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ABSTRAKT 
Inledning/Bakgrund: Det finns uppskattningsvis 1,8 miljoner personer med 

hypertoni i Sverige. Livsstilsåtgärder är icke-farmakologisk behandling vilken ska 

vara basen i omhändertagandet av personer med hypertoni. En implementering av 

ett frågeformulär om levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och vikt har 

införts för att användas i samband med blodtryckskontroller hos 

distriktssköterskan. 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga hur distriktssköterskan identifierar 

patienters levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller där det visat sig att 

patienten haft ett förhöjt blodtryck. 

Metod: Studien innehåller tre olika delar, samtliga har en kvantitativ ansats. 

Journalgenomgångar genomfördes vid två tillfällen, en före- och 

efterundersökning där syftet med undersökningarna var att utvärdera effekten av 

frågeformuläret om levnadsvanor. Därefter har omfattningen av 

omvårdnadsdokumentationen kring levnadsvanor studerats. Även en mindre 

enkätundersökning utfördes bland distriktssköterskor för att ta reda på deras 

uppfattning om arbetet med levnadsvanor. 

Resultat: Resultatet visade att införandet av frågeformuläret om patientens 

levnadsvanor ledde till en ökning av antalet tillfrågade patienter inom samtliga 

levnadsvanor. Det framkom att frågeformuläret inte påverkade omfattningen av 

samtalet/ dokumentationen. Distriktssköterskorna ansåg bland annat att ett bättre 

samarbete inom vårdcentralen och med specialister utanför enheten skulle kunna 

öka insatserna att identifiera patienters levnadsvanor. De ansåg även att mer tid 

behöver avsättas för det sjukdomsförebyggande arbetet.    

Slutsats: För att fortsätta utveckla arbetet kring levnadsvanor finns ett behov av 

ett förbättrat samarbete inom vårdcentralen men även med aktörer utanför 

enheten. En ytterligare förbättring är att införa en sköterskeledd 

hypertonimottagning. Det skapar mer tid så att rådgivning baserad på motiverande 

samtalsmetodik kan vidareutvecklas. 

Nyckelord: Hypertoni, Kvantitativ ansats, Livsstil, Omvårdnadsjournaler, 

Primärvård. 
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ABSTRACT 
Background: It is estimated that about 1.8 million people suffer from 

hypertension in Sweden. Lifestyle measures are non-pharmacological treatment 

and it should form the basis for the care of people with hypertension. An 

implementation of a questionnaire of lifestyle who covers the areas of tobacco, 

alcohol, physical activity and weight have been introduced for use in connection 

with blood pressure checks at the district nurse. 

 

Purpose: The purpose of this study was to examine how the district nurse 

identifies patients' lifestyles in relation to blood pressure checks which shown that 

the patient had an elevated blood pressure. 

 

Method: The study contains three parts, all have a quantitative approach. The 

patients medical record were made on two occasions, a pre-test-post-test study 

was analyzed with quantitative data. The purpose of the inspections was to 

evaluate the effect of the questionnaire of lifestyle. Then the extent of nursing 

documentation of lifestyle were studied. Althrough a small survey was conducted 

among district nurses to ascertain their perceptions of work with lifestyles. 

 

Results: The results showed that the introduction of the questionnaire on the 

patient's lifestyle led to increase the number of surveyed patients in all areas of 

lifestyle. It was also found that the questionnaire did not affect the extent of the 

conversation / documentation. District nurses held in particular to improved 

cooperation within the health center and also with professionals outside the unit 

could step up their efforts to identify patients' lifestyle. They also felt that more 

time needs to be allocated to disease prevention. 

 

Conclusion: In order to continue development work of lifestyle requires improved 

cooperation within the medical center but also with actors outside the unit. A 

further refinement is to introduce a nurse-led clinic for hypertension. It creates 

more time so the counseling based on motivational interviewing technique can be 

further developed. 

 

Key words: hypertension, life style, nursing records, primary health care, 

quantitative structure 
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INLEDNING 

I distriktssköterskans kliniska vardag utförs ofta blodtryckskontroller. Vid 

hypertoni (högt blodtryck) bör det ingå i distriktssköterskans omvårdnad att 

samtala med patienten om icke-farmakologisk behandling det vill säga 

livsstilsförändring angående tobak, alkohol, motion och vikt. Mitt intresse har 

väckts för att se om implementering av ett frågeformulär om levnadsvanor kan 

påverka identifieringen av olika levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller 

på distriktssköterskemottagningen.  

BAKGRUND  

Hypertoni 

Antalet personer med hypertoni i Sverige uppskattas till omkring 1,8 miljoner, 

vilket motsvarar 27 procent av den vuxna befolkningen (20 år och äldre). Som 

definition av hypertoni används följande värden: systoliskt blodtryck 140 mm Hg 

eller högre och/eller ett diastoliskt blodtryck på 90 mm Hg eller högre. Hypertoni 

delas in i tre grader (se tabell1) enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och 

Internationella hypertonisällskapet (ISH). När det systoliska och diastoliska 

trycket ligger i olika kategorier gäller den högsta för att ställa diagnos. 

Tabell 1. Hypertoni enligt WHO/ISH 

 Systoliskt blodtryck, 

mmHg 

Diastoliskt blodtryck, 

mmHg 

Grad 1, mild 140-159  90-99 

Grad 2, måttlig 160-179 100-109 

Grad 3, svår 180 eller mer 110 eller mer 

 

I Sverige beräknas det att 60 procent har mild blodtrycksförhöjning, 30 procent 

har måttlig blodtrycksförhöjning och 10 procent har kraftig blodtrycksförhöjning 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004, s. 23,71). 

Risker med hypertoni 

Hypertoni ökar risken för insjuknande i kranskärlssjukdom och övrig hjärt-

kärlsjukdom. I begreppet kranskärlssjukdom ingår hjärtinfarkt, angina pectoris 
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(kärlkramp) och stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning). Ett exempel på övrig 

hjärt-kärlsjukdom är hjärtsvikt (SBU, 2004, s.17, 133). 

