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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på diabetes- och 

blodtrycksmottagningar på vårdcentraler arbetar med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar och att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av arbetet med att 

motivera patienter att göra livsstilsförändringar. Ännu ett syfte var att beskriv vilka hinder och 

möjligheter de upplever i det arbetet. Tio sjuksköterskor på sex hälsocentraler i Mellansverige 

intervjuades. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas 

i fem kategorier och 14 subkategorier. Kategorin att identifiera livsstil beskriver hur 

sjuksköterskorna identifierade patienternas livsstil och riskbeteenden. Kategorin 

behandlingsstrategi beskriver hur sjuksköterskorna arbetade utifrån patientcentrerade samtal, 

motiverande samtal, förskrivning av fysisk aktivitet på recept, samarbetet med sjukgymnast, 

dietist och arbetsterapeut och uppföljning av patienterna. Kategorierna hinder och möjligheter 

beskriver hur patientens motivation och arbetsmetoder kan vara både hinder och möjlighet. 

Att verksamheten inte kunde erbjuda patientgrupper beskrev som ett hinder. Kategorin en 

utmaning beskriver sjuksköterskornas upplevelser av arbetet.  

 

Nyckelord; livsstilsförändring, motivation, sjuksköterska, motiverande samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the study was to describe how nurses at diabtes- and hypertension clinics at 

healthcare centres works with motivating patients to do lifestyle changes and to describe the 

nurses experiences of the work of motivating patients to do lifestyle changes. Still an aim was 

to describe which obstacles and possibilities they experience that they have in that work. Ten 

nurses from six healthcare centres in the Middle of Sweden were interviewed. The interviews 

was analysed with qualitative content analysis. In the analysis five categories and 14 

subcategories were idetified. The caterory to identify lifestyle describes how the nurses 

identified the lifestyle of the patientes and different risk factors in their lifestyle. The category 

treatment strategy describes how the nurses worked on the basis of motivational interviewing, 

wrote physical activity on prescription, the collaboration with physiotherapists, dieticians and 

occupational therapists and the follow-upp of the patients. The categorys obstacle and 

possibility describes how the motivation of the patient and working methodes can be both an 

obstacle and a possibility.The healthcare centres could not offer patient groups and that was 

described as an obstacle. The category a challenge describes how the nurses experienced this 

work. 
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Inledning 

Europa står inför utmaningen med livsstilsrelaterade sjukdomar med ökade nivåer av fetma 

och diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar (1). I vissa Europeiska länder har fetma 

tredubblats sedan 1980-talet. Siffran ökar alarmerande och ökar framförallt hos barn (2). 

Övervikt och fetma har också blivit ett växande problem i Sverige och det har skett en 

fördubbling av övervikt och fetma på 20 år (3). Det finns ett tydligt samband mellan dessa 

sjukdomar och kost, fysiskt aktivitet, tobaks användning och missbruk av alkohol och det har 

en stor betydelse för folkhälsan (1, 4). Sjukdomar är en stor ekonomisk belastning för 

samhället och kan även vara ett lidande hos individen och påverka livskvaliteten för individen 

och dennes familj (1).  

 

Levnadsvanor och livsstil  

Våra levnadsvanor är en del av vår livsstil. Levnadsvanorna skiljer sig ganska mycket åt 

mellan olika befolkningsgrupper och påverkas av kultur och traditioner. Levnadsvanorna 

varierar bland annat med människors ekonomiska villkor, socioekonomiska tillhörighet, 

utbildning, arbetslöshet och socialt deltagande (4). Eftersom många av våra vanor grundläggs 

redan i barndomen och sedan följer med upp i vuxenlivet är det viktigt att väcka intresse för 

levnadsvanornas betydelse bland vårdpersonal (3). Ding och Parks (5) beskrev att barn till 

föräldrar med låg utbildning hade sämre matvanor, var mindre fysiskt aktiva och var i större 

utsträckning överviktiga. Genom livsstilsförändringar, såsom viktminskning eller att utöva 

fysisk aktivitet minskas risken att drabbas av sjukdomar och tillstånd som t.ex. diabetes, 

fetma, och hypertoni (2-3, 5-6). Sanderson m.fl. (7) visade i sin studie att det generellt fanns 

låg kunskap om sambandet mellan en ohälsosam livsstil och hjärt- kärlsjukdomar och cancer. 

När det gällde cancer sågs rökning som den största risken men kunskapen var generellt låg för 

båda (7). 

 

Hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande arbete 

Hälsofrämjande arbete, promotion, riktar sig till den enskilde individen, familjer och samhälle 

och uppmuntrar människor till en hälsosam livsstil. Det övergripande målet är att hjälpa 

människor i alla åldrar att ha hälsa och att optimera hälsan hos kroniskt sjuka och 

funktionshindrad (8). Sjukdomsförebyggande arbete, prevention, riktar sig till enskilda 

individer och särskilda högriskgrupper och sker oftast inom hälso- och sjukvården med avsikt 

att undanröja riskfaktorer för skada eller sjukdom. Prevention kan delas in i tre nivåer; 
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primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention. Med primärprevention förebyggs 

att sjukdom uppstår, t.ex. vaccinering. Den sekundära preventionen är insatser för att tidigt 

upptäcka ohälsa, t.ex. mammografi, blodtryckskontroll eller att sätta in blodtrycksmedicin för 

att förebygga stroke eller hjärtinfarkt. Med den tertiära preventionen avses åtgärder, 

behandling och rehabilitering för att redan befintlig sjukdom hos patienter inte ska försämras 

(9). Whittemore m.fl. (10) menade att sjuksköterskan inom primärvården hade en nyckelroll i 

det förebyggande arbetet eftersom sjuksköterskan inom primärvården ofta träffade patienter 

med behov av livsstilsförändringar och därför skulle arbeta med strategier för 

beteendeförändringar som en del i rutinbesöket. Carlson och Warne (11) menade att 

sjuksköterskan hade en unik möjlighet att arbeta hälsofrämjande men att det krävde  

engagemang från sjuksköterskan, både personligt, professionellt och även från organisationen. 

Flera studier visade att sjuksköterskorna och läkarna upplevde det hälsoförebyggande arbetet 

som viktigt och att det skulle vara en del av deras dagliga arbete men att det fanns behov av 

utbildning och mer kunskap och resurser inom området (11- 17). Enligt en studie av Kim (18) 

var äldre personers förväntningar på åldrande associerad med bra fysisk och mental hälsa. 

Dessa förväntningar på åldrandet ökade kraven på sjuksköterskornas arbete med att befrämja 

goda levnadsvanor för en bra hälsa senare i livet (18). 

