
Sjuksköterskors upplevelse av hälsorådgivning vid 
ohälsosam livsstil

En litteraturstudie

Tomas Kleveholt & Cecilia Strömmer

2011
 

Examensarbete, Kandidatnivå, 15hp
Omvårdnadsvetenskap

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 15hp
Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Handledare: Ann-Sofi Östlund
Examinator: Elisabeth Häggström



Sammanfattning
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskors upplever 

hälsorådgivning vid ohälsosam livsstil samt om de upplever sig ha tillräcklig 

kunskap i hur man utför hälsorådgivning. Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp 

av relevanta sökord i tre sökmotorer. Tio artiklar stämde mot syftet. Huvudresultat 

visade på återkommande faktorer där, sjuksköterskans roll, tidsbrist, följsamhet 

och kunskap, upplevdes viktiga av sjuksköterskor i deras hälsorådgivning. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist var en stor bidragande 

orsak till att individbaserad hälsorådgivning fick lägre prioritet än övrigt 

omvårdnadsarbete, trots att de visste att detta behövdes. Flera sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i att förändra patientens inställning till livsstilsförändringar. 

Många sjuksköterskor ansåg det viktigt att skapa en relation med patienten för att 

då kunna förstärka dennes självförtroende och därigenom få patienten motiverad. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas följsamhet ökade då de använde sig av 

uppmuntran, utförlig information, gav förslag på förändringsstrategier samt 

involverade närstående. På grund av bristande kunskap i samtalsmetodik upplevde 

många sjuksköterskor obehag vid hälsorådgivning. Utbildning i olika 

samtalsmetoder och kommunikation efterfrågades av sjuksköterskorna för att 

kunna ge förtroendeingivande rådgivning. Slutsatsen av föreliggande studie visade 

att sjuksköterskor upplevde hälsorådgivning svårt då ständig tidsbrist, bristande 

kunskap och patienternas inställning till livsstilsförändring påverkade 

sjuksköterskorna negativt.

Nyckelord: Sjuksköterska, rådgivning, livsstil, kunskap



Abstract
The aim of this literature study was to describe how nurses experience health 

counselling at an unhealthy lifestyle and if nurses think they have sufficient 

knowledge in how to perform health counselling. Scientific articles were searched 

using relevant keywords in three search engines. Ten articles answered to the aim. 

Main results showed recurrent factors where, the nurse's role, lack of time, 

compliance and knowledge, were perceived as important by nurses in their health 

counselling. The majority of nurses thought that lack of time were a major 

contributing factor to why individual-based health counselling had lower priority 

than other nursing work, even though they knew that this was needed. Several 

nurses experienced difficulty in changing the patient's attitude toward lifestyle 

changes. In order to reinforce the patient's self-confidence and get the patient 

motivated many nurses considered it important to create a relationship with 

him/her. The nurses experienced that patients' compliance increased when they 

used encouragement, detailed information, gave suggestions in different 

approaches to change, and involved family/relatives. Many nurses experienced 

discomfort in performing health counselling due to a lack of knowledge in 

interviewing methods. In order to provide trustworthy advice the nurses requested 

training in different interviewing methods and communication. The conclusion of 

this study showed that nurses experienced health counselling difficult as constant 

lack of time, lack of knowledge and patients' attitudes to lifestyle change affect 

nurses negatively.

Keywords: Nurse, counseling, life style, knowledge
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Inledning
Fler och fler människor i dagens samhälle har en ohälsosam livsstil vilket leder till 

att antalet personer som drabbas av våra vanliga folksjukdomar ökar 

(Socialstyrelsen (SoS) 2010b). En stor del av sjuksköterskans ansvar är att 

förebygga ohälsa genom rådgivning där patienten motiveras att förändra den 

ohälsosamma livsstilen (SoS 1982, Orem 2001, Mason 2008, Österlund 

Efraimsson et al. 2009, van Nes & Sawantzky 2010). Många faktorer kan spela in 

på hur sjuksköterskorna ger denna rådgivning (Friberg 2001).

Ohälsosam livsstil

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (1946) definieras hälsa med ”Ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”, vilket även Orem (2001) anser. 

Kristoffersen et al. (2005) menar att människor i dagens samhälle gör aktiva val 

för att ha en hälsosam livsstil. När livsstilen består av antingen olika typer av 

riskbruk/missbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, stress och dåliga matvanor leder 

det till ohälsa och sjukdom (Kristoffersen et al. 2005). Det är också den största 

orsaken till att människor kommer i kontakt med sjukvården (Ericson & Ericson 

2009, SoS 2009a, SoS 2010a, SoS 2010b). Flertalet sjukdomar orsakas av 

ohälsosam livsstil, till exempel olika typer av cancer, hjärt- kärl och 

lungsjukdomar, typ 2 diabetes och psykisk ohälsa (Hrönn Svavarsdóttir & 

Hallgrímsdóttir 2007, Ericson & Ericson 2009, SoS 2009a, SoS 2010a, 2010b). 

