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Bedömning av patientens beteendeproblem 

Tekla, 80+, ensamstående kvinna, som har ramlat utomhus ett par gånger. Övervikt, och artros med 

smärta främst i höfter och knän. Medicinerar för takykardi och högt blodtryck. Downton Fall Risk 

Index (Vårdhandboken, 2016) visar att Tekla har hög fallrisk.  

Tekla sköter hushållet själv men var tidigare betydligt mer fysiskt aktiv i vardagen. Övervikt, och 

smärta från höfter och knän har bidragit till ökad inaktivitet. Nedsatt syn och läkemedel bidrar till 

fallrisk. Hjärtproblem och tidigare fall bidrar till rädsla att promenera ensam. Allt detta påverkar 

gångförmåga och kondition negativt, och har bidragit till allmän fallrädsla som förstärker inaktivitet.   

Omgivning: Bor i lägenhet en trappa upp i ett lugnt bostadsområde, som ligger långt från affär 

och centrum. Har rollator, men upplever den stigmatiserande. Litet nätverk av närstående. 

Beteendeproblem: Fysiskt inaktiv, vilket förstärker hennes fallrisk. Patientens mål: Öka fysisk 

aktivitet i syfte att förbättra gångförmåga och minska fallrisk/-rädsla. 

 

Strategier för att nå beteendemålet  

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att en individ ska ändra sitt hälsobeteende, enligt Health 

Belief Model: ett upplevt hot mot den egna hälsan och en upplevd sårbarhet för detta hot, samt en 

uppfattning om att det, till en rimlig ansträngning, lönar sig att ändra beteende för att avvärja hotet 

(Linton & Flink, 2016). Summan av hur individen bedömer sin risk att utveckla ett hälsoproblem (perceived 

susceptibility) och allvarlighetsgraden (perceived severity) av ett hälsotillstånd benämns som upplevt 

hot (perceived threat) (Main Constructs, u.å.). 

Att ramla och skada sig är Teklas upplevda hälsohot. Risken är stor eftersom hon dagligen känner 

sig ostadig, och redan har ramlat ett par gånger (perceived susceptibility). Hon inser att hennes 

fysiska status gör att hon riskerar att skada sig allvarligt om hon ramlar (perceived severity). Men det 

räcker inte att individen upplever hög känslighet och allvarlighetsgrad för att beteendeförändring ska 

ske. Individen måste uppleva att förändring kan minska hälsohotet (Champion & Sugg Skinner, 2008, s47). 

Främsta åtgärd vid fallrisk är fysisk träning för bättre balans- och gångförmåga samt muskel-

styrka, rörlighet eller uthållighet. Men det kan vara svårt för äldre att börja träna (SBU, 2014).  

Framgångsrika åtgärder ska rikta sig mot individens specifika upplevelse av känslighet, fördelar, 

hinder och self-efficacy. Individens tilltro till sin förmåga att genomföra förändringen är en nyckel-

faktor (Champion & Sugg Skinner, 2008, s48, 57). 

Tekla har unders sommaren utfört ett enkelt träningsprogram för att stärka muskler i låren. Men 

hon har misslyckats med sin intention att göra dagliga promenader. Hon skattar bara 5 på skalfråga 

om tilltron till sin förmåga att blir mer fysiskt aktiv (self-efficacy).  
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En individ kan uppleva hinder (perceived barriers) och fördelar (perceived benefits) med att vidta 

åtgärder kring ett hälsoproblem (Main Constructs, u.å.). Att utföra beteendet kan underlättas av påminnel-

ser (cues to action) (Champion & Sugg Skinner, 2008, s48).   

Tekla ser fördelar med att träna upp sig: större rörelsefrihet, slippa rollator och rädsla för att ramla 

(perceived benefits). Hon anger sin bekvämlighet som ett stort hinder: det är lätt att hoppa över att gå 

ut om det regnar, är kallt eller halt, eller om hon inte har lust. Hon är också rädd att gå ut ensam ifall 

det skulle hända något (perceived barriers). Hon tror att det vore lättare om någon följde med. 

Tekla har provat att träna, och upplevt att det lönar sig. Enkla styrkeövningar har reducerat artros-

smärta i knän. Fördelar måste överväga hinder för att beteendeförändring ska ske (Main Constructs, u.å.). 

Eftersom hindren förefaller överväga, blir behandlingsstrategin att erbjuda ledsagare till 

promenader (cue to action), tre gånger per vecka, med uppföljning efter fyra veckor. Hon får även ett 

enkelt träningsprogram för balans och styrka att utföra inomhus om hon inte promenerar, och en 

aktivitetsrapport (cue to action) där hon ska fylla i sin motion. 

 Balansträning ger upplevelse av säkerhet i vardagen och förebygger fall. Träningen kan inkludera 

gång, funktionella övningar och koordination (Frändin & Helbostad, 2015, s7). 