 

Arbetet med folkhälsa förr och nu 

Sjukdomspanoramat har de senaste 200 åren ändrats från infektions- och bristsjukdomar till 

vällevnadssjukdomar. I början av 1800-talet uppskattas medellivslängden ha varit 35-40 år för 

svenskarna. I 1900-talets början ökade medellivslängden till 55- 60 år, vilket förklaras av att 

infektionssjukdomarna minskade och människors motståndskraft ökade. Insatser som 

vaccinationer och ökad uppmärksamhet på kosthållningens betydelse har bidragit till en bättre  

folkhälsa (9). Efter 1940 började folkhälsoinsatserna riktas mot ohälsa och ett ohälsosamt 

levnadssätt för att mellan åren 1950 och 1960 ta en medicinsk inriktning. Så småningom 

svängde folkhälsoarbetet mot en tydlig beteendeinriktning. Inom föreningslivet genomfördes 

en del friskvårdsprojekt där livsstils- och levnadsvanor kartlades. I skolan infördes ämnet 

idrott och hälsa 1994 och tanken var att ämnet skulle ansvara för barn och ungdomars 

hälsoutveckling. Ämnet hade en stark betoning av fysisk fostran med syfte att främja 

konditionen. I dag har ämnet fått en betoning på sambandet mellan livsstil, hälsa och fysisk 

aktivitet (19). Under senare hälften av 1900-talet var kroniska sjukdomar som till exempel 

cancer och hjärt-kärlsjukdomar de vanligaste orsakerna till sjukdom och död (9). Risken att 

insjukna eller dö i hjärt- och kärlsjukdomar minskade under 1990-talet till följd av förändrade 
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levnadsvanor, främst minskad rökning och förbättrade kostvanor. De minskade riskerna att dö 

i hjärt- och kärl sjukdomar beror på sjukvårdens insatser och uppskattningsvis räddas 3000 

människors liv varje år tack vare förbättrad kranskärlssjukvård (19). Visser m.fl. (12) beskrev 

i en studie läkarnas upplevelser av hur det sjukdomsförebyggande arbetet, med fokus på 

övervikt förändrades mellan 1992 och 2007. I studien framkom att läkarnas syn på 

patientutbildning, behandling och förebyggande arbete av övervikt inte hade förändrats men 

att intresset för nutritionens betydelse för hälsan hade ökat mellan 1992 och 2007. Trots det 

ökande intresset gavs det mindre konsultation gällande nutritionen 2007, vilket förklarades 

med att läkarna inte upplevde sig ha rätt kunskap i nutritionsundervisning. Läkarnas 

arbetsstrategi i behandling av övervikt hade svängt från kurativ till förebyggande arbete. De 

stora hinder som beskrevs av läkarna 2007 var tidsbrist för undervisning och behandling av 

överviktiga patienter samt patienternas bristande motivation. Visser m.fl. (12) menade att 

sjuksköterskan inom primärvården kunde samarbeta och stödja läkaren i arbetet med 

undervisning och behandling av patienter med övervikt (12). 

 

Blodtryck och diabetes 

I dag finns inga kända möjligheter att förebygga typ 1 diabetes. Vid typ 2 diabetes kan 

sjukdomsdebuten fördröjas eller förhindras att den bryter ut. Typ 2 diabetes är ärftligt men 

annars så föregås det av det så kallade metabola syndromet (20). Det metabola syndromet är 

en grupp riskfaktorer som skapar benägenhet för hjärt- kärlsjukdom och innefattar bland annat 

bukfetma, hyperinsulinemi, förhöjda blodfetthalter och högt blodtryck (20-21). Förklaringar 

till det metabola syndromet är brist på fysisk aktivitet tillsammans med felaktiga matvanor, 

för högt energiintag, stress och psykosociala faktorer (21). Body Mass Index (BMI) används 

vanligen för att identifiera graden av övervikt. Patientens BMI är lika med vikten i kilo delat 

med patienten längd² (m²) (3). Hamman m.fl. (6) beskrev viktminskning som den viktigaste 

faktorn för att förebygga diabetes bland riskpatienter. För varje kilo patienten gick ner i vikt 

minskade risken att insjukna i diabetes med 16 procent (6). Högt blodtryck, hypertoni, är en 

riskfaktor för hjärt- och kärl sjukdomar, som t.ex. stroke, hjärtsvikt och riskerna ökar med 

stigande blodtrycksnivå. Andra viktiga riskfaktorer för hjärt- och kärl sjukdomar är 

tobaksbruk, diabetes, och förhöjda blodfetthalter och det finns ett samband mellan för högt 

alkoholintag och högt blodtryck. Rökning är en särskilt viktig riskfaktor. Måttlig 

viktminskning och måttlig fysisk aktivitet kan reducera blodtrycket men rökstopp ger sällan 

någon blodtrycksänkning men det kan efter en genomgången hjärtinfarkt minska risken för att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt till hälften (3). 
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Patientundervisning 

Patientundervisning innefattar allt från hälsoinformation, hälsoundervisning till undervisning 

av patienter som är drabbade av en sjukdom. Patientundervisningen ingår i 

omvårdnadsprocessens samtliga faser; bedömning, diagnos, planering, genomförande och 

uppföljning/ utvärdering (22). Patienterna behöver förutom undervisning och information om 

livsstilsförändringar också få kunskap om hur de ska genomföra förändringarna och om 

konsekvenserna av en ohälsosam livsstil (13). Blue (23) och Guerra-Jua’rez m.fl. (24) menade 

i sina studier att diabetes patienter och patienter med risk att utveckla diabetes behövde 

individuell och grundlig information om sjukdomen och om livsstilsförändringar. Med 

grundlig information om livsstilsförändringar kan patienternas tro på livsstilförändringar öka 

(23-24). Studier har påvisat att personlig erfarenhet av livsstilsförändringar hos sjukvårds- 

personal ökade deras benägenhet att ta upp livsstilsfrågor med patienterna. När personalen 

själv ändrade livsstil och ökade sin medvetenhet om mat- och motionsvanor kände de sig 

bättre förberedd i samtalet med patienten om livsstilsfrågor (11, 25-27). 

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI), är en förändringsinriktad, 

klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik, som främst används inom olika 

livsstilsområden. Den kan t ex. tillämpas på problembeteenden som alkohol- och 

drogmissbruk, fysisk inaktivitet, felaktig kosthållning och tobaksbruk (28). Miller m.fl. (29) 

beskrev tre grunder i MI för ett bra samtal med patienten. Det innebär att sjuksköterskan ska 

undvika att ha auktoritärt förhållningsätt. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån patientens egna 

resurser och locka fram patientens egna uppfattningar, mål och värderingar. Sjuksköterskan 

ska även arbeta utifrån patientens självständighet, som innebär att patienten själv ansvarar för 

sin förändring. Om MI används på rätt sätt är det patienten, och inte sjuksköterskan, som 

argumenterar för förändringen (29). Pollak m.fl. (30) beskrev i en studie att när MI metoden 

användes och sjukvårdspersonalen hade ett empatiskt förhållningssätt gav det bättre 

förutsättningar för patienten att lättare ändra sitt beteende gällande fysisk aktivitet och att gå 

ner i vikt. Studier (31-32) har påvisat bra resultat med MI metoden både när det gäller att sluta 

röka och att gå ner i vikt. Enligt en studie av Smith West m.fl. (32) ledde viktnedgång till 

stabilare blodsocker hos patienter med typ 2 diabetes. Sargeant m.fl. (33) menade att 

sjukvårdspersonal som fått utbildning i MI metoden upplevde bättre respons från patienterna 

när MI metoden användes jämfört med när de gav råd till patienterna. Deras egen inställning 

till patienterna och patienternas situation förändrades och sjukvårdspersonalen lyssnade mer. 
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Sjukvårdspersonalen vågade även ta upp frågor som de tidigare upplevt känsliga. Det som 

upplevdes som svårt var att få tid till MI samtalen och att de inte kände sig säkra på metoden 

(33). 

