks

och dessa har också kombinerats med nursing. Sökresultatet för denna sökning

beskrivs i tabell 2 nedan. Ytterligare litteratur har även funnits via referenslistor i

ovanstående material.

Tabell 2. Sökresultat

  Databas                      Sökord                      Träffar                         Urval

            PubMed                    Behavior change       54                               1

                                                        Empowerment           483                             1

                                                        Health information

                                                        talks                            3                                 1

                                       Motivational

                                              Interwieving               117                             1

Urvalsmetod

Exkluderat material var artiklar som rör hälsovård inriktat mot grupper som

folkhälsokampanjer. Material som uteslutits var även artiklar som beskrev

hälsosamtal vid olika sjukdomar. Det material som inte var vetenskapligt baserat

exkluderades. Urvalsmetoden har sin utgångspunkt i tidigare beskrivna

frågeställningar. Inkluderat material beskriver hälsosamtal på individnivå. En

strävan har varit att hitta artiklar skrivna efter 1990 men någon begränsning med

årtal vid sökningen har inte genomförts. Sökningen begränsades till nursing men

trots detta var det många av träffarna som inte specifikt beskrev sjuksköterskans

hälsosamtal. Här beskrevs även psykologers och läkares hälsosamtal. Av denna

anledning har författaren valt att kalla den professionella parten i samtalet för

vårdare.
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Analysmetod

Efter att ha funnit detta material studerades och analyserades det utifrån mina

frågeställningar. Två bärande aspekter av hälsosamtalet blev tydliga: relationen

vårdare- vårdtagare samt hälsopedagogik. Överstrykningspenna användes och det

som handlade om relationen vårdare- vårdtagare markerades med en färg och det

som handlade om hälsopedagogik i en annan. Sedan sorterades materialet in

under dessa huvudrubriker i texten.

I resultatdelen beskrivs två bärande aspekter vid hälsosamtal i syfte att skapa

förutsättningar att förändra levnadsvanor. Det första rubriken är relationen vårdare-

vårdtagare och beskrivs utifrån tre underrubriker. Det andra rubriken är

hälsopedagogik och beskrivs utifrån tre underrubriker.

      RESULTAT

       Relationen vårdare- vårdtagare

         Vikten av en förtroendefull relation

Bergstrand (2000) beskriver relationens betydelse för hälsosamtalet. En god

relation till vårdtagaren krävs för att vårdaren ska få tillgång till viktig information

inför hälsosamtalet. Informationen kan innehålla detaljerade och ibland känsliga

uppgifter om den enskilde vårdtagarens privatliv och kan vara svåra för vårdtagaren

att dela med sig av om ej en förtroendefull relation har skapats. Kommunikation bör

ske på ett sådant sätt att vårdtagaren vill dela med sig av sådan information som

behövs för att hälsosamtalet ska kunna genomföras. När en förtroendefull relation

har skapats och kommunikationen sker på ett varsamt sätt känner sig vårdtagaren

väl till mods och kan tänka sig att komma tillbaka för fler  samtal. Adelsvärd och

Sachs (1996) belyser betydelsen av att vårdtagaren bemöts på ett bekräftande sätt

om professionella uppgifter ska kunna genomföras tillfredställande, korrekt och utan

att såra vårdtagaren.

Revstedt (1986) menar att det mest betydelsefulla vid förändring av levnadsvanor

är själva relationen mellan vårdare och vårdtagare. Vårdaren bör ha en positiv
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inställning till att andra människor kan och vill förändra sina levnadsvanor. Vårdaren

som pedagog bör vara övertygad om att en vårdtagare har möjligheter att förändras

i positiv riktning mot hälsa

         Att skapa en relation

Bergstrand (2000) beskriver hur vårdaren försöka lära känna vårdtagaren och

etablera en god relation i samtalets början och att detta är en strategi som vårdaren

använder sig av för att underlätta det fortsatta samtalet. Linell (1998) kallar denna

del av samtalet ”försnack” och  är mycket betydelsefull för att etablera ett god

relation.  Eriksson (1988) skriver att god relation till vårdtagaren är betydelsefullt för

alla samtal inom hälso- och sjukvården. Eriksson (1988) menar att: ”En vårdprocess

som inte grundas på en relation har reducerats till utförandet av en rad uppgifter” (

s. 56).