Behandling av hypertoni 

Livsstilsåtgärder ska vara basen i omhändertagandet av personer med högt 

blodtryck, speciellt när det gäller milt till måttligt förhöjt blodtryck. Det finns ett 

flertal olika livsstilsförändringar, bland annat rökstopp, fysisk aktivitet, 

viktminskning, kostförändring och minskning av högt alkoholintag som gynnsamt 

kan påverka riskfaktorer för framtida hjärt-kärlsjukdom. Livsstilsåtgärder kan 

även leda till ett minskat behov av läkemedelsbehandling vid hypertoni (SBU, 

2004, s.18, 245) Det finns två olika strategier att se på livsstilsförändringar, dels 

avseende den direkt blodtryckssänkande effekten och dels för att förebygga hjärt- 

och kärlsjukdom generellt. När det gäller den blodtryckssänkande effekten har 

fysisk aktivitet, viktnedgång vid övervikt, måttlig konsumtion av alkohol, minskat 

saltintag och stresshantering den starkaste vetenskapliga evidensen (Dickinson et 

al., 2006; SBU, s. 246, 250). När det gäller rökning så har det inte någon varaktig 

påverkan på blodtrycket. Däremot har rökning skadliga effekter på hjärta och kärl, 

vilket leder till försvårad framtida behandling av högt blodtryck (SBU, 2004, s. 

251, 313). Hypertoni behandlas framgångsrikt med icke-farmakologiska åtgärder 

eventuellt i kombination med farmakologisk behandling (Drevenhorn, 2006; SBU, 

2004, s.165). 

Distriktssköterskans kliniska arbete  

Distriktssköterskor samtalar inte om livsstilsförändringar i någon större 

utsträckning när patienter kommer för blodtryckskontroll. Samtalen om den icke-

farmakologiska behandlingen initieras av distriktssköterskan i 28 procent av 

besöken. Det är levnadsvanor som fysisk aktivitet och kost som diskuteras mest 

och det förekommer minst samtal om alkoholvanor enligt Drevenhorn, Håkansson 

och Peterson (2001).   

Otillräckliga kunskaper i livsstilsrådgivning och tidsbrist anges ofta som orsaker 

till varför personalen inte diskuterar levnadsvanor i större utsträckning (Jallinoja, 

et al., 2007; Shay, Shobert, Seibert & Thomas, 2009). Utbildning i hur man 

kommunicerar med patienter i känsliga frågor och hur man inleder en icke 

dömande dialog efterfrågas av personal (Miller, Alpert & Cross, 2008). 
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En annan orsak till att livsstilsförändringar inte tas upp, är att personalen inte tror 

på att patienten kommer att lyckas med förändringen (Shay et al., 2009). Det är av 

stor vikt att ta reda på patienternas motivation, innan långsiktiga 

behandlingsprogram påbörjas (Melin & Rössner, 2003).  Det finns situationer där 

individer inte är redo för att påbörja livsstilsförändringar, men de kan ändå dra 

nytta av diskussioner som syftar till att öka förståelsen och betydelsen av vad en 

livsstilsförändring kan innebära i deras liv (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 

2003). 

Distriktssköterskan omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 2§) som 

innebär ett generellt ansvar för en god hälsa i befolkningen, där ett förebyggande 

arbete mot ohälsa ingår (URL 1). Socialstyrelsen anser att sjuksköterskor ska 

kunna tillvarata det friska hos alla personer och att identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och när det finns ett behov ska sjuksköterskan kunna 

motivera till förändrade levnadsvanor (URL 2). 

Distriktssköterskor menar att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har låg 

prioritet av vårdcentralsledningen. För att arbeta med dessa arbetsuppgifter krävs 

en organisation som har resurser. Arbetet skulle även underlättas om det fanns 

vårdprogram och handlingsprogram att följa (Holtorp, Baumann, Arnold & 

Torres, 2008; Lindberg & Wilhelmsson, 2005). Enligt socialstyrelsen är det 

angeläget att utveckla olika styrformer, avtal och ersättningssystem som stödjer en 

hälsoinriktning av hälso- och sjukvården (URL 3). 

Landstinget Västernorrland har intensionen att arbeta med förebyggande insatser 

och att fokusera på levnadsvanor. De fyra områden som har prioriterats är tobak, 

alkohol, bristande fysisk aktivitet, övervikt och fetma. Primärvården har tagit fram 

riktlinjer för förebyggande arbete med levnadsvanor som innehåller struktur- 

process- och resultatmått (Bilaga 1). De modeller som är framtagna är flexibla och 

kan ändras för att skapa följsamhet till det nationella kunskapsstödet; nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder; tobak, alkohol, fysisk aktivitet och 

matvanor. Det finns nu en preliminär version, medan den slutliga versionen 

kommer Socialstyrelsen att ge ut under hösten 2011(URL 4). Under år 2011 

utbetalas ersättning för identifiering avseende tobak, alkohol, fysisk aktivitet och 

övervikt/fetma samt för åtgärder avseende tobak och fysisk aktivitet. 
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Ersättningssystemet beräknas vara fullt utbyggt inom tre till fyra år, då kommer 

tre nivåer att ersättas: identifiering, åtgärder och resultat (Bilaga 2). Inom 

Primärvården i Västernorrland är det rådgivning baserat på motiverande 

samtalsmetodik (MI) som förespråkas som åtgärd i arbetet med levnadsvanor.  

När det gäller levnadsvanor och i synnerlighet frågor om patientens ohälsosamma 

sådana finns alltid en risk för att en del personer kan uppleva det som 

integritetskränkande. Det har trots det visat sig att 90 procent i en 

befolkningsundersökning vill att vårdpersonalen ställer frågor om levnadsvanor 

(URL 5). Hälsosamtalen är en utmaning för distriktssköterskorna, därför behövs 

mer kunskap om hur samtalen ska utföras på ett professionellt sätt.   

SYFTE 

Syftet med studien var att kartlägga hur distriktssköterskan identifierar 

patienternas levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller där det visat sig att 

patienten haft ett förhöjt blodtryck. 

Frågeställningar 

Hur kan användandet av ett frågeformulär om patienternas levnadsvanor, påverka 

samtalet mellan distriktssköterska och patient? 

METOD 

Studien genomfördes vid en vårdcentral i Västernorrland. Det är cirka 8 500 

personer som är listade på vårdcentralen. Det finns åtta distriktssköterskor 

anställda på heltid. 

Design 

Studien innehåller tre olika delar, samtliga har en kvantitativ ansats. Den första 

delen består av en kvantitativ dataanalys, som bygger på en journalgenomgång 

genomförd vid två olika tillfällen. Designen är en före- och efter undersökning 

(Bryman, 2002, s.56; Creswell, 2009, s. 160; Polit & Beck, 2008, s. 261, 267). 

