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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett ohälsosamt leverne och livsstil bidrar till 20 procent av den totala 

sjukdomsbördan i Sverige och tidigare forskning har visat att det är svårt att ändra livsstil 

på egen hand. Sjuksköterskor möter många av dessa patienter inom vård och omsorg och 

därför betydelsefullt att få förståelse för hur patienter upplever sjuksköterskeledd 

rådgivning. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av 

sjuksköterskeledd rådgivning vid livsstilsförändring samt beskriva undersökningsgruppen i 

de valda artiklarna. 

Metod: Designen var en beskrivande litteraturstudie. Resultatet var baserat på 13 

vetenskapliga artiklar som söktes fram i databasen Medline via Pubmed.  

Resultat: Huvudresultatet delades in i två delar, Mötet mellan patient och sjuksköterska 

 och Den sjuksköterskeledda rådgivningens inverkat på patienten. Patienterna upplevde 

sjuksköterskor stödjande och supportande. Patienterna beskrev att det var betydelsefullt 

med interaktion och känslan av delaktighet. Rådgivningen ökade patienter motivation att 

göra en livsstilsförändring, förmåga att genomföra den samt bibehålla den. Det gav dem 

insikt i att egenvård är deras egna ansvar. Det totala antalet deltagare var 3863 personer 

mellan 20-88 år. Orsak till rådgivning var patienter med diagnostiserad sjukdom i sju 

studier och förebyggande hälsovård i fem studier.  

Slutsats: En sammanfattning av resultaten från den föreliggande studien visade att 

patienter upplevde att interaktion och deltagande var viktigt. Patienterna ville bli 

individuellt bemötta utifrån sina behov och med respekt. Patienter upplevde 

sjuksköterskorna stödjande och rådgivningen hade en positiv inverkan på patientens 

motivation och förmåga att genomföra en livsstilsförändring. En sammanfattning av hur 

patienter upplever sjukvårdsrådgivning kan vara till hjälp i omvårdnaden vid en 

livsstilsförändring.

Nyckelord; livsstil, livsstilsförändring, rådgivning, sjuksköterskeledd  
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Abstract 

Background: An unhealthy living and lifestyle contributes to 20 percent of the total 

illness in Sweden and previous research has shown that it is difficult to change lifestyle on 

your own. Nurses meet many of these patients in healthcare and it is of value to get an 

understanding of patients experience of nursled counseling. 

Aim: The aim of the literature study was to describe patient's experience of nursled 

counseling in lifestyle changes and to describe the study group in the chosen articles. 

Method: The design was a descriptive literature study. The result was based on 13 

scientific articles that were sought in the Medline through Pubmed database. 

Result: The main result was divided into two parts; The meeting between the patient and 

the nurse and Nursled counselings impact on the patient. Patients described the importance 

of interaction and the feeling of being involved in managing a lifestyle change. The 

counseling increased patients motivation to make a lifestyle change, ability to implement it 

as well as maintain it. It also gave them insight that self-care is their own responsibility. 

The total amount of participants was 3863 people between 20-88 years. Cause of 

counseling were patients with diagnosed disease in seven studies and preventive health 

care in five studies. 

Conclusion: A summary of the results of the present study shows that the patients 

experienced that interaction and participation was important. They wanted to be 

individually treated and with respect. Patients experienced that nurses was supportive and 

had a positive impact on patients' motivation and ability to implement a new lifestyle. A 

summary of how patients experienced nurseled counseling can be helpful in nursing 

patients in a lifestyle change.

Keywords:, counseling, lifestyle, lifestyle changes, nurseled 
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1. Introduktion 

1.1. Livsstilsrelaterade sjukdomar 

Det finns många sjukdomar som är livsstilsrelaterade, bland annat diabetes typ 2, hjärt- 

kärlsjukdomar, vissa cancertyper (Socialstyrelsen 2018b) och fetma som också kan klassas 

som en sjukdom enligt World Health Organization (WHO) (Läkemedelsverket 2018). 

Fetma och övervikt är i sig också stora riskfaktorer för kroniska sjukdomar som hjärt- 

kärlsjukdomar, diabetes och cancer (WHO 2018b). Det finns många olika former av 

cancer och cirka 20 procent av alla cancerfall har koppling till rökning och räknas därav 

till en livsstilsrelaterad sjukdom (Pellmer, Wramner & Wramner 2015). 

1.2. Livsstilsrelaterade riskfaktorer 

Enligt Socialstyrelsen (2018 b) är riskfaktorer till många av våra folksjukdomar; 

ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. 

Folkhälsomyndigheten (2016 a) inkluderar även övervikt, fetma och narkotika som 

riskfaktorer.  

I en gemensam rapport av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket (2017) 

framkommer att fel matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död 

i Sverige. I rapporten står även att bland de tio främsta riskfaktorerna är hälften relaterade 

till matvanor och fysisk aktivitet samt att förekomsten av fetma hos vuxna har tredubblats 

sedan 1980 och att idag är varannan svensk överviktig eller fet. Övervikt och fetma är ett 

nationellt folkhälsoproblem och nästan en fjärdedel av den totala sjukdomsbördan i 

Sverige 2013 orsakades av ohälsosamma livsmedelsval, högt Body Mass Index (BMI) och 

låg fysisk aktivitet (Stockholms Läns Landsting 2016). Ett ohälsosamt leverne och livsstil 

bidrar till 20 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige (Socialstyrelsen 2018b).         

1.3. Hälso- och sjukvårdens ansvar 

I Sverige har två tredjedelar av männen och hälften av alla kvinnor minst en ohälsosam 

levnadsvana (Socialstyrelsen 2018 b). I Sverige ger socialstyrelsens ut nationella riktlinjer 

för vad vård och omsorg bör satsa sina resurser på för att hjälpa människor att förändra 

sina levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018 b) och deras rekommendation är främst enklare 
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rådgivande- och kvalificerade rådgivande samtal. I socialstyrelsens riktlinjer (2018 b) 

betonas att det behövs mer resurser på förebyggande åtgärder. Att erbjuda stöd för att 

ändra livsstil skall på sikt kunna innebära minskade kostnader för hälso- och sjukvården i 

och med att personerna därmed minskar risken för framtida sjukdomar (Socialstyrelsen 

2018 b). Även i en befolkningsundersökning gjord av socialstyrelsen 2016 framkom att 

sjukvården borde haft ett större sjukdomsförebyggande perspektiv. 

1.4. Livsstilsförändring  

Livsstil är det samma som levnadsvanor och ett visst beteende som individen själv kan 

påverka. En livsstilssjukdom kan grundas i en eller flera dåliga levnadsvanor. Fokus vid 

förebyggande åtgärder mot livsstilssjukdomar är vanligtvis på matvanor, fysisk aktivitet, 

tobak- och alkoholkonsumtion (Socialstyrelsens termbank 2018). Patientens egen 

referensram påverkar patientens uppfattning om vad som är ett hälsosamt- och ohälsosamt 

leverne vilket kan försvåra motivationen och insikten av att behöva göra en 

livsstilsförändring (Drevenhorn, Bengtson, Nyberg & Kjellgren 2015), hämtat från en 

studie om patienter med högt blodtrycks egenvårdskapacitet efter rådgivning av 

sjuksköterskor.  

Livsstilsförändringar är oftast svårare att genomföra och bibehålla än förväntat. För att 

kunna genomföra livsstilsförändringar krävs kunskap och förståelse för problemet. Det 

behövs en dialog med patienterna om hur de känner, tänker och agerar angående sina 

livsstilsförändringar för att utgöra ett bra stöd (Jerdén et al. 2018). En litteraturöversikt av 

Bergström, Lynch, Rahman & Schäfer Elinder (2017) visar att det är möjligt att förbättra 

matvanor och fysisk aktivitet, men för att få en bra effekt behövs stöd med interventioner 

som pågår under längre tid. Beteendetekniker och personliga möten lyfts bland annat fram 

som bra komponenter. Socialstyrelsen (2018 b) har tagit fram en matris över 

svårighetsgraden av att ändra ohälsosamma levnadsvanor samt riskbedömning av 

livsstilsrelaterad sjukdom se Tabell 1. Levnadsvanor som är med är rökning, ohälsosamma 

matvanor, alkohol och snusning. Man kunde utläsa av matrisen att i den sammanvägda 

svårighetsgraden var matvanor den näst svåraste levnadsvanan att bryta. Rökning var 

svårast och alkohol och otillräcklig fysisk motion kom på delad tredjeplats och sist kom 

snusning. Livsstilssjukdomar som togs upp i matrisen var cancer, KOL (kroniskt 
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obstruktiv lungsjukdom), hjärt- kärlsjukdomar, diabetes. Riskbedömningen i matrisen 

infattade även missbruk, beroende och olyckor, se Tabell 1. 

1.Källa: Socialstyrelsen (2018b s. 16, bilaga 1.)    

Tabell 1. Bedömning av svårighetsgrad för ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsv

ana

Svårighetsgrad Risk att drabbas utan åtgärd Svårighetsgrad, riktad mot risk Sammanvägd 

svårighetsgrad

Rökning Cancer KOL Hjärt- 

kärlsjukd

om

Cancer KOL Hjärt- 

kärlsjukd

om

Cancer KOL Hjärt- 

kärlsjukd

om

Stor-Mycket stor

Mycket 

stor

Måttligt 

stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Måttligt 

stor

Stor-

Mycket 

stor

Ohälso--

samma 

matvanor

Cancer Hjärt- 

kärlsjuk

dom

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Mycket 

stor

Stor Stor-

Mycket 

stor

Stor Stor-

Mycket 

stor

Stor Liten

Alkohol Cancer Olycka Missbruk 

eller 

beroende

Cancer Olycka Missbruk 

eller 

beroende

Cancer Olycka Missbruk 

eller 

beroende

Måttligt-stor

Stor Måttligt 

stor

Stor Stor Mycket 

stor

Stor Måttligt 

stor

Måttligt 

stor

Måttligt 

stor

Otillräcklig 

fysisk 

aktivitet

Cancer Hjärt- 

kärlsjuk

dom

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Måttligt-stor

Mycket 

stor

Stor Liten-

måttlig

Måttlig Stor Stor Stor Måttlig-

stor

Liten

Snusning Cancer Hjärt- 

kärlsjuk

dom

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Cancer Hjärt- 

kärlsjukd

om

Diabetes Liten-måttlig

Stor Stor-

Mycket 

stor

Liten-

måttlig

Måttlig Liten-

måttlig

Måttlig Måttlig Måttlig Liten
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1.5. Rådgivning 

En rådgivningsprocess kan förklaras som att hjälpa någon hitta en lösning på ett 

livsproblem, en form av hjälp till självhjälp. I vårdsituationen får patienten vara med att 

identifiera vad som skall göras, sluta göras och fortsätta göras samt acceptera det som 

måste accepteras (Lidin, Ekblom-Bak, Rydell Karlsson, & Hellénius 2017).  

