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Sammanfattning 

 

Hälsan är ojämnt fördelat i samhället. Barn till föräldrar med lägre socioekonomisk bakgrund 

har en högre risk att drabbas av karies och få negativa konsekvenser som påverkar deras 

vardag än barn till föräldrar med högre socioekonomisk bakgrund. I samhället kan 

hälsofrämjande arbete ske på flera arenor och Folktandvården har möjlighet att tidigt fånga 

upp barn med karies eller början till karies. Det pågår ett projekt som avser att implementera 

en ny roll i Folktandvården för att främja hälsosamma matvanor. I den här kvalitativa 

intervjustudien är syftet att genom en fokusgrupp utforska fem hälsopromotörers upplevelser 

av framgångsfaktorer och utmaningar vid hälsofrämjande samtal inom Folktandvården hos 

familjer som har barn under sex år med karies eller med risk för karies. Resultatet visar att 

hälsopromotörerna belyser vikten av att ha ett salutogent synsätt och en bred kompetens för 

att kunna möta familjerna ur ett helhetsperspektiv och ge stöttning i förändringsprocessen. Att 

kunna anpassa kommunikationen till mottagaren är viktigt för att stärka hälsolitteracitet och 

att ha en miljö som främjar samtal är betydande. Det framkommer av hälsopromotörerna att 

utformningen av yrkesrollen är betydelsefull, en viktig del är att känna sig inkluderad i 

Folktandvården och att behovet av fler hälsopromotörer är stort. Studien visar en pågående 

utveckling och etablering av en ny roll i Folktandvården och resultatet skulle kunna ligga till 

grund för fortsatt hälsofrämjande arbete inom Folktandvården och för andra aktörer inom 

hälso- och sjukvården. Vidare forskning behövs för att undersöka hälsosamtalets effekt samt 

tandvårdspersonalens och familjens erfarenheter av det.  
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Introduktion 
Hälsan är ojämn fördelad i samhället och påverkas av flera olika faktorer som samverkar och 

formar individen. Sociala och ekonomiska förhållanden påverkar människans livsvillkor som 

var individen föds, växer upp, studerar, arbetar och åldras i (Rostila & Toivanen, 2018). 

Individer i samhället har även olika förutsättningar att förstå och omsätta hälsobudskap 

(Tillgren m.fl., 2020) och det är något som bör tas hänsyn till i folkhälsoarbetet. Forskning 

visar ett positivt samband mellan hälsolitteracitet och hälsa (Wångdahl m.fl., 2014) och därför 

är det en hållbar investering att stärka hälsolitteracitet hos både individ och samhälle (Tillgren 

m.fl., 2020) för en mer jämlik hälsa. Socialstyrelsen (2013a) har rapporterat om skillnader i 

oral hälsa, där barns munhälsa påverkas av föräldrarnas sociala förhållanden. Barn löper 

större risk att drabbas av karies om föräldrarna exempelvis är lågutbildade eller är 

biståndstagare jämfört med om föräldrarna inte är det. 

 

Folktandvården i Västra Götalandsregionen har i ett projekt anställt fem hälsopromotörer på 

kliniker i prioriterade områden. Syftet är att stödja föräldrar som har barn i åldrarna 0–6 år 

med karies eller stor risk för karies till beteendeförändringar som påverkar munhälsan positivt 

genom hälsofrämjande samtal. Målet är att minska karies och öka jämlikhet i hälsa 

tillsammans med att utveckla en ny profession och ett nytt koncept inom tandvården (Västra 

Götalandsregionen, 2021). 

 

Att göra beteendeförändringar kan vara utmanande, då människan i stor utsträckning är styrd 

av vanor (Neuman & Gronow, 2019) och därför kan ökade kunskaper om hur 

hälsopromotörerna arbetar med familjernas förändring av levnadsvanor vara viktigt. Det 

skulle kunna bidra med viktig kunskap för implementering av en ny yrkesroll och utveckling 

av det hälsofrämjande arbetet i samhället. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska hälsopromotörers upplevelser av framgångsfaktorer och 

utmaningar vid hälsofrämjande samtal inom Folktandvården med fokus på kostvanor hos 

familjer som har barn under sex år med karies eller med risk för karies. Det undersöks med 

utgångspunkt i två frågeställningar: 

 

 

• Vad är hälsopromotörernas erfarenheter av framgångsfaktorer och utmaningar i mötet 

med familjerna vid hälsosamtal och i deras beteendeförändringar? 

 

 

• Vilka erfarenheter har hälsopromotörerna upplevt i etableringen av en ny roll och hur 

ser de på utvecklingen av rollen i framtiden? 
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Bakgrund 

Salutogent och patogent förhållningssätt 

World Health Organization (2022a) definierar hälsa inte bara som frånvaro av sjukdom, utan 

att hälsa är ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande. Enligt 

Kostenius och Lindqvist (2006) kan hälsofrågor ha två utgångspunkter, hälsa eller ohälsa. 

Hälsa syftar till det salutogena perspektivet och ohälsa det patogena. Antonovsky (1987) 

myntade de salutogena perspektivet som bygger på kunskap om hälsa och friskfaktorer. I det 

här perspektivet ser man till hela människan genom att försöka förstå personens historia och 

sammanhang, för att se var på ett multidimensionellt kontinuum personens hälsa befinner sig. 

Arbetssättet utgår från ett hälsofrämjande förhållningssätt. Ett patogent synsätt fokuserar 

istället på sjukdomen och dess botemedel. Man ser på personen som frisk eller sjuk där 

arbetssättet istället blir att man vill bota, då man ser till symtomen och den sjuka delen av 

människan. Antonovsky menar inte att det patogena synsättet bör förkastas, utan att synsätten 

bör ses som komplement.  

Hälsopromotion 

Hälsopromotion syftar till att skapa förutsättningar för välbefinnande och hälsa där man har 

ett helhetsperspektiv som utgångspunkt. Korp (2016) sammanfattar hälsopromotion i de 

grundläggande principerna: holistiska strategier, holistisk syn på hälsa, jämlikhet och 

empowerment.  

 

Holistiska strategier innebär samverkan mellan olika samhällssektorer och arenor där olika 

tillvägagångssätt tillämpas och används för att främja hälsa (Korp, 2016). Fokus förflyttas 

från individers beteende och istället ser man till samspelet mellan miljö och individ. En 

holistisk syn på hälsa innebär att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom, utan man ser till 

människan som helhet. Vidare menar författaren att hälsa inte är ett mål i sig, utan en resurs i 

vardagslivet såväl ekonomisk, social och personlig utveckling. World Health Organization 

(2022b) definierar hälsopromotion enligt nedan:  

 
Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health. 
 

Enligt Korp (2016) är jämlikhet i hälsa ett viktigt begrepp inom hälsopromotion, eftersom det 

finns stora skillnader i människors hälsa både mellan och inom länder. När jämlik hälsa 

diskuteras syftas det på de orättvisa skillnader mellan människors hälsa som är påverkbara. 

Empowerment är det mest centrala begrepp inom hälsopromotion och innebär egenmakt och 

delaktighet. Empowerment innefattar att ha resurser som möjliggör handling, som exempelvis 

självkänsla, motivation och kunskap (Korp, 2016). Empowerment kan ses som en hjälp till 

självhjälp, ett sätt att kunna väcka medvetenhet och förstärka egenmakten hos individen. 

Strategier som kan leda till ökad empowerment är väsentliga inom allt förebyggande 

hälsoarbete (Kostenius & Lindqvist, 2006).  
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Hälsolitteracitet 

Hälsolitteracitet innebär i stora drag att kunna inhämta hälsoinformation, förstå och praktiskt 

kunna tillämpa den. För individen innebär det också att kritiskt kunna granska 

hälsoinformation, göra hälsofrämjande val för sig själv och andra människor och kunna förstå 

konsekvenser av sitt handlande (Tillgren m.fl., 2020). World Health Organization (1998) 

definierar begreppet enligt nedan:   

 
Health literacy implies the achievement of a level of knowledge, personal skills and confidence to take 

action to improve personal and community health by changing personal lifestyles and living conditions. 

Thus, health literacy means more than being able to read pamphlets and make appointments. By 

improving people’s access to health information, and their capacity to use it effectively, health literacy 

is critical to empowerment. 
 

Hälsolitteracitet bygger på fem centrala värden: människovärde och integritet; omsorg och 

rättvisa; autonomi och självbestämmande; empowerment och delaktighet samt jämlikhet. 

Människovärdet är grundläggande för samtliga värden och har sin grund i alla människors 

lika värde, oberoende om livsåskådningen är hälsofrämjande eller inte. I relation till ett 

mångkulturellt samhälle innebär det bland annat att ha respekt för olika kulturers syn på hälsa 

och hälsokunskap. Omsorg är grunden för hälsofrämjande arbete och på en interaktionsnivå 

handlar det om att se till att var och en ska kunna tillgodogöra sig hälsoinformation och 

värdera den på ett sådant sätt för att kunna göra hälsosamma val. På samhällsnivå kan rättvisa 

och jämlikhet innebära att varje individ har rätt till hälsoinformation som kan förstås. 

Autonomi innebär att individen tar självständiga och frivilliga beslut om det som påverkar 

hälsan. När samtliga värden samexisterar ges möjlighet till en hälsomedvetenhet och skapar 

förutsättningar för att stärka empowerment och delaktighet hos individen och det kollektiva 

hälsofrämjande arbetet (Särvimäki & Stenbock-Hult, 2020). 

