Att samtala om
levnadsvanor

ett utbildningsmaterial med casepedagogik

Förord

mycket av den ohälsa som finns idag beror på ohälsosamma levnadsvanor och kan förebyggas och behandlas. Detta är en anledning
till att hälso- och sjukvården behöver ändra riktning och få större
fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
alla aktörer inom vården har ett gemensamt ansvar att arbeta mer
hälsofrämjande. Fysioterapeuterna har gjort en rad olika insatser för
att synliggöra, sprida och stödja implementeringen av nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Information, aktiviteter och länkar till källor kring samtal om levnadsvanor finns samlat på förbundets webb, se länk nedan.
det här utbildningsmaterialet är utvecklat i samverkan mellan
neurologisektionen, primärvårdssektionen och ledningen för levnadsvaneprojektet inom Fysioterapeuterna och är tänkt att användas
för att stimulera implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder på arbetsplatserna. Meningen är också
att det ska inspirera till dialog och därmed lärande om goda levnadsvanors betydelse för hälsa samt till lärande om strategier för att
tillämpa sjukdomsförebyggande metoder.

www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor
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Inledning

Sedan 2011 pågår arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården ska stödja människor i riktning mot mer hälsosamma levnadsvanor.

En av Fysioterapeuternas strategier för att stödja införandet av riktlinjerna är att sprida information och att understödja utbildning och nätverksbyggande kring riktlinjerna inom professionen och mellan fysioterapeuter/sjukgymnaster och andra professioner. Detta utbildningsmaterial är utformat av Margareta Engvall, Maria Palmer, Anna
Pettersson och Raija Lenné. Författarna presenteras kort på sida 13.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att uppmärksamma patienters levnadsvanor eftersom de har stor betydelse för hälsan. Vården behöver också bli bättre på att
mer systematiskt och tydligt erbjuda stöd till personer som behöver och vill ändra sina
levnadsvanor.
Undersökningar visar att 70 procent av befolkningen vill att de som arbetar inom
hälsoprofessionerna frågar om levnadsvanor. Det är viktigt att de professionella gör
en enskild bedömning av när och hur frågor om levnadsvanor ska ställas så att det
sker med lyhördhet i mötet med patienten/klienten. Det är också nödvändigt att de
kan genomföra professionella samtal med patienter som stöd för önskvärd beteendeförändring. Här kan du läsa om riktlinjerna!

www.socialstyrelsen.se /
nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

Att arbeta med hälsa

Centrala begrepp inom fysioterapi är rörelse, funktion och hälsa. En viktig utgångspunkt inom fysioterapi är också antagandet att det inom varje individ finns självläkande krafter och en kapacitet att förändras och utvecklas. Det sätt vi väljer att leva
på har stor inverkan på funktion och hälsa, och goda levnadsvanor utgör just sådana
självläkande krafter. Fysioterapeuters förståelse av hälsa utgår från en helhetssyn som
tar hänsyn till fysiska, psykologiska, psykosociala och miljömässiga faktorer. De strategier som tillämpas för att uppnå hälsa bör därför alltid reflektera en sådan helhetssyn.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster träffar ofta personer med sjukdomar och funktionshinder som uppstått till följd av ohälsosamma levnadsvanor. Evidens visar att levnadsvanor har stor betydelse för hälsa; därför bör varje fysioterapeut/sjukgymnast kunna
tillämpa metoder för att förebygga sjukdomar i enlighet med fysioterapins utgångspunkter och med stöd av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
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Målgrupp

Det här undervisningsmaterialet vänder sig i första hand till alla fysioterapeuter och
sjukgymnaster som möter patienter eller klienter med ohälsosamma levnadsvanor och
eller personer i riskgrupper. Vi tror också att andra hälsoprofessioner kan ha glädje
och nytta av casesamlingen som undervisningsmaterial i arbetet med att få till stånd
en användning av sjukdomsförebyggande metoder i praktiken.