I en studie där man undersökte hur sjuksköterskor upplever sig själva i rollen som 

rådgivare (Frohmader, Lin & Chaboyer 2017) visade resultatet på att sjuksköterskorna 

identifierade sig väl som rådgivare och de belyste vikten av att skapa ett samspel med 

patienten och sjuksköterskorna trodde deras roll som rådgivare var en väsentlig del för de 

framsteg som patienterna gjorde. Det var i ett särskilt framtaget telefonbaserat 

uppföljningsprogram för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som bor på landsbygden 

och hade svårt att ta sig från hemmet och till primärvården. Sjuksköterskorna som deltog 

fick delta i två åtta-timmars workshop där de gick genom rollen som rådgivare, 

patientcentrerad vård, och basal träning i kognitiva beteende strategier.  

Det finns olika metoder för rådgivning vid livsstilsförändring och motiverande samtal (MI) 

är en vanligt förekommande metod för att underlätta förändringsprocesser (Socialstyrelsen 

2018 a) och är ett värdefullt verktyg för sjukvårdspersonalens hälsofrämjande arbete och 

togs fram ursprungligen för att behandla alkoholproblem. MI är en patientcentrerad metod 

och möjlig att anpassa efter patienten och dess livssituation, en metod som även är 

målinriktad och innefattar viss guidning. Sjuksköterskan ska inte besluta åt patienten, men 

om patienten vill göra en livsstilsförändring kan sjuksköterskan finnas som stöd och guida 

patienten att fatta bra beslut och nå uppsatta mål (Folkhälsomyndigheten 2016 b). I en 

studie där erfarenhet av MI undersöktes framkom att sjuksköterskor som fått utbildning i 

MI och använt sig av MI ansåg att det var en behövlig metod för att hjälpa patienter med 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna tyckte metoden hjälpte patienten att bli mer öppen 

om sina problem och hjälpte till att väcka tanken på en livsstilsförändring. 

Sjuksköterskorna kom till insikt om att en förändring inte är enbart deras ansvar (Östlund, 

Wadensten, Kristofferzon & Häggström 2015).  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MI är en krävande, givande och användbar metod som främjar insikt och vägledning i 

vårdrelationer enligt Brobeck, Bergh, Odencrants, och Hildingh (2011). En studie av 

Borrelli, Endrighi, Hammond och Dunsiger (2017) visar att föräldrar till barn med astma 

som till en början inte var motiverade att sluta röka, blev mer benägna att sluta röka efter 

rådgivning baserad på MI.  

Socialstyrelsen (2018 b) rekommenderar rådgivande och kvalificerade rådgivande samtal 

för att stödja människor att ändra livsstil. Vid rådgivande samtal skriver Socialstyrelsen att 

MI kan användas och även vid kvalificerad rådgivning men då rekommenderas även att 

rådgivning ges utifrån någon beteendevetenskaplig metod teorier och Socialstyrelsen tar 

upp åtta olika teorier, bland annat, Social learning theory, Stages of change och 

Transtheoretical model och Cognitive behavior theory. Socialstyrelsen vill inte 

rekommendera en specifik teori då det enligt dem inte finns tillräckligt med vetenskapligt 

underlag som visar på någon specifik teori som bättre än någon annan. De skriver också att 

det inte är ovanligt att man använder sig av flera teorier samtidigt. Flera teorier samtidigt 

användes i Drevenhorn et al:s (2015) studie där de undersökte patientens 

egenvårdskapacitet efter att de fått sjuksköterskeledd rådgivning. Sjuksköterskorna i den 

studien fick en tredagarsutbildning i ett sammansatt program av MI, the Stage of Change 

model, livsstilsfaktorer och farmakologisk behandling.                    

1.6. Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde 

Omvårdnad är en vetenskap som består av fyra konsensusbegrepp, vårdande, hälsa, 

människa och miljö som tillsammans inbegriper det som vård och omsorg skall handla om 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kompetensområde och inkluderar både ett vetenskapligt område och ett patientnära arbete 

grundat på humanis. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017) skall sjuksköterskan självständigt kunna ansvara och leda ett 

omvårdnadsarbete, vilket innebär att bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och 

utvärdera patienten. Sjuksköterskan behöver då både kunskap inom medicinsk vetenskap 

och inom beteendevetenskap relevant för patientens omvårdnad.  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God omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan kan etablera en förtroendefull relation med 

patienten och dennes närstående samt utföra sina omvårdnadsuppgifter med skicklighet. 

Sjuksköterskans ska kunna skapa sig en helhetsbild över patientens situation inkluderat 

komplexa behov och problem exempelvis, kommunikation, ätande, nutrition, aktivitet med 

flera. I sin yrkesroll skall sjuksköterskan hjälpa människor förbättra-, bibehålla och återfå 

sin hälsa samt lära patienterna att hantera sina hälsoproblem och att främja hälsa är ett av 

sjuksköterskans främsta mål (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

I socialstyrelsen arbete med att ta fram riktlinjer gällande sjukdomsförebyggande åtgärder 

tog de fram en enkätundersökning för att ta reda på hur, när och till vem i hälso- och 

sjukvården som personer vill lämna information om sina levnadsvanor gällande tobak, 

alkohol, fysisk aktivitet och matvanor (2016). Utifrån den enkätundersökningen kom de 

fram till att det var i samband med besök i hälso- och sjukvården som nästan alla var mest 

benägna att vilja lämna informationen om sina levnadsvanor.                                                  

1.7. Aktuell forskning 

En aktuell forskning som visar på positiva effekter av sjuksköterskeledd rådgivning är en 

studie av Jakobsson, Huber, Björklund och Mooe (2016). Studien handlade om 

diabetespatienter med hjärt- kärlsjukdomar som på grund av ändrade nationella riktlinjer 

fått hjälp att sänka sina kolesterolvärden (LDL-C) och efter sänkningen fått 

sjuksköterskeledd telefonuppföljning. Syftet med studien var att undersöka om det ett år 

efter sänkningen av kolesterolet fanns någon skillnad på patienters kolesterolvärden i 

interventionsgruppen som fått sjuksköterskeledd telefonuppföljning och en kontrollgrupp 

som fått sedvanlig vård och uppföljning enligt primärvårdens riktlinjer. Det visade sig att 

de patienter som fått sjuksköterskeledd telefonuppföljning hade bättre bibehållna 

kolesterolvärden. En annan aktuell studie med hjärtpatienter (Huber, Henriksson, 

Jakobsson & Mooe 2017) där de studerade huruvida uppföljande sjuksköterskeledd 

telefonrådgivning hade haft för effekt på patienter med kärlkramp ett år efter 

interventionen. Provtagning visade att ett år efter hade patienter i interventionsgruppen 

signifikant lägre värden på LDL-C och ett lägre diastoliskt blodtryck än kontrollgruppen.  

I en annan aktuell studie ville Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund och Isaksson 

(2016) studera effekten av sjuksköterskeledd rådgivning för patienter med Diabetes Typ 2 

(med sjuksköterskor som fått särskild undervisning och träning via workshop för att vara 
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bättre rustade att ge rådgivning). Rådgivningen skedde antingen i grupp eller enskilt. De 

träffades totalt sex gånger i jämförelse med sedvanlig vård med 1-2 träffar per år och varje 

möte infattade ett särskilt tema. Interventionsgruppen hade signifikant bättre värden 

gällande HbA1c och det totala kolesterolvärdet än patienterna i den sedvanliga gruppen.  

I en aktuell forskning  (Caldwell Gray och Wolever 2013) gällande vilka komponenter som 

påverkar en förändringsprocess och gör en livsstilsförändring möjlig kom de fram till att 

viktiga komponenter är att coachning sker i partnerskap och i en trygg miljö samt att 

patienterna får hjälp med att sätta upp mål strukturera för att kunna ta kontroll över sin 

situation. Studien handlade om hälsocoachning IHC (Integrative Health Coaching), en 

beteendevetenskaplig metod. 

1.8. Teoretisk referensram 

Orems omvårdnadsteori “Self Care Theory of Nursing” är uppbyggd av tre delteorier, 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem som alla tre är delar i samma 

omvårdnadsmodell. Egenvård står för förmågan att ta hand om sin egen hälsa. 

Egenvårdsbrist uppstår när en människa inte längre kan upprätthålla sin egenvård. Orem 

definierar egenvård som handlingar individer initierar och utför på egen hand för att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Hartweg 1991). Termen egenvård beskriver 

Orem (2001) som hopsatt av orden egen och vård, där egen syftar på “av-sig-själv”, “för-

sig-själv” (sig=egen i författarnas översättning) där sig/egen är subjektet av verbet vård. 

Egenvård innebär att söka information, reflektera och fatta beslut som gagnar hälsan och 

den personliga förmågan och utbildningsnivån kan därför påverka förmågan att söka och 

hitta information (Hartweg 1991). Hartweg skriver vidare gällande Orems 

omvårdnadsteori att om patienten har egenvårdsbrist kan ett Omvårdnadssystem träda in 

och erbjuda omvårdnad i form av utbildade sjuksköterskor och göra det möjligt att hjälpa 

dem som inte klarar sig egenvård på egen hand (Hartweg 1991). Ett omvårdnadssystem 

står för samverkan av medvetna handlingar med målet att en individ med egenvårdsbrist  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 på sikt kommer återfå sin egenvårdskapacitet. Enligt Orem har sjuksköterskan kompetens 

att uppfatta en obalans eller överhängande obalans gällande en persons hälsa och dess 

egenvårdskapacitet och utifrån den utforma omvårdnadsplan för att bevara och återställa 

egenvårdsbalansen (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Teorin om omvårdnadssystem är 

ett sätt att hjälpa patienter återfå sin egenvårdskapacitet (Drevenhorn et al. 2015).  

Att leva på ett ohälsosamt sätt och inte ha förmåga att ta hand om sin hälsa kan utifrån 

Orems egenvårdsteori ses som egenvårdsbrist (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). 

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens grundas enligt Orem i sjuksköterskans motivation 

att vilja hjälpa, förmåga att hantera och förstå hur kroppen fungerar och sjuksköterskans 

färdighet i omvårdnad men också av vikt att sjuksköterskan har en stark grund i 

humaniora, vetenskap och konst (Hartweg 1991).  

Egenvårdskapaciteten beror på förutsättningar och faktorer i individens miljö och delas in i 

tre delar, likt en pyramid med basen som består av basala funktioner och förmågor för att 

kunna överväga hälsoåtgärder och mellandelen som består av tio kraftkällor individen 

behöver (Figur 1) som Orem summerade som kunskap, attityder och färdigheter samt den 

tredje delen i toppen av pyramiden med specifik med specifik förmåga att kunna uppskatta 

vad som behöver göras, förstå vad som behöver göras utifrån information och faktiskt 

klara att genomföra ändringen som ligger närmast det faktiska egenvårdsgenomförandet 

(Hartweg 1991). 
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1.9. Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att ohälsosamma levnadsvanor är vanligt i Sverige vilket 

medför stor risk för livsstilssjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och 

vissa cancerformer. Det finns stor kunskap om vilka sjukdomar som kan vara 

livsstilsrelaterade och vilka riskfaktorerna är. Ett ohälsosamt leverne och livsstil bidrar till 

20 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Tidigare forskning visar att det är 

möjligt att förbättra matvanor och fysisk aktivitet men det är svårt att ändra en livsstil på 

egen hand. Personliga möten och intervention under längre tid är positiva faktorer för att 

underlätta en livsstilsförändring. Tidigare studier visar att sjuksköterskans är lämpad att 

arbeta med rådgivning gällande livsstilsförändring och Orems omvårdnadssystem kan 

tillämpas. Författarna har inte funnit någon aktuell litteraturstudie gällande patienters 

upplevelser av sjuksköterskeledd rådgivning vid livsstilsförändring. Genom att beskriva 

patienters upplevelser av sjuksköterskeledd rådgivning kan förståelsen för dessa patienter 

öka vilket i sin tur kan förbättra sjuksköterskornas bemötande av patienter som är i behov 

av rådgivning vid livsstilsförändring.  