Dessa livsstilsrelaterade sjukdomar utgör en stor belastning för svensk sjukvård 

(SoS 2009a, SoS 2010a, SoS 2010b). Vid till exempel hjärtinfarkt har det bevisats 

att tidigare nämnda livsstilsfaktorer står för över 80 % av orsaken till insjuknandet 

(Yusuf et al. 2004, Anand et al. 2008). Den största dödsorsaken i Sverige är i 

nuläget hjärt- och kärlsjukdomar (SoS 2009a).

Egenvårdsteorin

Orems egenvårdsteori grundar sig i att människan strävar efter att göra det så bra 

som möjligt för sig själv. Med detta menar hon att människor har ett egenansvar 

där de själva får se till att de fysiska, men även de psykiska, funktionerna får den 

utveckling som behövs för att det ska gå att leva. Vid ohälsa kan det hända att 
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individen inte uppfattar sin hälsa som viktig vilket kan resultera i bristande 

engagemang och därigenom okunskap i hur de kan uppnå en sund livsstil. När 

människan har kunskap och möjlighet tar hon hand om sig själv och sköter sin 

egen egenvård (Orem 2001). Enligt SoS (2009b) 2009:6 §1 definieras egenvård 

”hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt 

att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (SoS 1982).” Vidare beskriver SoS (2009b) samt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SoS 2005) att det är 

sjuksköterskans ansvar att göra en bedömning av patientens förmåga till egenvård. 

Sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens livssituation samt fysiska och 

psykiska hälsa i denna bedömning (Mason 2008). Sjuksköterskan bör också, med 

tanke på patientens rätt till självbestämmande, göra denna bedömning i samråd 

med patienten för att på så vis få denne att känna sig trygg (SoS 2009b).

Sjuksköterskan som hälsorådgivare

Då sjuksköterskan oftast arbetar närmast patienten har han/hon stor möjlighet att 

påverka dem till bättre hälsa (Friberg 2001). En av sjuksköteskans 

ansvarsområden är att utföra hälsorådgivning (SoS 2005). För att kunna göra detta 

måste sjuksköterskan ha goda kunskaper i pedagogik och olika samtalsmetoder 

för att patienterna ska lyckas med sin livsstilsförändring (Friberg 2001, SoS 

2010b). Hur sjuksköterskan upplever sin hälsorådgivarroll och vilken attityd 

han/hon har till rådgivning kan kopplas till vilket resultatet blir av patientens 

livsstilsförändring (Reeve et al. 2004, Ortiz 2009).

Den traditionella metoden för rådgivning är att informera patienten om 

förekommande risker vid ohälsosam livsstil (Friberg 2001, Österlund Efraimsson 

et al. 2009). Vid denna metod anses sjuksköterskan ha all kunskap samt avgör 

vilken kunskap patienten behöver få utan att patienten tillfrågas så kallad 

envägskommunikation (Friberg 2001, Österlund Efraimsson et al. 2009). 

Patientens synsätt ska korrigeras eller styras i en viss riktning. Ofta delas även 

skriftlig information ut i form av broschyrer (Friberg 2001, Österlund Efraimsson 

et al. 2009). Motsatsen till envägskommunikation är en mer patientcentrerad 

rådgivning där patienten får ta eget ansvar för sin livsstilsförändring (van Nes & 

Sawantzky 2010). Enligt Friberg (2001) och SBU (2006) blir då sjuksköterskans 
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roll att aktivt lyssna, reflektera, tolka situationen och få patienten att känna tillit 

till sin egen förmåga att förändra sitt beteende. Med denna metod skapas en 

tvåvägsrelation då sjuksköterskan bjuder in patienten till samtal och eventuellt 

visar på vad denne behöver kunskap om (Friberg 2001, SBU 2006). Det krävs 

därför engagemang av sjuksköterskan för att kunna motivera patienten till 

förändring (Hrönn Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir 2006, Forsberg et al. 2009). 

Vidare menar Forsberg et al. (2009) att sjuksköterskan ska sträva efter att bekräfta 

patienterna när de anstränger sig, för att på detta sätt underlätta deras 

livsstilsförändring.

Problemformulering

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SoS 2005) beskrivs att 

sjuksköterskan bör ha förmåga att motivera patienten till en hälsosam livsstil 

vilket innebär att kunskap i hälsorådgivning behövs (Friberg 2001, SoS 2005). Det 

förväntade resultatet av rådgivning vid ohälsosam livsstil kan kopplas till hur 

sjuksköterskan upplever sin hälsorådgivarroll och vilken attityd han/hon har till 

dessa samtal (Reeve et al. 2004, Ortiz 2009). Författarna vill därför, genom en 

litteraturstudie, beskriva hur sjuksköterskor upplever hälsorådgivning vid 

ohälsosam livsstil samt om de upplever sig ha tillräcklig kunskap i hur man utför 

hälsorådgivning.