 

En tvärsnittsstudie i Sverige som utfördes bland nyanlända vuxna med utomeuropeiskt 

ursprung visar på ett positivt samband mellan grad av hälsolitteracitet och hälsa. Över hälften 

visar på otillräcklig hälsolitteracitet. De med lägst utbildningsnivå hade också låg 

hälsolitteracitet (Wångdahl m.fl., 2014). Wångdahl och Sørensen (2020) betonar däremot 

vikten av att inte använda utbildningsnivå som en indikator på en individs hälsa då olika 

kunskapsnivåer inte verkar ha ett samband inom hälsokunskap hos migranter. I en studie av 

Khodadadi m.fl. (2016) visas ett signifikant samband mellan otillräcklig hälsolitteracitet hos 

föräldrar och karies hos deras barn som var mellan ca 2-7 år. När det kontrollerades för 

faktorer som demografi och socioekonomi var sambandet inte signifikant. Författarna föreslår 

att interventioner som ökar föräldrarnas hälsolitteracitet bör genomföras för att främja 

munhälsan.  

Hälsokommunikation och hälsosamtal 

Kommunikation är det främsta redskapet i ett hälsofrämjande arbete (Scriven, 2016). 

Samtidigt som kommunikationen ska vara rak, tydlig och utan tveksamheter behöver den vara 

nyanserad. Det finns olika utmaningar i kommunikationen som hälsoarbetare kan stöta på 

som till exempel när olika verksamheter inom vården ger olika råd eller om patienten får 

motstridiga råd från familj eller grannar. Sociala och kulturella klyftor kan också påverka 
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kommunikationen som till exempel religiösa eller kulturella skillnader och värderingar i 

synen på till exempel kost och hälsa.  

 

Andra faktorer som kan vara betydande är om det finns andra personliga aspekter som 

individens psykiska mående och egenvärde som begränsar mottagligheten. Ett annat hinder 

kan vara patientens inställning och uppfattning till hälsoarbetaren som kan upplevas som ett 

hot, eftersom hälso- och sjukvård kan upplevas som en myndighet och att patienten inte vill 

bli utsatt för frågor om hälsan. Utbildningsgrad och språkförståelse är faktorer som spelar in 

hur hälsobudskap når fram och tas emot (Scriven, 2016). 

 

En samtalsmetod som kan användas vid rådgivning och förändringsprocesser är motiverande 

samtal (MI) (Socialstyrelsen, 2019). Enligt Cartes-Velasquez m.fl. (2017) har MI visat 

positiva resultat kopplat till olika tandvårdsmiljöer. MI är en samtalsmetod där man vill 

utforska och förstå klientens motivation och för att kunna göra det behöver man aktivt lyssna 

på klienten och ställa öppna frågor (Rosengren, 2012). MI är ett samarbete som pågår mellan 

rådgivaren och individen. Individen behöver själv vara med och vara delaktig i 

förändringsprocessen, på så vis får individen förstärkt egenmakt och stärker sin tro på sin 

egen förmåga. 

Tandhälsa, karies och kostvanor 

Karies är den vanligaste sjukdomen i världen och står för den högsta prevalensen av den 

globala sjukdomsbördan (Peres m.fl., 2019; Vos m.fl., 2017). År 2017 var två av de tio 

vanligaste orsaker till högst incidens i världen karies i mjölktänder och karies i permanenta 

tänder (Vos m.fl., 2017). Karies ökar i flera av världens låg- och medelinkomstländer (Peres 

m.fl., 2019). Globalt sett har karies minskat hos barn, fastän majoriteten av barn världen över 

fortfarande bär på en signifikant nivå. Minskningen har främst skett i populationer som är 

socialt och ekonomiskt gynnade och det finns en socioekonomisk ojämlikhet när det kommer 

till barns munhälsa (Do, 2012). Karies fortsätter även att minska hos barn i Sverige, men det 

är en stor skillnad av dess utbredning mellan landstingen (Socialstyrelsen, 2013b). 

Utbredningen av karies är större i grupper med lägre socioekonomi, medan karies är mer 

begränsad till subgrupper i de mer utvecklade grupperna med högre socioekonomi (Do, 

2012). Barn som kommer från en lägre socioekonomisk bakgrund har en större risk att en 

dålig munhälsa påverkar deras vardagliga liv (Clarke & Stevens, 2019).    

 

Karies är en sjukdom som uppkommer när det sker en obalans i jämvikten mellan munnens 

försvar och tandytans bakterier. Bakterierna kan omvandla socker som konsumeras till syror, 

vilket skapar ett lågt pH i munnen som vidare luckrar upp tandytan. Bakterierna kan då 

angripa tanden och karies bildas (Västra Götalandsregionen, 2022). Kostvanor och kostråd 

har en betydande roll i behandlingen av karies. Kariesutvecklingen påverkas av både mängd 

och frekvens av livsmedel där socker ingår. Mer frekventa intag av socker leder till att 

tänderna befinner sig en längre tid vid det kritiska pH-värdet och bidrar till en 

avmineralisering av tandstrukturen (Clarke & Stevens, 2019). Munnens saliv kan återställa 

pH-balansen i munnen när tänderna får vila mellan måltiderna, gärna minst två timmar 

(Västra Götalandsregionen, 2022).  
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Generellt sett tar det lång tid för kariesskador att utvecklas, oftast över flera år 

(Socialstyrelsen, 2013b). När personer väl fått karies ökar risken för att skadan kan utvecklas 

och att nya kariesskador bildas, vilket kan innefatta obehag och värk för personen. Det är 

därför viktigt med orsaksinriktade åtgärder, eftersom det kan hämma den begynnande skadan. 

En lagning av enstaka tand inverkar inte på sjukdomen i stort. Parallellt med 

behandlingsåtgärder bör därför förebyggande insatser sättas in, eftersom det kan motverka 

utveckling av sjukdomen. Mouradian m.fl. (2000) menar att förebyggande tandvård i tidig 

ålder bör prioriteras med tanke på den potential som finns vid tidig behandling. Det är även 

kostnadseffektivt att arbeta förebyggande när det kommer till barns munhälsa. 

 

Clarke och Stevens (2019) menar att ohanterad karies kan ha en negativ inverkan på både 

barnet och barnets livskvalitet genom exempelvis smärta, ätsvårigheter, möjlighet till lek samt 

påverka sömnen negativt. Barnet får även en högre frånvaro i skolan, både på grund av 

sjukdomen samt tandvårdsbesöken. Författarna menar att en nyckelfaktor för färdighet i 

skolan är en god munhälsa. Svår karies hos barn kan även påverka tillväxten och ge ännu 

sämre livskvalité. Det medför dessutom risker om akuta infektioner tillkommer, vid 

ordinerade antibiotikakurer kan biverkningar tillkomma och barnet utsätts för en ökad risk vid 

ingrepp under narkos.  

 

Hälsosamma kostråd, enligt Clarke och Stevens (2019), bör ges till föräldrar och patienter på 

ett mer rutinmässigt sätt. Detta för att inte bara främja munhälsa, utan att främja hälsa i stort, 

som att minska risken för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Kostbeteenden 

kan vara utmanade att förändra men det ligger en stor vikt i att reglera frekvensen av intag av 

sockerrika produkter och utesluta sockerhaltiga drycker under natten. Clarke och Stevens 

menar att all vårdpersonal bör vara medvetna om riskfaktorerna för karies samt även arbeta 

tillsammans för att stödja dessa familjer i att förbättra munhälsan. 

 

Socialstyrelsen lyfter behovet av åtgärder för att förbättra tandhälsan och att de behöver riktas 

till hela familjen, där levnadsvanor och munhälsa är i fokus. För att öka förutsättningarna att 

barnen ska komma till tandläkaren är det viktigt att särskilt vända sig till de föräldrar som har 

dålig tandhälsa eller är nya i det svenska samhället (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

Ett hälsofrämjande projekt inom Folktandvården 

Hälsoodontologiska enheten inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen drev under 

2019-2020 ett pilotprojekt som innebar att en hälsopromotör arbetade hälsopromotivt inom 

tandvården för en förbättrad munhälsa hos barn i åldrarna 0-6 år (Västra Götalandsregionen, 

2021). Erfarenheterna och det goda utfallet har föranlett till att ytterligare fem 

hälsopromotörer har anställts i ett förnyat projektavtal som löper under tre år (2021-2024). 

 

Grunden för pilotprojektet var att karies ökat hos barn i åldrarna 0-6 år och att det finns en 

ojämlik fördelning av tandhälsa hos befolkningen. Hälsopromotörernas roll och projektets 

syfte är att stödja familjer till förändrade levnadsvanor genom hälsosamtal som kan leda till 

minskad karies. För att nå ut till målgruppen samverkar man också med olika aktörer, 

exempelvis öppna förskolor, familjecentraler och barnavårdscentraler. Projektets mål, förutom 
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minskad karies hos barn under sex år, är att en ny profession och ett nytt koncept ska 

utvecklas inom tandvården (Västra Götalandsregionen, 2021). 