1.10. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskeledd 

rådgivning vid livsstilsförändring samt beskriva undersökningsgruppen i de valda 

artiklarna. 

Frågeställningar: 

➢ Vilka upplevelser har patienter av sjuksköterskeledd rådgivning vid 

livsstilsförändring? 

➢ Hur ser undersökningsgruppen ut i de valda artiklarna?  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2. Metod 

2.1. Designen 

Författarna har gjort en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

2.2. Sökstrategier 

Artiklarna har sökts fram i databasen Medline via Pubmed som är en vedertagen primär 

källa för att söka biomedicinsk litteratur där det finns sjuksköterske- och hälsotidskrifter 

publicerade från ca 70 länder och därmed en relevant sökmotor för sjuksköterskor (Polit & 

Beck 2017). Vissa sökningar ger för stor mängd artiklar att hantera och då har boolesk 

sökteknik/boolesk operation gjorts på två eller fler sökord genom att sätta in ett AND 

mellanorden för att få fram en hanterbar mängd artiklar (Polit & Beck 2017).  

För att få med ett ords olika former utan att behöva göra flera sökningar på samma 

grundord gjordes trunkering genom att sätta ett asterix (*), vilket kan göras i början eller 

slutet av ordet som till exempel gjordes i slutet på nurs* och då inkluderades nurse, 

nursing etc (Luleås Tekniska Universitet (LTU) 2018). Begränsningar har gjorts i sökning 

av artiklar gällande publiceringsår och tillgänglighet. Vid en begränsning på tio år hittade 

inte författarna tillräckligt många artiklar och har därför valt att söka artiklar från år 2004. 

Kriteriet gällande tillgänglighet är att de skall finnas tillgängliga i “Full text” via 

Högskolan i Gävle. Sökorden var patients, nurse-led, lifestyle, experience samt nurs* i 

trunkerad form. Vissa ord i databasen kan sökas som MeSH-term vilket innebär att 

databasen inkluderar alla databasens vedertagna benämningar för det aktuella ordet (Polit 

& Beck 2017). Av de ord som författarna har gjort sin sökning, som finns i MeSH-term, 

har sökts på i olika kombinationer men de sökningarna gav färre användbara artiklar, 

därför gjordes sökningarna endast i fritext. Sökningen presenteras i tabell 2.  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2.3. Urvalskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier har gjorts för att artiklarna skall vara relevanta och 

svara på studiens syfte och frågeställning (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterier har varit 

att det skall vara sjuksköterskeledd rådgivning, handla om livsstilsförändringar, vara ur ett 

patientperspektiv och granskade enligt peer reviewed. Exklusionskriterier har varit 

specialistsjuksköterskor, deltagare under 18 år och litteraturstudier. 

2.4. Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningen gav totalt 471 möjliga artiklar. I första hand lästes rubriker, och i nästa steg 

lästes abstrakten. Alla 471 rubriker lästes och av dessa exkluderades 399 stycken på grund 

av att titeln inte ansågs vara relevant för syftet. I nästa steg lästes abstract och då 

exkluderades 40 stycken då de inte svarade på syftet. De 32 artiklar som var kvar lästes 

med fokus på resultatet och urvalsgrupp och åtta stycken exkluderas på grund av att det  

Tabell 2. Utfall av databassökning; databas, begränsningar, söktermer, antal träffar och antal valda     

artiklar

Databas Begränsningar - år, 

sökdatum

Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar

Medline via 

Pubmed

F.o.m 2004-01-01, Full text, 

HIG

2018-08-20

Patients AND 

experiences AND 

Nurse-led

110 7

Medline via 

Pubmed

F.o.m 2004-01-01, Full text, 

HIG

2018-08-29

Nurs* AND 

Lifestyle AND 

Patients AND 

Experience

361 4

Manuell sökning 2

Summa 13
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inte var sjuksköterskeledd rådgivning, tio stycken på grund av att det inte beskrev 

patienters upplevelser, två stycken på grund av att det handlade om specialistsjuksköterska 

och en artikel exkluderades på grund av att den var dubblett. Två stycken artiklar fann 

författarna vid frisökning så totalt inkluderades 13 artiklar till litteraturstudien, se 

flödesschema Figur 2. 

 

Figur 2. Flödesschema för urvalsprocessen 

2.5. Dataanalys 

De inkluderade artiklarna har skrivits ut i pappersformat för att lättare kunna bearbetas och 

analyseras. Artiklarna har lästs igenom enskilt och relevanta texter för studiens syfte har 

strukits under och anteckningar har gjorts. Detta för att få en övergripande förståelse för 

helheten samt för att försäkra att det väsentliga i artiklarna dokumenteras. Sedan har en 

sammanställning gjorts av artiklarnas syfte, metod, urval samt det mest betydelsefulla 

resultat som svarar på uppsatsens syfte har nedtecknats i tabeller (Polit & Beck 2017). För 

att gå från helhet till delar och sedan en helhet igen har resultaten delats upp, liknande 

innehåll i resultat delades in i grupper och undergrupper som skapats för att användas till 

rubriker och underrubriker (Axelsson 2016) vilket har gjorts tillsammans av författarna. 

Artiklarnas urvalsgrupper har bearbetats på samma sätt. Tabell 3 är en sammanställning av 
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författare, titel, design, urval/undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod kan ses i bilaga 1, och tabell 4 är en sammanställning av författare, syfte 

och resultat kan ses i bilaga 2. 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

De inkluderande artiklarna som ligger till grund för litteraturstudien har granskats objektiv 

och noggrant av båda författarna och litteraturstudiens artiklar har inte inkluderats eller 

exkluderats på grund av personliga åsikter. Författarna har heller inte låtit personliga 

värderingar påverka resultatet och inte plagierat det vill säga kopierat någon annan 

författare utan att referera, inte fabricerat och hittat på egen text utan att referera (Polit & 

Beck 2017).  

3. Resultat 

Resultatet för denna litteraturöversikt är baserat på tretton vetenskapliga artiklar varav elva 

stycken har en kvalitativ ansats och två har en kvantitativ ansats. Resultatet för de 

inkluderade artiklarna är sammanställt i Tabell 3., bilaga 1, samt Tabell 4. i bilaga 2.  

Resultatet redovisas i löpande text under två rubriker, Mötet mellan patient och 

sjuksköterska och Den sjuksköterskeledda rådgivningens inverkat på patienten med 

underrubriker.  

3.1. Mötet mellan patient och sjuksköterska 

Denna resultatdel presenteras under tre underrubriker, Sjuksköterskans bemötande, stöd 

och engagemang, Betydelsen av interaktion och delaktighet för patienterna och Nära 

relation, förståelse och tid med sjuksköterskan. 

3.1.1. Sjuksköterskans bemötande, stöd och engagemang 

Patienter beskrev på olika sätt att de uppskattade att bli bemötta med respekt (Brobeck, 

Odencrants, Bergh, & Hildings 2014; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004) och som jämlikar 

med sjuksköterskan (Karlsen, Rasmussen Brunn & Oftedal 2018; Nymberg & Drevenhorn 

2016). Patienter upplevde sjuksköterskan som supportande (Koelewijn-van Loon, van 

Dijk-de Vries & van der Weijden 2014), positiv (Karlsen et al. 2018) sympatisk och 

förstående (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015). Då en livsstilsförändring var svårare 
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än patienten trott underlättade det att få stödjande rådgivning av sjuksköterskan (Brobeck 

et al. 2014). Patienter uttryckte att sjuksköterskan var stöttande och guidande (Drevenhorn, 

Bengtson & Kjellgren 2015) och fick dem att förstå svårigheten med en livsstilsförändring 

(Koelewijn-van Loon et al. 2014), patienter beskrev att det var en fördel när 

sjuksköterskan var närvarande och tog sig tid att lyssna (Brobeck et al. 2014) och någon 

patient beskrev att de inte skulle klarat av att göra en livsstilsförändring utan 

sjuksköterskans stöd (Brobeck et al. 2014). Det framkom också att patienter önskade en 

individuell rådgivning, att sjuksköterskan tog hänsyn till patientens personliga situation 

(Brobeck et al. 2014; Koelewijn-van Loon et al. 2014) och att sjuksköterskan hade 

tålamod med dem och inte hade för höga krav (Pera 2011). Vissa patienter uttryckte att 

även om de var medvetna om vad de behövde göra kände de att de behövde stödet från 

sjuksköterskan i form av bekräftelse på att det var rätt (Karlsen et al. 2018; Nymberg & 

Drevenhorn 2016). Ouppfyllda förväntningar som togs upp i en studie (Nymberg & 

Drevenhorn 2016) var att sjuksköterskan inte var uppdaterad med patientens medicinska 

historia, inte hade något inplanerat uppföljningsmöten med patienten och inga 

intellektuellt stimulerande samtal för att motivera till en livsstilsförändring. De såg det 

som negativt att endast bara information och konkreta förslag om vad de bör göra. Det 

fanns patienter som uppfattade mötet med sjuksköterskan som opersonligt då de upplevde 

att det var ett för stort fokus på klinisk provtagning (Karlsen et al. 2018) och det fanns 

också en önskan om meningsfulla diskussioner med sjuksköterskan (Pera 2011).  

3.1.2. Betydelsen av interaktion och delaktighet för patienterna 

Interaktion med sjuksköterskan gav patienten en känsla av välbefinnande vilket 

underlättade att göra en livsstilsförändring (Brobeck et al. 2014). Patienterna uttryckte 

också att interaktion är en central del i processen av att göra en livsstilsförändring (Sharp 

& Tishelman 2005) och nödvändig för att kunna ta till sig rådgivningen och genomföra en 

livsstilsförändring (Brobeck et al. 2014) och interaktion i form av samhörighet fick 

patienter att känna sig mindre ensamma med sina problem (Brobeck et al. 2014). Patienter 

beskrev att de upplevde det vara en fördel när sjuksköterskan involverar dem i 

rådgivningen (Voogdt-Pruis, Gorgels, van Ree, van Hoef & Beusmans 2010). Interaktiva 

samtal med sjuksköterskan upplevdes av patienterna som ett positivt utbyte av tankar och 

erfarenheter som i sin tur resulterade i ny kunskap istället för en envägskommunikation 

(  Brunn & Oftedal 2018). Patienter beskrev också att det var viktigt med känslan av 47
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delaktig och att ha kontroll för att klara en livsstilsförändring (Eldh, Ehnfors & Ekman 

2004) och det tar tid att utveckla en god relation. Att inte känna sig delaktig gav känslan av 

att inte förstå och inte ha kontroll.  

