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Prata levnadsvanor med föräldrar…
Utmaning och möjlighet

Att samtala om levnadsvanor på BHV

Sofia Trygg Lycke
Utbildare i Motiverande samtal, MINT certifierad MI-tränare
Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)
Specialistsjuksköterska, Vårdutvecklingsledare
Grundutbildad i psykoterapi med inriktning barn/ungdom & compassion
Sofia@trygg.se
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https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/halsoval/barnhalsovard/utbildningar-och-moten/fortbildningsdag-hosten-2021/

Några - konsekvenser eller risker med obesitas

Att ta upp ämnet och prata om levnadsvanor
• Hjälparen behöver veta varför
• Hjälparen behöver sakkunskap
vanor aktuella för förändring vad
• Hjälparen behöver kunskap om
hur lyfta frågan så att
motivationen ökar

Hjärta och
kärl

Påverkan på
inre organ
Insulinresistens

Dålig
självkänsla

Huden

Inkontinens
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60 % av alla barn
Graviditets
med obesitas
Förlossnings viktmobbas
diabetes
Ammar mindre
komplikationer
dagligen i skolan

Tandhälsa

Trötthet sömnproblem

Värk
sofia@trygg.se

Psykiska
problem

60 % av alla vuxna
Stress
uppger att de mött
fördomar i kontakt
med vården
Stigmatisering

Hormonpåverkan

Nedsatt
rörelseförmåga

Venös stas –
åderbråck
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Från HOBS
80-90 % av
bilderna i media
är
stigmatiserade
Utdragen
förlossning

E66 ICD10

Havandeskaps
förgiftning

Cancer
Operation

Artros

Hud – strie
Acanthosis
nigricans

Missbildningar
hos barnet

Stort barn
Dödföddhet
Postpartumblödning

Mycket för
tidig födsel
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En sak till …….

Varför ta upp det?
• Övervikt och fetma är en av de
största riskfaktorerna för
sjukdom och död i västvärlden
(Ref: WHO www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_en.pdf)

• Fetma medför en ökad risk för
tidig död, dvs före 33 åå. Tre
gånger ökad risk i BORIS
kohorten. ¼ hade fetma som
primär eller sekundär dödsorsak.
https://www.e-boris.se/barnfetma/om-barnfetma/
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Bild från Jacob Gudiol, www.tyngre.se
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Hjälparen behöver sakkunskap. ”Vad-et”

Flera delar för att det ska bli bra samtal
En del handlar om mig
som behandlare…

https://samverkan.regionsormla nd.se/for-va rdgiva re/ha lsoval/ barnha lsovard/utbildninga r-och-moten/fortbildnings dag-hoste n-2021/
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Motiverande Samtal
MI Motivational Interviewing

MI Evidens

Motiverande Samtal är en samarbetsinriktad
samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen
motivation och åtagande till förändring

Undvik konfrontation,
rättningsreflex
Undvik att aktivera och
förstärka
”motståndsreaktioner”

Empati

Framkalla och förstärka
förändringstal
Dämpa bibehållandetal

Motiverande Samtal. Att hjälpa människor till förändring.
2 013. William R. Miller & Stephen Rollnick
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Lundahl B et al (2013) Motivational interviewing in medical care settings: A systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Patient Education and Couseling 93 (2013) 157-168
Moyers T, Martin T, Houck J, Christopher P, Tonigan S, Amrhein P (2007) Client language as a mediator of
motivational interviewing efficacy: where is the evidence? Alcoholism: clinical and experimental research.
DOI 10.1111/j.1530-0277.2007.00492.x
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Kan vara en utmaning
•

Varannan förälder till barn 2-9 år med övervikt ser sitt barn som normalviktigt.

•

40 % av föräldrarna till barn med övervikt eller fetma oroar sig för att barnet ska bli magert. (Jmf med 33 procent av föräldrar till barn som är

Hur ser du på att …..?

underviktiga.)