 

Metod 

Design 

Studien har en induktiv ansats och är en kvalitativ intervjustudie vars syfte är att nå en djup 

och detaljerad förståelse för det beskrivna syftet och frågeställningarna. Data har samlats in 

genom fokusgruppsintervju för att ge utrymme för diskussion. Vid analysering av det 

insamlade materialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys för att identifiera mönster, likheter 

och skillnader. Tolkningen av materialet skedde under analysen för att öka förståelsen samt 

kunna identifiera förklaringar, samband och betydelser (Kristensson, 2014). 

Urval 

Urvalet i fokusgruppsintervjun var fem hälsopromotörer. De utgör ett avsiktligt urval då de 

enhälligt besitter den information som efterfrågas i studien (Kristensson, 2014). För att 

säkerställa att intervjun kunde genomföras på arbetstid efterfrågades tillstånd av 

projektledaren. Projektledaren frågade sedan hälsopromotörerna om intresse fanns att delta i 

studien. Deltagarna fick sedan en officiell inbjudan från oss studenter i samband med ett 

informationsbrev (se bilaga 1) via e-post med en förfrågan om att delta i studien. Samtliga 

hälsopromotörer tillfrågades och samtliga deltog. 

Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum april 2022 i form av en fokusgruppsintervju. Vid intervjutillfället 

fick deltagarna läsa informationsbrevet igen för att sedan ge skriftligt samtycke till sitt 

deltagande (se bilaga 2). Intervjun delades in i två samtalsämnen. Det första var 

framgångsfaktorer vilket diskuterades i ca 45 minuter. Därefter togs en paus för att sedan 

diskutera utmaningar i ca 45 minuter. Två studenter agerade moderatorer genom att leda 

samtalet samt använde kompletterande frågor från intervjuguiden (se bilaga 3) vid behov. 

Tanken var inte att ställa alla frågor. En student var bisittare digitalt. Deltagarna hälsades 

välkomna och fick information om metoden, studiens syfte samt intervjuns upplägg. Samtalet 

spelades in via två mobiltelefoner samt en dator. 

Databearbetning och analys 

Vid databearbetning och analys användes en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Lundman och Graneheim (2017) metodologiska ansats, detta för att både kunna analysera 

utifrån det manifesta och latenta innehållet. Analysen har utförts med en induktiv ansats. 

Innan analyserna togs vid lyssnades ljudfil igenom och intervjun transkriberades ordagrant av 

alla tre studenter. Ur den transkriberade texten plockades meningsbärande enheter ut som 

svarade på undersökningsfrågorna. Därefter abstraherades de meningsbärande enheterna till 

koder (Lundman & Graneheim, 2017). Två separata analyser genomfördes av inhämtat 

material, en för varje frågeställning.  
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Genom att jämföra koderna på en manifest nivå under respektive analys, med avseende på 

likheter och skillnader, bildades underkategorier med liknande innehåll. Liknande 

underkategorier bildade sedan kategorier och därefter sammanfattades den övergripande 

betydelsen i ett tema, vilket speglar en högre abstraktionsnivå (Lundman & Graneheim, 

2017).  

 

För vardera analys samlades alla underkategorier, kategorier och temat i en figur för att få en 

överblick och för att säkerställa en representativ kategorisering i enlighet med studiens syfte 

och frågeställningar. Hela den kvalitativa innehållsanalysen gjordes i samråd med varandra 

där det krävdes diskussion och reflektion. Samtliga hälsopromotörer fick läsa resultatet för att 

säkerställa innehållets relevans. 

 

Metodologiska överväganden 

Fokusgruppsintervju som metod valdes för att utforska fem hälsopromotörers erfarenheter av 

hälsofrämjande samtal. Smithson (2008) menar att en mindre grupp om 4-8 deltagare i en 

fokusgruppsintervju kan underlätta för att ge alla utrymme att vara aktiva i diskussionen och 

kunna fördjupa sig i ämnet. Fördelen med gruppsamtal när deltagarna är en homogen grupp 

och ombeds prata om ett specifikt ämne är att det kan ge inblick i deltagarnas språk och 

begrepp när de strukturerar erfarenheter kring det specifika ämnet. 

 

Det är vanligt att ha en strukturerad intervjuguide som innehåller en lista med de ämnen som 

fokusgruppen önskas diskutera. När målet är att förstå hur deltagarna tänker underlättar det att 

ha en mindre strukturerad intervjuguide för att inte styra samtalet utan för att öppna upp och 

underlätta diskussionen. Fokusgruppsintervjuer ger förutsättningar för att diskutera personliga 

och kollektiva erfarenheter, vilket är en styrka med metoden. Metoden kan ge tid och 

utrymme för reflektion och diskussion av känsliga ämnen. Det kan kännas obekvämt som 

deltagare att prata om det som är mindre bra, både om gruppdeltagarna känner varandra eller 

är främlingar (Smithson, 2008).  

 

I arbetet har de fyra forskningsetiska principerna tagits hänsyn till: autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. Alla deltagare valde att delta av fri 

vilja och information gavs att deltagandet kunde avbrytas när som helst utan att en förklaring 

behövde ges (Kristensson, 2014). Dock tillfrågades hälsopromotörerna allra först av deras 

projektledare för att säkerställa om ett intresse för medverkan fanns. Detta kan då ha påverkat 

hälsopromotörerna i deras inställning till medverkan. Det gavs både skriftlig och muntlig 

information om studien och deltagarna fick skriva under en samtyckesblankett 

(Vetenskapsrådet, 2017). Endast två studenter kunde närvara på plats och en kunde vara med 

digitalt. Det övervägdes att flytta på intervjudatum, så alla kunde vara med, men då hade det 

funnits en risk att inte hinna färdigställa studien i tid.  

 

Som grupp är hälsopromotörerna lätta att identifiera och därför var det ett medvetet val att 

inte göra en detaljerad presentation av urvalet som till exempel kön, ålder eller utbildning. 

Deltagarna är medvetna om studiens syfte och att gruppen kan identifieras. Nyttan anses 
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överväga eventuella risker. Deltagarna har behandlats rättvist och deras medverkan var på lika 

villkor då alla fått samma information och samma samtalsämnen.  

 

Insamlad data har behandlats konfidentiellt med hänsyn till inte skada-principen (Kristensson, 

2014), då inspelningen inte har behandlats av obehöriga samt att inspelningarna kommer att 

raderas när uppsatsen är godkänd. Som moderator är det viktigt att inleda med att det som 

sägs under intervjun behandlas konfidentiellt, men moderatorn kan inte garantera att 

fokusgruppsdeltagarna kommer att göra det (Smithson, 2008).  

 

Resultat 
Resultatet presenteras inledningsvis med en figur för respektive tema. Presentationen är 

strukturerad efter kategorierna och underkategorierna som identifierats från 

fokusgruppsintervjun och därefter följer en beskrivande text med citat som avser att stödja 

och illustrera de resultat som presenteras. 

 

Helhetsperspektiv, stöttning och skicklig kommunikation är viktigt för 
beteendeförändringar och ökad hälsolitteracitet 

Hälsopromotörernas roll i det hälsofrämjande arbetet innehåller flera viktiga delar som 

hälsopromotörerna lyfter fram. Intervjuns resultat och viktiga fynd av hälsopromotörernas 

erfarenheter av framgångsfaktorer och utmaningar i mötet med familjerna vid hälsofrämjande 

samtal och i deras beteendeförändringar visas i figur 1.  
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Figur 1. En översikt över det övergripande temat, kategorier samt dess underkategorier 

kring hälsopromotörernas upplevelser av hälsofrämjande samtal. 
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förtroendet ska kunna växa och främja samtalet mellan båda parter. Deltagarna uttrycker sig 

så här:  

 
Men då är väl en framgångsfaktor att bygga just den här tilliten tänker jag, att möta dem där de är.  

 
Så det är väl en framgångsfaktor i hälsosamtal med samma person eller samma hälsopromotör varje 

gång, att man hinner bygga ett förtroende. 
 

En annan framgångsfaktor deltagarna lyfter är att tid är en förutsättning för goda samtal. Det 

krävs tid för att kunna möta familjerna ur ett helhetsperspektiv, tid att upptäcka 

bakomliggande orsaker, säkerställa deras förståelse och tid för att ta reda på eventuella behov 

av andra stödinsatser. Så här exemplifierar en deltagare det: 

 
Det handlar ju om tandhälsa, men vi har ju en förmåga att att möta och har tid och möjlighet att lyssna 

in var personen, var familjen är i ett helhetsperspektiv. 
 

Att kunna bjuda in till samtal i en mjuk miljö där familjen är i centrum anses också vara en 

framgångsfaktor. En mjukare miljö beskrivs som ett samtalsrum som skiljer sig från 

behandlingsrummen, där ska ingen tandläkarutrustning finnas utan här finns det istället 

leksaker, kritor och block samt en utformning som gör rummet mer tilltalande. Deltagarna ser 

en fördel med en avskild placering av samtalsrummet från resterande behandlingsrum. Detta 

bidrar till att familjerna får en förståelse att något annorlunda kommer hända, att de inte ska 

till tandläkaren för undersökning utan på hälsofrämjande samtal med en hälsopromotör. Då är 

det viktigt med faktorer som att rummet de möts av har en inbjudande och mjuk miljö för att 

kunna främja samtalen, där en deltagare säger så här: 

 
Det blir ganska sterilt i ett sånt undersökningsrum. Sen kanske det är någon gång som man måste sitta i 

ett sånt rum på grund av platsbrist, men det är ändå någonting vi har uttalat att vi inte egentligen vill för 

att skapa en mer inbjudande miljö. 