Olin Lauritzen (1990) har studerat bemötande inom barnavårdcentral och

mödravårdcentral. Här präglas mötet av vänlighet, uppmuntran och lyssnande.

Vårdpersonalen tycks ha gott om tid och atmosfären är avspänd. Tonen är informell

och parterna tilltalar varandra med förnamn. Mötet inleds ofta lite trevande.

Samtalet förs på lite osäkra villkor eftersom parterna inte känner varandra och de ej

vet vad som ska ske i samtalet. Vårdaren är lyhörd och inbjuder till samtal men utan

att tränga sig på. Adelswärd (1997) betonar betydelsen att vårdaren minskar den

personliga och känslomässiga distansen vid skapandet av en relation. Detta kan

ske genom att tilltala vårdtagaren med förnamn eller att ge uttryck för känslor och

värderingar det vill säga sådant som vi gör i mer personliga relationer. Närhet och

vänskap är centralt för det fortsatta samtalet.

Arborelius och Bremberg (1992) beskriver vad vårdtagaren anser som positivt i

relationen med vårdaren. Att se vårdtagaren som en hel person, inte enbart som

vårdtagare och ställa frågor om den sociala situationen till exempel om familj och

arbete uppfattas som positivt. Likaså  att ta symptom på allvar och lyssnar på och

bekräfta det som vårdtagaren berättar. Detta verkar stärkande för vårdtagarens

självaktning och självförtroende.
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Bergstrand (2000) belyser betydelsen av orientering och förberedelser vilket sker i

början av samtalet och vid skapandet av en relation. Detta kan ske genom en

rekapitulation vilket innebär att vårdaren går tillbaka och sammanfattar vad som

avtalades när vårdtagaren beställde tid eller vid senaste konsultationen. Detta är ett

sätt att underlätta det fortsatta samtalet. Linell (1990) tar också upp denna strategi –

rekapitulation som en vanlig inledning av en relation. På detta sätt inbjuds

vårdtagaren till samtal menar han.

Bergstrand (2000) beskriver hur vårdaren på olika sätt orienterar vårdtagaren om

hur hon har tänkt avgränsa samtalet och dess innehåll. Vårdtagaren  presenterar

också vad som önskas diskuteras i samtalet. Leppänen (1998) använder begreppet

”initiations of advicegiving” för att beskriva denna strategi. Samtalet kan initieras

både utifrån sådant som vårdtagaren tar upp och utifrån sådant som vårdaren

utifrån sin yrkeskunskap uppmärksammar. Drew och Heritage (1992) skiljer även

de på ”nurse-initiated advicegiving” och ”patient-initiated advicegiving” Olin

Lauritzen (1990) beskriver också hur både vårdtagare och vårdgivare kan initiera

problem och frågor i samtalet. Båda parter är således aktiva och formar samtalets

innehåll.

          Att bevara en relation

Bergstrand (2000) visar att redan bemötandet i inledningen av samtalet visar hur

vårdaren bygger upp en relation till vårdtagaren och som sedan underhålls och

byggs upp under samtalets gång av olika samspelsunderlättande strategier som

bekräftande strategier, kommunikativ varsamhet  samt humor, skämt och skratt.