3.1.3. Nära relation, förståelse och tid med sjuksköterskan 

I en nära relation med sjuksköterskan ansåg patienterna att de kunde var öppna och ärliga 

och att bekväma samtal med sjuksköterskan ledde till en befriande känsla (Brobeck et al. 

2014). Patienterna uttryckte att de var nöjda (Karlsen et al. 2018) och uppskattade de 

rådgivande samtalen. De upplevde sjuksköterskan som genuint intresserad av dem 

(Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015) och därför förstod dem (Koelewijn-van Loon et 

al. 2014). Patienter uttryckte att de ansåg det viktigt att sjuksköterskan förstod dem och 

deras tankar (Brobeck et al. 2014) och de uppfattade det som att sjuksköterskan var bättre 

än nära anhöriga på att förstå hur svårt det var att göra en livsstilsförändring (Brobeck et 

al. 2014). Patienter beskrev sjuksköterskan som sin vän (Sharp & Tishelman 2005) och 

uttryckte sig i vi-form (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Koelewijn-van Loon et 

al. 2014) när de beskrev rådgivningen istället för de och hen. Samtalen med sjuksköterskan 

fick patienter att känna sig mindre ensamma (Brobeck et al. 2014). De önskade mer tid 

med sjuksköterskan (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Nymberg & Drevenhorn 

2016). Desto mer tid och ju fler möten de hade med sjuksköterskan desto bättre blev 

relation dem emellan (Eldh, Ehnfors & Ekman 2004).  

3.2. Sjuksköterskeledd rådgivnings inverkan på patienten 

Denna resultatdel presenteras under tre underrubriker, Inverkan på motivationen, 

Information, kommunikation och struktur och Inverkan på egenvårdskapaciteten. 

3.2.1.Inverkan på motivationen 

I flera av studierna beskrev patienter att den sjuksköterskeledda rådgivningen hade 

inverkan på deras motivation (Brobeck et al. 2014; (Karlsen et al. 2018; Kärner, 

Tingström, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl 2005; Sharp & Tishelman 2005). De beskrev de 

rådgivande samtalen som direkt motiverande för en livsstilsförändring (Brobeck et al. 

2014; Karlsen et al. 2018) och viljan att göra en livsstilsförändring stärktes (Karlsen et al. 

2018) samt att de blev mer beslutsamma att genomföra den (Brobecket al. 2014). För att 
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bibehålla motivationen att genomföra ett uppsatt mål fanns en önskan om kontinuerliga 

rådgivande dialog med sjuksköterskan (Karlsen et al. 2018) och patienterna beskrev att 

deras motivation steg för varje möte med sjuksköterskan (Sharp & Tishelman 2005). I två 

av studiernas resultat framkom hur patienter uppfattade att krav och påtryckning 

påverkade deras motivation (Brobeck et al. 2014; Kärner et al. 2005). I den ena studien 

upplevde patienter att ett visst mått av krav och påtryckning ökade deras motivation 

(Kärner et al. 2005) och i den andra beskrev patienter att för höga krav på dem kunde det 

få dem att tappa motivationen (Brobeck et al. 2014) och höga krav tyckte de var vanligare 

att nära vänner och familj hade på dem än sjuksköterskan. Patienter beskrev att 

rådgivningen fick dem motiverade att hitta alternativa vägar och fatta egna beslut för att 

hantera problem i vardagen (Karlsen et al. 2018). Patient beskrev (Sharp & Tishelman 

2005) att sjuksköterskan hade sagt en sak som motiverade patienten att sluta med en 

ohälsosam ovana och de orden etsade sig sedan fast och höll sig aktuella i denne patients 

medvetande och stärkte patienten i att stå fast vid sitt val och inte falla tillbaka till den 

ohälsosamma ovanan. Någon patient (Nymberg & Drevenhorn 2016) beskrev besvikelse 

över att den sjuksköterskeledda rådgivningen inte var upplagd för att motivera patienten att 

göra hälsosamma val, utan mer inriktad på att komma med konkreta förslag på vad 

patienten bör göra.  

3.2.2. Information, kommunikation och struktur 

Patienter beskrev att de tyckte om sjuksköterskans direkta och okomplicerade sätt att 

kommunicera (Nymberg & Drevenhorn 2016; Sharp & Tishelman 2005) och att 

sjuksköterskan förklarar saker klart och tydligt (Voogdt-Pruis et al. 2010). De beskrev att 

de tyckte om sjuksköterskans raka svar på deras frågor gällande hur risker för 

livsstilssjukdom reduceras vid livsstilsförändringar (Koelewijn-van Loon et al. 2014). 

Patienterna kände att kommunikationen mellan dem och sjuksköterskan var oproblematisk 

(Lloyd-Williams et al. 2005). Vid den sjuksköterskeledda rådgivningen fick patienterna 

hjälp med vad de behövde förbättra (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van 

Loon et al. 2014), praktiska råd (Voogdt-Pruis et al. 2010), struktur och rutiner vilket 

underlättade en livsstilsförändring (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van 

Loon et al. 2014; Kärner et al. 2005). Patienterna uppskattade en organiserad plan att följa 

(Frohmader, Lin & Chaboyer 2018) och specifika tips och råd nämndes av flera som 

väldigt användbart (Karlsen et al. 2018). Patienter beskrev att information, kunskap, 
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förståelse och insikt fick dem att agera annorlunda och göra bättre val, då det underlättade 

att välja en hälsosammare livsstil och att stå fast vid en livsstilsförändring (Eldh, Ehnfors 

& Ekman 2004; Kärner et al. 2005).  

3.2.3. Inverkan på egenvårdskapaciteten 

Patienter beskrev att rådgivningen hade gjort dem mer medvetna om det egna ansvaret 

gällande egenvården (Brobeck et al. 2014; Karlsen et al. 2018), det gav dem en känsla av 

att de fick kontroll på hälsan (Nymberg & Drevenhorn 2016). De insåg att de kunde få 

stöd men arbetet måste de göra själva. Rådgivningen hjälpte dem att bli mer medveten om 

sin sjukdom, påverkat deras syn på den, samt ta den mer seriöst och ett större ansvar för 

den (Karlsen et al. 2018). De beskrev vikten av att tro på sin egen förmåga för att komma 

till självinsikt (Eldh, Ehnfors & Ekman 2004) och att de måste komma till självinsikt för 

att få viljan och motivationen att genomföra en förändring (Brobeck et al. 2014; Karlsen et 

al. 2018; Kärner et al. 2005). När de väl kommit till insikt underlättar det att ändra livsstil, 

att göra aktiva hälsosamma val och bibehålla de vanorna (Kärner et al. 2005). Patienter 

beskrev att de kopplade sina små framskridande steg mot uppsatta mål till den 

sjuksköterskeledda rådgivningen samt att rådgivningen underlättade för dem att bibehålla 

en förbättrad levnadsvana (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018). De upplevde att hälsan 

förbättrades och ökade den sociala aktiviteten (Marshall, Floyd & Forrest 2011). 

3.3. Metodologisk aspekt 

3.3.1. Undersökningsgrupper i studierna med sjuksköterskeledd rådgivning 

Undersökningsgrupperna har sammanställts under rubrik, utifrån antal deltagare, ålder, 

kön samt utifrån sjukdomsbild.       

Antal deltagare: Det totala antalet deltagare i de inkluderade studierna var 3863 personer. 

Två av artiklarna var kvantitativa varav den ena (Voogdt-Pruis et al. 2010) hade 701 

deltagare och den andra (Marshall, Floyd & Forrest 2011) hade 2850 stycken deltagare. Av 

de övriga elva kvalitativa studierna skilde sig antalet deltagare i två av studierna, där den 

ena hade 40 deltagare (Pera 2011) och den andra 113 deltagare (Kärner et al. 2005). 

Antalet deltagare i de nio återstående studier var 9-24 (Nymberg & Drevenhorn 2016; 

Brobeck et al. 2014; Koelewijn-van Loonet al. 2014; Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 
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2015; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen et al. 

2018; Lloyd-Williams et al. 2005; Sharp & Tishelman 2005).  

Ålder: I tio av de tretton inkluderade artiklarna (Brobeck et al. 2014; Eldh, Ehnfors & 

Ekman 2004; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen et al. 2018; Koelewijn-van Loon 

et al. 2014; Lloyd-Williams et al. 2005; Nymberg & Drevenhorn 2016; Pera 2011; Sharp 

& Tishelman 2005; Voogdt-Pruis et al. 2010) framkom att åldern på deltagarna varierade 

mellan 20-88 år. Av de övriga 3 var endast medelåldern presenterad i en (Drevenhorn, 

Bengtson & Kjellgren 2015), vilken var 56,7 år och i den andra (Kärner et al. 2005) 

framgick endast att alla deltagare var yngre än 70 år och i den tredje (Marshall, Floyd & 

Forrest 2011) studien gick det inte att utläsa någon ålder på deltagarna.  

Kön: Könsfördelningen framgick i alla studier förutom i en artikel (Marshall, Floyd & 

Forrest 2011). I fem av studierna var könsfördelningen jämn (Drevenhorn, Bengtson & 

Kjellgren 2015; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen 

et al. 2018; Pera 2011). Av de övriga sju artiklarna i litteraturstudien var det övervägande 

andel män i fem av studierna (Brobeck et al. 2014; Kärner et al. 2005; Lloyd-Williams et 

al. 2005; Sharp & Tishelman 2005; Voogdt-Pruis et al. 2010) och övervägande andel 

kvinnor i två (Koelewijn-van Loon et al. 2014; Nymberg & Drevenhorn 2016).  

Orsak till rådgivning. I fem av artiklarna låg undersökningsgruppen i risk att få 

livsstilsrelaterad sjukdom (Brobeck et al. 2014; Koelewijn-van Loon et al. 2014; Marshall, 

Floyd & Forrest 2011; Nymberg & Drevenhorn 2016; Voogdt-Pruis et al. 2010) och i åtta 

av de inkluderade artiklarna var undersökningsgruppen diagnostiserad med en sjukdom 

(Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; Frohmader, Lin 

& Chaboyer 2018; Karlsen et al. 2018; Kärner et al. 2005; Lloyd-Williams et al. 2005; 

Pera 2011; Sharp & Tishelman 2005). Se tabell över olika orsak till rådgivning i de 

inkluderade artiklarna i föreliggande studie i Tabell 5, bilaga 3. 

4.  Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Huvudresultatet kunde delas in i två delar, mötet mellan patienten och sjuksköterska och 

hur den sjuksköterskeledda rådgivningen inverkat på patienten. Patienterna upplevde 

sjuksköterskorna stöttande och supportande. De ville bli individuellt bemötta och med 
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respekt. Patienterna beskrev också att det var betydelsefullt med interaktion och känslan av 

att vara delaktig för att klara en livsstilsförändring. Rådgivningen hade inverkan på 

patientens egenvårdskapacitet, bland annat genom att motivationen ökade att göra en 

livsstilsförändring, förmåga att genomföra den samt bibehålla den. Det gav patienterna 

insikt om att livsstilsförändringar är deras eget ansvar. 

Det totala antalet deltagare i de inkluderade studierna var 3863 personer i åldrarna 20-88 

år. Orsak till rådgivning var patienter med diagnostiserad sjukdom i sju studier och 

förebyggande hälsovård i fem studier.  