 

Ansvarsfördelning och stöttning i förändringsprocessen 

Hälsopromotörerna beskriver att det är viktigt att inleda samtalet med att ta reda på familjens 

förväntningar av mötet, men också vikten av att tydliggöra samtalets syfte. Familjen kan 

ibland tro att barnet ska undersökas i munnen och då är det viktigt att tydliggöra agendan och 

berätta att det är matvanor och barnets munhälsa som kommer att diskuteras. Deltagarna 

menar också att det är viktigt att klargöra sin roll som hälsopromotör, där de är ett stöd till 

familjen och tillsammans ska hjälpas åt för att förbättra barnets munhälsa.  

 
(...) att det är matvanorna och munhälsan, med hygienen då som vi ska prata om och precis som ni säger 

då att förtydliga, jag kommer inte att titta i någon mun utan vi ska bara prata, så att föräldrarna vet. De 

kanske vet att vi ska prata om hälsa, men att de vet hur samtalet kommer att gå till och att vi är ett stöd. 
 

(...) varför de träffar mig överhuvudtaget, det är inte att jag ska sitta och läxa upp på något sätt eller tala 

om vad de gör för fel utan för att vi tillsammans ska hjälpas åt för att barnet inte ska få ny karies eller 

mer karies än vad de redan har. 
 

Deltagarna beskriver vikten av att förmedla föräldrarnas ansvar för barnets munhälsa, så att 

föräldrarna inte skuldbelägger barnet. Samtalen handlar även om att uppmuntra föräldrarna i 
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att tro på sig själva samt stötta dem i deras föräldraroll, exempelvis i att sätta gränser. 

Deltagarna anser att det är en framgångsfaktor att förmedla föräldrarnas möjlighet till 

påverkan av barnets munhälsa. En utmaning kan vara att föräldrarna tror att de behöver 

förändra allt på en gång. Deltagarna upplever att det istället är framgångsrikt att ta små steg, 

vilket gör att föräldrarnas möjlighet att lyckas ökar och många upplever då att det är lättare att 

göra beteendeförändringar än vad de förväntade sig. Det handlar mycket om att 

medvetandegöra att små förändringar kan göra stor skillnad. 

 
Man stöttar ju föräldrarna i deras föräldraroll (...). De skriker om de inte får glass. Då liksom ah men 

som du som förälder har svårt att sätta gränser, du har svårt att ta emot känslorna ditt barn visar när det 

är argt, så du ger med dig.  
 

(...) att de som föräldrar, att de har så stor liksom betydelse i det här, att tandläkaren och 

tandsköterskorna de är duktiga på laga och fixa och sådär men den stora eller den viktiga behandlingen 

och medicineringen liksom är den som de gör hemma varje dag och att det här går verkligen att påverka 

(...). 

 

Ha en bred kompetens 
Deltagarna lyfter vikten av att ha en bred kompetens för att kunna möta familjerna ur ett 

helhetsperspektiv på människa, mat och hälsa, både i vilka råd som ges och för att få syn på 

bakomliggande faktorer när barnets munhälsa inte prioriteras. I de flesta fall är det 

kunskapsbrist som är orsaken, men det behöver inte alltid vara det. En viktig del av 

hälsofrämjande samtalet är att kartlägga familjebilden och se till livssituationen för att få reda 

på bakgrundshistorien om varför det är som det är. Till exempel familjesituation, kulturella 

aspekter, socioekonomi, om det finns äldre syskon som påverkar vad barnet äter eller om 

barnet spenderar mycket tid utanför hemmet. Deltagarna understryker att deras kunskap och 

förståelse om komplexiteten kring beteendeförändringar är viktig, att det kan ta tid att göra en 

förändring och att människor har olika förutsättningar att ta till sig hälsobudskap.  

  
Det kan ju vara det att det är maten och småätandet som är problemet, men vad är orsaken till att de 

småäter? (...) Vad är det för aktiviteter? Hur barnet reagerar, reagerar de lika i andra sammanhang eller 

är det bara vid maten? (...) väldigt viktigt att ta reda på varför det (...) är som det är och vad är 

bakgrundshistoriken? 
 

Jag tänker att det är en styrka och kompetens att se att hälsa är inte en sak utan att det finns ett 

helhetsperspektiv och att man har en förståelse för människors olikheter och olika möjligheter i att ta till 

sig hälsobudskap. 
 

Hälsopromotörerna menar att det är viktigt att bevara det salutogena perspektivet och 

uppmärksamma friskfaktorer för både patient och tandvårdspersonal, eftersom de arbetar med 

så mycket sjukdom. Det är viktigt att bekräfta vad familjen gör bra och vad som kan 

förbättras, vilket kan vara utmanande när man arbetar i ett patogent sammanhang. 

Hälsopromotörerna menar att man vill göra alla friska, men det kan inte alltid uppnås och det 

kan vara en utmaning att acceptera det då makten ligger hos föräldrarna. 

 
Det kanske är självklart ibland vissa saker men jag menar en friskfaktor kan vara att de borstar tänderna 

en gång om dagen som de inte har gjort innan, men det blir iallafall gjort (...). 
 



 16 

 

(...) vill så gärna att de här barnet ska få bli friskt eller få all den hjälp den kan få…. Att man inte alltid 

har den (...) makten, det är inte jag som har makten och göra förändringarna. 
 

Deltagarna uttrycker att den största utmaningen och utvecklingen har varit att möta olika 

kulturer och lyfter vikten av att ha en kulturell insikt och erfarenhet av att arbeta med många 

olika kulturer.  

 

Kommunikation är grundläggande och utmanande 
Deltagarna menar att ha ett bra underlag för kommunikation är betydelsefullt. Det är viktigt 

att kommunikationen i journalerna, både från tandsköterskan och i de egna, stämmer så det 

blir ett stöd i mötet med familjen så inget glöms bort eller missuppfattas. Att kommunicera 

med konkret material i form av enkla bilder är viktigt och framför allt när samtalen sker via 

telefontolk. Det kan vara en utmaning att ha ett tydligt budskap i arbetsmaterialet och 

samtidigt kommunicera hälsa på ett nyanserat sätt. 

 

När föräldrarna och hälsopromotören inte talar samma språk är tolk en förutsättning för 

samtal, men ofta även en utmaning. Deltagarnas erfarenheter är att det blir en annan kvalité på 

samtalet när tolken är på plats, till skillnad från att ha en telefontolk. Kommunikationen 

försvåras när tolken inte kan se bilder, samtalsunderlag eller föräldrarnas kroppsspråk. 

Kvalitén på samtalet beror även på tolkens kompetens och engagemang. 

 
Precis som att tolk är en fantastisk tillgång och möjlighet för oss så är det en av de största 

utmaningarna. 
 

Att hålla motiverande samtal anser hälsopromotörerna är en utmaning i den här målgruppen 

och samtalen behöver anpassas efter situation. Motiverande samtal handlar mycket om att 

hitta sina egna lösningar, vilket kan krocka med de olika kulturernas syn på de olika 

professionernas roller inom vården där det kan finnas en förväntan av att få tydliga och 

konkreta råd. Motiverande samtal försvåras även vid språkskillnader där tolken inte alltid 

översätter frågorna på samma sätt som hälsopromotören ställer dem.  

 
(...) ibland kan man ju uppleva att personen sitter där bara “men säg bara vad jag ska göra, säg vad som 

är rätt istället för att jag ska sitta här och berätta vad jag tänker kring det”, är också en sån här svår sak 

med MI tycker jag när man möter andra kulturer. 
 

En annan utmaning som hälsopromotörerna lyfter är när barnen närvarar vid samtalet. Det blir 

svårt att förmedla det man vill säga och föräldrarna har svårt att hålla fokus. Det är också 

svårt att prata om föräldraansvar då det finns risk att underminera föräldern i barnets närvaro. 

 

Deltagarna lyfter också utmaningen när inte samma förälder närvarar vid samtalen utan när 

andra familjemedlemmar kommer istället, då kontinuitet och uppföljning försvåras.  

 
Det gäller ju att ha en kontinuitet med en person egentligen för att man ska följa upp liksom, en 

överenskommelse att ah men vi pratade om att vi skulle göra den här förändringen till nästa gång och då 

kanske man har pratat med pappan, men nästa gång kommer morfar och han har inte hört någonting, 

han vet ingenting. Det är som ett första samtal med morfar också (...).  
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Stärka föräldrarnas hälsolitteracitet 
Deltagarna lyfter vikten av att utforska föräldrarnas kunskap under de hälsofrämjande 

samtalen för att kunna möta dem och utgå ifrån deras kunskapsnivå i förändringsprocessen. 

Alla familjer har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskap med sig in i denna process och 

då är det viktigt att man lägger tid på att hitta delar som man tillsammans kan stärka. Det 

framkommer även att det är viktigt att kunna korrigera felaktiga uppfattningar om kostvanor 

som familjerna kan ha som tidigare gjort att de inte sett var möjligheterna finns för att göra 

förändringar. Genom att ge dem mer information kan det leda till att föräldrarna får ett nytt 

perspektiv som i sig kan trigga motivationen till att göra förändringar. Att förmedla kunskap 

ur ett helhetsperspektiv och inte bara arbeta utifrån tandhälsan ges det möjligheter att främja 

hälsan i helhet.  