Vad är casepedagogik?

Den casepedagogik som beskrivs här har sitt ursprung i juristutbildningen vid Harvarduniversitetet. Meningen med casepedagogik är att främja ett interaktivt lärande
som bygger på autentiska situationer. Pedagogiken har en särskild struktur som kommer att beskrivas närmare nedan. Man skulle kunna översätta casepedagogik med
fallbaserad undervisning men vi väljer att använda det engelska ordet ”case” för att
inte förväxla det med patientfall. Casepedagogiken skiljer sig från ett traditionellt
patientfall genom att den har en berättande form och utgår från en persons personliga perspektiv. Berättelsen utspelar sig i en specifik kontext och situation. Syftet med
casepedagogik är att få öva på att agera och resonera i sin professionella roll vid olika
kontextbundna situationer och problem.
Fysioterapeuter och andra hälsoprofessioner behöver väga in mer än enbart faktakunskaper i sitt resonemang och sina beslut i det dagliga arbetet. I casepedagogiken utgår man från verkliga situationer så som de presenteras med all sin
komplexitet. Detta innebär att man också måste väga in kontexten och den
unika situationen för att ändamålsenligt tillämpa och anpassa sina kunskaper. Målet med casepedagogik är att hjälpa olika professioner att förhålla sig till situationer där det inte finns ett rätt svar eller en enkel
lösning och att hitta alternativa strategier och sätt att tänka.

Hur ska materialet
användas?

Olika undervisningsmetoder fyller olika syften. Den här
casesamlingen utgör ett exempel på en utbildningsinsats
som kan användas inom formell utbildning eller på arbetsplatsens internutbildning. ”Lärande börjar inte i metoder utan
i tydligt definierade och klargjorda lärandemål” 1. Syftet med
casepedagogik är att utveckla och vidga sitt sätt att tänka för att
agera och förhålla sig till olika situationer. Casesamlingen ska därför ses som ett komplement till andra utbildningsinsatser med andra
syften. Materialet är tänkt att kunna användas vid utbildningsdagar,
internutbildningar, i reflektionsgrupper eller som en del av en workshop
i samband med utbildning kring levnadsvanor. Självklart kan du också
använda det här materialet på det sätt som själv väljer. Den här guiden
ska ses som en hjälp för dig som vill prova caseundervisning.
1

Nordquist & Johansson 2009.
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Hur går det till?
Förberedelser

Caseledaren behöver läsa in sig på caset och i förväg fundera över olika vinklingar och
möjliga tolkningar för att kunna styra deltagarnas uppmärksamhet och dialogen på
ett sådant sätt att diskussionen blir allsidig och nyanserad.
Deltagarna behöver dels läsa in sig på caset men också ha nödvändig och tillräcklig
bakgrundsinformation, till exempel om nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder.

Tidsåtgång

Ett case kan ta mellan 1 och 1 ½ timme.

Möblering

För att främja mesta möjliga samspel och diskussion bör deltagarna sitta så att de ser
varandra (en eller flera halvcirklar vända mot varandra). Om deltagarna inte känner
varandra bör man ha namnskyltar så att man lätt kan tilltala och referera till varandra
under diskussionen.

Upplägg

Casediskussionen sker i fem steg. Fördelningen av tid mellan stegen kan varieras
beroende på sammanhanget, på caset och på hur diskussionen går.
1. Ca 10 min Inledning som omfattar presentation av metoden inklusive tidsåtgång
och genomgång av syftet och spelreglerna för diskussionen, till exempel gruppindelning, hur man begär ordet etc.

 	2. Ca 10 min Låt först deltagarna läsa igenom caset och fundera på egen hand. Syftet

med diskussionerna är inte att så snabbt som möjligt nå konsensus – vilket lätt händer
i en grupp – utan att främja en allsidig diskussion som vidgar förståelsen och belyser
olika perspektiv. Det går lättare om deltagaren har fått tid att själv fundera över sin
egen uppfattning och att formulera sina åsikter.