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1. Mötet mellan patient och sjuksköterska 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 2017) ska 

sjuksköterskan kunna bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnad i partnerskap med patienten. Vidare står att sjuksköterskan ska etablera en 

förtroendefull relation med patienten då det är en förutsättning för god omvårdnad och att 

sjuksköterskans arbete skall präglas av bland annat respekt för självbestämmande, 

integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

etablera en förtroendefull relation med patienten och författarna till föreliggande studie 

tycker kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening 2017) stämmer väl överens 

med patienternas upplevelser och önskningar i föreliggande resultat, kring en 

sjuksköterskeledd rådgivning. Patienter önskade och uppskattade en god och nära relation 

(Brobeck et al. 2014; Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Karlsen et al. 2018; 

Koelewijn-van Loon et al 2014; Sharp & Tishelman 2005) de ville ha interaktion och 

delaktighet (Brobeck et al. 2014; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; Karlsen et al. 2018; 

Voogdt-Pruis et al. 2010) och ville bli bemötta med respekt (Brobeck et al 2014; Eldh, 

Ehnfors & Ekman 2004) och känna sig jämlika med sjuksköterskan (Karlsen et al. 2018; 

Nymberg & Drevenhorn 2016). Sjuksköterskan skall kunna vara strukturerad och kunna 

bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017), den strukturella förmågan kopplar författarna till 

föreliggande studies resultat där patienter beskriver att de fick hjälp av sjuksköterskan med 

vad de behövde förbättra (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van Loon et al. 
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2014), praktiska råd (Voogdt-Pruis et al. 2010), struktur och rutiner vilket underlättade en 

livsstilsförändring (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van Loon et al. 2014; 

Kärner et al. 2005). Patienterna i föreliggande studie uppskattade att de fick en organiserad 

plan att följa (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018) och att de fick specifika användbara tips 

och råd (Karlsen et al. 2018).  

Orems definition av ett omvårdnadssystem är alla handlingar och interaktioner mellan 

sjuksköterskor och patienter i omvårdnadssituationer (Hartweg 1991). Sett utifrån denna 

definition är relationen och interaktionen mellan sjuksköterska och patient fundamentet för 

ett omvårdnadssystem och patienter uttryckte på flera sätt hur viktigt och betydelsefullt de 

tyckte att delaktighet (Voogdt-Pruis et al. 2010; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004) och 

interaktion (Brobeck et al. 2014; Sharp & Tishelman 2005) var. 

I tidigare forskning (Jerdén et al. 2018) har det framkommit att det är svårt att göra en 

livsstilsförändring på egen hand och att det krävs en dialog med patienten om hur de 

känner, tänker och agerar för att kunna utgöra ett bra stöd för patienten. Författarna till 

föreliggande studie tycker det stämmer med att patienter i föreliggande resultat uttryckte 

att det var en fördel när sjuksköterskan var närvarande och tog sig tid att lyssna (Brobeck 

et al. 2014), att någon patient beskrev att de inte skulle klarat av att göra en 

livsstilsförändring utan sjuksköterskans stöd (ibid) samt med den negativitet patienter 

uttryckte av att bara få information och konkreta förslag om vad de bör göra vid en 

livsstilsförändring och inga motiverande samtal (Karlsen et al. 2018). Deras 

forskningsresultat tycker författarna till föreliggande studie också stämmer med patienter i 

studiens önskan om meningsfulla diskussioner med sjuksköterskan (Pera 2011) och deras 

förklaring av att i en nära relation kunde de vara öppna och ärliga samt att bekväma samtal 

med sjuksköterskan ledde till en befriande känsla (Brobeck et al. 2014).  

Interaktionens och delaktighetens betydelse i rådgivningsprocessen har visat sig i tidigare 

forskning av Frohmader, Lin & Chaboyer (2017). I den studien undersöktes hur 

sjuksköterskor upplevde sig själva i rollen som rådgivare och resultatet visade att 

sjuksköterskorna identifierade sig väl som rådgivare och lyfte fram betydelsen av att skapa 

ett samspel med patienten och trodde att deras roll som rådgivare spelade roll i patientens 

framsteg (Frohmader, Lin & Chaboyer 2017). Annan tidigare forskning (Caldwell Gray & 

Wolever 2013) som stärker att interaktion och delaktighet underlättar vid en 
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livsstilsförändring är en studie gällande hälsocoachning där de undersökte vilka faktorer 

som underlättar vid en livsstilsförändring, där de kom fram till att coachning bör ske i 

partnerskap.  

I det föreliggande resultatet framkom att patienterna fick hjälp med vad de behövde 

förbättra (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van Loon et al. 2014), praktiska 

råd (Voogdt-Pruis et al. 2010), struktur och rutiner vilket underlättade en 

livsstilsförändring (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Koelewijn-van Loon et al. 2014; 

Kärner et al. 2005). Patienterna uppskattade en organiserad plan att följa (Frohmader, Lin 

& Chaboyer 2018) och specifika tips och råd nämndes av flera som väldigt användbart 

(Karlsen et al. 2018). Författarna till föreliggande studie kopplar det till själva definitionen 

av rådgivning som säger att patienten i en rådgivningsprocess bör vara med och identifiera 

vad som behöver göras, sluta göras, fortsätta göras (Lidin et al. 2017) vilket styrker att 

patienterna bör vara delaktiga vid en rådgivningsprocess.  

Patienter uttryckte att de upplevde sjuksköterskan som genuint intresserad av dem 

(Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Koelewijn-van Loon et al. 2014) vilket 

författarna till föreliggande studie tycker stämmer med att ett Omvårdnadssystem grundas 

på sjuksköterskans motivation att vilja hjälpa (Hartweg 1991).   

I det sammanställda resultatet i föreliggande studie framkom att patienterna efterfrågade 

mer tid med sjuksköterskan och det finns forskning som visar på att mer tid och 

uppföljning är positivt vid en livsstilsförändring (Bergström et al. 2017). I den studien 

undersökte de insatser för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet och minska 

stillasittande, och de kom fram till att patienter behöver interventioner över längre tid.  

Patienter i föreliggande studie uttryckte på olika sätt att rådgivningen hade haft inverkan 

på deras motivation att göra en livsstilsförändring (Brobeck et al. 2014; Karlsen et al. 

2018; Kärner et al. 2005; Nymberg & Drevenhorn 2016, Sharp & Tishelman 2005). 

Gällande sjuksköterskans förmåga att motivera patienter till en livsstilsförändring visar 

Östlund et al:s studie (2015) gällande MI i praktiken att sjuksköterskor upplevde att deras 

färdighet i MI utvecklade deras förmåga att öka patientens motivation. Andan (själen) av 

MI förklaras i Östlund et als:s studie (2015) bestå av fyra viktiga delar; partnerskap, 

acceptans, medkänsla och förmåga att ta fram den egna motivation och den egna förmågan 
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vilket författarna till föreliggande studie ser som fyra betydelsefulla komponenter vid en 

rådgivningsprocess och livsstilsförändring. 

I Socialstyrelsens riktlinjer (2018 b) för prevention och behandling av ohälsosamma 

levnadsvanor är det rådgivande och kvalificerade rådgivande samtal Socialstyrelsen 

rekommenderar för att ändra livsstil. I deras riktlinjer står att motiverande strategier och 

MI kan vara en del av det rådgivande samtal och det kvalificerade rådgivande samtalet kan 

även kompletteras av teoribaserade verktyg och hjälpmedel. Av de tretton studier som 

ingick i föreliggande litteraturstudie hade i tio av studierna (Brobeck et al. 2014; 

Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen et al. 

2018; Koelewijn-van Loon et al. 2014; Kärner et al. 2005; Lloyd-Williams et al. 2005; 

Marshall, Floyd & Forrest 2011; Nymberg & Drevenhorn 2016; Sharp & Tishelman 2005) 

sjuksköterskorna någon form av kortare, praktisk och/eller teoretisk utbildning för att 

förbättra rådgivningen (se bilaga 3). 

4.2.2. Sjuksköterskeledd rådgivnings inverkan på patienten 

I det sammantagna resultatet kunde författarna se att rådgivningen hade gett patienterna 

motivation att vilja göra livsstilsförändringar, klara av att genomföra dem och vara 

motiverade att fortsätta ett hälsosammare leverne. Patienterna beskrev att sjuksköterskans 

förmåga att ge information, kommunicera och hjälpa dem att strukturera underlättade för 

dem att göra en livsstilsförändring.  

Att en individ har egenvårdskapacitet innebär enligt Orem (Hartweg 1991) att den kan 

söka information, reflektera över den och sen fatta beslut som gagnar deras hälsa och den 

personliga förmågan. Orems tio grundläggande komponenter för att klara egenvården  

(Fig. 1 s. 8) innefattar bland annat förmåga att se vad som behöver göras för att bibehålla 

hälsan, kunna fatta relevanta beslut gällande hälsan, ha motivation till livet, hälsan och 

välmåendet och kunna genomföra handlingar nödvändiga för att nå uppsatta mål.  

Patienter som har ohälsosamma levnadsvanor och inte tar hand om sin hälsa ser författarna 

till föreliggande studie utifrån Orems egenvårdsteori vara patienter med egenvårdsbrist. 

Utifrån Orems omvårdnadssystem kan sjuksköterskeledd rådgivning ses som en form av 

hjälp till självhjälp för att patienter skall återfå sin egenvårdskapacitet och klara av att ta 

hand om sin hälsa på egen hand.  
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Patienter i föreliggande studie beskrev att de kopplade sina framsteg mot uppsatta mål till 

den sjuksköterskeledda rådgivningen (Frohmader, Lin & Chaboyer 2018). Den kopplingen 

gör även sjuksköterskor i tidigare forskning där det i en studie undersöktes hur 

sjuksköterskor upplever sig själva i rollen som rådgivare (Frohmader, Lin & Chaboyer 

2017) och sjuksköterskorna i studien belyste vikten av att skapa ett samspel med patienten 

och de hade uppfattningen att deras roll som rådgivare var väsentlig för de framsteg som 

patienterna gjorde och i föreliggande studie lyfte patienter fram att de tyckte det var viktigt 

att få hjälp med att sätta upp mål, planera och ta kontroll vid en livsstilsförändring 

(Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Kärner et al. 2005), vilket också kom fram i resultatet 

i en studie  av Caldwell Gray & Wolevers (2013), där de undersökte vilka parametrar som 

förenklar en livsstilsförändring.  

I Socialstyrelsens riktlinjer föreslås MI för rådgivande samtal och/eller teoribaserade 

verktyg och hjälpmedel vid kvalificerade rådgivande samtal (Socialstyrelsen 2018 b).  

En studie av Bergström et al. (2017) lyfter fram beteendetekniker och personliga möten 

som bra komponenter vid en livsstilsförändring. 

I Östlund et al. (2015) studie upplevde sjuksköterskorna att deras kunskap i MI hjälpte 

dem att öka patientens motivation att vilja och klara av att göra en livsstilsförändring.  