 

Fysisk Aktivitet på Recept (FAR®) 

Fysisk aktivitet beskrivs vara en av de viktigaste faktorerna för vår hälsa och hälso- och 

sjukvården har en viktig roll i att främja fysisk aktivitet hos befolkningen (34). Förskrivning 

av FaR ® är ett arbetssätt som har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Med hjälp 

av detta arbetssätt kan hälso- och sjukvården förebygga sjukdom. Yrkes föreningar för Fysisk 

Aktivitet (YRA) har arbetat fram Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (FYSS), som vårdpersonal kan använda som hjälpmedel vid förskrivning 

av fysisk aktivitet. I FYSS går det att läsa om hur fysisk aktivitet kan främjas, olika typer av 

fysisk aktivitet, motiverande samtal om fysisk aktivitet och effekt av fysisk aktivitet samt råd 

om lämpliga motionsaktiviteter vid 33 olika sjukdoms tillstånd (35). Kallings (34) beskrev i 

en avhandling FaR® som en effektiv metod för att öka patienternas fysiska aktivitetsnivå 

samt att följsamheten av FaR® var minst lika bra som till annan behandling vid kronisk 

sjukdom. FaR® minskade riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom hos äldre män och kvinnor 

med övervikt som var otillräckligt aktiva. I Kallings (34) avhandling framkom också att 

patienter som fått FaR® upplevde att deras mentala och fysiska livskvalitet ökade. Med FaR® 

hade patienterna större förändringsbenägenhet till en mer fysiskt aktiv livsstil (34). Sorensen 

m.fl. (36) beskrev också positiva resultat hos patienter som fick FaR® och en positiv 

inställning till förskrivning av FaR®. De menade att det är motivationen hos patienten som är 

viktigast och att FaR® alltid skulle erbjudas patienter som är motiverade att göra 

livsstilsförändringar (36). I en studie av Aittasalo m.fl. (37) framkom att FaR® ökade 

patienternas fysiska aktivitet både på kort och lång sikt. Thurston och Green (38) beskrev i sin 

studie promenader som den mest accepterade och populäraste motionsform som förskrevs till 

stillasittande personer. Swinburn m.fl. (39) menade att patienter med högt blodtryck, diabetes 

och hjärt- sjukdomar är de patientgrupper som borde ha högsta prioritet när det gäller fysisk 

aktivitet eftersom de hade den största vinsten av fördelarna med fysisk aktivitet. Dessa 

patientgrupper hade ofta regelbunden kontakt med vårdpersonal som kan ge dem stöd. 

Swinburn m.fl. (39) menade också att vårdpersonalen kände sig bekväm med att förespråka 

fysisk aktivitet till dessa patientgrupper (39). 
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Empowerment och egenvård 

Empowerment kan förenklat översättas med egenmakt och innebär att patienten ska ge sig 

själv eller ta makten över sitt eget liv. Patienten ska ta ansvar för sitt eget liv och få en ökad 

tilltro till sin förmåga att hantera sitt liv. Empowerment bygger på tron på patientens förmåga 

till förändring, att genomföra en uppgift eller en utmaning (19). Genom att kartlägga 

patientens egenvårdsförmåga kan sjuksköterskan erbjuda omvårdnad utifrån patientens behov 

och önskemål (22). Egenvård påverkas av bland annat individens hälsostatus och 

omgivningsfaktorer och är något som individen måste lära sig samt kontinuerligt utföra. När 

individens möjlighet för egenvård är begränsad eller inte alls existerar har sjuksköterskan en 

roll att tillsammans med patienten uppnå egenvård (40). Dorothea Orem är en amerikansk 

omvårdnadsteoretiker som har utvecklat en Egenvårdsteori. Egenvårdsteorin är indelad in i tre 

delteorier; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet. Egenvårdsteorin bygger på 

individens egna medvetna handlingar för att själv ansvara för sin egen hälsa (22, 40). Orem 

menade att alla individer har egenvårdsresurser men att alla inte använder dem medvetet och 

aktivt, av olika skäl, för att främja sin hälsa (22). Friberg m.fl. (41) menade att det var viktigt 

att sjuksköterskan såg patienten som en lärande person för att patienten skulle uppnå en 

förändring (41). 

 

Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

I länet där studien genomfördes finns en Folkhälsoenhet som stödjer och utvecklar det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården. Folkhälsoenheten 

samverkar med kommunernas folkhälsoråd och andra samhällsaktörer för att skapa 

förutsättningar för en god folkhälsa i länet. Arbetet innebär att sprida kunskap och 

information om faktorer som bidrar till hälsa och till sjukdom. Folkhälsoenheten fokuserar på 

livsstilsområden som t.ex. fysisk aktivitet, tobak, alkohol, matvanor och sömn. 

Sjuksköterskorna inom primärvården erbjuds utbildning inom livsstilsområdena, motiverande 

samtal och hur personalen kan använda FaR®. Landstinget arbetar utifrån hjärt- och 

kärlprogrammet och arbetet syftar till att uppmärksamma invånarna i länet på att olika 

levnadsvanor kan påverka hälsotillståndet och syftar även till att få till stånd en förändring i 

levnadsvanorna för att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Programmet 

omfattar kort hälsorådgivning vid ordinarie patientbesök på hälsocentralen. 40- åringar och 

patienter med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes erbjuds hälsosamtal, 

hälsoinformation samt utbildningar i samverkan med andra samhällsaktörer. Hälsosamtalet är 

kostnadsfritt och omfattar en hälsoprofil med riskbedömning och provtagning. Vid behov 
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erbjuds åtgärdsprogram, t.ex. gruppverksamhet samt uppföljning vid behov (42). 

 

Sjuksköterskans roll i preventivt arbete 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (43) står det beskrivet att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan ska också kunna identifiera och 

bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa och stödja patienter i syfte 

att främja hälsa och förhindra ohälsa samt motverka komplikationer i samband med sjukdom, 

vård och behandling (43). I distriktssjuksköterskan kompetensbeskrivning framgår det att 

distriktssjuksköterskan ska arbeta med barns, kvinnors, mäns och gruppers behov av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete och kunna ge kunskap, utbildning och information 

för att främja hälsa (44). Det kan vara svårt att värdera vilka beteenden som är direkt 

hälsovådliga eftersom våra folksjukdomar betingas av en rad olika riskfaktorer som 

tillsammans bidrar till sjukdomsutvecklingen. Det är viktigt att ha den förståelsen vid 

preventivt arbete (45).  

 

Problemområde  

Allt fler människor drabbas av olika sjukdomar som är relaterade till deras livsstil. I takt med 

att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar blir sjuksköterskans förebyggande arbete allt 

viktigare. Författaren vill beskriva hur sjuksköterskan arbetar med att motivera patienter att 

göra livsstilsförändringar, och vilka hinder och möjligheter de upplever i det förebyggande 

arbetet. Ökad kunskap inom området är viktigt för att sjuksköterskorna, genom sitt arbetssätt, 

ska kunna erbjuda patienterna så bra hjälp som möjligt för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar. Att förebygga sjukdom och komplikationer kan spara lidande hos 

individerna och sänka sjukvårdskostnader för samhället. Många studier påvisar patienternas 

resultat som till exempel viktminskning efter att de gjort livsstilsförändringar (2-3,5-6, 31-32, 

34-35, 37,39) men det finns få studier (11-17) gjorda på hur sjuksköterskorna arbetar och hur 

de upplever arbetet med livsstilsförändringar. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan på diabetes- och blodtrycksmottagning 

arbetar med att motivera patienter till att göra livsstilsförändringar och vilka möjligheter 

respektive hinder sjuksköterskan upplever i det arbetet . Ännu ett syfte var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser av arbetet. 



8 
 

 

 Frågeställning 

1. Hur arbetar sjuksköterskan på diabetes- och blodtrycksmottagning med att motivera 

patienter att göra livsstilsförändringar? 

2. Vilka hinder respektive möjligheter upplever sjuksköterskan på diabetes- och 

blodtrycksmottagning i sitt arbete med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar? 