 	3. Ca 10 –15 min Dela sedan upp deltagarna i mindre grupper om upp till fyra per-

soner för att ge utrymme att jämföra erfarenheter och belysa olika perspektiv.

 	4. Ca 10 –15 min Därefter sker diskussionen i storgrupp. Genom caseledarens frågor

får diskussionen fokus på dilemman, konsekvenser, prioriteringar och olika överväganden. Ett case innehåller inget rätt svar eller ett svar, och slutet eller lösningen är
inte alltid given.

 	5. Ca 10 min Avslutande diskussion och avrundning i storgrupp. Återvänd till målet

med diskussionen. Vad handlade caset om? Vad tar deltagarna med sig efter diskussionen? Det är viktigt att låta deltagarna aktivt medverka till att sammanfatta lärandet
och på det viset sätta ord på något konkret. Annars finns risken att deltagarna känner
att det ”bara var en massa prat”.
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Om diskussioner i storgrupp

Caseledaren bör försöka styra diskussionen så att det uppstår mesta möjliga interaktion
deltagarna emellan, istället för ett bollande mellan deltagarna och caseledaren.
Caseledaren kan ställa motfrågor som: ”Om det istället hade varit på det här sättet, hur
hade det då varit?” Eller klargöra något som en deltagare lyft fram: ”Menar du att..?”
eller ”Skulle man med andra ord kunna säga att…?”.
Nedan följer exempel på frågor som kan hjälpa caseledaren att styra diskussionerna
åt rätt håll.

Vad handlar det här caset om egentligen?
(Diagnostisk fråga; öppnande)

Vad är viktigt i mötet med denna patient?
(Analytisk fråga)

Vilka överväganden gör du när väljer strategi?
(Analytisk fråga)

Vilka alternativ rekommenderar du patienten?
(Beslutsfråga)

Vilka konsekvenser ser du av ditt val av strategi?
(Beslutsfråga)

Vad handlade caset om?
Vad tar ni med er från diskussionen?
(Diagnostisk fråga; avslutande)
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DEN BERUSADE
FOTBOLLSFANTASTEN
LASSE jobbade sedan 20 år tillbaka som fysioterapeut inom pri-

märvården. För något år sedan hade de infört ett nytt arbetssätt på
mottagningen: patienter som kommer på nybesök hänvisas till en
öppen mottagning med drop-in-funktion. Detta innebär att patienterna får en kortare bedömning på 20 minuter av sjukgymnast.
Därefter bokas de in på återbesök vid behov. Lasse tyckte att det nya
arbetssättet passade honom bra, även om han ibland kände sig stressad att hinna med så mycket som möjligt under patientens första besök.