 
(...) för ibland kan det finnas jättemycket kunskap, men det är en social orsak kanske eller flykt eller 

struligt hemma som sagt, det kanske är någonting sånt som gör att vi sitter här. Så, men ibland så 

handlar det ju om tvärtom att det är okunskap. Att man behöver mer kunskap, mer information och då 

kan man också ändra det. 
 

(...) om man hittar den kopplingen också, att det är det som är bra för tänderna ofta är bra för hela 

hälsan så ökar ju motivationsfaktorn där också, så jobbar inte bara med tänderna. Det påverkar så 

mycket annat och man har möjlighet till att må mycket bättre.  
 

Deltagarna beskriver också vikten av att kunna öka föräldrarnas kunskap för att de i praktiken 

ska kunna göra förändringar. Att informera och ge verktyg till föräldrarna för att själva bli 

delaktiga i processen är en framgångsfaktor, exempelvis kan det vara att söka efter 

nyckelhålet vid inköp av matvaror. Det är också betydelsefullt att föräldrarna förstår att 

måltidsordningen och måltidsvanorna har en bidragande faktor på både munhälsan och hälsan 

i övrigt.  

 

Hälsopromotörerna berättar om att förstå och värdera information från olika arenor kan vara 

en utmaning för föräldrarna. Enligt deltagarna är det en utmaning att deras råd och 

rekommendationer ibland kan krocka med andra arenor vilket påverkar familjerna. Deltagarna 

uttrycker svårigheter när de möter familjer som fått råd från exempelvis barnavårdscentralen 

där råden är främjande för andra hälsoaspekter, men inte munhälsa. På samma sätt har olika 

kulturer olika syn på hälsa och då kan det kännas som att råden krockar. Har man däremot fått 

höra samma budskap från flera olika arenor kan familjerna få en igenkänningsfaktor och 

känna en trygghet i det som sägs.  

 
(...) det ger en trygghet till föräldrarna om de får ungefär samma budskap från många olika. Känns mer 

sannolikt att det faktiskt är så och att det blir lättare för dem.  
 

(...) att de ska amma länge sådär och de ammas väldigt tätt och de ammas genom hela natten och man 

ser att barnen börjar få hål och så förklarar man liksom varför det är en risk (...). Så det känns som man 

går emot på något sätt, något annat som hälso- och sjukvården säger att man ska göra eller vad som är 

hälsosamt, det krockar lite… Det är ju inte svart eller vitt (...). 
 

Deltagare har erfarit att föräldrarna ofta kommer tillbaka efter några samtal och berättar att 

hela familjen nu har gjort en förändring. När hela familjen involveras kan familjebandet 

stärkas samt att hälsan främjas för hela familjen. Det framkommer att många föräldrar även 
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blir bärare av den nya kunskapen till sin omgivning, vilket sprider kunskapen till fler personer 

samt kan ge stöd i beteendeförändringarna. Föräldrarna har berättat för hälsopromotörerna att 

det kan vara utmanande att få omgivningens stöd. De vanor som föräldrarna vill att barnen 

ska ha respekteras inte alltid i andra hushåll, vilket kan skapa en frustration hos föräldrarna. 

 

Deltagarna upplever att det kan vara svårt för familjen att se fördelarna med att arbeta 

hälsofrämjande innan de förstår allvaret i sjukdomen. Motivationen kan ofta öka när sjukdom 

uppstår, vilket gör det hälsofrämjande arbetet utmanande när barn exempelvis har flera 

riskfaktorer men inte utvecklat karies än.  

 
Jag upplever ganska mycket att föräldrarna kanske inte är motiverade förens de har förstått hur 

allvarligt det är. Att man behöver visa också på så här ser det ut, det här kan det leda till för att få 

föräldrarna motiverad. För de flesta vill ju sina barn väl, men de har inte förstått vad det kan leda till att 

ha hål i tänderna. 

 

Vikten av ett salutogent synsätt och känna tillhörighet vid utformningen av en 
ny roll 

Utifrån fokusgruppsintervjun sammanställdes ett tema av de fyra kategorier samt dess 

underkategorier kring de erfarenheter som hälsopromotörerna har upplevt i etableringen av en 

ny roll och hur ser de på utvecklingen av rollen i framtiden (se figur 2).  
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Figur 2. En översikt över det övergripande temat, kategorier samt dess underkategorier kring 

hälsopromotörernas erfarenheter av yrkesrollen. 

 

Utformningen av yrkesrollen är betydelsefull 
Deltagarna berättar om hur yrkesrollen formas under tiden. Det är viktigt att ha samverkan 

mellan olika arenor där deltagarna i framtiden önskar att få möjligheten att tillsammans få ha 

samtal med andra professioner. Det skulle underlätta att ha ett nätverk med olika funktioner 

för att lättare kunna hjälpa och lotsa familjerna vidare om en viss insats behövs samt för att 

kunna ge familjerna adekvata och samstämmiga råd. Deltagarna lyfter också värdet i att träffa 

familjer på andra arenor för att öka sin kunskap om målgruppen. 

 
(…) framgångsfaktor det här med vår samverkan, att identifierar vi att kanske föräldrarna behöver en 

insats, så kan vi också ha möjlighet att lotsa dem vidare genom att vi försöker skapa oss ett nätverk där 

vi vet också vad som finns inom området, hur de kan få stöd. Om det är familjestödjare på 

familjecentralen eller nåt… Att vi kan hjälpa dem att vara så bra föräldrar som möjligt. 

 

Det upplevs vara viktigt att ha varierade arbetsuppgifter, för att inte ha hälsofrämjande samtal 

på klinik hela dagarna. Deltagarna anser att samverkan samt input från andra yrkesgrupper är 

positivt. En idé om framtiden är att kunna utöka rollen och arbetsuppgifterna för att 

exempelvis även arbeta med personalhälsovård.  

Vikten av ett salutogent synsätt och känna tillhörighet vid utformningen av en ny 
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Jag tror inte det hade varit en framgångsfaktor i alla fall för mig att ha hälsosamtal varje dag, utan jag 

tror att framgångsfaktorn är att vi får göra olika saker.  
 

Deltagarna uttrycker en strävan efter att utvecklas i sin yrkesroll. Kompetensutveckling sker 

genom erfarenheter i hälsofrämjande samtal, i samtal mellan varandra, genom samverkan med 

andra funktioner och genom att ta in annan part i något kompletterande kompetensområde. Ett 

kompetensområde som flera av deltagarna önskar utveckla är exempelvis kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deltagarna uttrycker unisont att de lär sig hela 

tiden och säger att de är ödmjuka över vetskapen att de aldrig blir fullärda.  

 
Det är väl också något vi har med oss tänker jag att vi vet att vi inte är fullärda, utan att vi hela tiden 

utvecklas.  

 

En bred kompetens är viktig, men ibland är det svårt att dra en gräns för sitt 

kompetensområde. Deltagarna berättar om att hitta balansen mellan olika kompetens- och 

yrkesområden och veta när man ska lämna över eller vad de förväntas kunna. 

 
(...) hur mycket behöver vi kunna och när behöver vi lotsa vidare? Det är också en fråga man får ställa 

sig. 

 

Jag kan ju tycka att man ganska ofta får frågor som en tandläkare behöver svara på. Att hitta balansen 

där med vad man ska, liksom svara på och vad man ska lämna vidare och vad man förväntar sig att vi 

ska kunna och sådär. 

 

Det finns ett stort behov av hälsopromotörer 
Deltagarna upplever att behovet av fler hälsopromotörer är stort och att det inte endast är barn 

under sex år som skulle ha nytta av hälsofrämjande samtal inom Folktandvården, utan även 

fler åldersgrupper. Deltagarna har även fått frågan varför det inte finns en hälsopromotör på 

varje klinik.  

 
(...) det finns ett stort behov av vår yrkesgrupp inom tandvården, så upplever jag det och inte bara barn 

under sex år utan alla åldersgrupper.  

 

Viktigt men utmanande att arbeta salutogent 
Deltagarna upplever att det är utmanande att det salutogena perspektivet inte är etablerat fullt 

ut i samhället, vilket även blir påfrestande då rollen inte har landat inom Folktandvården 

ännu. Det hälsofrämjande arbetssättet skiljer sig från tandvårdens arbetssätt, vilket gör att 

rollen som hälsopromotör behöver förklaras och ibland försvaras.  

 
(...) Det är ju ingen som ifrågasätter vad en tandläkare är eller vad en tandsköterska är om den blir 

anställd på en klinik, så att det är även den största utmaningen tycker jag att man på nåt sätt ska försvara 

och förklara sin kunskap och sin roll till nästan varje person man möter, oavsett om det är en patient 

eller annan klinikpersonal.    
 

(...) en roll är otydlig som vi är inne på här, i en roll som inte är satt i ett system än, en roll som kräver 

att som vi ska flagga för vår egen betydelse. 
 



 21 

 

Att arbeta med långsiktiga beteendeförändringar och att de konkreta bevisen på framgång tar 

tid upplevs utmanande. Det finns en önskan att spola fram tiden för att visa på att barnets 

munhälsa har förbättrats. Det kan även vara utmanande när den kliniska personalen inte har 

samma förståelse av komplexiteten av beteendeförändringar. Det finns en önskan av mer 

stöttning och bekräftelse i att hälsopromotörernas arbete är värdefullt. 