I föreliggande litteraturstudie hade sjuksköterskorna i tio av tretton studier någon form av 

kortare vidareutbildning vilket författarna till föreliggande studie uppfattar som att 

forskarna i de studierna anser utbildning för sjuksköterskor av olika slag för att underlätta 

rådgivningsprocessen är av betydelse.  

För att förbättra arbetet med att få fler individer att leva hälsosamt föreslår författarna till 

föreliggande studie att hälso- och sjukvården satsar mer på sjuksköterskeledda samtal både  

i förebyggande syfte och i vården av patienter med diagnostiserade livsstilssjukdomar. 

Författarna baserar det på samhällets behov av att fler människor gör livsstilsförändringar 

(Socialstyrelsen 2017), att sjuksköterskan i sin yrkesroll utifrån Orems teori (Hartweg 

1991) och sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening 2017) 

och forskning (Huber, Henriksson, Jakobsson & Mooe 2017: Jakobsson, Huber, Björklund 

och Mooe 2016: Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund och Isaksson 2016) är lämpad 

att leda rådgivning, samt att det framkom i det samlade resultatet i föreliggande studie att 
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patienter uppskattar sjuksköterskeledd rådgivning, sjuksköterskans bemötande, blev 

motiverade att göra förändring, klarade bättre att genomföra och bibehålla en ändrad 

livsstil. 

4.3. Metodologisk diskussion kring undersökningsgruppen 

I den föreliggande litteraturstudie har författarna granskat de inkluderade studiernas 

undersökningsgrupper. Författarna tittade på antalet deltagare, ålder, kön samt orsaker till 

rådgivning för att beskriva undersökningsgruppen väl och göra överförbarheten (läsarens 

möjlighet att överföra resultat från studier till egen situation) god, vilket ökar studiens 

trovärdighet (Polit & Beck 2017). Att antalet deltagare presenterades i alla tretton artiklar i 

förekommande litteraturstudie ses som en styrka eftersom att det bidrar till att beskriva 

undersökningsgruppen (Polit & Beck 2016). Ålder presenterades i tio av dem (Brobeck et 

al. 2014; Eldh, Ehnfors & Ekman 2004; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen et al. 

2018;  Koelewijn-van Loon et al. 2014; Lloyd-Williams et al. 2005; Nymberg & 

Drevenhorn 2016; Pera 2011; Sharp & Tishelman 2005; Voogdt-Pruis et al. 2010). I de 

övriga tre presenterades medelåldern i en (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015), att de 

var under 70 år i en (Kärner et al. 2005) och i den sistnämnda gick det inte att utläsa någon 

ålder på deltagarna (Marshall, Floyd & Forrest 2011). Det kan ses som en svaghet att det i 

tre studier inte gick att utläsa ålder (Polit & Beck 2017). 

Alla studier redogjorde för könsfördelning, vilket kan ses som en styrka men övervägande 

del av studierna hade ojämn könsfördelning vilket kan ses som en svaghet då resultatet inte 

är baserat på lika många kvinnor och män (Polit & Beck 2017). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kunde urskilja två grupper gällande anledning 

till rådgivning vid granskning av undersökningsgrupperna; risk för att få livsstilsrelaterad 

sjukdom (Brobeck et al. 2014; Koelewijn-van Loon et al. 2014; Marshall, Floyd & Forrest 

2011;  Nymberg & Drevenhorn 2016; Voogdt-Pruis et al. 2010)  och patienter 

diagnostiserad med sjukdom (Drevenhorn, Bengtson & Kjellgren 2015; Eldh, Ehnfors & 

Ekman 2004; Frohmader, Lin & Chaboyer 2018; Karlsen et al. 2018; Kärner et al. 2005; 

Lloyd-Williams et al. 2005; Pera 2011; Sharp & Tishelman 2005). Det ger en tydligare bild 

av vilka patientgrupper som deltar i sjuksköterskeledd rådgivning vilket kan vara av  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användning för vidare arbete och forskning i ämnet. Polit & Beck (2017) beskriver  att det 

är forskarens ansvar att tillhandahålla tillräckliga med beskrivande data så att läsaren kan 

utvärdera användbarheten av informationen till andra sammanhang. 

4.4. Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts med en beskrivande design vilket enligt Polit 

& Beck (2017) anses lämpligt för att få en ökad förståelse för fenomenet som beskrivs och 

det kan innefatta en undersökning av de källor där fenomenet beskrivs. 

Det kan ses som en styrka att artiklarna har sökts fram i databasen Medline via Pubmed, en 

primär källa för att söka biomedicinsk litteratur där det finns sjuksköterske- och 

hälsotidskrifter publicerade från ca 70 länder och därmed en relevant sökmotor för 

sjuksköterskor (Polit & Beck 2017). En svaghet är att artiklarna endast söktes via en 

databas. En sökningar via fler databaser hade kunnat generera i fler artiklar att granska och 

eventuellt ett starkare resultatet. 

I denna litteraturstudie gjordes de första sökningarna med MeSH-termer. MeSH är ett 

sökalternativ där det går att hämta information genom att använda olika termer för samma 

begrepp (Polit & Beck 2017). Av de ord som författarna använde i sin sökning, som fanns i 

MeSH-term, söktes i olika kombinationer men de sökningar gav färre användbara artiklar 

än sökning i fritext därför valdes MeSh-termer bort vilket kan vara en svaghet om 

relevanta artiklar hade kunnat funnits. 

Att söka ord med trunkering (*) expanderar en sökning och inkluderar alla former av 

grundordet (Polit & Beck 2017). Detta gjordes av författarna till föreliggande 

litteraturstudie för att få fler träffar och därmed eventuellt hitta fler artiklar att inkludera i 

resultatet. Författarna till denna litteraturstudie ansåg det nödvändigt då användning av 

Mesh gav för stor begränsning av användbara artiklar vilket kan ses som en styrka. 

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av booelsk sökteknik/operation med 

termen AND. Vid användningen av den booelska termen AND mellan sökorden 

avgränsades sökningen och endast de träffar som innehöll både sökordet före och efter  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AND framkom (Polit & Beck 2017) vilket kan ses som en styrka att få en mer precis 

sökning.  

Författarna har använt sig av primärkällor vilket är brukligt vid en litteraturstudie (Polit & 

Beck 2017) och därmed kan ses som en styrka. 

Författarna hade svårt att hitta artiklar som handlade om patienters upplevelser av 

sjuksköterskeledd rådgivning vid en livsstilsförändring, därav var artikelsökningen ända 

från år 2004 som kan ses som en svaghet eftersom forskningen kan anses vara inaktuell 

(En av studiens artiklar var från år 2004 och tre av artiklarna var från år 2005, resterande 

nio var från år 2010 fram till år 2018). Det kan ses som en styrka att sex av de tretton 

artiklarna är från år 2014 till 2018 och väldigt aktuell forskning. Det kan ses som en 

svaghet att författarna uteslöt artiklar som inte var skrivna på engelska då det kunde 

funnits intressanta artiklar för studiens syfte som var skrivna på andra språk. En svaghet 

med artiklar på engelska är att det ger utrymme för tolkningsfel vid översättning då 

engelska inte är författarnas huvudspråk. 

Urvalskriterierna gällande inklusionskriterier och exklusionskriterier följdes strikt av 

författarna. De artiklar som svarade på syftet skrevs ut i pappersformat och lästes av 

författarna var för sig.  Resultat som svarade på syftet plockades ut och sammanställdes i 

en tabell. Detta för att få en övergripande förståelse och ta fram det väsentliga i de 

inkluderade studierna. Enligt Polit & Beck (2017) är det en systematisk metod för att 

sammanställa viktiga delar som sedan kan utvärderas. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har inte plagierat det vill säga kopierat någon annan författare utan att 

referera, inte heller fabricerat och hittat på egen text utan att referera. De har varit 

objektiva och uteslutit subjektiva åsikter (Polit & Beck 2017).  

4.5. Kliniska implikationer för omvårdnad 

En sammanställning av hur patienter har upplevt sjuksköterskeledd rådgivning kan vara till 

hjälp i omvårdnaden av patienter vid en livsstilsförändring. Det kan förbättra mötet mellan 

patient och sjuksköterska vid en rådgivningsprocess och öka chansen till ett bättre utfall  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vid en livsstilsförändring. Patienternas sammanlagda uppfattning om hur de upplevde 

rådgivningen kan också ge en antydan om en vidareutveckling av sjuksköterskeledd 

rådgivningsprocess. 

4.6. Förslag till vidare forskning 

I några av studierna som ingick i föreliggande litteraturstudie hade man tagit fram 

särskilda program för att förbättra sjuksköterskans färdighet och underlätta 

rådgivningsprocessen. De innehöll inslag från olika teorier och MI var ofta ett inslag. 

Författarna föreslår mer forskning kring kortare utbildningsprogram för att förbättra 

sjuksköterskors färdighet i att informera, utbilda, motivera och hjälpa patienten att 

strukturera vid en livsstilsförändring.  

4.7. Slutsats 

En sammanfattning av resultaten från den föreliggande studien visar att patienter upplevde 

att interaktion och deltagande var viktigt. Patienterna ville bli individuellt bemötta utifrån 

sina behov och med respekt. Patienter upplevde sjuksköterskorna stödjande och 

 rådgivningen hade en positiv effekt på patientens motivation och förmåga att genomföra 

en livsstilsförändring. En sammanfattning av hur patienter upplevde sjukvårdsrådgivning 

kan vara till hjälp i omvårdnaden vid en livsstilsförändring.
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6. Bilagor  

Bilaga 1.

Tabell 3. Författare, titel, design, urval/undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 
dataanalysmetod
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publi.år, 

studieland

Titel Design och 
eventuellt 

ansats

Urval/
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grupp

Datainsamlings
metod

Dataanalysmetod

Brobeck, E., 
Odencrants, S., 
Bergh, H. & 
Hildingh, C.

2014

Sverige

Patients’ 
experiences of 
lifestyle 
discussions based 
on motivational 
interviewing: a 
qualitative study

Kvalitativ
ansats
Deskriptiv 
design

Antal: 16
Kvinnor: 6  
Män: 10
Ålder:  28-77 år.

Patienter som hade 
varit i kontakt med 
ssk förut och haft 
livsstilssamtal. 
De var från olika 
riskgrupper, 
 rökare, 
viktproblem, hög 
alkoholkonsumtion

Intervjuer Innehållsanalys

Drevenhorn, E., 
Bengtson, A. & 
Kjellgren, K..

2015
Sverige

To be motivated 
or only comply - 
patients views of 
hypertension care 
after consultation 
training for 
nurses

Kvalitativ
ansats

Antal: 24
Kvinnor: 12 
Män: 12
Ålder: 
I m= 56.7 år
K m= 59.5.
m=medelvärde
I=interventionsgru
pp
K=kontrollgrupp

Patienter med högt 
blodtryck

Telefonintervjuer Innehållsanalys

Eldh, A., 
Ehnfors, M. & 
Ekman, I.

2004

Sverige

The phenomena 
of participation 
and non-
participation in 
health
care - 
experiences of 
patients attending 
a nurse-led
clinic for chronic 
heart failure

Kvalitativ
ansats

Antal: 10 st
Män: 6
Kvinnor: 4
Ålder: 53-86 år

Patienter med 
hjärtproblem klass 
II och III gällande 
NYHA

Intervjuer Innehållsanalys
Hermeneutiska 
cirkeln
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Frohmader, T., 
Lin, F. & 
Chaboyer, W.