Vid det senaste mötet hade de pratat om levnadsvanor och Socialstyrelsens riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder. Sjukgymnasterna skulle vid behov ta upp levnadsvanor med patienterna. För Lasses del kändes det här obekvämt. Han hade visserligen insikt om att levnadsvanor har betydelse och kan vara orsaken till olika
sjukdomar, men ansåg att det var var och ens ensak, och att det inte var hans primära
uppgift som sjukgymnast att ta upp med patienten.
Idag på öppna mottagningen fick Lasse ta emot Roland, 55 år, som hade ramlat i samband med en fotbollsmatch och slagit i höger axel. Roland hade först sökt läkare för
sina axelbesvär och fick då smärtstillande läkemedel utskrivet. Vid läkarbesöket upptäcktes även att Roland hade en begynnande diabetes. Eftersom smärtan i axeln inte
hade givit med sig, sökte han åter sin vårdcentral. Denna gång blev han direkt hänvisad till sjukgymnast i primärvården.
Som vanligt läste Lasse snabbt igenom patientens nybesöksformulär, det formulär som
alla patienter fyller i innan första besöket. Formuläret tar upp sedvanliga anamnestiska uppgifter. Roland hade fyllt i det mesta i formuläret. Frågan om fysisk aktivitet var
dock inte ifylld, och då Lasse frågade om hur fysiskt aktiv Roland var, fick han lite
skämtsamt till svar att han var mycket aktiv, framför allt med att gå på fotbollsmatcher.
När Lasse började nysta lite i hur Roland hade skadat sig, kom han fram till att det
fanns en del alkohol med i bilden. Patienten hade ju dessutom en begynnande diabetes. Lasse började känna sig lite stressad av situationen. Borde han fråga Roland mer
om hans levnadsvanor? Hur skulle han i så fall ställa frågan utan att patienten skulle
känna sig kränkt eller påhoppad?
Lasse försökte minnas vad de sagt på mötet om ohälsosamma levnadsvanor. Han
visste mycket väl att fysisk aktivitet kan förebygga och fördröja utvecklingen av diabetes typ II men hur var det med riskbruk av alkohol, vilka var rekommendationerna? Lasse brottades med sina tankar. Var det verkligen hans sak att ta upp det här
med patienterna? Och om patienten nu ville ha hjälp – vart skulle han i så fall hänvisa honom?
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DEN BLEK A
TONÅRINGEN
EMELIE var nyutexaminerad fysioterapeut och hade fått ett

vikariat på en vårdcentral. Det var hennes första arbete som fysioterapeut men hon hade stöd av en äldre fysioterapeut/sjukgymnast
som fungerade som mentor. Emelie hade längtat efter att få arbeta
som fysioterapeut. Med sin idrottsbakgrund på elitnivå var hon
mycket driftig och pigg.

Förväntningarna på arbetet vid vårdcentralen var att få behandla skador inom rörelse/stöd. Hon ville gärna utveckla sina kunskaper att diagnostisera och behandla ryggpatienter.
Idag skulle hon träffa en ung kvinna på 19 år med ryggsmärta, Sara. Patienten hade
haft ryggvärk sedan ett halvår. Enligt uppgifterna bodde hon fortfarande hemma, hade
precis gått ut gymnasiet och var arbetssökande. Hennes mamma var orolig för henne
och hade därför skickat henne till vårdcentralen.
Då Emelie träffade Sara slogs hon av hur tunn och blek hon var. Sara satt hopsjunken
i stolen då Emelie försökte ta anamnes. Emelie fick bara enstaviga och motvilliga svar
och kände sig inte helt bekväm med att patienten nästan var jämngammal med henne
själv. Hon kände instinktivt att de var väldigt olika. Den här patienten var inte här
frivilligt; hon berättade att hennes mamma hade tyckt att hon skulle söka för sina
ryggbesvär.
Emelie gjorde sin undersökning, men fick inga kliniska fynd som riktigt kunde förklara patientens ryggbesvär. Eftersom undersökningen inte gav så mycket konkret mer
än dålig hållning och svaga bukmuskler började Emelie fråga Sara lite mer.
Hon fick fram att Sara inte hade så många intressen, att hon inte var fysiskt aktiv. Hon
verkade mest umgås med kompisar på caféer under dagarna och hängde ofta på nätet.
Emelie började förstå att det var Saras levnadsvanor som troligen var orsaken till
hennes ryggvärk. Hur skulle hon få Sara att förstå det? Hur skulle hon kunna motivera patienten till ett mer aktivt liv? Patienten verkade så ointresserad; trots att Emelie
försökte prata med henne om hållningen m.m. gick budskapet inte fram. Hur skulle
hon samtala med Sara, vilka frågor skulle hon ställa och på vilket sätt? Kunde hon
klara det här själv? Hur skulle hon nu gå vidare? Frågorna tornade upp sig och Emelie
kände sig osäker. Vad kunde hon göra mer?
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DEN BUT TRE
MÅL AREN
EMMA