Den har använts för att kunna utvärdera om frågeformuläret om levnadsvanor kan 

ha påverkat antalet tillfrågade patienter. Ytterligare en journalgenomgång är 

utförd i syfte att kunna bedöma omfattningen av omvårdnadsdokumentationen om 

levnadsvanor. För att undersöka omfattningen har antalet ord räknats på 
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respektive levnadsvana (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2008, s. 159). Den 

tredje delen är en mindre enkätstudie genomförd bland distriktssköterskorna vid 

en vårdcentral. Enkäterna (Bilaga 3) till distriktssköterskorna är instrumentet i en 

surveydesign (Bryman, 2002, s.145). Syftet med enkäterna är att genom 

strukturerade frågor ta reda på distriktssköterskornas uppfattning om arbetet med 

patienters levnadsvanor. Enkäten till distriktssköterskorna bestod av 11 frågor. Sju 

av frågorna kommer från en enkät som användes i Riskbruksprojektets 

undersökning. Huvuddelen av den undersökningen handlade om hur 

vårdpersonalen arbetar med hälsofrämjande insatser och hur detta arbete 

uppfattades. Undersökningen baserades bland annat på utskick till 4000 

sjuksköterskor under våren 2008 (URL 6).  

Urval vid journalgenomgång 

I studien ingår patienter som kommit till distriktssköterskemottagning, inbokade 

för blodtryckskontroll. De är i åldrarna 20-65 år (vuxna). Åldersintervallet är 

utvalt utifrån att från 20 år räknas personen som vuxen (SBU, 2004) och som övre 

gräns har 65 år valts utifrån arbetsför ålder och enligt en definition från WHO, där 

gränsen för äldre går vid 65 år. För att delta i studien ska de ha ett förhöjt 

blodtryck det vill säga systolisk tryck över 140 mmHg och/eller ett diastoliskt 

blodtryck över 90 mmHg. Exkluderade: patienter som har diabetes, eftersom det 

redan finns ett nationellt vårdprogram att följa för denna patientgrupp och 

registrering för diabetespatienter sker i Nationella Diabetes Registret (NDR). 

Procedur för journalgenomgång  

Sökningar är utförda i primärvårdens datajournal, med IT-systemet SysteamCross. 

För att få fram journalanteckningar på patienter där en blodtrycksmätning är 

dokumenterad, görs sökning i vårddatabasen med valt sökord: blodtryck, under en 

begränsad tidsperiod. Då levereras listor med uppgifter på samtliga patienter där 

en blodtryckskontroll är dokumenterad, de gäller besök till samtliga 

yrkeskategorier som utför blodtrycksmätningar. Blodtryckmätningarna kan vara 

utförda på vårdcentralen eller vid hembesök. Utifrån dessa listor är 

journalgenomgången utförd. Av dessa besök är 132 blodtryck utförda på personer 

i åldrarna 20-65 år, på distriktssköterskemottagningen. Trettiotvå av dessa gjordes 

på personer med diabetes. De 100 återstående blodtrycksmätningarna utfördes på 
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73 personer och av dessa uppfyllde 43 personer kriterierna som var att de skulle 

ha sökt för blodtryckskontroll och att blodtrycket var förhöjt. 

Den första delen av studien omfattar en genomgång av omvårdnadsjournaler för 

dessa 43 personer, där sökorden för livsstil: tobak, alkohol, (fysisk) aktivitet och 

vikt registrerades. Omvårdnadsdokumentationen sker efter sökord i prim VIPS 

(prim= primärvården, VIPS= Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet). 

I nästa skede utformades ett frågeformulär om patienters levnadsvanor (Bilaga 4). 

Frågeformuläret introducerades och implementerades för distriktssköterskorna i 

augusti 2010. En implementering är en process i olika steg, från en idé om en ny 

metod till dess att metoden är institutionaliserad (Guldbrandsson, 2007, s.16). En 

genomgång gjordes av det nya sättet att dokumentera levnadsvanor i 

SysteamCross (Bilaga 5). En diskussion fördes mellan distriktssköterskorna om 

motiverande samtal (MI) som är en evidensbaserad metod som visat sig fungera 

bra i arbetet med att motivera patienter till att förändra sina levnadsvanor. Boken 

MI motiverande samtal, praktisk handbok för hälso- och sjukvården av Holm 

Ivarsson delades ut till samtliga distriktssköterskor, att använda för repetition eller 

introduktion, beroende på om man har genomgått kursen i motiverande samtal 

eller planerar att gå den. Målet är att alla distriktssköterskor ska utbilda sig i 

motiverande samtalsmetodik. Vid samma tillfälle visades Folkhälsoinstitutets 

utbildningsfilmer om MI (URL7). Tavlor med texten: ”Dina levnadsvanor 

påverkar hälsa och sjukdom. Därför frågar vi om tobak, alkohol, fysisk aktivitet 

och BMI” (bl.a. i samband med blodtryckskontroller) sattes upp på samtliga 

behandlingsrum på distriktssköterskemottagningen. Frågeformulären med 

levnadsvanor delades ut för att finnas tillgängliga på alla behandlingsrum och 

börja användas efter utbildningstillfället. 

Avslutningsvis på den första delstudien utfärdades en ny sökning och genomgång 

av omvårdnadsjournalerna och de separata levnadsvaneanteckningarna gjordes 

efter frågeformulärets introducering. Den genomfördes utifrån samma kriterier 

som anges under procedur för journalgenomgång. Den aktuella tidsperioden var 

den här gången 100901 – 101130. Det var 57 personer som uppfyllde kriterierna 

och kunde ingå i studien. 
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Analys 

Materialet från journalgenomgången bearbetades med hjälp av PASW Statistics 

version 18. Sammanlagt användes 11 variabler (kön, ålder, åldersgrupp, tobak, 

alkohol, fysisk aktivitet, vikt, period, orsak, läkemedel och hypertonigrad). 

Bivariat analys har utförts, två variabler i taget analyseras i syfte att visa hur 

variablerna relaterar till varandra (Bryman, 2002, s. 233). Två kvalitativa 

variabler, kategoripar (ex. kön - period) användes för att upprätta korstabeller. Ett 

mått på den statistiska effekten kan ses i procentenheter. Skillnaden ses som 

procenttal mellan två kategorier (Dahlin, 2010, s. 73, 106). Framkommer tydliga 

samband utförs inte Pearsons Chi-square test (E.Englund, statistiker Forsknings- 

och utvecklingsenheten, personlig kommunikation, 28 mars, 2011).  