Syfte
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever 

hälsorådgivning vid ohälsosam livsstil samt om de upplever sig ha tillräcklig 

kunskap i hur man utför hälsorådgivning.

Frågeställning

-Hur upplever sjuksköterskor hälsorådgivning?

-Hur upplever sjuksköterskan sin kunskap i hur man utför rådgivningssamtal?

-Hur är de inkluderade artiklarnas kvalité utifrån urval och bortfall?
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Metod
Design

Författarna har valt att göra en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2008).

Databaser och sökord

Databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search Elite användes. Sökning av 

artiklar i PubMed skedde med Mesh-termerna; education, counseling och lifestyle 

samt frisökning; nurse experience. Dessa sökord användes även i Cinahl och 

Academic Search Elite. I tabell 1 presenteras antalet träffar och valda källor. 

Författarna valde artiklar med fokus på sjuksköterskors erfarenheter av 

hälsorådgivning, samtal runt hälsa och livsstil.

Tabell 1. Sökhistorik.

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar

PubMed Lifestyle (MeSH) AND 
Counseling (MeSH) AND Nurse 
Experience

9 1

PubMed Education (MeSH) AND Life 
Style (MeSH) AND Nurse 
Experience

70 3

PubMed Counseling (MeSH) AND Nurse 
Experience

109 2

Cinahl Education AND Life Style AND 
Nurse Experience

18 1

Cinahl Lifestyle AND Counseling AND 
Nurse Experience

12 3

Academic Search Elite Education AND Life Style AND 
Nurse Experience

26 1

Academic Search Elite Counseling AND Nurse 
Experience

170 3

Totalt 414 14

Urvalskriterier

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (Peer Reviewed), publicerade 

mellan år 2001- 2011 och vara författade på engelska. I PubMed finns inte 

funktionen Peer Reviewed vilket innebar att författarna endast använt de två sista 

urvalskriterierna där. Därefter läste båda författarna de relevanta artiklars abstrakt 

där totalt 23 artiklar valdes ut och genomlästes noggrant, av dessa valdes 14 ut. 

Artiklar valdes bort då de antingen var litteraturstudier eller enbart berörde barn, 
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patienters eller andra än sjuksköterskors upplevelser av hälsorådgivning. 

Dessutom fick några passande artiklar väljas bort då de inte gick att tillgå utan 

kostnad.

Dataanalys

Författarna granskade utvalda artiklar enskilt och därefter diskuterades innehållet 

gemensamt. Detta tillvägagångssätt valdes för att ge utrymme för båda författares 

tolkningar av artiklarna samt förhindra eventuella misstolkningar gjord av enskild 

författare. Vid en närmare granskning av de 14 inkluderade artiklarna exkluderade 

författarna ytterligare fyra stycken. Dessa artiklar exkluderades på grund av att två 

av dem endast riktade in sig på sexualrådgivning, en riktade in sig på 

coping/palliativa cancersamtal och den sista saknade sjuksköterskans egen 

upplevelse av hälsorådgivning. Författarna har delat upp resultatet under fyra 

huvudfaktorer för att få en samlad bild. Resultatet av de granskade artiklarna 

kommer att redovisas i tabeller och i löpande text.

Författarna valde att göra kvalitetsgranskning av urval och bortfall i de 

inkluderade artiklarna utifrån följande frågor: ”Vilka var inklusionskriterierna 

(dvs. kriterierna för att tillfrågas om att delta i undersökningen)?”, ”Har alla 

personer som uppfyller inklusionskriterierna tillfrågats att medverka i 

undersökningen?”, ”Vilka deltog i undersökningen? Vilken svarsprocent erhölls?”, 

”Vilka var de personer som inte deltog i undersökningen?” och ”Finns skillnader 

t.ex. med avseende på ålder, kön eller vårdtid mellan personer som svarade 

respektive de som inte svarade?” (Forsberg & Wengström 2008, s. 106). 

Resultatet kommer att redovisas i löpande text under egen rubrik.

Forskningsetiskt övervägande

Samtliga inkluderade artiklar i studien var publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär att studierna är etiskt 

godkända av antingen etisk kommitté eller genom tidskriftens inkluderingskrav 

för publikation (Forsberg & Wengström 2008). Något medvetet val av artiklar för 

att passa författarnas åsikter och mål för studien gjordes inte utan inkluderade 

artiklar stämmer mot denna studies syfte.
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Resultat
Totalt ingick tio artiklar i denna litteraturstudie vilka ligger till grund för 

resultatet. I tabell 2 redovisas de inkluderade artiklarnas metod. Syfte och resultat 

redovisas i tabell (bilaga 1). Inkluderade artiklar är markerade i referenslistan med 

*. Författarna sammanställde de inkluderade artiklarnas resultat och kom fram till 

fyra huvudfaktorer vilka beskriver sjuksköterskors upplevelser av hälsorådgivning 

och den kunskap de upplevde sig ha. De fyra huvudfaktorerna är sjuksköterskans 

roll, tidsbrist, följsamhet och kunskap. Dessa faktorer presenteras i löpande text 

under enskild rubrik. Kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarnas urval och 

bortfall redovisas i löpande text under egen rubrik.