Socialt stöd och positiva erfarenheter av beteendet är viktiga för faktorer för att stärka situations-

specifik self-efficacy (Wester, Wahlgren & Wedman, 2008, s71). Om Tekla tränar upp sin balans och gångför-

måga kan det på sikt minska fallrisken (perceived threat) och stärka self-efficacy att fortsätta vara 

fysiskt aktiv på egen hand. 

  

Det motiverande samtalet 

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad och personcentrerad metod som passar för samtal om 

beteendeförändring. Den skapar motivation på individens villkor (Holm Ivarsson, 2016, s11) via 

reflektivt lyssnade för att förstå individen: genom öppna frågor, reflektioner, sammanfattningar och 

validering (Holm Ivarsson, 2016, s18).  

Öppna frågor, som inleds med verb som vad, hur och beskriv, stimulerar Tekla att ge en rik 

beskrivning av sina besvär och upplevda fallrisker.  

Jag gör sammanfattningar mellan olika avsnitt, och Tekla bekräftar att jag förstått. Samman-

fattningar kan bidra till individens tankeprocess, vilket skapar motivation som kan leda mot ett beslut 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009, s13-14). 

 Vid ett par tillfällen lämnar jag utrymme för lite längre tystnad i samtalet. Båda gånger stimulerar 

det Teklas egen tankeprocess märkbart. Hon överraskar då med positivt förändringsprat: Jag kanske 

kan träna upp mig: tror du att det skulle kunna gå?  
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Avsikten med samtalet var att undersöka Teklas kunskap kring fallrisk och -prevention. Jag hade 

inte nämnt fysisk aktivitet. För om individen inte är redo eller motiverad kommer råd om beteende-

förändring troligen ändå inte att följas (Hassmén, Wisén & Hagströmer, 2015, s1). 

Jag hade förväntat mig motstånd i form att prat om sjukdom och smärta som orsak och hinder till 

fysisk aktivitet. Men vi nådde istället snabbt fram till att utforska ambivalens kring ökad fysisk 

aktivitet, och till och med beslut om ett åtagande. 

Validering bekräftar positiva faktorer hos individen och ges i du-form för att inte vara värderande 

(Holm Ivarsson, 2016, s21). Jag missade att validera Teklas upplevelse av sina besvär i början av samtalet, 

utan gjorde då bara en sammanfattning som hon bekräftade. Senare tog hon upp sitt misslyckade 

försök att promenera regelbundet. Hon sa att det känns tungt eftersom hon tidigare i livet alltid varit 

stark och varit van att klara sig själv. Jag validerade detta genom att säga att hon varit en självständig 

person som klarat många svårigheter, och lägger till att hon fortfarande sköter sitt dagliga liv utan 

hjälp. Hon spann då vidare på denna tanke och började räkna upp vad hon faktiskt gör i vardagen, 

som för att motivera för sig själv att hon fortfarande har stor kapacitet. 

För att praktisera MI krävs övning (Holm Ivarsson & Prescott, 2009, s84). Som nybörjare är det svårt att 

använda alla komponenter, och samtidigt ha överblick över riktningen i samtalet. Jag fokuserade 

därför på vissa viktiga delar: reflektioner, sammanfattningar och att identifiera positivt förändrings-

prat. Jag lyckades också komma ihåg att inte ge information utan att be om lov. 

 

 

Studier kring fallprevention utifrån Health Belief Model 

Jag har sökt vetenskapliga artiklar med sökorden ”Health Belief Model” (HBM) tillsammans med 

”fall prevention”. I en australisk studie hade man kombinerat HBM med begrepp från andra modeller 

för att implementera ett evidensbaserat program för fallprevention bland äldre (Hill, Day & Haines, 2014). 

En taiwanesisk studie identifierade fyra olika perspektiv på fallprevention bland äldre personer i 

ordinärt boende, med begrepp från HBM som utgångspunkt (Chen, Huang, Lu, Wang, Liao & Guo, 2016).  

En koreansk studie prövade en modell för att förklara och förutsäga fallförebyggande beteenden 

hos postmenopausala kvinnor. HBM utgjorde teoretisk grund för att utforma ett åtgärdsprogram för 

fallprevention (Jang & Ahn, 2014). 

En svensk studie hade syftet att undersöka och beskriva äldres syn på fallförebyggande åtgärder 

och analysera skillnader mellan personer som var mer och mindre fysiskt aktiva (Johnson, Martin, Anens, 

Johansson & Hellström, 2016). 
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Health Belief Model vs Transtheoretical Model 

Både Health Belief Model och Transtheroretical Model fungerar för att beskriva beteende-

förändring och utforma interventioner. Båda fokuserar på individens föreställningar om värdet och 

utfallet av en förändring. Tilltro till egen förmåga är en viktig komponent, samt synen på att det sker 

en interaktion mellan beteendet, omgivningen och individen. Enligt båda modeller måste individen 

uppleva att förändring som lönsam i relation till de ansträngningar som ska leda dit. 