Urval, procedur och analys för att studera omfattningen av 

journalföringen 

För att undersöka i vilken omfattning distriktssköterskorna har dokumenterat om 

de olika levnadsvanorna i omvårdnadsjournalen har antalet ord räknats. Utifrån 

antalet dokumenterade ord på varje levnadsvana, till de tillfrågade patienterna har 

ett medelvärde räknats ut (Ejlertsson, 2003, s. 85; Polit & Beck, 2008, s. 563). Ett 

parametriskt test, jämförelse av medelvärden har utförts (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, s. 234). Proceduren med att räkna ord och medelvärden är 

utfört före och efter införandet av frågeformuläret om levnadsvanor.   

Urval till enkätundersökningen 

En mindre enkätundersökning har genomförts med sju distriktssköterskor på en 

vårdcentral. De är i åldrarna 43-61 år (medelålder: 50 år) och de har arbetat som 

distriktssköterskor mellan 1 och 21 år. (Medelvärde: 10,7 år) 

Procedur vid enkätundersökningen  

Enkäten lämnades ut vid en arbetsplatsträff för distriktssköterskorna, som sker en 

gång per vecka. Besvarade enkäter återlämnades i kuvert i ett särskilt fack. 

Påminnelse om att besvara enkäten gjordes regelbundet varje vecka vid dessa 

träffar och efter fyra veckor hade samtliga enkäter besvarats.  
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Etiska övervägande 

Etiska övervägande har genomförts och vid den här typen av studier, som är en 

form av kvalitetsarbete utförd på den egna arbetsplatsen, behövs ingen etisk 

ansökan lämnas in till etisk nämnd (K. Asplund, personlig kommunikation, 11 

november, 2008). Vid utvärderings- eller kvalitetsvärderingsprojekt föreligger ett 

mål för vården och den enskilda arbetsplatsen. Den här studien är gjord som en 

studentforskning, som är avsedd som övning i forskningsmetodik. Sådana projekt 

skall alltid godkännas av verksamhetschefen, som också bör avgöra om projektet 

behöver godkännas av forskningsetikkommitté. Således måste 

verksamhetschefen/er vara införstådd med och ta sitt ansvar för forsknings- och 

utvecklingsprojekt som bedrivs inom verksamheten (URL 8).Tillstånd har 

utfärdats av verksamhetscheferna att ta del av de journalanteckningar som är 

nödvändiga för att genoföra studien. När det gäller enkätundersökningen riktad till 

distriktssköterskorna har ett informerat samtycke lämnats. De hade när som helst 

rätt att ta tillbaka ett tidigare givet samtycke (Helgesson, 2006). 

Datamaterialet förvarades så att ingen obehörig kunnat komma åt data som kan 

relateras till studiedeltagarna. Konfidentialiteten har ökat genom användande av 

löpnummer på det analyserande datamaterialet (URL 8). 

RESULTAT 

Sjuttioen procent av deltagarna i studien var 50 år eller äldre (se tabell 2). Antalet 

patienter som tillfrågats om sina levnadsvanor har ökat efter införandet av 

levnadsvaneformulär (se tabell 3). Däremot har det inte framkommit någon 

signifikant skillnad i omfattningen av omvårdnadsdokumentationen kring de olika 

levnadsvanorna vid jämförelse före- och efter införandet av frågeformuläret (se 

tabell 4). 
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Tabell 2. Bakgrundsfaktorer 

                 Period 1     Period 2   Totalt   

   

090101-090331 

 

100901 -101130 

  

   

n=43 

  

n=57 

 

n=100 

 

   

n (%) 

  

n (%) 

   Kön                   

Kvinna 

  

18 (42) 

  

35 (60) 

 

53 

 Man 

  

25 (58) 

  

22 (40) 

 

47 

 

          Ålder 

         20-34 år 

 

     0 

  

  1 (2) 

 

1 

 35-49 år 

  

13 (30) 

  

15 (26) 

 

28 

 50-65 år 

  

30 (70) 

  

41 (72) 

 

71 

 

          Grad av hypertoni 

       Grad 1. Mild 

 

28 (65) 

  

31 (54) 

 

59 

 Grad 2. Måttlig 15 (35) 

  

19 (34) 

 

34 

 Grad 3. Svår 

 

0 

  

  7 (12) 

 

7 

 

          Hypertoniläkemedel 

       Ja 

  

18 (42) 

  

30 (53) 

 

48 

 Nej 

  

25 (58) 

  

27 (47) 

 

52 
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Tabell 3.   Tillfrågade om levnadsvanor före och efter införande av frågeformulär 

           

                           Innan införande av      Efter införande av                       

  

   

frågeformulär 

 

frågeformulär 
          

    

n=43 

  

n=57 

           

    

n (%) 

  

n (%) 

                                                 

Tillfrågade om tobaksbruk 

                Ja 

   

10 (23) 

  

39 (68) 

           Nej 

   

33 (77) 

  

18 (32) 

           

                   Tillfrågade om alkoholvanor 

               Ja 

   

  7 (16) 

  

35 (61) 

           Nej 

   

36 (84) 

  

22 (39) 

           

                   Tillfrågade om fysisk 

aktivitet 

               Ja 

   

10 (23) 

  

36 (63) 

           Nej 

   

33 (77) 

  

21 (37) 

           

                   Tillfrågade om vikt 

                Ja 

   

  5 (12) 

  

24 (42) 

           Nej 

   

38 (88) 

  

33 (58) 

            
 
 
 
 
 

                                                        

Tabell 4.  Antal ord i journalen på respektive levnadsvana 
                     

  

Före införande av 

 

Efter införande av P-värde 

 

  

frågeformulär 

 

frågeformulär 

  

  

Antal ord/Antal 

tillfrågade Antal ord/Antal tillfrågade 

 

  
Medelvärde 

 
Medelvärde 

  Tobak   55/10=5,5     220/39=5,6   0,952 

 Alkohol 

 

  28/7=4,0 

  

189/35=5,4 0,476 

 Fysisk aktivitet 89/10=8,9 

  

280/36=7,7 0,612 

 Vikt, BMI 

 

  27/5=5,4 

  

  66/24=2,7 

 
0,217 
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Distriktssköterskorna har värderat sina nuvarande kunskaper beträffande 

rådgivning om de olika levnadsvanorna. Merparten av distriktssköterskorna anser 

sig mycket kunniga/ganska kunniga om samtliga levnadsvanor, förutom 

alkoholvanor. När det gäller rådgivning i riskbruk av alkohol framkom en lägre 

grad av kunnighet. 