3. Hur upplever sjuksköterskan som arbetar på diabetes- och blodtrycksmottagning 

arbetet med att motivera patienter att göra livsstilsförändringar? 

 

 

Metod 

 

Design 

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Författaren använde sig av ”purposive sampling” (46), det vill säga att urvalet är lämpligast 

för studien. Inklusionskriteriet för deltagande i studien var att de skulle arbeta på blodtrycks- 

mottagning eller diabetesmottagning. Inom undersökningsområdet arbetar det sjuksköterskor 

som har hand om diabetes- och blodtrycks- mottagningen på heltid eller deltid. Dessa 

sjuksköterskor möter patienter som ofta har behov av en eller fler livsstilsförändringar och 

bedöms därför av författaren som lämpliga att medverka i studien. Författaren skickade ut 

förfrågningar till 15 sjuksköterskor, tio svarade ja, en tackade nej och fyra besvarade inte 

förfrågan.  Undersökningsgruppen bestod av tio sjuksköterskor, två män och åtta kvinnor, 

som arbetade inom primärvården på sex olika hälsocentraler i ett landsting i Mellansverige. 

Den yngsta deltagaren var 37 år och den äldsta 64 år. Antal arbetade år var som längst 37 år 

och som kortast tio år. Sju av deltagarna hade gått distriktssköterskeutbildningen. Av 

deltagarna hade sju gått   

 

Datainsamlingsmetod 

Författaren valde att samla in data genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är en 

datainsamlingsmetod som kan användas för att få en rik berättande beskrivning enlig Polit och 
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Beck (46). Författaren hade själv utformat frågeformuläret som bestod av 14 frågor varav de 

två första frågorna som inledde intervjun handlade om antal arbetade år och utbildningar. De 

övriga tolv var öppna frågor och det förekom följdfrågor. Frågeområdena var hur 

sjuksköterskan går tillväga att identifiera riskbeteenden och risk för sjukdom och 

komplikationer. Vilka arbetsstrategier sjuksköterskan har i samtalet och undervisning med 

patienten för att motivera till livsstilsförändringar. Om det fanns samarbete med andra 

specialister, deras erfarenheter av FaR®, upplevda hinder och möjligheter i arbetet samt 

sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med att motivera patienter till livsstilsförändringar. 

För att testa frågorna och få möjlighet att göra eventuella justeringar i frågeformuläret genom- 

fördes en provintervju. Provintervjun gav även en uppfattning om tidsåtgången för kommande 

intervjuer. En omflyttning i frågemallen gjordes efter provintervjun. Provintervjun användes i 

studien. Intervjuerna genomfördes av författaren under våren 2009. 

 

Tillvägagångssätt  

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från verksamhetschefen och vårdenhetscheferna 

på respektive hälsocentral där studien genomfördes. En hälsocentral bedrevs i privat regi och 

där tillfrågades enhetschefen om tillstånd att få genomföra studien. Efter att tillstånd erhållits 

skickades tio informationsbrev ut till sjuksköterskorna på hälsocentraler inom 

undersökningsområdet med förfrågning om att delta i studien. Vårdenhetscheferna och 

enhetschefen hjälpte till att dela ut informationsbreven, där studiens syfte var beskrivet, till de 

sjuksköterskor som överrensstämde med inklusionskriteriet, att sjuksköterskorna skulle arbeta 

på diabetes- eller blodtryckmottagning. Det var sju som tackade ja, en tackade nej och 

resterade två svarade inte. Författaren skickade då ut fem nya förfrågningar och då tackade tre 

ja och de övriga två svarade inte. Sjuksköterskorna som valde att delta i studien tog kontakt 

med författaren både via telefon och e-mail och respondenterna bestämde tid och plats för 

intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid på respektive hälsocentral. 

Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter för samtliga deltagare. Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberades ordagrant. Materialet har förvarats inlåst.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Med kvalitativ innehållsanalys 

identifieras ord eller fraser som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa ord eller 

fraser ska sedan sammanlänkas under ett uttömmande kategoriseringssystem (47). Det 

centrala med analysprocessen är kondenseringen, där texten görs kortare och därmed mer 
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lätthanterlig och sedan sammanförs till färre innehållsrelaterade kategorier. Ord eller fraser 

som delas in i samma kategori ska ha samma innehåll (48). Text som handlade om hur 

sjuksköterskorna arbetar och upplever arbetet med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar samt upplevda möjligheter respektive hinder i det arbetet markerades 

som meningsenheter. Meningsenheter beskrivs av Graneheim och Lundman (49) som de 

uttalanden eller ord som har samma centrala innehåll. Därefter kondenserades den 

meningsenheten, vilket innebär att den kortades ner utan att förlora sitt budskap. Den 

kondenserade texten kodades och delades in i subkategorier och kategorier efter dess innehåll 

se exempel i tabell 1. Författaren har tillsammans med handledare och fyra studiekamrater i 

handledningsgrupp diskuterat koderna och kategorierna. 

 

Tabell 1. Exempel på bearbetning av meningsenheter 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

sen måste dom ju 

verkligen 

motivera, vara 

motiverade själv 

om de ska kunna 

sluta röka 

Dom måste 

verkligen vara 

motiverade själv. 

Patienten måste 

själv vara 

motiverad. 

Patienten Möjligheter 

Ja, jag försöker ju 

följa MI så gott 

det går då. 

Försöker följa MI Följer MI Patientcentrerat 

samtal 

Behandlingsstrategi 

Man försöker 

tänka, tänka i dom 

banorna även om 

det är svårt ibland. 

(MI metoden) 

Försöker tänka i 

dom banorna även 

om det är svårt 

ibland. 

Kan vara svårt att 

använda MI 

metoden 

Arbetsmetoder Hinder 

    

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren fick tillstånd av verksamhetschefen och enhetschefen att genomföra studien. För 

att kunna ta ställning till att delta i studien skickades ett informationsbrev till samtliga 

sjuksköterskor. Informationsbrevet innehöll tydlig information om studies syfte, att den var 

frivillig och att deltagaren närsomhelst kunde välja att avbryta. Kontaktuppgifter till 

författaren fanns också i informationsbrevet, så de tillfrågade hade möjlighet att få mer 
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information om det fanns behov. För att skydda deltagarna från att bli identifierade 

behandlades intervju materialet konfidentiellt och förvarades inlåst. Resultatet redovisas så att 

ingen enskild individ kan identifieras. Studien vänder sig till personal som själv kan avgöra 

om de vill delta i studien och det föreligger inte något beroendeförhållande mellan de 

tillfrågade sjuksköterskorna och författaren. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån de tre frågeställningarna. De kategorier som 

framkommit vid analysen är: att identifiera livsstil, behandlingsstrategi, hinder och 

möjligheter samt glädje och utmaningar. Kategorierna består av 14 subkategorier. Citat från 

intervjuerna används som exempel under varje subkategori. Det finns en parantes efter varje 

citat som visar från vilken intervju citatet är taget. 

 

Sjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar  

I analysen av sjuksköterskans arbete med livsstilsförändring framkom två kategorier och sju 

subkategorier, se tabell 2.  

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier som beskriver sjuksköteskornas arbete med 

livsstilsförändring 

Kategori     Att identifiera livsstil                                     Behandlingsstrategi 

Sub 

kategori 

Att 

fråga 

om 

livsstil 

Prover och 

undersökningar 

 

Patientcentrerat 

samtal 

Information 

och 

undervisning 

Sam- 

arbete 

FaR® Uppföljning 

 

Att identifiera livsstil 

Följande subkategorier, att fråga om livsstil och prover och undersökningar, ingår i kategorin 

att identifiera livsstil och beskriver hur sjuksköterskan inom primärvården arbetar med att 

identifiera riskbeteenden och komplikationer hos patienterna. 