 

Viktigt att känna sig som en del av Folktandvården 
Det framgår av deltagarna att det är en utmaning att känna sig ensam i sin yrkesroll och på 

arbetsplatsen. Ensamheten är något som är påtagligt då man inte har en fast arbetsplats utan 

cirkulerar mellan olika kliniker och uppdrag, där en känsla av otrygghet ofta växer i detta 

sammanhang. Deltagarna belyser skillnaden om man hade varit anställd på heltid vid samma 

klinik, att det skulle förbättra känslan av gemenskap. 

 

Det framgår också hur betydelsefullt det är att faktiskt känna en tillhörighet på arbetsplatsen. 

Att annan personal är inbjudande och inkluderande så att man känner sig uppmärksammad 

och få tillhöra gemenskapen. En deltagare beskriver hur olika det kan vara på klinikerna och 

att det ofta beror på klinikens storlek och personalen på plats. Det framkommer tydligt att 

bemötande och sammanhållning är viktigt för att känna tillhörighet. 

 
(...) jag har en liten klinik och en stor klinik, och även det är ju olika personer som jobbar (...) det skiljer 

sig, det är olika chefer och olika övrig personal som har olika bemötande (...). På den ena kliniken 

känner jag mig jätteensam, och på den andra är jag verkligen en del av personalen och det är helt 

annorlunda. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En styrka med metoden var att samtliga tillfrågade deltog i fokusgruppsintervjun. Deltagarna 

besitter en variation av erfarenheter och perspektiv från arbeten på olika kliniker, vilket gav 

ett djupt och omfångsrikt datamaterial. Metoden ansågs lämplig då det gav en djupare 

förståelse för deltagarnas erfarenheter där de fick diskutera och dela sina berättelser öppet och 

fritt. Det anses vara en styrka att det endast var fem deltagare, eftersom alla i gruppen kom till 

tals. En svaghet kan vara att en student deltog på distans via datorn på grund av sjukdom då 

känslan av att bli lyssnad av någon som inte är synlig skulle kunna öka risken för att 

deltagarna kände sig obekväma. Deltagarna fick dock information om upplägget och 

godkände det innan intervjun hölls. En fördel skulle däremot kunna vara att bara två studenter 

närvarade på plats för att inte det skulle bli en ojämn dynamik i rummet. 

 

Deltagarna uttryckte att det var positivt att ha träffat oss studenter tidigare i samband med 

samarbetet under verksamhetsförlagda utbildningen. Deltagarna är kollegor och känner därför 

varandra sedan tidigare, vilket troligtvis bidrog till den goda samtalsmiljön samt främjande 

diskussion. Det kan dock även ha hämmat diskussionen om det fanns etablerade 

diskussionsmönster i gruppen. Vetskapen av att det var en intervju samt att den spelades in på 

tre olika enheter kan ha hämmat diskussionen. För att motverka detta var intentionen att skapa 
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en välkomnande miljö med bordsdekoration, fika samt att intervjun genomfördes på deras 

arbetsplats.  

 

En styrka med metoden var att en intervjuguide användes. Intervjuguiden innehöll frågor som 

kunde ställas vid behov. Det var även ett stöd för att säkerställa att diskussionen skulle handla 

om studiens syfte. Alla frågor ställdes inte då deltagarna var aktiva under samtalet. Dock 

skulle en svaghet kunna vara att olika frågor ställdes vid de olika samtalsämnena och samma 

frågor ställdes under varierande tidpunkter för de olika samtalsämnena. Detta kan ha påverkat 

samtalets riktning. Smithson (2008) menar att beroende på när frågan ställs kan det generera 

olika svar.  

 

Det går inte att undgå att deltagarna kan vara partiska till sitt arbete och arbetssätt. Det ökar 

däremot trovärdigheten att deltagarna hade mycket att diskutera vid respektive ämne. Det 

bidrog till ett djupt och nyanserat material som lyfter både framgångsfaktorer och utmaningar. 

För att öka trovärdigheten i studien har triangulering tillämpats där samtliga studenter 

analyserat materialet. Delar av analysprocessen har även diskuterats med handledaren. 

Deltagarna kontaktades även via e-post för att ge möjlighet att kommentera resultatet. 

Återkopplingen var positiv och de hade ingenting som skulle redigeras eller tilläggas.  

 

Resultatdiskussion 

Hälsosamtalets framgångsfaktorer och utmaningar 
Enligt hälsopromotörerna är kommunikationen i hälsofrämjande samtal grundläggande, men 

även utmanande. Hälsopromotörerna använder sig av motiverande samtal som en grund, men 

de nämner att det finns flera kommunikationsbarriärer vid användandet av metoden. Ett 

kommunikationshinder som nämns är när barn är med i samtalet, då det kan bli ett störande 

moment som försvårar kommunikationen. Gayes och Steele (2014) menar att det är lämpligt 

att endast samtala med föräldrarna om det är ett litet barn. Författarna menar att när det gäller 

äldre barn fungerar MI-samtal bäst när barn och föräldrar tillsammans deltar i samtalen. Den 

här kunskapen skulle kunna vara användbar om hälsopromotörernas uppdrag inom 

Folktandvården utökas och även arbetar med äldre barn och ungdomar. Hälsopromotörerna 

uttrycket att det finns ett stort behov av fler hälsopromotörer. Det framgår att det inte endast 

är barn under sex år som skulle ha nytta av hälsofrämjande samtal utan även fler 

åldersgrupper, eftersom karies är ett utbrett problem (Socialstyrelsen, 2013b). Om insatsen 

riktar sig mot barn över sex år menar Kitzmann m.fl. (2010) att det är mest effektivt när både 

föräldrar och barn tillsammans deltar i samtalet. Det är en nyckelfaktor när föräldrar ökar sin 

kunskap och själva förändrar sina levnadsvanor tillsammans med barnet. Om 

hälsopromotörernas arbete utökas till äldre barn kan kunskap kring hur man engagerar och 

inkluderar både barn och föräldrar vara relevant för att öka delaktighet och vidare ge så stora 

effekter som möjligt som även är hållbara över tid. Lang m.fl. (2021) menar att det efterfrågas 

ett större ansvar inom tandvården att arbeta mer hälsofrämjande genom att fler professioner 

bör utbildas inom arbetssättet och att det är väsentligt att arbeta tvärvetenskapligt med andra 

professioner som redan har det hälsofrämjande perspektivet.   

 

Andra kommunikationsbarriärer som lyfts är språk- och kulturskillnader. Motiverande samtal 

verkar vara den mest effektiva strategin för beteendeförändring när det kommer till munhälsa 
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och som även är hållbara över tid (Albino & Tiwari, 2016). Tidigare forskning visar däremot 

att motiverande samtal är mest effektivt när familjen har samma kulturella bakgrund som 

vårdgivaren (Gayes & Steele, 2014), vilket hälsopromotörerna många gånger inte har då 

målgruppen är mångkulturell. Personal inom tandvården har tidigare uttryckt språk- och 

kulturskillnader som kommunikationsbarriärer (Tseng m.fl., 2021). Hälsopromotörerna menar 

att utmaningar i språkskillnader vid motiverande samtal kan vara hur tolken översätter 

frågorna. Resultatet tyder på att kulturskillnader kan speglas i att hälsopromotörerna och 

familjerna har olika syn på mat och hälsa. En reflektion är att det är viktigt att belysa att det 

inte bara är målgruppen som står inför utmaningar när det kommer till kulturskillnader utan 

även hälsopromotörer. Det är viktigt att som vårdpersonal visa en tillit till de kunskaper 

familjerna redan besitter och att lyssna och vara öppna för familjernas upplevelser och 

förståelse. Andra kulturskillnader som hälsopromotörerna nämner är vad föräldrarna förväntar 

sig av hälso- och sjukvården. Föräldrarna kan uppleva att det är främmande att de själva ska 

sitta på svaren, vilket bland annat kännetecknar MI, och istället önskar de få berättat vad de 

ska göra. En studie om hur hälsoinformation ges till nyinflyttade i Sverige visar att konkreta 

instruktioner och förklaringar om hur sjukdom kan förebyggas och hur symptom kan 

behandlas är framgångsrikt och når fram till individen lättare (Mårtensson m.fl., 2020). 

Hälsopromotörerna påtalar brister i den här samtalsmetoden och utifrån resultatet kan man 

vidare behöva utforska om motiverande samtal är den mest relevanta samtalsmetoden för den 

här målgruppen och hur kan man ge tydliga och konkreta råd utan att inkräkta på individens 

integritet?  

 

Hälsopromotörerna har erfarit att det är utmanande att möta människor från andra kulturer för 

att man behöver förhålla sig på olika sätt, men att det har bidragit till en utveckling av en 

kulturell insikt och kompetens. Wångdahl och Sørensen (2020) skriver om tidigare forskning 

som visar ett behov av att förbättra kommunikationen mellan migrant och vårdpersonal samt 

att öka förståelsen för migranternas sociala kontext. Vidare lyfts vikten av att vara 

kulturkänslig och kulturkompetent i mötet och i det hälsofrämjande arbetet tillsammans med 

migranter eftersom de sociala och kulturella skillnaderna mellan vårdpersonal och patient kan 

vara stor, vilket kan försämra patientens mottaglighet. Personal inom hälsovård kan med 

fördel få utbildning i kulturkänslig diagnostik och behandling när målgruppen har olika 

kulturella bakgrunder. En egen tanke är att val av frågor och hur de ställs kan vara betydande 

för att lära sig och förstå familjen. Det är viktigt att lyssna på familjen och vara ödmjuk inför 

varje familjs kultur och syn på hälsa.  