Fem av sju distriktssköterskor ansåg att insatser som ett bättre teamarbete med 

övriga yrkeskategorier runt den enskilde patienten skulle öka möjligheten för att 

identifiera de olika levnadsvanorna. Vidare ansåg de att det ska finnas bättre 

möjligheter att remitera till specialiserade stödinsatser. Övriga insatser som kan 

leda till en ökning är mer kunskap om enkla skriftliga screeningsinstrument och 

att mer tid kan avsättas för hälsoinriktat arbete. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att införandet av frågeformulär om patienternas levnadsvanor har 

lett till en ökning av antalet tillfrågade patienter inom samtliga levnadsvanor, 

tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och vikt. Det är även av intresse 

att samtalen inte är mer utförliga, trots den ökning som har skett av antalet 

tillfrågade patienter. Det framkom vid studien av antalet ord som dokumenterats 

för respektive levnadsvana, vid jämförelse före och efter införandet av 

frågeformuläret. 

Det visade sig i undersökningen att tobaksbruk är den fråga som oftast tas upp av 

de olika levnadsvanorna. Samma resultat framkom vid en nationell kartläggning 

utförd av Statens folkhälsoinstitut, FHI (2009). 

Patienternas vikt är det område som tagits upp minst både före och efter 

införandet av frågeformuläret. Det har ökat till 42 procent tillfrågade patienter. I 

en finsk studie utförd av Jallinoja et al. (2007) angav sjuksköterskorna att de 

känner sig illa till mods att ta upp patientens vikt. Miller et al. (2008) redovisade 

att 93 procent av sjuksköterskorna anger att övervikt och fetma är diagnoser som 

kräver ingripande, ändå är det 76 procent som anger att de inte tar upp ämnet med 

övervikt och fetma. 
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Som en del i Riskbruksprojektet vid FHI har en enkätundersökning till personal 

genomförts avseende attityder och inställning till arbete med levnadsvanor. Där 

framkom bland annat att alkohol tillsammans med vikt är de områden som 

sjuksköterskorna minst ofta tar upp med sina patienter (URL 9). Liknande resultat 

framkom i föreliggande undersökning. När det gäller alkoholvanor har det ändå 

skett en ökning från 16 till 61 procent. Frågeformulär om levnadsvanor kan bidra 

till att rutiner skapas för att ställa dessa frågor. Det har redovisats i tidigare studier 

att det finns ett behov av att vidareutveckla rutiner för livsstilsrådgivning i 

primärvården (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2005). I de fall sjuksköterskor 

har frågat patienter om alkoholvanor, visade det sig att 74 procent hade det som 

en rutin (Holmqvist et al., 2008).   

När det gäller implementering av frågeformulär om levnadsvanor finns både 

fördelar och nackdelar. Det som framkommit i den här studien är en tydlig ökning 

av antalet tillfrågade patienter om deras olika levnadsvanor. Wåhlin (2009) för en 

intressant diskussion i en artikel om både för- och nackdelar med frågeformulär 

om levnadsvanor. En aspekt är frågornas utformning, att beteenden efterfrågas i 

kvantitativa termer exempelvis hur mycket alkohol man dricker, hur ofta man 

motionerar och så vidare. Istället skulle frågorna kunna utformas i kvalitativ form 

som exempel hur ser du på din vikt? Är du överviktig? Skulle du vilja motionera 

mer? Med hänsyn till patientens värderingar och önskemål blir ett motiverande 

förändringssamtal mer naturligt. Enligt Socialstyrelsens Hälso- och 

sjukvårdsrapport 2009 (URL 3) anges att vården ska ges med respekt för den 

enskilda individens behov, förväntningar och värderingar. Wåhlin (2009) lyfter 

fram att med de vanliga kvantitativa frågorna fångar vårdens syn på patientens 

behov och inte patientens förväntningar och värderingar. Författaren påtalar att 

det ska vara medicinskt ändamålsenligt och att vårdgivarna måste se ett värde i 

levnadsvaneformulär för att det ska fungera över tid. Det är viktigt att patienten 

inte känner sig utpekad, utan att det framgår att det är en rutin för alla. Det styrker 

sättet att arbeta med frågeformuläret till patienter som kommer för 

blodtryckskontroller och att personalen på varje mottagningsrum har satt upp en 

informationstavla om när och varför frågeformuläret lämnas ut. 

I enkätundersökning till distriktssköterskorna angavs vad som skulle kunna öka 

insatserna för att identifiera olika levnadsvanor. Två av punkterna var mer 
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kunskap om enkla skriftliga screeningsinstrument och bättre möjligheter att 

remitera till specialiserade stödinsatser. För att åtgärda detta har man inlett en 

kontakt och samarbete med Öppen vården i Timrå Kommun. Personalen 

alternativt patienten kan ta kontakt med honom när ett riskbruk/missbruk upptäcks 

och det önskas mer stöd än vad vårdcentralen kan erbjuda. Speciellt i 

alkoholfrågan har det framkommit att det är önskvärt med ett förbättrat 

teamarbete på vårdcentraler (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002).   

Ett bättre teamarbete med övriga yrkeskategorier på enheten önskas också, ett 

visst samarbete finns redan men det planeras för ytterligare samarbete bland annat 

med dietist när det gäller överviktiga patienter. Vårdcentralen har från och med 

april 2011 avtal med en ”egen” dietist, vilket kommer att underlätta samarbetet. 

Det fjärde påståendet som skulle kunna öka insatserna är att mer tid avsätts för 

hälsoinriktat arbete. Tidsbrist lyfts ofta fram som orsak att det hälsoriktade arbetet 

inte utförs i önskad omfattning (Holmqvist et al., 2008; Jallinoja et al., 2007).  

Metoddiskussion 

I den första delen genomfördes en journalgenomgång med jämförelse av hur 

många som blir tillfrågade om sina levnadsvanor, före och efter införande av 

frågeformulär. Andra delen bestod av en journalgenomgång där antalet ord 

räknats som dokumenterats om varje levnadsvana. Slutligen i den tredje delen 

utfördes en enkätunderökning bland distriktssköterskorna. 

I första delen användes kvantitativ dataanalys där materialstorleken baseras på 

100 personer. Även om det är en begränsad studie blir det intressant vid en 

jämförelse med SBU:s resultat som grundar sig på 1,8 miljoner vuxna (SBU-

rapport, 2004). Resultaten av den här studien påvisar en överensstämmelse när det 

gäller antalet patienter, indelade efter de tre olika grader av hypertoni. Antalet 

patienter med mild hypertoni, grad 1 var i den här studien 59 procent jämfört med 

60 procent av de 1,8 miljoner svenskar med hypertoni. När det gäller måttlig 

hypertoni grad 2 är antalet 34 procent jämfört med 30 procent i hela Sverige. 