Adelswärd (1996) beskriver att bekräftande strategier fördjupar relationen

ytterligare. Parterna deltar i en dialog där utbyte av information sker och

vårdtagaren bemöts på ett bekräftande sätt. Bergstrand (2000) skriver att vårdaren

bemöter vårdtagaren på ett bekräftande sätt genom att visa att de godtar

vårdtagarens inlägg, lyssnar på det som berättas, visar att man tror på

vårdtagarens egen förmåga till förändring och beaktar sådant som vårdtagaren

framför.  Vårdaren bejakar, lyfter fram och sammanfattar sådant som hon tycker är

bra i vårdtagarens sätt att hantera kost- och motionsvanor. Bekräftelse kan också

komma till uttryck på detta sätt genom att vårdaren stöder vårdtagarens idéer och

initiativ och  även när hon hjälper vårdtagaren att vidareutveckla dessa. Bekräftelse
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kan också ges genom att visa förståelse för att det inte alltid är lätt att ändra

levnadsvanor.

Adelswärd (1997) beskriver kommunikativ varsamhet som en av de  strategier som

vårdaren använder sig av för att hantera känsliga ämnen. Syftet med strategierna är

att ej kränka vårdtagaren och att bevara en god relation. Här finns två strategier

nämnda ”varsam inbäddning” och ”polyannas reträtt”. ”Varsam inbäddning” innebär

att genom att undvika ett känsligt ämne understryka dess karaktär av känslighet.

Vårdaren undviker att moralisera. Genom att hantera vissa samtalsämnen på detta

sätt får dessa en särställning.  I Adelswärd och Sachs (1996) studie förekom denna

strategi vid ämnesaspekten alkoholkonsumtion men detta kan även förekomma vid

ämnen som rör stress, fetma och rökning. I efterintervjuer med respondenterna

visades att de underliggande budskapet hade uppfattats. Det vill säga de var

medvetna om att deras alkoholkonsumtion var avgörande för deras framtid hälsa.

”Polyannas reträtt” innebär att vårdaren vill tolka allt till det bästa. De strategier som

används som går ut på att se allt från den positiva sidan. Om vårdtagaren tar upp

ett problem minimerar vårdaren detta eller omformulerar det till en mer positiv

innebörd och lämnar sedan ämnet. Strategin används av vårdaren för att skapa en

god samtalsrelation samt för att lösa återkommande samtalsproblem.

Bergstrand (2000) menar att humor, skämt och skratt ingår i de strategier som

vårdaren använder sig av för att avdramatisera och distansera sig själva i känsliga

situationer. Skämt och skratt underlättar samspelet mellan parterna, skruvar ner

förväntningarna och lättar upp stämningen. Lantz (1997) beskriver att humor

behövs i vårdandet eftersom vårdare och vårdtagare har behov av att skämta bort

konflikter, oro och tragiska situationer. Humor är inte bara något som används för

att lätta upp stämningen även om det också är viktigt. Skratt och skämt kan även

vara ett medel för vårdtagare och vårdare att komma varandra närmre.
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Hälsopedagogik

Ett patientcentrerat förhållningssätt

Arborelius (1994) har utvecklat hälsopedagogiken kring ett patientcentrerat

förhållningssätt. Det patientcentrerade förhållningssättet innebär att vårdtagarens

eget ansvar och självbestämmande betonas. Relationen mellan vårdtagare och

vårdare strävar mot en jämnbördighet. Målet är att vårdtagaren själv ska ta ställning

till sina levnadsvanor och själv bestämma om någon förändring är motiverad.

Lisspers och Öhman (1996) betonar också vårdtagarens egna ansvar vid

förändring av levnadsvanor. Det går inte att övertala eller skrämma någon att ändra

sina levnadsvanor. Vårdtagaren måste själv ges möjlighet att ta ett medvetet ansvar

för sitt liv och sätt att leva.                              

Williams, Quill, Deci och Ryan (1991) har beskrivit självbestämmandeteorin vilken

tar fasta på att människan har ett inre behov av att vara självbestämmande, att själv

styra sin livssituation. Det vill säga vikten av inre motivation. Människan engagerar

sig därför att det är viktigt för henne själv och inte för att någon annan kräver det.