Inte beredd

Osäker/tveksam

Beredd

Källa: Regber, S. Barriers and Facilitators of Health Promotion and Obesity Prevention in Early Childhood: A Focus on Parents Results from the IDEFICS Study, (2014)

”När en del föräldrar redan är lite ”taggarna utåt” när man behöver ta upp lite känsligare ämnen.
Just övervikt kan vara ett väldigt svårt samtal som jag därför själv tycker kan vara jobbigt just för att man
inte vet hur föräldern kommer reagera när man pratar om det.
Det är lätt att själv bli frustrerad när man inte når fram även om det inte är något man visar.”
Citat BVC - ssk
2021-11-18
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MI förhållningssätt

Rättningsreflex – omsorgsreflex- korrektionsreflex
• Betona
autonomi

• Övertyga

• Söka
samarbete

• Övertala

• Bekräfta

• Konfrontera, Korrigera
• Ge råd utan tillstånd
• Auktoritärt styrande
• Varnande
2021-11-18

Acceptans

MIanda
Medkänsla

Deci & Ryan, 1985.

Motiverande Samtal. A tt hjälpa människor till förändring.
2013. William R.Miller & S.Rollnick
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Bekräftelse: Kunnande,
färdigheter, förmågor,
uthållighet, kreativitet,
ansträngningar,
framsteg, styrkor
vilja är
och egenskaper Dinen starka
riktig styrka

Empatisk - kommunikation
Vad: Handlar om att förstå, känna in en annan
människas inre referensramar
Hur:
• Bekräfta, visa genuin uppskattning
• Öppna frågor
• Reflektera
• Sammanfatta

Modigt av dig att
berätta om dina
tankar runt hans vikt

Du är nyfiken,
en god
egenskap som
hjälper dig att ta
reda på saker!

sofia@trygg.se

Bekräfta/Affirmera

Berätta vad du ser!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv
Ansvarsfull
Bestämd
Djärv
Envis
Förnuftig
Försiktig
Glad
hoppfull

Klok
Kärleksfull
Mogen
Naturlig
Ordningsam
Påhittig
Stabil
Stark
Ärlig
Öppen

Accepterad, sedd,
tagen på allvar
ökar självkänslan
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• Bygger och stärker en positiv
självbild
• Bidrar till ökad självrespekt
• Gör att personen vågar ”se”
skillnaden mellan hur det är
och hur man önskar att det
var
• Kan medföra att personen
sätter ord på sin motivation
• Genererar förändringsprat
och minskar
”bibehållandeprat”
(Apodaca, 2013)

Ref: En viktig bok om övervikt
hos barn och ungdomar (2016) S. Trygg Lycke
2021-11-18

Locka
fram

När man visar en trygg och varm
interpersonell kontext bidrar man till
skapandet av inre motivation

Kan leda till försvar och
argumentation och hindra
förändring
sofia@trygg.se
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Äkta empati
Bekräftelse
Autonomi
Absolut värde

Samarbete

2021-11-18

sofia@trygg.se

3

2021-11-18

Öppna frågor som lockar fram förändringstal
• Vad är det som gör att du funderar på att…. Skäl

Lyssna, bekräfta och sammanfatta
det som är viktigt och ökar motivationen för personen

• Hur skulle du vilja att det var? Önskan
• Vad skulle du vinna på en förändring? Skäl
• Vad skulle du behöva ändra? Behov
• Vad skulle du klara av, om du väl bestämde dig?
Förmåga

2021-11-18
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”Teama” ihop er – Engagera alla i förändringen

Motivation
Vad öppnar ditt motivationsfönster?

BHV - Förälder

Barn

Motivationsfönster:
Vid nyår
På måndag morgon
Vid sjukdom
Vid smärta
Då en blir förälder

Kunskap om… Förväntan om resultatet
Medveten om…
Leder förändring till
något positivt?

Bekymrar sig över…
Betydelsefullt

Tilltro till den egna
förmågan

Ref: MI-Samtal och förhållningssätt. Att framkalla, förädla och förankra motivation.
Barth & Näsholm
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När det är svårt att förändra, beror det ofta på

sofia@trygg.se

Motivation är inte statiskt – det är en arbetsuppgift

Ambivalens

C Farbring

Man ser båda fördelar och nackdelar med förändringen
Hur ser du på att …..?
Inte beredd

Bibehållandeprat

Förändringsprat

Beredd

Osäker/tveksam

Vad handlar det om?
Kunskap?
Bekymmring?
Förväntan?
Tilltro?
2021-11-18

Förmåga?
Pratar vi om samma sak?

sofia@trygg.se
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Anpassa samtalets fokus

Vad menar du med mjölk?