Slutligen framkom att sju procent hade svår hypertoni i den här studien jämfört 

med 10 procent. 
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I den andra delen genomfördes en kvantitativ undersökning för att få en 

uppfattning i vilken omfattning distriktssköterskan samtalar med patienten om 

levnadsvanor. Analysen innebar att antalet ord om respektive levnadsvana 

registrerades och ett medelvärde räknades ut. För att därefter kunna utvärdera 

medelvärdena mot varandra utfördes ett parametriskt test med p-värde där det 

framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad. Exempel på andra metoder 

som skulle kunna användas för att jämföra omfattningen är ljudinspelningar eller 

observationer. Ovanstående metoder ger förmodligen en mer rättvis bild av 

omfattningen än vid självskattningar. Det är troligtvis större chans att en 

överskattning av omfattningen sker vid självuppskattade undersökningar. 

Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö och Kjellgren (2007) använde innehållsanalys 

och räknade ut medellängden på ljudinspelningar för att utvärdera en utbildning i 

samtalsmetodik. Avgörandet för att i den här studien välja metoden att räkna ord 

har sin orsak i att det intresset väcktes efter att studien hade påbörjats. 

Den tredje delen utfördes med en enkätundersökning till distriktssköterskorna, 

instrumentet anses väl prövat då frågorna till största delen kommer från den enkät 

som användes av Riskbruksprojektet och skickades ut till 4000 sjuksköterskor. 

Det är en liten undersökning som består av sju personer, det går inte att dra några 

slutsatser av den men vissa tendenser kan ses och jämföras med bland annat 

Riskbruksprojektets undersökning. Andra alternativ hade varit att göra 

individuella intervjuer alternativt en till två fokusgrupper. Om något av de 

alternativen hade valts skulle studien bara kunna omfatta den delen och då hade 

syftet varit ett annat. Det kan även vara lättare för distriktssköterskorna med en 

enkätundersökning, då den till större del blir mer anonym för respondenterna då 

den utfördes på den egna arbetsplatsen. Resultatet kan ha påverkats av detta på 

olika sätt bland annat så ingår även mina patientbesök och det finns en möjlighet 

att det har påverkat resultatet i en positiv riktning, att fler patienter har blivit 

tillfrågade om sina levnadsvanor under den andra perioden. 

Hela studien kan ses som en aktionsforskning vilken används för att stimulera och 

utveckla verksamheter. Används aktionsforskning som studiedesign är det 

samspelet mellan teori och praktik som är det viktiga. Klassisk aktionsforskning 

utförs i fyra steg, 1: aktionen planeras utifrån tankar och erfarenheter 2: planerade 

aktioner genomförs 3: aktioner följs av fältobservationer och datainsamling 4: 
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resultat blir föremål för reflektion, planering, utvärdering och uppföljning som i 

sin tur leder till nya frågor som leder till nya aktioner (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008, s. 13). 

 

Allmän diskussion  

Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården behöver stärka sina 

sjukdomsförebyggande insatser. De nya nationella riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande metoder; tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 

kommer ut under hösten 2011. Socialstyrelsen bedömer att de nya 

rekommendationerna kommer att medföra en kostnadsökning för hälso- och 

sjukvården. En stor del av ökningen beror på kostnader för kompetenshöjning och 

fortbildning. Tanken är dessa kunskaper ska ingå i vårdyrkenas grundutbildning i 

framtiden (URL 4). Socialstyrelsen anser att det är angeläget att utveckla 

ersättningssystem som stödjer en hälsoinriktning av hälso- och sjukvården (URL 

3). Landstinget Västernorrland har påbörjat sitt ersättningssystem för 

levnadsvanor men det dröjer några år innan det är fullt utbyggt (Bilaga 2). Det 

känns angeläget att se om ersättningssystemet kommer att bidra till en förbättrad 

verksamhet som gynnar patienten så att det inte blir ett enkelt sätt för 

verksamheterna att tjäna pengar på. Om ersättningen endast bygger på ”enkla 

knapptryck” på levnadsvaneanteckningar kan det lätt bli ett system som 

missbrukas. Ett exempel på det är att efter ett patientbesök kan det dokumenteras i 

Levnadsvaneanteckning - åtgärd, motiverande samtal och för det utgår en 

ersättning på 437 kronor. För att få denna ersättning borde det finnas en 

journaltext där det kan utläsas vad som tagits upp i samtalet. Om det skrivits ut ett 

FaR (Fysisk aktivitet på recept) bör det finnas ett uppföljningsbesök innan det 

utgår ersättning. Det är bra med ekonomiska incitament och det är förståeligt att 

det kan vara svårt att hitta rättvisa former för utbetalning av ersättningar. Med 

hjälp av dessa ekonomiska ersättningar kan det vara enklare att motivera 

vårdcentralsledningen att satsa mer resurser på det hälsoinriktade och 

sjukdomsförebyggande arbetet. 
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Slutsats 

Införandet av frågeformulär om levnadsvanor resulterade i att identifiering av 

desamma ökade. För att fortsätta utveckla det sjukdomsförebyggande arbetet med 

patienters olika levnadsvanor finns ett behov av förbättrat samarbete med övriga 

yrkeskategorier på vårdcentralen men även med aktörer utanför den egna enheten. 

Ett förslag på förbättring är att starta en sjuksköterskeledd hypertonimottagning. 

Det skapar mer tid tillsammans med patienten och rådgivning baserat på 

motiverande samtalsmetodik kan vidareutvecklas. Det kommer att bli intressant 

att följa det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Det skulle vara 

intressant att om något år göra en studie och utvärdera hur ersättningssystemet 

påverkar arbetet med levnadsvanor.   
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http://www2.fhi.se/upload/Riskbruksprojektet/Utv%C3%A4rdering/Slutrapport_

Alkoholvanor_090211.pdf  

Riktlinje Område: Folkhälsa                                                              Bilaga 1 
                     

Riktlinjer för folkhälsoarbete vid vårdcentraler i 

Västernorrland 
Med folkhälsoarbete vid vårdcentraler avses här hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

insatser inom sakområdena tobak, alkohol, övervikt & fetma, fysisk aktivitet, 

psykisk ohälsa och skador/olycksfall. Riktlinjerna ska kompletteras med rutiner. 