Den inre motivationen kan stärkas genom uppmuntran, stöd och förståelse. Om

vårdaren uppmanar till förändringar finns det risk att vårdtagaren blir en rebell som

agerar tvärtemot. Om vårdaren istället stödjer patientens inre motivation och

självbestämmande finns större chanser att lyckas med förändring av levnadsvanor.

Arborelius (1994) beskriver att en betydande aspekt i ett patientcentrerat

förhållningssätt är att få fram vårdtagarens föreställningar och synpunkter kring sin

hälsa och sina levnadsvanor. Vårdaren får en ökad förståelse genom att lyssna och

ta hänsyn till dessa värderingar. Ett annat fokus i ett patientcentrerat förhållningssätt

är att med vårdtagaren diskutera subjektivt upplevda fördelar och nackdelar med

sitt beteende. Detta innebär att vårdtagaren får uttrycka eventuella dilemman och

sin eventuella ambivalens kring de aktuella levnadsvanorna. Vårdaren kan ge

faktakunskaper till vårdtagaren men då på ett neutralt sätt utan att blanda in

värderingar. Det är av betydelse att ta reda på vilka kunskaper vårdtagaren redan

har samt att ta reda på om mer information önskas.  Konsekvenser av beteenden

bör påpekas klart (till exempel om vårdtagaren fortsätter med sin rökning respektive

om vårdtagaren slutar röka).
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Arborelius och Bremberg (1992) beskriver att i framgångsrika hälsosamtal var

vårdarens dominans mindre och det var vårdtagaren som initierade samtalet samt

hade stort verbalt utrymme under samtalet. Det förekom ej heller några

uppmaningar eller värderingar  från vårdaren. Vårdtagarens delaktighet var tydlig i

samtalet.

Motiverande frågor

Shinitzky och Kub (2001) tar upp hur motiverande frågor kan användas som en

metod vid förändring av levnadsvanor. Denna metod baseras på information från

båda parter. En viktig förberedande del är att skapa ett tryggt klimat där vårdtagaren

känner att de kan dela med sig av personlig information. Vårdaren undviker att

moralisera och argumentera för att undvika defensiva reaktioner. Öppna frågor

uppmuntrar vårdtagaren att öppna sig och berätta mer. Varje fråga bör ha ett

specifikt syfte. Frågan varför bör undvikas eftersom denna oftast får vårdtagaren att

gå i försvarsställning.

Arborelius (1994) beskriver också att motiverande frågor är en värdefull metod vid

förändring av levnadsvanor. Hon ger exempel på hur dessa frågor kan ställas.

Dessa frågor kan exempelvis ställas på följande sätt: Vad känner du till om

sambandet mellan din hälsa och kost? Har du någon gång funderat på att förändra

dina kostvanor? Finns det något som skulle kunna få dig att ändra dina kostvanor? (

s.245).

Williams, Quill, Deci och Ryan (1991) har utvecklat The three-question model som

betonar vårdtagarens inre motivation och självbestämmande. Denna ligger i linje

med Arborelius (1994) tidigare beskrivna modell. Tre frågor är centrala i denna

modell. Den första frågan är avsedd för att ta reda på vårdtagarens kunskaper. –

Vad vet du om sambandet mellan din hälsa och rökning? Om vårdtagarens

kunskap är otillräcklig ges den information som fattas  och om vårdtagarens

kunskap är adekvat och tillräcklig går vårdaren över till nästa fråga. – Är du redo att

sluta röka? Frågan ställs på ett respekterande och stödjande sätt utan att döma

vårdtagaren. Om svaret är ja på denna fråga lägger vårdaren och vårdtagaren upp

en plan på hur detta mål kan realiseras. Svarar vårdtagaren nej på denna fråga

ställs följande fråga. – Vad skulle kunna motivera dig att sluta röka? Denna fråga

ställs för att vårdtagaren ska få tillfälle att reflektera över personliga skäl till att sluta
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röka och väga det mot de personliga fördelarna med att röka. Om vårdtagaren inte

ser några personliga skäl till att sluta röka accepterar vårdaren detta. Vårdtagaren

får kontakta vårdaren om detta beslut förändras.