 

Att fråga om livsstil 

Alla sjuksköterskor använde sig av frågor till patienten om deras livsstil. Frågorna handlade 

om olika riskområden som till exempel rökning, alkohol, motion, stress och kost. De flesta 
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hade någon form av frågemall som sjuksköterskorna utgick ifrån för att hitta riskbeteenden 

och risker för komplikationer.  

 

”... jag försöker ta med alla dom här riskfaktorerna som finns och så frågar man hur det är 

med rökning, motion… ehh…- vikt ingår ju i det här, stress...ja, kost överhuvudtaget brukar 

jag ta upp.”(I 7) 

 

Sjuksköterskorna upplevde inga ämnen som jobbiga eller känsliga att ta upp men däremot 

kunde sjuksköterskorna känna att patienten upplevde en del ämnen som jobbiga att prata om, 

att de bland annat inte alltid var ärliga om hur mycket alkohol de drack. Sjuksköterskorna 

beskrev att det var viktigt att ”känna in” patienten. 

” Många gånger upplever man väl att de kanske inte talar sanning alla gånger när man 

frågar hur ofta, hur mycket man dricker…”(I 1) 

 

Prover och undersökningar 

För att identifiera patienternas livsstil och eventuella risker för komplikationer använde sig 

sjuksköterskorna av olika blodprover och undersökningar. De vanligaste proverna som togs 

var blodsockerkontroller och analyser av blodfetter, njurar, lever och urin samt blodtrycks- 

kontroller. Diabetespatienter erbjöds undersökning av fötterna en gång per år. Viktkontroller, 

och mätning av bukomfång och beräkning av BMI var andra mätningar som gjordes. Det 

upplevdes gå bra att prata om undersökningarnas resultat men det beskrevs som jobbigt för 

både sjuksköterskan och patienten med kroppsnära undersökningar som till exempel att mäta 

bukomfång.  

 

”…det kan ju bli en varningsklocka när dom kommer och sett att nu ligger inte proverna så 

bra till att vi verkligen måste göra en förändring på det här för att det inte ska gå åt 

skogen…”(I 1) 

 

Behandlingsstrategi 

Följande subkategorier; patientcentrerat samtal, information och undervisning, samarbete, 

FaR® och uppföljning ingår i kategorin behandlingsstrategi. Kategorin beskriver hur 

sjuksköterskorna arbetar med att tillföra patienten kunskap, motivera till en förändrad livsstil 

inom de områden där det har identifierats ett riskbeteende eller risk för sjukdom eller/och 
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komplikationer. Den beskriver också vilket samarbete det finns för att erbjuda patienten hjälp 

och hur sjuksköterskorna genomför uppföljning av patienterna. 

 

Patientcentrerat samtal 

I samtalet med patienten om deras livsstil utgick de flesta från MI metoden. Sjuksköterskorna 

tog reda på hur motiverade patienterna var och utgick i samtalet från patientens 

motivationsnivå. Patienterna fick själva motivera vilka förändringar som behövdes och ta 

egna beslut. Sjuksköterskorna stöttade patienterna i deras beslut. 

”Det är ju inte jag som bestämmer utan det är ju egentligen patienten. Ja man frågar ju dom 

hur har du tänkt med det här? Eller hur har du tänkt ändra på…? Eller ... ja och då är det ju 

deras beslut och inte mitt.”(I 5) 

 

Sjuksköterskorna arbetade utifrån patientens motivation och kunskap. Även de sjuksköterskor 

som inte hade gått kursen i MI hade ändrat sitt sätt i samtalet med patienten, från rådgivning 

till att utgå från patientens motivation. MI beskrevs som en bra metod men att den krävde 

mycket tid och träning.  

 

”…tycker det är en väldigt bra metod, det tycker jag, men sen så kräver den ju tid, att man 

har tid och att man tar sig tid till det.”(I 7)  

 

Information och undervisning 

Sjuksköterskorna frågade patienterna om lov att få berätta om olika ämnen och om de ville ha 

mer kunskap om något. Informationen handlade om diabetes, högt blodtryck, kost, vikt, 

alkohol och fysisk aktivitet. Patienterna brukade själv få vara med och lägga upp samtalet och 

välja vad som de skulle prata om. Sjuksköterskorna betonade att informationen ska utgå ifrån 

patientens behov. Informationen gavs muntlig och skriftlig i form av broschyrer. Patienten 

uppmanades ofta att läsa materialet hemma i lugn och ro. Patienter med nydebuterad diabetes 

fick ofta lite information vid första mötet eftersom det kan bli för mycket för patienten att ta 

in på en gång. Patienterna uppmuntrades att komma med frågor och funderingar. En 

sjuksköterska brukade erbjuda patientens maka eller make att följa med till dietisten, beroende 

på vem som lagade maten hemma. 
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”Om det då är en nyupptäckt då tar jag ju tillbaks dom sen om en månad och så…får dom ha 

läst på, funderingar och så tar vi dom nästa gång dom kommer då för att det blir ju ganska 

mycket första besöket.”(I 5) 

 

Informationen handlade om orsaker till och åtgärder vid diabetes och högt blodtryck, provsvar 

och komplikationer. Med hjälp av provsvar kunde sjuksköterskorna undervisa om hur 

livsstilen påverkar värdena. Om patienten fick fina värden upplevde sjuksköterskorna att det 

motiverade patienten. Som hjälpmedel vid undervisningen användes ibland bilder och 

whiteboard tavla. 

 

”…och få patienter mer motiverad, det är ju liksom... enkelt så är det ju egentligen prover 

och tester. För genom det så kan man ju få dom mer motiverad. Dom ser att gjorde jag sådär 

så blev det ju faktiskt mycket bättre.”(I 3) 

 

Samarbete 

De samarbeten som beskrevs var med fotvårdare/fotterapeuter, läkare, distriktssjuksköterskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt dietister eller kostvetare. Remiss till dietisterna gick via 

läkare om patienterna själv ville ha den kontakten. Samarbetet upplevdes lättare om man 

arbetade i samma lokaler. Samarbetet med sjukgymnasterna handlade främst om att få 

patienterna att komma igång med träning. Sjukgymnasterna erbjöd patienterna både 

individuell- och gruppträning. Arbetsterapeuten kunde bli inkopplad om det fanns behov av 

hjälpmedel för att möjliggöra fysisk aktivitet hos patienter med nedsatt fysisk funktion. 

Samarbetet med läkaren var mest via datorn, där sjuksköterskan rapporterade värden och fick 

svar från läkaren på vad som skulle göras utifrån värdena 

 

”…det kan vara arbetsterapeuter om dom behöver hjälpmedel. Så det finns ju...för det är ju 

många … det här med ... öh… som har ont nånstans, dom kan inte röra på sig och då behöver 

dom få hjälpmedel med det.”(I 7) 

 

FaR® 

De sjuksköterskor som skrev FaR® beskrev att de hade svårt att komma igång att skriva 

FaR® och att få in det som ett arbetssätt. FaR® erbjöds till patienter som inte motionerade 

regelbundet. Sjuksköterskorna uttryckte att de skulle vilja skriva mer, att de borde bli bättre 

på det. På en hälsocentral var sjukgymnasterna engagerade i FaR® och ville ha fler FaR från 
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sjuksköterskorna vilket stimulerade sjuksköterskorna så de skrev och erbjöd FaR® till sina 

patienter. 