 

Hälsopromotörerna berättar att det även är betydelsefullt att kartlägga familjens levnadsvanor 

och att förstå föräldrarnas kunskap om karies för att möta föräldrarna där de är, vilket Tillgren 

m.fl. (2020) tar upp som en av de viktigaste principerna för hälsofrämjande arbete. Tidigare 

forskning visar att hälsofrämjande insatser för att öka hälsolitteracitet hos familjer som har 

barn med karies har gett positiva resultat (Gibbs m.fl., 2015; Albino & Tiwari, 2016). En 

studie visar att utbildning om munhälsa ger ett förändrat beteende, ökar kunskap hos 

föräldrarna och visar förbättrad munhälsa hos barnet (Gibbs m.fl., 2015). Hälsopromotörerna 

menar att det är viktigt för föräldrarna att kunna omsätta kunskapen till praktiskt handlande, 

exempelvis i att söka upp mer information eller göra hälsosamma matval. På så sätt kan ökad 

hälsolitteracitet bidra till stärkt empowerment. Tillgren m.fl. (2020) lyfter dialogen och 
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delaktigheten som två faktorer till att medvetandegöra och stärka tron på sin förmåga. För att 

göra en förändring behöver både autonomi och empowerment finnas parallellt.  

 

Det kan vara en utmaning att öka målgruppens hälsolitteracitet. Tseng m.fl. (2021) visar att 

det är vanligt att ha svårigheter att ta till sig kunskap och att ha en bristande hälsolitteracitet, 

vilket försvårar kommunikationen. Hälsopromotörerna uttrycker dock att målgruppen är 

heterogen och förutsättningarna att ta till sig hälsobudskap kan skilja sig åt. Migranter kan 

även uppleva hälsoinformation som motstridig än den kunskap som förvärvats i hemlandet 

(Mårtensson m.fl., 2020). Av den anledningen kan det vara av stor vikt att lägga tid på att 

säkerställa föräldrarnas förståelse för att kunna förändra sina levnadsvanor, vilket resultatet 

visar är en framgångsfaktor. En reflektion är att när familjer har ett annat språk och kultur än 

landet de bor i är det förståeligt att det kan vara problematiskt att ta till sig hälsobudskap. 

Mårtensson m.fl. (2020) menar att patienten upplever det positivt när vårdpersonal uttrycker 

en vilja att förstå och bli förstådd. Hälsopromotörerna har erfarit att det är viktigt att familjen 

känner sig hörda och bekräftade. När hälsosamtalet dessutom leder fram till en större 

förståelse och adekvat information, vilket stärker empowerment, kan det leda till en större 

chans till förändrade levnadsvanor. Patienten kan med fördel själv få återberätta med egna ord 

vad man minns tagits upp under samtalet och hur man förstått informationen (Wångdahl & 

Sørensen, 2020). Enligt Kessels (2003) missförstår eller glömmer patienter omedelbart över 

hälften av informationen som ges vid möte med vårdpersonal. Av den anledningen kan 

återberättande vara behjälpligt genom att ge möjlighet att identifiera samt korrigera eventuella 

missförstånd. Att ha tid är en av förutsättningarna för ökad hälsolitteracitet och säkerställa att 

informationen förstås.  

 

Hälsopromotörna uttrycker att en av framgångsfaktorerna är samverkan mellan olika arenor 

och professioner. Tillgren m.fl. (2020) lyfter vikten av att stärka hälsolitteracitet både ur ett 

individ- och samhällsperspektiv, vilket innebär att individens sociala stöd är betydande 

tillsammans med olika professioners stöttning. En hållbar hälsolitteracitet skapas genom 

intersektionell samverkan mellan olika professioner där livsvillkor, levnadsmiljöer och 

levnadsvanor innefattas. Samtidigt som stöttning av olika professioner är en viktig 

förutsättning för att stärka hälsolitteraciteten menar hälsopromotörerna att det är ett dilemma 

att föräldrar får motsägande hälsobudskap från olika professioner. Mårtensson m.fl. (2020) 

menar att när hälsoinformation skiljer åt sig mellan olika professioner skapar det förvirring 

om vilken information som är tillförlitlig. Det kan innebära ytterligare en svårighet för 

målgruppen, där flera kan ha svårigheter att ta till sig och tolka hälsoinformation och förhålla 

sig nyanserat till den (Tillgren m.fl., 2020). En sammanfattande reflektion om att stärka 

hälsolitteraciteten hos familjer är att det kan innebära mer än att ge information om hälsa. 

Språkbarriärer, kulturskillnader och andra bakomliggande orsaker som kan vara komplexa 

faktorer att sätta sig in i och förstå. Det innebär också att anta ett ödmjukt förhållningssätt 

inför den kontext som familjen befinner sig i, att kunna lyssna på djupet och en vilja att förstå 

och inte lägga allt ansvar på individen. 

 

Ytterligare en framgångsfaktor och utmaning som deltagarna erfarit i mötet med familjerna 

vid hälsosamtal och i deras beteendeförändringar är ansvarsfördelning och stöttning i 

förändringsprocessen. Deltagarna menar att det är viktigt att stötta föräldrarna i deras 

föräldraroll och att tro på sig själva, vilket innefattar att hälsopromotörerna stärker 
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föräldrarnas self-efficacy. Self-efficacy innebär tron på sin egen förmåga att kunna förändra 

ett beteende (Nutbeam m.fl., 2010). Albert Bandura, grundaren av begreppet, menar att self-

efficacy är en grundförutsättning för att lyckas med en beteendeförändring och att det därför 

bör främjas. Self-efficacy kommer även påverka storleken på individens insats och vidare 

utfallet. Resultatet visar även att hälsopromotörerna erfarit att föräldrarna inte alltid är 

benägna att göra en beteendeförändring förrän de förstår allvaret i att sitt barn har karies. 

Hälsopromotörerna har upplevt att föräldrarnas motivation och benägenhet till 

beteendeförändring kan öka om hälsopromotörerna visar hur illa det faktiskt är och vad karies 

kan leda till. Enligt Health Belief Model (HBM) är uppfattningen om hur allvarliga 

konsekvenserna anses vara ett viktigt element till self-efficacy och vidare till en 

beteendeförändring (Nutbeam m.fl., 2010).  

 

Att stötta föräldrarna i deras föräldraroll menar hälsopromotörerna exempelvis kan innefatta 

att sätta gränser för barnet i vardagen. Hälsopromotörerna beskriver hur föräldrarna fokuserar 

på de kortsiktiga konsekvenserna och ger med sig för att barnet exempelvis inte ska gråta, 

medan hälsopromotörerna vill stötta föräldrarna i att se fördelarna med de långsiktiga 

konsekvenserna. Bandura belyser vikten av att härda ut genom de kortsiktiga konsekvenserna 

som kan vara negativa för att uppnå det långsiktiga målet (Nutbeam m.fl., 2010). Resultatet 

visar också hur viktigt det är att förmedla föräldrarnas möjligheter till att påverka deras barns 

munhälsa, där små förändringar kan göra stor skillnad. HBM menar att de andra elementen till 

self-efficacy är om individen upplever sig mottaglig till problemet, om det finns en förändring 

tillgänglig som minskar konsekvenserna och om fördelarna av handlandet väger upp för 

kostnaden av det (Nutbeam m.fl., 2010). Hälsopromotörerna menar att föräldrarna visar på en 

ökad motivation och empowerment när de inser att de själva har möjlighet att påverka barnets 

munhälsa och när de inser att förändringarna kan vara små förändringar i vanor som kan 

generera stora resultat. Motivation har en bidragande roll när det kommer till 

beteendeförändringar (Kostenius & Lindqvist, 2006). För att ta itu med förändringar finns det 

många faktorer som påverkar vår motivation. Dessa förändringar kräver både tid och energi 

för att genomföras. Man kan se motivation som en källa till allt som driver, inriktar och 

upprätthåller beteenden.  

 

Yrkesrollens framgångsfaktorer och utmaningar 
Resultatet visar att en erfarenhet som hälsopromotörerna upplevt i etableringen av en ny roll 

är att det är viktigt men utmanande att arbeta salutogent. Den upplevda utmaningen är att det 

salutogena perspektivet inte är fullt etablerat i samhället och därav inte heller rollen som 

hälsopromotör inom Folktandvården. Tandvårdens sektor har nyligen gett mer plats till ett 

hälsofrämjande förhållningssätt genom att inkludera hälsopromotörer i arbetet kring munhälsa 

och beteendeförändringar. Mouradian m.fl. (2000) menar att främjande insatser i tidig ålder 

bör prioriteras på grund av den potential som finns vid tidig behandling. Dock finns det en 

utmaning enligt hälsopromotörerna att arbeta salutogent inom en sektor som från grunden 

arbetar patogent. Antonovskys intention är dock att kunna se dessa olika arbetssätt som 

komplementära (Antonovsky, 1987). Det är väsentligt att arbeta förebyggande och samtidigt 

kunna sätta in behandlingsåtgärder. Förebyggande insatser kan hindra sjukdomens uppkomst 

och utveckling och är även hälsoekonomiskt fördelaktigt (Socialstyrelsen, 2013b; Mouradian 

m.fl., 2000). Dock är det inte bara etableringen av det salutogena arbetssättet som är en 

utmaning, då hälsopromotörerna påpekar att familjerna kan ha svårt att se fördelarna med det 
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hälsofrämjande förhållningssättet. Som tidigare nämnts förstår oftast föräldrarna allvaret i 

sjukdomen först när problemen uppstår och konsekvenserna visar sig. Att arbeta 

förebyggande är svårare att förstå och ge motivation till.  