Jag träffade Tekla för att utreda hur hon såg på sin fallrisk (perceived threat) och eventuellt 

erbjuda åtgärder för fallprevention. Jag hade Health Belief Model i bakhuvudet, eftersom det fanns 

ett hälsohot, men jag visste inte om hon var medveten om det. Om hon ville kunde vi diskutera vilka 

fördelar (perceived benefits) och hinder (perceived barriers) hon upplevde med att ändra beteende, 

för att minska risken för fall.  

Det visade sig att Tekla hade mer kunskap om fallrisk än jag trodde. Hon hade redan hade 

funderingar på om en beteendeförändring kunde hjälpa henne, till exempel ökad fysisk aktivitet. 

Tekla rörde sig från begrundade (contemplation) till förberedandestadiet (preparation) under vårt 

samtal (Prochaska, Redding & Evers, 2008, s98).  

Kanske hade Transtheroretical Model varit ett bättre val i detta fall? 

Framgång i beteendeförändring nås genom att använda alla delar i Transtheroretical Model: 

förändringsstadier (stages of change), handlingssätt för förändring (processes of change), aktivitets-

specifik self-efficacy, och beslutsbalans (decisional balance). När man vet i vilket stadium av 

förändring individen befinner sig, är det lättare att erbjuda insatser som individen är mottaglig för 

(Wester, Wahlgren & Wedman, 2008, s67-68). För att en aktivitetsinriktad åtgärd ska lyckas måste individen 

minst vara i förberedelsestadiet, enligt Transtheroretical Model (Wester, Wahlgren & Wedman, 2008, s68).  

I handlingsstadiet (action) är socialt stöd (process of change) ett redskap för att beteendet ska 

fortsätta (Hassmén, Wisén & Hagströmer, 2015, s3). Tekla önskar sällskap för att kunna öka sin fysiska 

aktivitet. Att hon efterfrågar socialt stöd, som är ett aktivitetsinriktat handlingssätt visar att hon är 

förbi begrundandet (precontemplation), och redo för handling (Wester, Wahlgren & Wedman, 2008, s69).  

 

Health Belief Model är känd och ofta använd. Men den har brister, och kan inte förutspå vem som 

kommer att ändra sitt hälsobeteende, menar Linton och Flink (2016). Relationerna mellan modellens 

olika begrepp är inte definierade, och behöver utforskas ytterligare. Forskning pekar på att upplevda 

hinder är en kraftfull prediktor för hälsobeteende (Champion & Sugg Skinner, 2008, s50).  

I fallet Tekla behövde jag avgöra vad som skulle vara den effektivaste insatsen, enligt Health 

Belief Model: undanröja hinder (perceived barriers), eller öka self-efficacy, eller informera om risker 
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med stillasittande/fördelar med ökad fysisk aktivitet för att Tekla skulle ta hälsohotet på större allvar 

(perceived threat). Att erbjuda Tekla ledsagare till promenader kan ses som ett undanröjande av 

hinder (perceived barrier), samtidigt som det är en ”cue to action”: hon behöver inte gå ensam och 

vara rädd, och får påminnelse att utföra dem.  

Beslutsbalans är ett begrepp i Transtheroretical Model, som handlar om individens syn på 

värdet med förändring utifrån för- och nackdelar med det nya beteendet. Här pekar forskning istället 

mot att åtgärder i första hand bör riktas mot att öka fördelar (pros) med det nya beteendet (Wester, 

Wahlgren & Wedman, 2008, s70). Det är bättre att satsa dubbelt så mycket på att öka fördelar, är att minska 

hinder (cons) (Prochaska, Redding & Evers, 2008, s104). Tekla är redan fullt medveten om de stora fördelar det 

ger att vara mer fysiskt aktiv. Det är ju det hon vill. Hindret är rädslan, och den svaga självtilliten. 

I Transtheroretical Models ögon kan Teklas tidigare misslyckanden med att bli mer fysiskt aktiv 

ses som del i en process över tid, som ofta går fram och tillbaka mellan olika steg. Återfall är 

naturliga inslag, och det behövs åtgärder för att förebygga dessa (Prochaska, Redding & Evers, 2008, s100).  

Forskning visar att Transtheroretical Model med sina förändringsstadier kan komplettera 

Health Belief Model. Att begrepp ur båda modellerna kombineras är inte ovanligt (Champion & Sugg 

Skinner, 2008, s60). Jag tänker att Transtheroretical Model kan guida det fortsatta arbetet med att forma 

interventioner för att Tekla ska bibehålla (maintenance) sitt nya beteende. 
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