 

”…det är ju det, det borde jag ju göra hela tiden egentligen...när jag tänker efter, man 

glömmer bort.”(I 8) 

 

En anledning till att en del sjuksköterskor inte skrev FaR® var att de inte gått på 

informationsträff om hur de ska arbeta med FaR®. En annan anledning som nämndes var att 

det fanns ett stort ointresse från patienterna, de tackade ofta nej när de blev erbjudna FaR®. 

Sjuksköterskorna som inte skrev FaR® beskrev att de förmedlade kontakten mellan patienten 

och sjukgymnasten istället om behov fanns. 

 

”…jag tyckte jag hade ganska dålig respons där då från patienterna och sen har det gått lång 

tid där jag inte har skrivit något fysiskt aktivitet på recept.”(I 1) 

 

Uppföljning 

Uppföljning var viktigt för att patienten skulle nå bättre resultat. Att ha tät kontakt beskrevs 

som viktigt. Uppföljningen skedde via telefon eller ett bokat besök på mottagningen. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av uppföljning när FaR® hade skrivits. Inför uppföljningen 

brukade patienten tillsammans med sjuksköterskan sätta delmål, realistiska delmål. På 

återbesöket peppade sjuksköterskorna sina patienter och samtalade om patientens funderingar 

och frågor.  

 

”...och man måste ju ha en realistisk uppfattning som man kan uppnå annars kan patienten 

bli besviken”.(I 10) 

 

Hinder och möjligheter i arbetet med att motivera patienter att göra  

livsstilsförändringar 

Vid analysen av vilka hinder och möjligheter sjuksköterskan upplever i arbetet med att 

motivera patienter att göra livsstilsförändringar framkom två kategorier och tre subkategorier, 

se tabell 3. Följande subkategorier, patienten, arbetsmetoder och verksamheten ingår i 

kategorin hinder och subkategorierna patienten och arbetsmetoder ingår i kategorin 
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möjligheter och beskriver vilka hinder och möjligheter sjuksköterskan upplever i arbetet med 

att motivera patienter att göra livsstilsförändringar. 

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier som framkommit ur analysen av sjuksköterskans 

upplevelse av hinder och möjligheter i arbetet 

Kategori              Hinder Möjligheter 

Subkategori            Patienten Arbetsmetoder Verksamheten Patienten Arbetsmetoder 

 

Patienten 

Att patienterna hade brist på motivation och kunskap beskrevs som ett hinder. Sjuk- 

sköterskorna beskrev att de patienter som hade för högt blodsocker eller blodtryck men inte 

kände av det, var svåra att motivera att göra livsstilsförändringar. Patienter som inte hade 

förståelsen att det var för deras egen skull de skulle göra livsstilsförändringarna beskrevs som 

passiva patienter. Omotiverade patienter tackade ofta nej till erbjudandet om FaR®, 

sjukgymnast-, eller dietistkontakt. Sjuksköterskorna upplevde att en del patienter inte 

prioriterade sig själv, utan prioriterade hem och familj. 

 

”Det som är hindret det är ju att få... hur ska jag säga, att få, få dom med i båten alltså. Det 

är ju dom själva som måste göra jobbet…” (I 4) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter som hade kunskap om sin sjukdom och visade 

intresse för behandlingen hade lättast att bli motiverade att göra livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskorna beskrev att patienternas förståelse för sambandet mellan värdena och 

livsstilen ökade när de såg sina värden bli bättre efter att de förändrat sin livsstil. Patienter 

som sett sina värden förbättras blev motiverade att göra livsstilsförändringar.  

 

”Det gäller väl liksom bara för dom själva att bestämma sig för att dom ska göra någonting 

åt det om man säger så.”(I 2) 

 

Arbetsmetoder 

Motiverande samtal beskrevs som en bra metod men svår att använda, det var en metod som 

sjuksköterskorna upplevde att de behövde träna på. Sjuksköterskorna beskrev att de hade lätt 

att falla tillbaka i att ge råd till patienterna och det var ovant att be om lov att få ta upp ämnen. 

Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt med arbetsmetoder som ger resultat hos patienterna 
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och därmed inspirerar sjuksköterskorna att arbeta vidare med det förebyggande arbetet. MI 

gavs som ett exempel på en inspirerande arbetsmetod som gav bra resultat. 

 

”… man behöver själv lite inspiration. Men MI , det gav inspiration, att börja på nytt igen.”     

(I 6) 

 

Även FaR® beskrevs som en bra arbetsmetod som gav bra resultat, FaR® . Patienterna blev 

motiverade och kom igång med fysisk aktivitet när de hade fått FaR®. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att avsätta tid för besöken och att prioritera uppföljningen för att få 

bra resultat. 

 

”Ja möjligheter finns det, det gör det ju bara man försöker att avsätta den tiden till det, 

besöken ....//...bara jag prioriterar dom så kan jag ju ta tillbaka dom”(I 7) 

  

Verksamheten 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att få tid till uppföljningarna på grund av pressade 

mottagningstider. Några uttryckte att de ville ingå i ett team som samarbetar kring patienterna. 

På grund av besparingar och omorganisationer av personal upplevdes det inte möjligt. 

Sjuksköterskorna ville erbjuda patienter olika former av gruppverksamheter som till exempel 

motions- och matlagningsgrupper men beskrev att det inte fanns personalresurser och lokaler 

till det. Sjuksköterskorna hade kontakt med många olika läkare, på grund av att patienterna 

själva väljer läkare, och det beskrevs som jobbigt. 

 

”…det finns ju ingen möjlighet till det men att man kunde ha nån liten grupp och laga lite mat 

och nått sånt då.”(I 9)  

 

Upplevelser av arbetet med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar 

Vid analysen av vilka upplevelser sjuksköterskan har i arbetet med att motivera patienter att 

göra livsstilsförändringar framkom en kategorier och två subkategorier, se tabell 4. Följande 

subkategorier, glädje och svårt ingår i kategorin en utmaning och beskriver hur 

sjuksköterskan upplever arbetet med att motivera patienter att göra livsstilsförändringar. 
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Tabell 4. Kategori och subkategorier som framkommit ur analysen av sjuksköterskornas 

upplevelser av arbetet. 

 

 

 

 

 

Glädje 

Sjuksköterskorna upplevde arbetet som roligt och viktigt. När patienterna fick bra värden efter 

de gjort någon livsstilsförändring upplevde sjuksköterska glädje. Bra resultat för patienterna 

gav sjuksköterskorna inspiration i sitt arbete med andra patienter. 