Hur beredd är du att…..?

Inte beredd
Visa acceptans
Väcka intresse, tillföra
kunskap, information

Ställ frågor som:
På vilket sätt påverkar vikten dig?
Vad skulle vara det värsta/bästa som kan hända
om ni slutar med läsk?
Hur påverkar det hen att bara sitta med ”paddan” på em?
Vilka effekter det få OM ni
började pröva äta mer grönsaker?

2021-11-18
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”Så ett frö”

Beredd
Befästa beslut

Möta ambivalensen

Planering
Vad? Hur? När?

Diskutera för och nackdelar
med förändring och förstärk
fördelarna

Ge val – betona autonomi

Ref och material: Överviktsprevention (transkulturelltcentrum.se)

Osäker/tveksam
Respektera tvekan

Stöd i
genomförande
och
vidmakthållande

Ställ frågor som:
Vad skulle ni vinna på att gå istället för åka buss?
Vad skulle nackdelarna vara för hen om ni
fortsatte göra som ni gör nu?
OM du skulle få till det, hur skulle
du göra?

”Gå balansgång”
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Ställ frågor som:
Hur ska du göra?
Vad blir ditt första
steg?
När börjar du?
Vad behöver du för
stöd?
”Skynda långsamt”

Meny agenda strategin
Godis

Hård i magen

Sover dåligt

- I vilken ordning ska vi ta det?
2021-11-18
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https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/material-om-halsosamma-levnadsvanor/
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Forskning visar
Människor lyssnar till positiv
information mer än negativ
Generellt tar vi till oss information
som vi vill ha

Vad av allt du kan behöver
personen veta?
Hur kan du förmedla den
på ett sätt så det kommer
till nytta?
2021-11-18

sofia@trygg.se

2021-11-18

MI strategi: Be om lov
Fråga om det är okej

När?
Komma in på ämnet
Ställa en fråga
Ge råd, föreslå
Informera,
rekommendera
Ta upp en sak
Vid övergångar

2021-11-18

• HOBS lyfta frågan. Tipsa.
https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1084

2021-11-18

Be om lov att få ta upp ämnet
Ta reda på vad personen redan vet
Vad känner du till om……?

Ge informationen neutralt, sakligt och anpassat till
förkunskapen hos personen
För att uppnå… behöver man….

Utforska hur det togs emot

Vänta på svaret och respektera ett nej!

Att lyfta frågan om övervikt

sofia@trygg.se
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Informera i dialog

Varför?
Visar respekt för personens eget val
Tydliggör personens självbestämmande
Visar respekt för integritet
Ökar egenaktivitet och ansvarstagande
Visar respekt för känsligt ämne
Ökar beredskapen att ta emot

sofia@trygg.se

Låt allt du säger vara sant….
men all sanning behöver inte
sägas…..

Vad känner/tänker du om detta?
Vad betyder det för dig?

2021-11-18
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Underlätta för dig själv:
Att ta upp känsliga ämnen
Att förmedla råd som inte efterfrågas
•
•
•
•
•
•

Minska risken för ”defensiv bias”
Visa acceptans
Lyssna uppmärksamt
Betona autonomi
Förmedla hopp
Ge en förklaring till varför du
ställer frågan
• Normalisera beteendet
• Beskriv din eller andras oro
2021-11-18
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Att ta upp känsliga ämnen
Att förmedla råd som inte efterfrågas
Minska risken för ”defensiv bias”:
• Stärk det psykologiska immunförsvaret.
Bekräfta. Öka personens självuppskattning
innan fokus på problemet

Lyssna uppmärksamt:
• Sammanfatta, fråga och reflektera på det som
sägs och försök att hitta förändringspratet ☺.
Vad sägs som du vill höra mera om?
Reflektera som hypotes och inte sanningen