hade arbetat på dagrehabiliteringen i nästan tio år och hade under
årens lopp träffat många patienter som drabbats av stroke. Emma kände sig trygg
i sin roll som fysioterapeut och trivdes mycket bra med patientarbetet. Förra
veckan deltog Emma i en utbildningsdag om vikten av att prata levandsvanor
med patienterna. De fyra levandsvanorna Emma fick lära sig mer om var ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobak och riskbruk av alkohol.
Emma hade sedan tidigare en vana att alltid be patienterna hon träffade att
berätta mer om hur fysiskt aktiva de varit innan sin stroke men även efter. Emma
var alltid noga med att betona vikten av fysisk aktivitet och använde gärna ett informationsblad
hon hittat i tidningen Fysioterapi som på ett enkelt sätt beskrev vad som händer i kroppen när
man rör på sig. Under utbildningsdagen pratade föreläsaren om vikten av uppföljning av ett
sådant samtal och där kände Emma direkt att hon skulle kunna bli bättre. Förläsaren tipsade
om att ha stegräknare för utlåning samt att be patienten fylla i en träningsdagbok. Emma tyckte att detta var enkla och konkreta förslag.
Nästföljande vecka hade Emma en ny patient, Kalle, som kom för bedömning inför en rehabiliteringsperiod. Emma läste i den kort skrivna remissen att Kalle var en man på 50 år som
drabbats av stroke för tre månader sedan och att han återvänt hem till sin bostad för bara ett
par veckor sedan. Kalle hade kvarstående funktionsnedsättning i sin vänstra kroppshalva och
besvärades fortfarande av hjärntrötthet. När Emma hälsade på Kalle i väntrummet kunde hon
konstatera att han hade en betydande övervikt. På vägen in till träningssalen börjar Kalle genast
klaga på att han hade så ont i höften och till viss del även i knät i det starka benet. Emma kunde
höra på Kalles röst hur frustrerad han var över detta och hon förstod att det var ett stort problem
för honom. Kalle kunde inte förstå varför hans ”starka sida” orsakade honom så stora besvär.
Emma började förklara för Kalle hur mycket mer belastning den sidan fått efter skadan och då
föll det sig naturligt för Emma att ta upp frågan kring matvanor och hans övervikt. Kalle berättade för Emma vad han äter på en dag och det visade sig vara en mycket liten frukost, i bästa fall
vitt bröd med pålägg. Kalle jobbade som målare och till lunch blev det antingen en medhavd
smörgås eller snabbmat vid någon närliggande korvkiosk. Detta hade han fortsatt med även
efter stroken. Kalle berättade också att han drack nästan en 2-liters Coca-cola om dagen. Det
var när Kalle skulle sluta röka som han började unna sig Coca-cola varje gång han blev sugen
på en cigg – sedan hade det bara ”rullat på” som han själv uttryckte det.
Emma kände att det var viktigt att ge Kalle ett par enkla råd om hur han skulle kunna förbättra sina matvanor för att också förbättra sin hälsa och inte minst gå ner i vikt och minska belastningen på kroppen. Kalle lyssnade på råden men sa inte så mycket. Emma kände sig inte säker
på att hennes budskap hade nått fram. Emma började prata med Kalle om fysisk aktivitet och
Kalle svarade henne med irritation i rösten att det minsann inte var lätt att vara fysiskt aktivt
när han hade så ont. Emma fick genast en känsla av att Kalle inte hade någon motivation till att
börja röra på sig mer i sin vardag. Efter ett konditionstest på cykel (där Kalle gång på gång
muttrade ”vad ska det här vara bra för?”) kunde Emma konstatera att Kalle hade en mycket
nedsatt kondition. Emma passade på att berömma Kalle för att han faktiskt lyckats sluta röka
och då såg Kalle något gladare ut. Emma hoppades att hon skulle lyckas hjälpa Kalle att förändra sina matvanor och börja röra sig mer men hon kände samtidigt att det här inte skulle bli lätt.
Hur skulle hon gå vidare på bästa sätt?
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DEN ÖVERBESK YDDADE
MAMMAN
LINDA hade sedan sin sjukgymnastexamen för 15 år sedan arbetat