Riktlinjerna omfattar inte verksamhet inom mödra- och barnhälsovården eller vid 

ungdomsmottagningarna. 

Riktlinjerna vilar på: 

• Riksdagens ”Mål för folkhälsan” 2002/3:35 som består av elva målområden 

• En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Landstinget Västernorrland, Plan 

för folkhälsoarbete, 2004 

 

 

Primärvård   

mål 

Metoder Strukturmått Processmått 

vc nivå 

Resultatmått 

Tobak 

Tobaksbruk ska 

identifieras och 

tobaksslutarstöd 

erbjudas 

oberoende av 

ålder 

Motiverande 

samtal, 

tobaksslutarstöd 

individinriktat & 

i grupp, 

behandling med 

tobaks- 

ersättningsmedel 

Personal 

utbildade i 

evidensbaserad 

tobaksslutarstöd  

Finns/Finns ej 

Personal med 

avsatt tid/ansvar 

för 

tobaksslutarstöd 
Finns/Finns ej 

Vårdcentralen 

arbetar systematiskt 

enligt rutin för 

tobaksförebyggande 

insatser. 

Ja/Nej 

Sökord för ”tobak” 

i journaler 

Antal/andel som 

är tobaksfria 6 

månader efter 

tobaksslutarstöd 

Andel tobaks-

användare enligt 

befolkningsenkät 

Notering under 

sökordet tobak i 

journaler. 

 

 
  

http://www2.fhi.se/upload/Riskbruksprojektet/Utv%C3%A4rdering/Slutrapport_Alkoholvanor_090211.pdf
http://www2.fhi.se/upload/Riskbruksprojektet/Utv%C3%A4rdering/Slutrapport_Alkoholvanor_090211.pdf
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Alkohol 

Riskabel 

konsumtion 

ska identifieras 

och stöd för 

förändring 

erbjudas 

oberoende av 

ålder 

”Kort 

rådgivning”/”Mini- 

intervention” i 
sammanhang när 

den bedöms 

relevant 

Personal 

utbildade i 

evidensbaserad 

metod -”Kort 

rådgivning”/”Mi

ni- intervention”
] 
 

Finns/Finns ej 

Vårdcentralen 

arbetar 

systematiskt enligt 

rutin för alkohol- 

förebyggande 

insatser.Ja/Nej, 
Sökord för 

”alkohol” i 

journaler 

Andel 

riskbrukare i 

befolkningen 

enligt 

befolkningsenk

ät 

Notering under 

sökordet 

alkohol i 

journaler. 

Övervikt & 

fetma 

Övervikt och 

fetma ska 

identifieras och 

stöd för 

viktminskning 

erbjudas 

Motiverande 

samtal/screening/ 

viktgrupp/FaR®/ 

hälsosamtal 

Personal 

utbildade i 

livsstils-

rådgivning] 

Vårdcentralen 

arbetar 

systematiskt enligt 

rutin med 

viktminsknings- 

stöd 

Ja/Nej 

”Midjemått” i 

status i journaler 

Andel i 

befolkningen 

med 

övervikt/fetma 

enligt 

befolkningsenk

ät 

Noterade 

midjemått i 

journaler(på 

sikt) 

Fysisk 

aktivitet 

Stillasittande 

livsstil ska 

identifieras och 

stöd för 

förändring 

erbjudas 

Motiverande 

samtal/screening/ 

FaR®/hälsosamtal 

Personal 

utbildade i 

livsstils- 

rådgivning  

Vårdcentralen 

arbetar 

systematiskt enligt 

rutin med FaR, 

Ja/Nej 

Antalet utskrivna 

FaR 

Sökord för FaR” i 

journaler 

Andel i 

befolkningen 

som är fysiskt 

aktiva minst 30 

minuter om 

dagen 

Mål: Fem 

FaR/1000 

listade/år 
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Ersättning för resultat sammanfattning  Bilaga 2 

 Under år 2011 kommer ersättning att betalas ut för identifiering, dvs. registrering i 

anteckningstypen ”Levnadsvaneanteckning” i datajournalsystemet System Cross när 

det gäller tobak, alkohol, fysisk aktivitet samt BMI. Dessutom kommer ersättning för 

åtgärd betalas ut angående tobak och bristande fysisk aktivitet (FaR, Fysisk aktivitet 

på recept). Modellen kommer att byggas ut stegvis.  

Uppgifter till grund för ersättning hämtas ur Systeam Cross och betalas ut månadsvis 

tillsammans med kapiteringsersättningen. Ingen särskild inrapportering krävs.  

Ersättningsvärde, kronor per prestation  
Prestation\Hälsoprobl

em  

Tobak Alkohol Bristande fysisk 

aktivitet  

Övervikt/ 

Fetma 

TOTAL

T  

Identifikation  25,00 25,00 25,00  25,00 99,99  

Åtgärd  437,45 437,45 437,45  437,45 1 749,78  

Resultat  2 499,69 2 499,69 2 499,69  2 499,69 9 998,75  

Ersättning för resultat – införande  

Ersättning för resultat är ett landstingsprojekt i samarbete med SKL med syfte att 

finna former för att stimulera förebyggande arbete i primärvården utifrån de riktlinjer 

och rutiner kring Tobak Alkohol, Motion, Övervikt och Fetma samt Skador som 
primärvården utvecklat. I detta har ingått:  

• Att fastställa ett antal angelägna förebyggande insatsområden inom primärvården 
som bör prioriteras.  

• Att fastställa ett antal relevanta och praktiskt fungerande: processmått (indikatorer) 

på insatser som är evidensbaserade. Resultatmått (indikatorer) för att följa 
hälsoeffekter av gjorda insatser.  

• Att skapa möjligheter för att kunna registrera och redovisa de fastställda 
måtten/indikatorerna.  

• Att hitta avvägda och enkla lösningar för att ge ekonomiska incitament för att öka 
användningen av nämnda åtgärder.  

Angelägna förebyggande insatser  

Grunden för prioriteringen har varit att det ska finnas god evidens för att 

primärvårdens insatser ska kunna bedömas vara effektiva eller på annat sätt vara 

angelägna. Inom tobaksområdet, alkoholområdet och för fysisk aktivitet finns stark 

evidens för att insatser som kan göras vid vårdcentralen är effektiva. När det gäller 

övervikt och fetma är kunskapsläget sämre när det gäller effektivitet för de insatser 

som idag. För att kunna förebygga högt blodtryck, diabetes och andra följder av 

övervikt och fetma är det dock viktigt att tidigt identifiera och stödja personer med 

övervikt att påverka sina kost- och motionsvanor.  
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Bilaga 3 (1/3) 

Enkät om ditt arbete med Levnadsvanor, i samband 
med blodtryckskontroller 
 

 
1. Har du under de senaste 6 månaderna tagit emot patienter som kommit till 
mottagningen för bokad blodtryckskontroll?  
 
       Ja  

       Nej. Om du svarat nej på frågan, gå direkt till fråga 8. 