2018
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Structures, 
processes and 
outcomes of the 
Aussie Heart 
Guide Program: 
A nurse mentor 
for rural patients 
with acute 
coronary 
syndrome

Kvalitativ
ansats

Fallstudier

Antal: 13 st
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Män: 7
Ålder: 35-75 år.

Patienter med 
konstaterad 
 hjärtinfarkt

Semistrukturerade 
telefonintervjuer

Innehållsanalys

Karlsen, B., 
Rasmussen 
Brunn, B. & 
Oftedal, B.

2018

Norge

New Possibilities 
in Life with Type 
2 Diabetes: 
Experiences
from 
Participating in a 
Guided Self-
Determination 
Programme
in General 
Practice

Kvalitativ ansats
Deskriptiv och 
explorativ 
design

Antal: 9 st
Kvinnor: 4
Män: 5
Ålder: 36-67 år

Patienter med 
 diabetes typ 2

Intervjuer Innehållsanalys

Koelewijn-van 
Loon, M.S., van 
Dijk-de Vries, 
A.  and van der 
Weijden, T.

2014

Nederländerna

Ethical issues in 
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management: 
Patients need 
nurses' support.
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Antal: 18 st 
Män: 7
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Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt-
Dahlgren, M. & 
Bergdahl, B.

2005
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Incentives for 
lifestyle changes 
in patients with 
coronary heart 
disease

Kvalitativ
ansats

Antal: 113 
Män: 84 
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Patienter i 
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Semistrukturerade 
intervjuer

Innehållsanalys

Lloyd-Williams, 
F., Beaton, S., 
Goldstein, P., 
Mair, F., May, 
C. & Capewell, 
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2005

England

Patients’ and 
nurses’ views of 
nurse-led heart 
failure
clinics in general 
practice

Kvalitativ
ansats
En randomiserad 
klinisk prövning.

Antal: 15 st
Män: 13
Kvinnor: 2
Ålder 60-88 år

Hjärtpatienter som 
ingick i en större 
studie

Semistrukturerade 
Intervjuer

Innehållsanalys
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Marshall, B., 
Floyd, S., & 
Forrest, R.

2011

Nya Zeeland

Clinical 
outcomes and 
patients’ 
perceptions of 
nurse-led healthy 
lifestyle clinics

Kvantitativ
ansats

Antal: 2850 st

Framgick inte hur 
många kvinnor/
män eller  vilken 
ålder 

Patienter från 
SSK-ledda 
livsstilskliniker 
från regioner med 
större behov.

Enkätundersöknin
g

The Medtech 
module

Hur nöjda de var - 
Skala 1-5
Håller starkt med 
till helt mot

Spearman 
rangkorrelation

Parat t-test

Nymberg, P. & 
Drevenhorn, E.

2016

Sverige

Patients' 
experience of a 
nurse-led 
lifestyle clinic at 
a Swedish health 
centre.

Kvalitativ
ansats

Antal: 14.
Kvinnor: 13 
Män: 1
Ålder: 40-84 år.

Personer med risk 
för 
livsstilssjukdomar

Fokusgruppsinter
vjuer

Innehållsanalys

Pera, P. I.

2011

Spanien

Living with 
diabetes: quality 
of care
and quality of 
life

Kvalitativ
ansats 
Deskriptiv 
design

Antal: 40 
Kvinnor:22
Män: 18
Ålder: 20-82 år.

Patienter 
diagnostiserade 
med diabetes 
mellitus 
(DM1&DM2)

Semistrukturerade 
intervjuer med 
fokusgrupper

Innehållsanalys

Sharp, L. & 
Tishelman, C.

2005

Sverige

Smoking 
Cessation for 
Patients With 
Head and Neck 
Cancer

Kvalitativ
Deskriptiv 
design

Antal: 13 st
Män: 9 
Kvinnor: 4
Ålder: 52-85 år

Alla var  nyligen 
diagnostiserad 
huvud- och 
halscancer.

Dagboksanteckni
ngar

Fokuserad men 
ostrukturerad

Innehållsanalys

Voogdt-Pruis, 
H., Gorgels, A., 
van Ree, J., van 
Hoef, E. & 
Beusmans, G.

2010

Nederländerna

Patient 
perceptions of 
nurse-delivered 
cardiovascular 
prevention:
Cross-sectional 
survey within a 
randomised trial

Kvantitativ 
ansats

Antal: 701 st 
 
                              
                              
                              
                              
                              
             
Kvinnor: 255
Män: 446
Ålder 30-74 år. 
 
Patienter med risk 
för hjärt- och 
kärlsjukdom

Enkätundersöknin
g

Spearmans 
rangkorrelation
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Bilaga 2.
Tabell. 4 Författare, syfte och resultat

Författare Syfte Resultat

Brobeck, 

E., 

Odencrant

s, S., 

Bergh, H. 

& 

Hildingh, 

C.

Syftet med denna 
studie var att beskriva 
hur patienter i 
primärvården upplever 
livsstilsdiskussioner 
baserade på MI

En  livsstilsförändring var svårare än de trott, underlättade med sjuksköterskans stöd. En 
patient beskrev att de inte klarade en livsstilsförändring utan sjuksköterskans stöd

Samtalen med sjuksköterskan gav patienterna motivation och gjorde de mer 
beslutsamma att genomföra en livsstilsförändring 

Patienterna upplevde att stödet de fick från sjuksköterskan gjorde att de inte kände sig 
ensamma med sina problem vilket ledde till att  patienterna kände sig tillfreds och 
motiverade att göra livsstilsförändringar.

Patienterna kände sig bekräftade när de möttes med respekt istället för pekpinnar

Interaktionen skapade en känsla av välbefinnande som underlättade för dem att göra en 
livsstilsförändring 
Interaktionen gjorde också att de inte kände sig ensamma med sina problem 

Interaktion sågs som nödvändig för att kunna ta emot rådgivningen och genomföra en 
livsstilsförändring.

Patienter ansåg att en SSK behövde förstå patientens egna tankar gällande 
 livsstilsförändringen. Skam är ofta förknippat med livsstilsproblem därför måste SSK 
vara sensitiv. 

I nära relation med SSK kände patienterna att de kunde vara ärliga och öppna.

Om sjuksköterskans krav blev för höga kunde patienten lätt tappa motivationen att göra 
livsstilsföändringar

Drevenhor

n, E., 

Bengtson, 

A. & 

Kjellgren, 

K..

Syftet med denna 
studie, som del i en 
större studie SOPHI
(Nursing management 
of patients in 
hypertension care) var 
att undersöka 
patienters uppfattning 
av att få 
sjuksköterske-ledd 
rådgivning gällande 
högt blodtryck

Patienterna uttryckte sig i vi-form

Patiensterna kände det som om SSK var genuint intresserade av dem

Patienterna tyckte SSK var sympatiska och förstående

Patienterna tyckte SSK stöttade och guidade dem

Patienterna tyckte de fick för lite tid

Eldh, A., 

Ehnfors, 

M. & 

Ekman, I.

Denna studie syftar till 
att utforska betydelsen 
av att delta eller inte 
delta i sjukvården/
friskvård gällande 
Chronic heart failure 
(CHF) - patientens 
egen erfarenhet

Patienterna berättar om vikten av att vara delaktig och ha kontroll

Sjuksköterskan är den som förklarar allt

Sjuksköterskan är uppmärksam och frågat hur de mår

Att inte vara delaktig ledde till en  känsla av att inte förstå och att inte ha kontroll och/
eller ha ansvarig

Ju längre tiden gick desto bättre blev relationen mellan patient och sjuksköterska, som i 
sin tur ökade känslan av delaktighet
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Frohmader

, T., Lin, F. 

& 

Chaboyer, 

W.

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka patientens 
och mentorns 
uppfattningar om hur 
AHGP (Aussie Heart 
Guide Program) 
påverkat patientenrna. 
Rådgivning för 
återhämtning från 
ACS (acute coronary 
syndrome) 

AHGP, ett 
supportande program 
gällande utbildning, 
livsstilsråd, 
stresshantering, 
träning(fysisk) för 
dem som av någon 
anlednign inte kan 
delta på sjukhusets CR 
blir erbjuda rådgivning 
via telefon

Patienter som annars inte hade möjlighet att delta i rådgivningsprogrammet 

Patienter beskrev att den rådgivning de fått kunde kopplas till de små steg de lyckats ta 
 mot sitt uppsatta mål angående en livsstilsförändring

Uppskattade samtalen pga att de var ensamma

Sjuksköterskorna hjälpte dem att strukturera upp dagliga rutiner

Patienterna uppskattade att de fick hjälp med vad de behöver förbättra gällande sin 
livsstil

När de ändrade livsstil och minskade riskerna för nya hjärtinfarkter lättade det oron och 
de kände sig hälsosammare igen 

De hjälpte till att göra livet uthärdligt

Det hjälpte dem att “hålla sig på banan”

Karlsen, 

B., 

Rassmusse

n Brunn, 

B. & 

Oftedal, B.

Syftet med denna 
studie var att utvärdera
de erfarenheter vuxna 
med typ 2 diabetes 
fick av att delta i GSD 
(Guided Self-
Determination 
Programme in General 
Practice). Allmän 
påverkan och en 
uppfattning av hur det 
påverkat deras 
motivation till 
egenvård av sin 
diabetes.

Oavsett antalet rådgivningstillfällen ansåg patienterna att det var viktigt med en 
pågående dialog för att bibehålla motivationen mot det uppsatta målet.

Samtalen med sjuksköterskan upplevde patienterna som ett interaktivt utbyte av tankar 
och erfarenheter som i sin tur resulterade i ny kunskap. 

Patienterna upplevde det positivt att samtalen var interaktiva och inte bara ensidig 
information från sjuksköterskan. 

Patienterna beskrev att rådgivningen hade påverkat deras sätt att se på hur det är att leva 
med diabetes

Samtal med SSK hade fått en patienter att bli medveten om sin diabetes på allvar och att 
de behövde ta det seriöst.

Flera Patienter sa, att delta i programmet inspirerade dem att fatta egna beslut och finna 
alternativa vägar att hantera problem i vardagen.

En Patient sa att han hade ändrat uppfattning från att ha skämts över att ha fått diabetes 
till att se på sjukdomen på ett mer positivt sätt

Majoriteten av deltagarna värderade rådgivningen som ett betydelsefullt redskap att 
mobilisera resurser att låta deras egen vilja styra och inte sjukdomen.

Patienterna  tyckte samtalen med sjuksköterskan  var motiverande 

Sjuksköterskan fick dem att att känna sig jämlika

Deltagarna var nöjda med relationen mellan dem och sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 
upplevdes icke dömande och positiva

Att få specifik information och råd gällande diet nämndes av flera som väldigt 
användbart

Flera patienter ansåg att de  tog större ansvar för sin diabetes 

För vissa ledde rådgivningen till starkare vilja att nå uppsatta mål gällande att 
livsstilsförbättringar
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Koelewijn-

van Loon, 

M.S., van 

Dijk-de 

Vries, A. 

 and van 

der 

Weijden, 

T.