 

”…att man märker att det är inte alltid det ger bra resultat men dom gånger det ger det ger 

inspiration till att fortsätta med... med andra också.”(6) 

  

Svårt 

Arbetet beskrevs också som svårt och tufft. Det kunde upplevas jobbigt för sjuksköterskorna 

om patienterna hade dåliga värden. Att genomföra livsstilsförändringar beskrevs av 

sjuksköterskorna som bland det svåraste patienten kunde göra. Sjuksköterskorna upplevde att 

vissa ämnen som togs upp kunde tränga in på patienternas integritet. Sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet med att motivera patienterna var krävande och att de själva behövde få 

inspiration för att orka arbeta vidare med det förebyggande arbetet. Inspiration kunde 

sjuksköterskorna få genom utbildningar och nya arbetsmetoder men även genom patienternas 

positiva resultat. 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor på diabetes- och 

blodtrycksmottagningar på vårdcentraler arbetar med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar och att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av arbetet med att 

Kategori En utmaning 

Subkategori Glädje Svårt 
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motivera patienter att göra livsstilsförändringar. Ännu ett syfte var att beskriv vilka hinder och 

möjligheter de upplever i det arbetet. Resultatet redovisas i fem kategorier och 14 

subkategorier. Kategorin att identifiera livsstil beskriver hur sjuksköterskorna identifierade 

patienternas livsstil och riskbeteenden. Kategorin behandlingsstrategi beskriver hur 

sjuksköterskorna arbetade utifrån patientcentrerade samtal, motiverande samtal, förskrivning 

av fysisk aktivitet på recept, samarbetet med sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut och 

uppföljning av patienterna. Kategorierna hinder och möjligheter beskriver hur patientens 

motivation och arbetsmetoder kan vara både hinder och möjlighet. Att verksamheten inte 

kunde erbjuda patientgrupper beskrev som ett hinder. Kategorin en utmaning beskriver 

sjuksköterskornas upplevelser av arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna använde sig av prover och undersökningar för att identifiera patienternas 

livsstil, eventuella riskbeteenden, risk för sjukdom eller komplikationer. Värdena användes 

även för att motivera patienterna att göra livsstilsförändringar. Persson och Friberg (50) 

beskrev i en studie att besked om höga blodglukos  och kolesterolvärden eller höga 

blodtrycksvärden kunde förändra patienternas syn på sina liv och livsstilen. Patienter som 

hade sjukdomssymtom men värden som låg bra insåg att de hade chans att göra förändringar i 

livsstilen för att förebygga sjukdom. Andra patienter som upplevde sina kroppar som friska, 

kunde efter besked om avvikande värden, uppleva sina kroppar som defekta (50). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade mycket fokus på blodsockervärdena i samtalet 

vilket överensstämmer med det som Poskiparta m.fl. (13) beskrev i en studie av patienter med 

typ 2 diabetes. I studien framkom att läkarna och sjuksköterskorna hade mer fokus på 

blodsockervärdena än på blodfetterna och att patienterna endast fick lite information om 

orsaker till högt kolesterolvärde. I två olika studier beskriver Brekke m.fl. (51-52) att patienter 

med risk för diabetes kan med hjälp av förändrad kost och fysisk aktivitet påverka 

kolesterolvärdet positivt och gå ner i vikt samt minska kroppsfettet. Eftersom kolesterolvärdet 

är en stark indikator för risken att få hjärt- och kärlsjukdomar så förebyggs inte bara risken för 

diabetes med livsstilsförändringar utan även risken för utvecklingen av och hjärt- 

kärlsjukdomar hos riskpatienter. Sjuksköterskorna i föreliggande studie frågade om 

patienternas livsstil. Frågorna och samtalen handlade mest om kost, fysisk aktivitet och 

alkoholanvändning. Stress var också något som togs upp men inte lika ofta. Enligt en studie 

av Duaso m.fl. (53) hade patienterna förväntningar på att få mer råd gällande stress, kost och 

fysisk aktivitet i samtalet med sjuksköterskan. I en studie av Condon och McCarty (54) 
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beskrev patienter som insjuknat i hjärtinfarkt stress i vardagen som en stor bidragande faktor 

till sitt insjuknande (54) I sin behandlingsstrategi använde sjuksköterskorna i föreliggande 

studie patientcentrerade samtal, MI metoden som ett arbetssätt. Sjuksköterskorna upplevde att 

MI metoden var en bra och inspirerande metod, där patienten fick ta eget ansvar och vara med 

och styra samtalets innehåll. Det som upplevdes som svårt var att behöva fråga om lov att ta 

upp ämnen, att MI samtalen tog tid och att det var lätt att falla tillbaka till rådgivning vilket 

även beskrivs i en studie av Sargeant m.fl. (33). Perry och Bennet (55) och Casey (56) 

menade däremot att när det var tidsbrist kunde ett MI samtal på mindre än tio minuter vara 

mer effektivt än traditionell rådgivning. I studien av Casey (56) beskrev sjuksköterskorna att 

kvaliteten var viktigare än kvantiteten när det gällde samtalen och att de kände att de gjorde 

mer för patienten när MI användes. När sjuksköterskorna i föreliggande studie gav patienterna 

information och undervisning gav de även utrymme för frågor och funderingar vilket Persson 

m.fl. (50) beskrev som viktigt så att patienterna får reflektera på innehållet i samtalet (50). Tid 

för reflektion är nödvändigt för att få beslut att växa fram (19). Whitehead m.fl. (57) beskrev i 

sin studie att sjuksköterskorna inkluderade patienternas familj i samtalet. Syftet var att 

patienternas familjer skulle få bättre förståelse för patienterna och deras situation så att de 

lättare kunna stötta patienterna i deras egen miljö. Detta beskrevs även i föreliggande studie. 

Vid till exempel samarbete med dietist kunde sjuksköterskorna erbjuda patienternas make 

eller make att få vara med om en remiss dit blev aktuell. FaR® var ett annat arbetssätt som 

användes, men sjuksköteskorna upplevde själv att de borde skriva FaR® oftare. Enligt 

Swinburn m.fl. (39) var det just patientgrupper med högt blodtryck, diabetes och hjärt- 

sjukdomar som hade den största vinsten av fördelarna med fysisk aktivitet och borde därför 

prioriteras (39). Aittasalo m.fl. (37) beskrev även att de aktiviteterna som förskrevs med 

FaR® ofta var planerade aktiviteter och att det förskrevs många träningstillfällen per vecka. 

Swinburn m.fl. (39) beskrev i en studie att patienter som fick FaR® ökade sin nivå av fysisk 

aktivitet jämfört med patienter som enbart fick muntliga råd att träna. Enligt en studie av 

Kerse och Ellery (58) kunde FaR® öka äldre patienters fysiska aktivitet och känsla av bättre 

livskvalitet och det minskade antal sjukhusvistelser och därför menar Kerse och Ellery m.fl. 

(58) att samtal och råd om fysisk aktivitet borde ingå som en rutin i mottagningsbesöket. 

Uppföljningen av FaR® ingick ofta i det kommande inbokade mottagningsbesöket (37). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie talade om vikten av att inte sätta för höga mål. De 

beskrev att patienterna kunde bli besvikna om de inte nådde målen. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att tät uppföljning var viktigt om patienten skulle lyckas, men 

upplevde att det var svårt med återbesöken eftersom de hade pressade mottagningstider. 
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Aittasalo m.fl. (37) beskrev också att det upplevdes svårt att vid behov konsultera andra 

specialister medan sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev samarbetet med 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter som bra och lättillgängligt.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde inga ämnen som känsliga eller jobbiga att ta 

upp men att patienterna inte alltid ville prata om sin alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna 

beskrev också att det var viktigt att känna in vad patienten upplevde som känsligt. I en studie 

av Casey (54) beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att ha en bra relation till patienterna 

innan de kunde ta upp livsstilsfrågorna, vilket överensstämmer med vad sjuksköterskorna 

upplevde i föreliggande studie. Jallinoja m.fl. (17) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att 

det var jobbigt att samtala med patienterna om rökning och vikt eftersom de trodde att det var 

känsliga ämnen för patienterna. Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att patientens 

motivation och kunskap avgjorde om patienten kunde genomföra de livsstilsförändringar som 

behövdes. I en studie av Jallinoja m.fl. (17) beskrev sjuksköterskorna arbetet med patienternas 

motivation och att ge patienten information som den viktigaste uppgift de hade, men samtidigt 

beskrev de att brist på information sällan eller aldrig var ett hinder i det förebyggande arbetet. 