          Att frigöra kraft

Starrin och Forsberg (1997) beskriver att frigöra kraft som att öka vårdtagarens

kontroll över sitt liv samt ett nytt sätt att tänka om sig själv vilket innebär en ökad

självtillit samt handlingskraft. När hälsosamtalet handlar om ett samarbete vårdare-

vårdtagare och när åtgärderna syftar att hjälpa till med att öka vårdtagarens

självkontroll och förmågor kan denna kraft frigöras.

Adeline och Falk-Rafael (2001) anser att frigörandet av kraft kräver ett aktivt

deltagande från vårdtagaren i denna process. Vårdaren kan enbart främja aldrig

skapa denna kraft hos vårdtagaren. Att frigöra kraft bygger på ett patientcentrerat

förhållningssätt. Frigörandet av kraft  kan ske genom fyra olika vårdaktiviteter. Den

första vårdaktiviteten är  att skapa och bevara en förtroendefull relation. Detta sker

genom att respektera vårdtagaren, visa empati, ej vara dömande och skapa en

trygg miljö. Den andra vårdaktiviteten är att stärka vårdtagaren egna kapacitet.

Detta sker genom stöd och uppmuntran. Vårdaren hjälper vårdtagaren att identifiera

hälsomål samt att fokusera på de resurser som finns för att nå dessa mål. Den

tredje vårdaktiviteten är att förmedla information och hjälpa till att utveckla

färdigheter  vilket skapar förutsättningar för vårdtagaren att göra hälsosamma val

samt att handla i riktning mot uppsatta hälsomål. Detta kan ske genom såväl skriftlig

som muntlig information. Den fjärde vårdaktiviteten innebär att vara vårdtagaren

”advokat”. Detta kan ske genom att vara vårdtagarens ”språkrör” gentemot övrig

vårdpersonal eller vårdtagarens familj. Resultatet av frigörande kraft återspeglar sig

på tre olika nivåer. Den första är ”changes in self” som medför ökad självaktning

och självförtroende. Den andra är ”changes in relations” och sist ”changes in

behavior” som medför hälsosamma målinriktade val.
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       KONKLUSION
Bergstrand (2000), Adelswärd och Sachs (1996) samt Revstedt (1986) beskriver

att vikten av en förtroendefull relation mellan vårdare och vårdtagare är en primärt

bärande aspekt för framgångsrika hälsosamtal. Bergstrand (2000) och Adelswärd

(1996) menar att en sådan relation skapas genom vårdarens bekräftelse av

vårdtagaren. Närhet och vänskap visade sig också vara centralt vid skapandet av

en relation (se figur 1).

Bergstrand (2000) beskriver hur denna relation bevaras och fördjupas genom

samspelsunderlättande strategier som bekräftande strategier, kommunikativ

varsamhet samt humor, skämt och skratt. Bekräftande strategier kommer till uttryck

genom att vårdaren visar att de godtar vårdtagarens inlägg, genom lyssnande

samt att vårdaren stöder vårdtagarens idéer och initiativ. Adelswärd (1997) skriver

att kommunikativ varsamhet används för att hantera känsliga ämnen. ”Varsam

inbäddning” och ”polyannas reträtt” var beskrivna som två av dessa strategier.

Bergstrand (2000) och Lantz (1997) anser att humor, skämt och skratt underlättar

samspelet mellan parterna, skruvar ner förväntningarna och lättar upp stämningen

(se figur 1).