Syftet med denna 
studie var att utvärdera 
sjuksköterske-ledd 
rådgivning (gällande 
riskhantering för hjärt- 
och kärlpatienters 
riskhantering) ur ett 
etiskt perspektiv 
genom att i detalj 
studera patienternas 
uppfattning både 
gällande 
sjuksköterskans och 
patientens roll.

Patienterna tyckte om SSK:s raka svar på deras frågor gällande hur man reducerar risker 
och livsstilsförändringar 

Patienterna rapporterade att en värdefull aspekt med att träffa ssk:orna var att de var 
uppmuntrande och supportande vid deras försök till livsstilsförändring

Patienterna berättade att SSK:orna förstod dem genom att vara genuint intresserade av 
dem  

Många av patienterna använde ord som “tillsamman”, ”vi”, och “inte ensam” när de 
pratade om SSK:ernas roll och saker de gjorde för att de skulle uppnå 
livsstilsförändringar

Kärner, A., 

Tingström, 

P., 

Abrandt-

Dahlgren, 

M. & 

Bergdahl, 

B.

Syftet med den här 
studien var att 
undersöka vad 
människor i 
rehabiliteringsfasen av 
CHD 
(kranskärlsjukdomar ) 
upplever som 
underlättande och 
begränsande faktorer 
för att göra 
livsstilsförändringar 
som är viktiga för en 
god prognos och 
välbefinnande

Kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar var en positiv påverkan för att leva 
hälsosammare

Kunskapen och insikten om att en livsstilsförändring hade positiva effekter på 
tillfrisknandet hjälpte till för att stå fast vid en förändring.

Rådgivning och/eller påtryckning från sjukvårdspersonal underlättade för patienterna att 
göra en livsstilsförändring bl a att ändra dieten

Att skapa rutiner underlättade för en förändring

Lloyd-

Williams, 

F., Beaton, 

S., 

Goldstein, 

P., Mair, 

F., May, C. 

& 

Capewell, 

S.

Syftet var att studera 
patienters erfarenhet 
av the general-practis-
based nurse-led 
intervention gällande 
hjärtsvikt

(Även SSK:ors 
erfarenhet) 
undersöktes

Patienterna kände att dialogen mellan dem själva och SSK:an var oproblematisk

Patienterna var väldigt positiva till sjuksköterskan i rollen som rådgivare

Marshall, 

B., Floyd, 

S., & 

Forrest, R.

Syftet med denna 
utvärdering var att 
bedöma patienternas 
erfarenheter och 
åsikter om NLHLC-
projektet
NLHLC=Nurse-Led 
Healthy Lifesytle 
Clinics
Ett projekt för att göra 
hälsovården mer 
tillgänglig förbättra 
hälsan för personer i 
lägre socioekonomiska 
grupper och med risk 
för kroniska 
sjukdomar

COOP data:
Signifikant ökning av social aktivitet

Förändring och förbättring gällande hälsan

Ju fler besök/möten desto bättre mådde de
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Nymberg, 

P. & 

Drevenhor

n, E.

Syftet var att beskriva 
patienters erfarenhet 
av att besöka en SSK-
ledd livsstilsklinik

Målet med 
livsstilskliniken var att 
finna patienter med 
risk för fetma, högt 
blodtryck, diabetes, 
KOL eller mental 
ohälsa och erbjuda 
dem förebyggande 
hälsovård.

Två kategorier - Känsla av trygghet och ouppfyllda förväntningar

Känsla av trygghet;
Upplevde sig som jämställd sjuksköterskan

Direkt och klar kommunikation utan några omskrivningar sågs som positivt och 
underlättade för patienterna att förstå effekterna av dåliga vanor

Känsla av att få kontroll på hälsan

Ouppfyllda förväntningar;
De tyckte besöket var för kort tid. Även om de förstod att alla deras problem inte skulle 
kunna lösas vid detta första möte.
Inget  uppföljningsmöte var inplanerat vilket ledde till missnöje. 

Ett stort missnöje fanns också gällande att SSK inte var uppdaterad med patientens 
medicinska historia, vilket patienterna tyckte var konstigt.

Patienterna förväntade sig att bli intellektuellt stimulerande/motiverade till att göra 
 livsstilförändringar och  inte att de bara blev tillsagda vilka förändringar som de borde 
göra. De var besvikna över att inte få en helhetsbild över deras liv.

Patienterna önskade fler kliniska prover, inte bara kolla blodsocker.

Pera, P. I. Syftet med denna 
studie var att se på 
erfarenheten av att 
leva med diabetes 
mellitus (DM1 & 
DM2) och patienternas 
uppfattning av 
kvaliteten på 
primärvården och 
effekten av 
rådgivningen för deras 
livskvalitet

De flesta patienterna såg SSK inom primärvården  som snälla men vissa tyckte att de gav 
dem mycket information under för kort tid

Den mest uppskattade personalen sjuksköterskor  med patientfokuserad utbildning vid 
särskild diabetessjukvård.

Patienterna önskade att behandling skall var personlig då alla är olika

Patienterna tyckte inte SSK skulle läxa upp dem  då de är vuxna som vet vad de vill och 
skall respekteras

11=Sjuksköterskor skall försöka sätta sig in i patientens situation och inte be dem göra 
omöjliga saker.

Sjuksköterskor skall ha stort tålamod, att kontrollera diabetes är inte lätt.

Patienter tyckte att utbildning, pratstunder och workshops borde ordnas kontinuerligt

Sharp, L. 

& 

Tishelman, 

C.

Syftet med denna 
artikel är beskriva hur 
patienter och SSK 
upplever ett 
interventionsprogram
met för Huvud- & 
Nack-cancerpatienter

Interaktionen mellan patient och sjuksköterska  är central i processen då en patient skall 
sluta röka.

Patienterna pratade om sjuksköterskan som sin  “vän”

Det kunde bli ett problem att vara för nära och känna sig som SSK vän då P inte ville 
göra SSK ledsen och ex, undanhöll att hen hade rökt

Motivationen att sluta röka steg för varje möte

Vissa saker SSK sa för att motivera stannade kvar i P medvetande och hjälpte till att inte 
börja igen

Voogdt-

Pruis, H., 

Gorgels, 

A., van 

Ree, J., 

van Hoef, 

E. & 

Beusmans, 

G.

Målet med denna 
studie var att få svar 
på dessa två frågor:

1. Hur upplever 
patienter ssk-
rådgivning 
gällande 
förebyggande 
för 
kardiovaskul
är sjukdom? 

2. Är patient -
egenskaper 
och -
hälsotillstånd 
förknippat 
med ssk-ledd 
vård?

Enkätsvar skala 1-5
I enkäten fanns 14 frågor gällande patientens uppfattning av den SSK-ledda 
rådgivningen. Patienterna fick skatta hur mycket de håller med 1-5. 

% av patienterna som skattade 5 i följande påståenden:

•SSK och jag förstod varandra (72%)
•SSK är en expert (72%)
•SSK förstod min personliga situation (54%)
•SSK involverade mig(34%)
•SSK gav mig praktiska  råd (41%)
•SSK förklarar saker klart och tydligt (73%)
•Det är betydelsefullt att besöka SSK regelbundet, även om det bara är för att kolla upp 
hälsan (74%
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Bilaga 3.

Tabell 5. Orsak till rådgivning i föreliggande studies 13 olika inkluderade artiklarna -  

Patienter i riskgrupp och patienter med diagnostiserad sjukdom

Riskgrupp Diagnostiserad sjukdom

Patienter från olika riskgrupper,  rökare, viktproblem, hög 

alkoholkonsumtion

Patienter med högt blodtryck

Alla deltagarna var berättigade till en kardiovaskulär 

riskbedömning men hade inga kardiovaskulära sjukdomar 

(CVDs).

Patienter med hjärtproblem klass II och III gällande NYHA

Patienter från SSK-ledda livsstilskliniker  från områden med 

större behov/personer i lägre socioekonomiska grupper och 

med risk för kroniska sjukdomar.

Patienter med konstaterad  hjärtinfarkt

Personer med risk för livsstilssjukdomar Patienter med  diabetes typ 2

Patienter med risk för hjärt- och kärlsjukdom Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar  i rehabiliteringsfas

Hjärtpatienter som ingick i en större studie

Patienter diagnostiserade med diabetes mellitus (DM1&DM2)

Alla var  nyligen diagnostiserad huvud- och halscancer.
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Bilaga 4.

Tabell 6. Sammanställning för att se i vilka studier som sjuksköterskorna vick 
särskild utbildning för sin roll som rådgivare - Totalt 10 av 13 i föreliggande studie

Titel SSK - utbildning för sin roll som rådgivare

Patient’s experiense of lifestyle discussions based on 
motivational interviewing

SSK hade utbildning i MI och hade jobbat med det i 3-10 år.

To be motivated or only comply - patients views of 
hypertensions care after consultation training for 
nurses

SSK fick en  tredagars konsultationskurs. De utbildades i bl a MI 
och patientcentrerad vård

The phenomena of participation and non-
participation in healthcare - experiences of patients 
attending a nurse-led clinic for chronic heart failure

Ingen särskild utbildning

Structures, processes and outcomes of the Aussie 
Heart Guide Program: A nurse mentor supported, 
home based cardiac rehabilitation program for rural 
patients with acute coronary syndrome

SSK fick utbildning i ett särskilt framtaget  mentorprogram AHGP
För att supporta SSK i utbildning, ge livsstilsråd, stresshantering, 
fysisk träning

New Possibilities in Life with Type 2 Diabetes: 
Experiences from Participating in a Guided Self-
Determination Programme in General Practice

Ett särskilt program som både var teoretiskt och praktiskt - GSD 
(Guided Self-Determination Programme in General Practice) för att 
förbättra SSK skicklighet vad det gäller rådgivning

Ethical issues in cardiovascular risk management: 
Patients need nurses’ support

Särskilt utvecklat program för SSK-led rådgivning gällande livsstil 
för att minska risken  hjärt- kärl sjukdomar.

Incentives for lifestyle changes in patients with 
coronary heart disease

Ingår i större studie med fokus på problembaserad inlärning 
gällande patientutbildning under rehabiliteringsfasen efter en hjärt- 
kärlsjukdom med uppföljning efter ett år.

Patients’ and nurses’ views of nurse-led heart failure
clinics in general practice: a qualitative study

Särskilt uppföljningsprogram för hjärtsjuka

Clinical outcomes and patients’ perceptions of 
nurse-led healthy lifestyle clinics

Dela  av ett större projekt gällande utveckling av patientutbildning i 
form av problemfokuserat lärande

Patients' experience of a nurse-led lifestyle clinic at 
a Swedish health centre

Rådgivningen baserad på MI

Living with diabetes: quality of care and quality of 
life

Ingen särskild utbildning

Smoking Cessation for Patients With Head and Neck 
Cancer

SSK använde 3 olika modeller, Trans-Theoretical, MI och 4A (Ask, 
Advice, Assist, Arrange follow-up)

Patient perceptions of nurse-delivered 
cardiovascular prevention: Cross-sectional survey 
within a randomised trial

Ingen särskild utbildning
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