inom slutenvården och de senaste 10 åren hade hon arbetat på den neurologiska avdelningen. På ronden denna förmiddag berättade sjuksköterskan på avdelningen om en nyinkommen patient som tidigt på morgonen hade blivit inlagd med misstanke om TIA-attack. Kvinnan
hette Farida och var 45 år gammal och skulle enligt uppgift ha varit
helt frisk fram till den aktuella händelsen. Av rapporteringen förstod
Linda att symtomen kvinnan upplevt nu gått i regress, och sjuksköterskan berättade kort för Linda att det inte förelåg något behov av att
träffa fysioterapeut. Linda upplevde sig överkörd av den nya sjuksköterskan för själv ansåg hon att det var självklart att hon ska skulle träffa
denna patient. Efter en utbildningsdag om sjukdomsförebyggande metoder kände sig Linda stärkt i att ta upp frågor kring levnadsvanor och att inte förlita
sig på att andra på avdelningen skulle göra det. Farida var definitivt ingen patient som
skulle missas vad gällde levnadsvanor i Lindas mening.
Linda beslutade sig för att gå och träffa Farida och gick till hennes rum. När Linda
kom in i rummet satt Farida i sin säng omgiven av tre personer som visade sig vara
hennes man samt son och dotter i 20-årsåldern. Hennes barn höll just på att lägga upp
frukt, choklad, godis och nötter i en stor skål bredvid sängen och dottern placerade
också en stor förpackning juice på sängbordet. Linda konstaterade att Farida hade en
lätt övervikt och när Linda hälsade och tog i hand fick hon ett svagt handslag och en
matt blick från Farida.
Farida pratade begränsat på svenska men de lyckades ändå kommunicera hjälpligt med
lite stöd av barnen. Linda började med att fråga om rökning vilket Farida förnekade.
Eftersom hon var troende muslim drack hon heller inte alkohol. Farida berättade att
det var hon som skötte hemmet och att hon mest rörde sig i hemmet och den korta
biten till närmaste affär. Linda frågade Farida om hon fick berätta mer om varför det
är bra att röra på sig i vardagen speciellt med tanke på att hon nyss haft en TIA-attack.
Farida, som blivit rejält skrämd av sin upplevelse av TIA-attacken, lyssnade på vad
Linda hade att säga, men maken och barnen såg smått oroade ut när Linda började
prata om att gå längre promenader och öka den fysiska aktiviteten. De uttryckte sin
ängslan och undrade om det inte vore bättre att Farida fick ligga och vila nu när hon
drabbats av detta. Dottern klappade sin mamma på armen och sade att ”vi ska ta god
hand om dig”, och Linda fick uppfattningen att Farida skulle komma att bli väldigt
uppassad i hemmet.
Linda kände att hon hade fått Faridas uppmärksamhet men att hon ännu inte lyckats
övertyga familjen om vikten av att komma igång att börja röra sig mer i vardagen.
Maken och barnen var uppenbart måna om sin mamma men deras hjälp kunde snarare vara ett problem för Farida, och hur skulle Linda lyckas förklara detta på ett sätt
som skulle få dem på rätt spår? Linda kände sig plötsligt lite osäker, hon var ju beredd
på att motivera patienten men inte hela familjen ...
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Vad är casepedagogik,
och hur kan den användas
inom fysioterapi ?
I den här broschyren får du lära dig att arbeta med casepedagogik, en pedagogisk metod
som bygger på gruppdiskussioner runt ett
eller flera tydliga fall – case.
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I foldern finns även fyra nyskrivna case för
dig som arbetar som fysioterapeut.