Däremot upplevdes en omotiverad patient som hinder i behandlingen (17). Även i studier av 

Jacobsen m.fl. (15) och Visser m.fl. (12) beskrevs patienternas bristande motivation som ett 

hinder i behandlingen. Patienterna var intresserade av att få en hälsoundersökning men de 

hade inget intresse för uppföljning eller att genomföra någon livsstilsförändring (15). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att FaR® var ett bra arbetssätt i sin 

behandlingsstrategi men att de borde förskriva det oftare. En anledning till att det inte skrevs 

ofta var erfarenheten av att patienterna tackade nej. Patienterna beskrevs som omotiverade 

och det upplevdes som ett hinder för sjuksköterskan i det förebyggande arbetet. Det stämmer 

överens med vad som beskrivs i andra studier, att motivationen hos patienten var viktigast 

(36-37). Thurston och Green (38) menar att om man vill få en förståelse för patienternas vilja 

att delta i fysisk aktivitet måste fokus flyttas från patienternas motivation och 

livsstilsförändringar till fokus på den tillfredställelse och glädje de känner i att utveckla 

färdigheter (38). Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att patienterna inte 

prioriterade sig själva och deras tid för att utöva fysisk aktivitet. Att omotiverade patienter kan 

upplevas som ett hinder beskriver även Aittasalo m.fl. i sin studie (37). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie såg det som ett hinder att verksamheten inte kunde erbjuda 

gruppverksamheter, som till exempel motions- och matlagningsgrupper för patienterna. 

Ferrand m.fl. (59) beskrev i sin studie att patienterna som hade fysisk aktivitet i grupp kände 
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mer glädje och ansvar och gav patienterna mer kontroll över sin fysik. I gruppen kände de sig 

respekterade av varandra och hade möjlighet att tala om sina problem och sin oro (59). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade positiva erfarenheter av patientgrupper men med 

tanke på nedskärningar upplevdes det inte som en möjlighet längre. MI metoden var ett 

arbetssätt som upplevdes ge positiva resultat men den upplevdes tidskrävande av 

sjuksköterskorna i föreliggande studie. 

 

 Sjuksköterskorna i föreliggande studie var positiva till hälsofrämjande och sjukdoms 

förebyggande arbetet och beskrev det som roligt och viktigt men även svårt och tufft. Att det 

förebyggande arbetet upplevdes som viktigt beskrivs i flera studier (12-16) och i samma 

studier framkom det även att sjuksköterskorna känner behov av mer träning och utbildning i 

det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

uttryckte inte detta behov men upplevde att det var viktigt med nya arbetssätt och kurser för 

att få inspiration.  

 

Metoddiskussion 

Författaren valde att göra en intervjustudie med beskrivande design och kvalitativ ansats. 

Enligt Polit och Beck (46) kan författaren genom intervjuer få en rik berättande beskrivning 

från varje person som deltar i studien. Intervjuerna varade mellan 25 och 35 minuter men gav 

ett rikt material. Graneheim och Lundman (49) beskriver tre begrepp utifrån vilka alla studiers 

trovärdighet ska granskas. Dessa tre begrepp är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Granehiem och Lundman (49) beskriver begreppet giltighet studiens giltighet genom valet av 

deltagare, valet av datainsamlingsmetod som ger rätt mängd data för att svara på studiens 

syfte och bearbetningen av det insamlade materialet. Författaren valde purposive sampling 

(46), för att nå sjuksköterskor som arbetar med patienter som har behov av att göra 

livsstilsförändringar. En studie av Drevenhorn (60) påvisade att distriktssjuksköterskor på 

öppen mottagning inte samtalade om livsstilsförändringar med patienter som kom för 

blodtryckmätning och att införandet av sjuksköterskeledd hypertonimottagning där ett 

vårdprogram följdes gav positiva förändringar i patienternas blodtryck, blodfetter och 

motionsaktivitet. Sjuksköterskorna på hypertonimottagningen fick kontinuerlig utbildning i 

samtalsteknik och de fick även ökade kunskaper inom hjärt- och kärl området (60). För att få 

ett rikt intervjumaterial valde författaren sjuksköterskor som arbetar på diabetes- och 

blodtrycksmottagning. Sjuksköterskorna som arbetar där har erfarenhet av arbetet med 

patienter med behov att göra livsstilsförändringar. Författaren hade en önskan om att 
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sjuksköterskorna som skulle ingå i studien hade distriktssjuksköterskeexamen men eftersom 

det fanns begränsad mängd sjuksköterskor som arbetade på diabetes- och 

blodtrycksmottagningar inom det område där studien genomfördes var det inte möjligt att ha 

det som ett inklusionskriterium. Metoden för att bearbeta materialet valdes en kvalitativ 

innehållsanalys. I resultat delen använder författaren citat för att stärka trovärdigheten. Citaten 

har författaren valt ut efter hur de bäst styrker resultaten och samtliga sjuksköterskor från 

studien är citerade. Begreppet tillförlitlighet syftar på materialets stabilitet. För att minska 

risken för förändringar i datainsamlingsmetoden och under analysprocessen bör det finnas en 

öppen dialog i handledningsgruppen (49). Under analysens gång har författaren har 

tillsammans med handledaren och fyra studenter i handledningsgruppen tillsammans 

diskuterat igenom materialet stegvis från de meningsbärande enheterna till kategorierna. 

Författaren och handledaren lyssnade tillsammans igenom en provintervju. En fråga i 

intervjuguiden flyttades. Med begreppet överförbarhet menas att resultatet ska kunna 

överföras till andra grupper och sammanhang. Författaren kan ge förslag på hur det kan 

överföras men det är läsaren som beslutar om det är överförbart till andra sammanhang. För 

att underlätta överförbarheten ger författaren en tydlig beskrivning av urvalsmetod, 

undersökningsgruppen, datainsamlingsmetod och analysmetod (49). 

 

Allmän diskussion 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde sitt arbete med att motivera patienter att göra 

livsstilsförändringar som både roligt och svårt. Det som tydligt framkom var att utan en 

motiverad patient så uteblir bra resultat. Patienterna upplevdes omotiverade till FaR® och 

sjuksköterskan utgick från MI metoden i samtalet för att motivera patienten att själv ansvara 

för sina livsstilsförändringar. Om sjuksköterskorna får mer träning i MI, som de önskar, 

kanske de kan förmå fler patienter att ta FaR®. Sjuksköterskorna berättade även om tidsbrist 

och pressade mottagningstider, vilket försvårade möjligheten till uppföljningar av patienterna. 

De upplevde att det inte fanns personal, tid och ekonomiska resurser för att kunna ha 

gruppverksamheter, vilket sjuksköterskorna hade bra erfarenhet av. För att få en förståelse för 

patienterna i deras situation när det gäller att göra livsstilsförändringar skulle det vara 

intressant att i en studie få undersöka patienternas upplevelser av sitt eget arbete med att 

genomföra livsstilsförändringar. Vilka möjligheter och hinder upplever de? Ökad kunskap om 

både sjuksköterskans upplevelser och patientens upplevelser kan ge vägledning i det 

förebyggande arbetet när patienterna ska göra livsstilsförändringar.  
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Slutsats 

Viljan och engagemanget fanns tydligt hos sjuksköterskorna i studien. Sjuksköterskorna 

upplevde sina arbetsmetoder som bra men de hade även egna erfarenheter och idéer om hur 

arbetet skulle fungera bättre och på bättre sätt komma patienten till godo. Dessa arbetssätt 

som t.ex. teamarbete och gruppverksamhet, kräver dock både mer tid och ekonomiska 

resurser vilket inte finns att tillgå.  
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