Hälsopedagogik var den andra bärande aspekten i hälsosamtalet. Arborelius (1994)

tar upp vikten av ett patientcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att vårdtagarens

eget ansvar och självbestämmande betonas. Arborelius (1994), Shinitzy och Kub

(2001) samt Williams et. al. (1991) beskriver motiverande frågor som ytterligare en

användbar metod vid förändring av levnadsvanor. Exempel på sådana frågor kan

vara: Vad känner du till om sambandet mellan din hälsa kost? Har du någon gång

funderat på att förändra dina kostvanor? Adeline och Falk-Rafael (2001) samt

Starrin och Forsberg (1997) tar upp betydelsen av att frigöra kraft hos vårdtagaren

att genomföra förändring av levnadsvanor. Frigörandet av kraft kan ske genom fyra

olika vårdaktiviteter. Den första är att skapa en förtroendefull relation. Den andra

vårdaktiviteten är att stärka vårdtagarens egna kapacitet. Den tredje vårdaktiviteten

är att förmedla information och utveckla färdigheter i riktning mot hälsosamma val.

Den fjärde vårdaktiviteten innebär att vara vårdtagarens ”advokat” gentemot övriga

vårdgivare samt vårdtagarens familj (se figur 1). Genom att använda sig av dessa

kunskaper och metoder finns goda möjligheter att genomföra framgångsrika
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hälsosamtal. Arborelius (1994) menar att målsättningen för varje hälsosamtal är att

vårdtagaren ska ta ställning till sina levnadsvanor och om motivation till förändring

av levnadsvanor finns i samarbete med vårdaren genomföra en förändring.

                           

                                                       VÅRDARE           VÅRDTAGARE

                                                      FÖRTROENDEFULL RELATION

vänskap

        Figur 1. Konklusion av hälsosamtal

         RELATION BEVARAS: Bekräftande strategier

                        Kommunikativ varsamhet

                                                   Humor, skämt, skratt

          HÄLSOPEDAGOGIK: Ett patientcentrerat förhållningssätt

                                       Motiverande frågor

                   Att frigöra kraft

Målsättning: Vårdtagaren ska ta ställning till sina levnadsvanor och
om motivation till förändring av levnadsvanor finns i samarbete
med vårdaren genomföra en förändring.

RELATION SKAPAS: Bekräftelse

                                    Vänskap

                                    Närhet
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METODDISKUSSION

Det finns få studier som beskriver hälsosamtal. Detta har medfört att det varit svårt

att finna material som rör ämnet. Antalet träffar vid sökning på hälsosamtal var

ytterst få. Däremot återfanns fler träffar vid sökning på det mer traditionella och

äldre begreppet hälsoupplysning. Kanske kan det vara så att begreppet

hälsosamtal är så pass nytt att det därför inte finns så mycket skrivet om ämnet?

Det material som hittades vid sökning på hälsa, samtal, hälsosamtal och

hälsoupplysning beskrev dock det som jag hade för avsikt att beskriva utifrån syfte

och frågeställningar. Vid sökningen i Pub-med vinklades sökningen på ett annat

sätt än tidigare. Där söktes på begrepp inom hälsopedagogik. Detta gav betydligt

fler träffar. Många artiklar har även funnits genom flitig sökning i referenslistor i

artiklar och avhandlingar vilket kan medföra svårigheter om någon annan skulle

vilja göra om denna resultatdel.

Trots att jag avgränsade sökningen till nursing dök material även upp där andra

personalkategorier som psykologer och läkare beskriver hälsosamtal. Jag

upptäckte snart att detta inte hade någon större betydelse då de beskrev

hälsosamtal på liknande sätt. Stor del av träffarna vid sökningarna uppfyllde inte de

krav på vetenskaplighet som ställdes. Mycket material fick därför väljas bort.

Använt material är vetenskapligt baserat med tydliga referenser.

Vid analys av materialet var det ibland svårt att bedöma under vilken av rubrikerna

relationen vårdare- vårdtagare och hälsopedagogik materialet skulle placeras på

grund av att områdena går in i varann.