 

Det kan vara utmanande att ha en unik roll och att vara den enda hälsopromotören på en 

klinik, vilket hälsopromotörerna menar kan medföra en känsla av ensamhet. Det upplevs även 

vara utmanande att resultaten av deras arbete är långsiktiga och därför lyfter de hur värdefullt 

det är att få stöttning och bekräftelse i arbetet. Lang m.fl. (2021) lyfter bland annat att 

arbetsgrupper och kamratstöd är nyckelstrategier för en förbättrad kompetens i det 

hälsofrämjande arbetet inom munhälsa.  

 

En nyckelstrategi som identifierats för att förbättra det hälsofrämjande arbetet inom munhälsa 

är att främja samarbeten, både inom organisationer men också externt med andra 

organisationer (Lang m.fl., 2021). Det framkommer tydligt av hälsopromotörerna att 

samverkan med andra arenor är betydelsefullt och ger stöd i deras uppdrag. Genom att ha ett 

nätverk och arbeta tillsammans med andra professioner kan det generera till att man lättare 

kan stötta, hjälpa och lotsa vidare familjerna. Lang m.fl. (2021) lyfter betydelsen av 

samarbeten mellan den kliniska och hälsofrämjande personalen inom hälso- och sjukvården. 

Att arbeta tvärvetenskapligt, dela kompetens och expertis inom nutrition och munhälsa lyftes 

fram som en idealisk grund för att främja och utveckla kunskaper i det hälsofrämjande arbetet. 

Hälsopromotörerna lyfter vikten av att ha en strävan att utvecklas och ett sätt att göra det är 

genom samverkan med andra arenor med kompletterande kompetensområden.  

 

Slutsatser och implikationer 

Slutsatser som kan dras utifrån hälsopromotörernas erfarenheter är att helhetsperspektiv, 

stöttning och skicklig kommunikation är viktigt för beteendeförändringar och ökad 

hälsolitteracitet i det hälsofrämjande arbetet inom Folktandvården. Framgångsfaktorer och 

utmaningar i hälsofrämjande samtal är att ha en bred kompetens för att kunna möta familjerna 

med ett helhetsperspektiv. Det upplevs vidare viktigt att ha en miljö som främjar samtal, att 

stärka föräldrarnas hälsolitteracitet, att fördela ansvar och att stötta föräldrarna i processen. 

Att kunna anpassa kommunikationen till olika individer är grundläggande, men också 

utmanande. Andra slutsatser av hälsopromotörernas erfarenheter av yrkesrollen är att det är 

viktigt med ett salutogent synsätt och känna tillhörighet vid utformningen av en ny roll. I 

etableringen av en ny roll är utformningen av yrkesrollen betydelsefull, det är viktigt men 

utmanande att behålla det salutogena perspektivet och det är viktigt att känna sig som en del 

av Folktandvården. Hälsopromotörerna ser att det finns ett stort behov av yrkesrollen i 

framtiden.  

 

Studiens resultat är ett nedslag i hälsopromotörernas erfarenheter av ett pågående projekt och 

en möjlig etablering av en ny roll, vilket skulle kunna ligga till grund för utökandet av det 

hälsofrämjande arbetet inom tandvården såväl som andra aktörer inom hälso- och sjukvården. 

Genom att fånga upp barn med tidig kariesutveckling och stödja familjer till förändrade 

levnadsvanor skulle det kunna minska risken för karies och även andra livsstilsrelaterade 

sjukdomar. Genom att förstå betydelsen av hälspromotörernas roll skulle man kunna öppna 

för samverkan med fler arenor för att bidra till en förbättrad folkhälsa.  
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Studien bidrar med kunskap om hälsopromotörernas erfarenheter av arbetet inom 

Folktandvården. Resultatet visar dock inte på i vilken utsträckning hälsosamtalen faktiskt 

leder till ökad kunskap och beteendeförändring hos familjerna, utan fler studier behövs för att 

undersöka effekten av arbetet. Det skulle även vara av intresse att utforska familjens och 

tandvårdspersonalens erfarenheter för att utveckla det hälsofrämjande arbetssättet. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Förfrågan om att delta i fokusgruppintervju 

 

Vi vill med detta informationsbrev bjuda in dig till att medverka i en fokusgruppsintervju där 

du får reflektera och diskutera tillsammans med dina kollegor kring dina erfarenheter av 

framgångsfaktorer och utmaningar vid hälsofrämjande samtal inom Folktandvården. 

 

Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Göteborgs universitet som du 

har möjlighet att ta del av. Vi är medvetna om att det endast är fem hälsopromotörer inom 

Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 

att ingen individ kan identifieras och om ni vill så kan ni få läsa den innan den publiceras. 

 

Gruppintervjun kommer äga rum den 1 april mellan ca kl. 10-12 på Regionens Hus. Två av 

oss studenter kommer vara på plats och en student kommer vara bisittare via länk. 

  

Intervjun kommer att spelas in. Allt vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt så att 

inga obehöriga kan ta del av den och kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

Om du känner dig obekväm att vi spelar in ljudet vid intervjun eller har några frågor ber vi dig 

kontakta oss innan fredag den 1 april. Vid intervjun kommer du att få skriva på en 

samtyckesblankett. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta behöver du inte uppge varför. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Catrin, Ida och Julia 

 

Catrin Marklund 
Student inom kostvetenskap 
Hälsopromotionsprogrammet 

Ida Erlandsson 
Student inom kostvetenskap 
Hälsopromotionsprogrammet 

Julia Donaldson 
Student inom kostvetenskap 
Hälsopromotionsprogrammet 

 
Christina Berg 
Handledare 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

 
Samtycke till att delta i fokusgruppintervju om hälsopromotörers hälsofrämjande 

samtal inom Folktandvården 

 

 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 

 

Jag får behålla den skriftliga informationen.   

 

☐ Jag samtycker till att delta i gruppintervju. 

 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen 

jag fått. 

 

 

Plats och datum                                          Underskrift 

 

_______________________________                      ________________________________ 

 

      

Namnförtydligande 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycket har mottagits av Catrin Marklund, Ida Erlandsson och Julia Donaldson 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Framgångsfaktorer: 

 

Checkfrågor: 

● Vad finns det för framgångsfaktorer vid själva samtalet? 

● Vad har ni erfarit att familjerna upplever som framgångsfaktorer när de ska göra en 

förändring? 

 

Extra-frågor: 

● Vad har ni sett att sociala strukturer kan bidra med för framgångsfaktorer för familjens 

hälsa?   

● Vad kan hälsosamtalen leda till? 

● Hur påverkas familjerna av själva hälsosamtalet? 

● Vad har ni erfarit för framgångsfaktorer till att stärka individens tilltro till sin egen 

förmåga? 

● Vad har ni erfarit för framgångsfaktorer i att stärka familjens hälsolitteracitet? 

● Vad har ni erfarit för framgångsfaktorer sett till familjens motivation? 

● Nu har vi samtalat en del utifrån ett mikroperspektiv, om vi lyfter det här till en 

makronivå vad får ni för tankar då? 

● Vad skulle ni säga är hälsopromotörens främsta framgångsfaktorer sett till kompetens 

i hälsosamtalen? 

● Hur tänker ni om de erfarenheter ni gjort och hur ni kanske skulle ha gjort annorlunda 

idag? Hur tänker ni framåt kring utveckling av ert arbetssätt? 

 

Utmaningar: 

 

Checkfrågor: 

● Vad finns det för utmaningar vid själva samtalet? 

● Vad har ni erfarit att familjerna upplever som utmaningar när de ska göra en 

förändring? 

 

Extra-frågor: 

● Vad har ni sett att sociala strukturer kan bidra med för utmaningar för familjens 

hälsa? 

● Vad kan hälsosamtalen leda till? (framtidsfokus, familjens vanor osv.) 

● Hur tror ni påverkas familjerna av hälsosamtalet? (själva samtalet) 

● Vad har ni erfarit för utmaningar till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga? 

● Vad har ni erfarit för utmaningar i att stärka familjens hälsolitteracitet? 

● Vad har ni erfarit för utmaningar sett till familjens motivation? 
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● Nu har vi samtalat en del utifrån ett mikroperspektiv, om vi lyfter det här till en 

makronivå, vad får ni för tankar då? 

● Om man ser det utifrån barnets perspektiv, vad kan ni se då för utmaningar i 

hälsosamtalet? 

● Vad skulle ni säga är hälsopromotörens främsta utmaningar är, sett till kompetens i 

hälsosamtalen? 

● Hur tänker ni om de erfarenheter ni gjort och hur ni kanske skulle ha gjort annorlunda 

idag? Hur tänker ni framåt kring utveckling av ert arbetssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