 
 
2. Hur ofta diskuterar Du följande levnadsvanor med dina patienter? 

 
 
3. Vad gör Du vanligen om patienten använder tobak? 

       Ger information om tobakens negativa hälsoeffekter  

       Påbörjar ett samtal med att ta reda på hur motiverad patienten är att sluta med tobak 

       Hänvisar till annan personal inom vårdcentralen om patienten är motiverad att sluta 
med tobak 

       Hänvisar till annan instans utanför vårdcentralen (ex. Sluta-Röka-Linjen) 

 
 
4. Vad gör Du vanligen om Du bedömer att en patient har ett riskbruk av alkohol? 
Markera endast 1 svarsalternativ 

       Ger information om alkoholens negativa hälsoeffekter och rimliga konsumtionsnivåer 

       Ger information om alkoholens negativa hälsoeffekter utan att ange någon specifik 
       konsumtionsnivå     

       Påbörjar ett samtal med syftet att motivera patienten till en minskad konsumtion 

       Hänvisar till annan personal inom vårdcentralen som påbörjar samtal i syfte att    
motivera till minskad konsumtion 

       Hänvisar till annan instans utanför vårdcentralen 
 
 
 
5. Vad gör Du vanligen om Du bedömer att en patient är fysiskt inaktiv? 

       Ger information om hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

       Ger information om rekommendationer att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag 

       Påbörjar ett samtal med att ta reda på hur motiverad patienten är för att öka sin 
fysiska aktivitet 

       Skriver ett Recept på Fysisk Aktivitet (FaR)  

                  
 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Tobak      

Fysisk aktivitet      

Alkohol      

Vikt      
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(2/3) 
6. Har du regelbundet använt något eller några formulär vid bedömning av 
levnadsvanor i ditt kliniska arbete det senaste halvåret? 
    
       Ja  

       Nej 

 Om formulär använts ange 
vilket/vilka:_______________________________________________ 

 
 
7. Om du har använt något frågeformulär om levnadsvanor, hur tycker du att det 
har påverkat samtalet när det gäller 

 Positivt/förenklat 
samtalet 

Negativt/försvårat 
samtalet 

Ingen skillnad/ 
oförändrat 

Tobak    

Fysisk aktivitet    

Alkohol    

Vikt    

  
 
 
8. Hur uppskattar Du dina nuvarande kunskaper beträffande rådgivning till 
patienter med olika 
Livsstilsrelaterade hälsoproblem? 
 

 Mycket 
kunnig/insatt 

Ganska 
kunnig/insatt 

Något 
kunnig/insatt 

Inte särskilt 
kunnig/insatt 

Tobak     

Fysisk 
inaktivitet 

    

Riskbruk av 
alkohol 

    

Övervikt     

 
 
 
9. Hur effektiv anser Du att Du är i att hjälpa patienter att åstadkomma en 
förändring på följande områden? 
 

 Mycket effektiv Ganska effektiv Något effektiv Inte särskilt 
effektiv 

Tobak     

Fysisk 
inaktivitet 

    

Riskbruk av 
alkohol 

    

Övervikt     
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                                                                                                                                    (3/3)   
10. Ta ställning till följande påståenden om vad som skulle kunna öka din insats som 
distriktssköterska beträffande identifikation och rådgivning till patienter när det gäller 
olika Levnadsvanor 

 

 
 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mindre bra 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej 

Mer faktakunskap om 
hur levnadsvanor 
påverkar hälsan 

     

Mer kunskap om enkla 
skriftliga 
screeningsinstrument 

     

Mer kunskap om 
samtalsmetoder 

     

Större tillgång till 
skriftligt 
informationsmaterial 

     

Bättre teamarbete 
med övriga 
yrkeskategorier på 
enheten runt patienter 

     

Bättre möjligheter att 
remitera till 
specialiserade 
stödinsatser 

     

Tydliga beslut på 
ledningsnivå om vad 
som ingår i vårt 
uppdrag/arbete med 
de olika levnadsvanor 

     

Att mer tid kan 
avsättas för 
hälsoinriktat arbete 

     

 
 

11. Hur mycket tid, under ett år, skulle Du själv vilja avsätta för fortbildning kring 
olika levnadsvanor? 

       Ingen 

       < 4 timmar 

       Halvdag 

       1-2 dagar 

       3 dagar 

       > 3 dagar 

ÖVRIGA SYNPUNKTER: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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     Bilaga 4. 

Frågor om dina levnadsvanor 
 
Tobak 
Röker du ? 

 Nej 

 Ja 

Snusar du? 

 Nej 

 Ja 

 
Alkohol 
Med ett glas menas: 

 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
 

Hur många ”glas” (se exempel) dricker du vanligtvis per vecka?............... 
 
Hur ofta dricker du, vid samma tillfälle 
4 glas eller fler om du är kvinna, 5 glas eller fler om du är man? 

 Aldrig 
 Mer sällan än en gång i månaden 
 En gång per månad 
 Mer än en gång per månad 
 Varje vecka 
 Dagligen eller nästan varje dag 

 
Fysisk aktivitet 
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som 
får dig att bli varm? 

 Mer än 3 timmar per vecka 
 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 
 Högst en timme per vecka 
 Inte alls 

 

Så räknar du ut ditt BMI 
BMI (body mass index) är ett förhållande mellan längd och vikt. 
Normalt BMI för vuxna är 19–25, BMI 26–29 är övervikt, BMI 30 och uppåt 
räknas som fetma 
Leta reda på den längd som stämmer 
bäst i kolumnen ovan. Leta reda på den 
 vikt som stämmer bäst i den raden. Där dessa två värden möts 
hittar du ditt BMI.Till exempel: en person som är 1,65 
cm och väger 70 kilo har bodymass 
index 26, det vill säga övervikt.     (Det finns en tabell, fungerade inte att 
   kopiera den) 



 
 

31 
 

LEVNADSVANEANTECKNING   Bilaga 5 

     

 

 

Ett exempel från levnadsvaneanteckning, här visas tobak identifiering, 

Använder ej tobak. 
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