RESULTATDISKUSSION

I resultatet framkom att en första förutsättning för att genomföra hälsosamtal är en

förtroendefull relation mellan vårdare och vårdtagare. Adelswärd och Sachs (1996)

samt Bergstrand (2000) anser att en förtroendefull relation krävs för att vårdaren

ska få tillgång till information inför hälsosamtalet och för att kunna utföra

professionella uppgifter tillfredställande, korrekt och utan att såra vårdtagaren. Jag

undrar om det kanske är här det ofta brister i dagens tidspressade sjukvård? Att
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skapa och fördjupa en relation är ett arbete som tar tid och kräver koncentration.

Därför anser jag att vårdaren bör avsätta längre konsultationstider för dessa samtal

samt att samtalet bör äga rum i en lugn, trygg och ostörd miljö. Kanske är vi som

vårdare inte riktigt medvetna om den betydelse en förtroendefull relation har vid

hälsosamtal. Denna kunskap bör spridas till vårdare så att framgångsrika

hälsosamtal kan genomföras.

Arborelius och Bringland (1993) påvisar att det finns påtagliga brister i metodik vid

hälsosamtal. De drar slutsatsen att personal som genomför hälsosamtal behöver

pedagogisk utbildning i hur man på ett adekvat sätt diskuterar levnadsvanor med

vårdtagare. Tre olika hälsopedagogiska metoder framstod efter genomgång av

litteraturen. Det allra nyaste för mig är ett patientcentrerat förhållningssätt.

Arborelius (1994) betonar vikten av ett patientcentrerat förhållningssätt. Detta

innebär att vårdtagarens eget ansvar och självbestämmande betonas, att relationen

vårdare och vårdtagare strävar mot en jämnbördighet samt att vårdaren stödjer

vårdtagarens inre motivation. I framgångsrika hälsosamtal var vårdarens dominans

mindre, vårdtagaren tog initiativ till samtalet och hade stort verbalt utrymme i

samtalet. Det förekom heller inte några uppmaningar eller värderingar från

vårdarens sida i samtalet.

Arborelius och Bremberg (1992) har studerat att de samtal som inte ledde till någon

förändring av levnadsvanor var de då vårdaren uppmanade vårdtagaren till

förändring och kom med värderande påståenden. I Bergstrand (2000) beskrivs

detta fenomen som övertalande strategier och andvänds när patienten tydligt visar

att ej intresse finns att förändra levnadsvanor. Jag har blivit väl medveten om att

denna strategi andvänds trots att den inte alls är framgångsrik och jag tror att detta

kan spegla brist på metoder och kunskap vad gäller hälsosamtal. Kunskap inom

området behöver därför förmedlas till studerande och verksamma sjuksköterskor

så att hälsosamtal kan bli framgångsrika.

Hela resultatdelen speglar en människosyn och ett förhållningssätt till vårdtagaren

som bygger på en respekt för vårdtagarens självbestämmande, en relation som

strävar mot jämnbördighet samt ett aktivt deltagande från vårdtagaren. Vårdaren

blir inte experten som ska tala om för andra hur de ska förändra sina vanor.

Pekpinnar har ingen effekt. Istället intar vårdaren ett förhållningssätt som innebär att
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stödja hälsosamma processer hos vårdtagaren. Detta förhållningssätt skiljer sig mot

den traditionella top- down modellen. I vilken vårdaren ses som bättre vetande och

bestämmer vilka vanor som behövs korrigeras så ohälsa kan förebyggas och

vårdtagaren som en okunnig individ som ej vet sitt eget bästa som förväntas

underordna sig experten. Detta förändrade förhållningssätt ställer helt andra krav på

vårdaren och nya metoder krävs därför i hälsosamtal. Här finns utrymme för fortsatt

vetenskapligt arbete. Fler empiriska studier skulle vara värdefulla. Som blivande

distriktssköterska skulle jag tycka att det vore intressant att studera

distriktssköterskors hälsosamtal i empirin. Detta skulle kunna leda till ytterligare

kunskap inom detta spännande område.
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