Förmedla hopp:
• Tro gott om föräldern. Välvilja. ”Det brukar
lösa sig till slut.” ”Många andra har varit där,
ni kommer också klara det.” ”Berätta, när
klarade du av en svår situation?”

sofia@trygg.se

Nackdelar med nuläge
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Normalisera beteendet: Avdramatisera. Bädda in så
det går att tala om. Visa acceptans för svaret
• ”Vissa tycker att det är tufft och kämpigt att hålla
koll på vikten, andra tycker inte att det är ett
problem. Hur ser du på det?”
Beskriv din eller andras oro:
• ”När jag ser att du blir tyst och inbunden så blir jag
orolig över hur du mår. Hur ser du på min oro?”
• ”Din man pratar om sin oro över att hennes vikt
skenar iväg. Hur ser du på hans oro?”

sofia@trygg.se

Lägga till

Utforska förändringen
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Ge en förklaring till varför du ställer frågan:
- ”Är det okej att jag ställer en kanske känsligt fråga?
- Ja
- Jo, jag blir lite orolig och fundersam över detta att
vikten ökat tre kanaler på kort tid. Hur har ni det?
Vet du vad som hänt?”
• Eller: ”Är det okej att jag ställer en kanske känsligt
fråga?
- Ja
- Jo, du vet att vi har våra riktlinjer om tillväxt och
barn och hälsa och allt. Så när något avviker är
rekommendationen att ta upp det. Det är inte så
att jag är jätteoroligt men lite undrade kanske,
över att vikten ökat sedan förra besöket. Vad har
du för tankar kring det?”

Betona autonomi:
• Kraftfullt och genuint. ”Du bestämmer hur det
blir.” ”Vi föreslår och tipsar men hur du väljer
att göra det är vet bara du.” ”Du vet vad som
passar din familj bäst”

Visa acceptans:
• att känna sig accepterad som den man är före
en förändring, underlättar en förändring

2021-11-18

Att ta upp känsliga ämnen
Att förmedla råd som inte efterfrågas

Fördelar med förändring

sofia@trygg.se

•
•
•
•
•
•
•
•

Dra ifrån

•
•
•
•
•
•
•

Äta mera frukt
Äta mera grönsaker
Äta mera fullkorn
Laga mera mat från grunden
Gå daglig promenad
Styrketräna två gånger i veckan
Äta frukost
Etc

2021-11-18

Sluta/minska med läsk
Sluta/minska med jos
Sluta/minska med godis
Minska portionerna
Sluta/minska med socker
Sluta/minska med mättat fett
Sluta/minska stillasittandet

sofia@trygg.se

Nätverkskartan
Släkten och
vännerna

Familj

Barnets namn
Skolan och
fritiden

Vårdkontakter
Sociala
myndigheter

https://www.gothiakompetens.se/bocker-barnhalsovard/en-viktig-bok-om-overvikt-p77411390
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Hjälpsamma egenskaper
hos behandlaren i samtalet om förändring

Anpassad från
Prochaska & DiClementes
Transteoretiska modellen

Bakslag!

Vidmakthåller

•
•
•
•
•
•
•
•

Ointresserad
Omedveten
Inte Beredd

Förändrar
Handling

Intresserad
Överväger

Beredd

Ambivalent
Beslutar
Prövar på
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Empati – Lyssna och reflektera tillbaka
Icke dömande - acceptans
Bekräftande – se goda egenskaper
Äkta – genuin
Fokus – veta vart samtalet ska leda
Hopp och förväntningar
Framkallande
Be om lov före råd och ordinationer

2021-11-18

Ref: Föreläsningen: ”Do Be Do Be Do” av
William Miller. 190926/Tallin MINT
sofia@trygg.se

BVC podden med
Malin Bergström, forskare och barnpsykolog

Bakom snåret finns en stig
vi vet inte var den går
bara att den finns där….☺
Anders2021-11-18
Carlberg - fryshuset
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Vad lärde du dig?
Vad blev du påmind om?
Vad tar du med dig?

Lycka till med dina samtal.
Du gör skillnad
Tack för uppmärksamheten
Sofia@trygg.se
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