Tabell 2. Artikel- och metodöversikt.
Författare,
publiceringsår,
land

Titel Design Undersöknings-
grupp,
bortfall

Datainsamlings-
metod

Dataanalys-
metod

Casey D. 2006
Irland

Nurses’ 
perceptions,
understanding 
and experience 
of health 
promotion.

Kvalitativ 
studie

8 sjuksköterskor
Inget bortfall

Semistrukturerade
intervjuer

Kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt Miles & 
Huberman

Chase-Ziolek 
M. & Iris M. 
2002
USA

Nurses’ 
Perspective on 
the Distinctive 
Aspects of 
Providing 
Nursing Care in 
a 
Congregational 
Setting.

Kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

17 sjuksköterskor
3 bortfall

Intervjuer via 
telefon samt i 
fokusgrupper

Kvalitativ 
innehållsanalys

Goodman H., 
Davison J., 
Preedy M., 
Peters E., 
Waters P., 
Persaud-Rai B., 
Shuldham C., 
Pepper J. & 
Cowie M.R. 
2009
England

Patient and staff 
perspective of a 
nurse-led 
support 
programme for 
patients waiting 
for cardiac 
surgery: 
Participant 
perspective of a 
cardiac support 
programme.

Kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

15 sjuksköterskor 
samt 6 övrig 
sjukvårdspersonal
Inget bortfall

Intervjuer och 
fokusgrupp-
diskussioner

Kvalitativ 
innehållsanalys

Hartford K. 
2004
Kanada

Telenursing and 
patients’ 
recovery from 
bypass surgery.

Kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

1 sjuksköterska
Inget bortfall

Bandade 
telefonintervjuer 
med 
semistrukturerade 
frågor

Innehållsanalys

Jallinoja P., 
Absetz P., 
Kuronen R., 
Nissinen A., 

The dilemma of 
patient 
responsibility 
for lifestyle 

Kvantitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

161 
sjuksköterskor 
och 59 läkare i 
primärvården

Frågeformulär Chi-två test
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Talja M., Uutela 
A. & Patja K. 
2007
Finland

change: 
Perceptions 
among primary 
care physicians 
and nurses.

41 % bortfall

Lane C., 
Johnson S., 
Rollnick S., 
Edwards K. & 
Lyons M. 2003
England

Consulting 
about lifestyle 
change: 
Evaluation of a 
training course 
for specialist 
diabetes nurse.

Kvalitativ 
studie

6 diabetes-
sjuksköterskor
Bortfall redovisas 
ej

Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor samt 
observationer

Innehållsanalys

Miller S.T. & 
Beech B.M. 
2009
USA

Rural healthcare 
providers 
question the 
practicality of 
motivational 
interviewing 
and report 
varied physical 
activity 
counseling 
experience.

Kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

33 sjuksköterskor
Bortfall redovisas 
ej

Filmade intervjuer 
samt bandade 
intervjuer

Innehållsanalys

Pfister-Minogue 
K.A. & 
Svaleson C. 
2010
USA

Training and 
Experience of 
Public Health 
Nurses in Using 
Behaviour 
Change 
Counseling.

Mixed-
Method 
studie

10 sjuksköterskor
2 bortfall

Frågeformulär och 
telefonintervjuer 
med 
semistrukturerade 
frågor

Chronbachs α, 
Cohens K samt 
kvalitativ 
innehållsanalys

 Pope D.S., 
Atkins S., 
DeLuca A.N., 
Hausler H., 
Hoosain E., 
Celentano D.D. 
& Chaisson R.E. 
2010
Sydafrika/USA

South African 
TB nurses’ 
experience of 
provider-
initiated HIV 
counselling in 
the Eastern 
Cape Province: 
a qualitative 
study.

Kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design

18 sjuksköterskor
2 bortfall

Intervjuer och 
fokusgrupp-
diskussioner

Kvalitativ 
innehållsanalys

Whittemore R., 
D’Eramo 
Melkus G., 
Zibel S., Visone 
E., Muench U., 
Magenheimer E. 
& Wilborne S. 
2010
USA

Implentation of 
a lifestyle 
program in 
primary care by 
nurses 
practitioners.

Mixed-
Method 
design med 
deskriptiv 
design

6 sjuksköterskor
1 bortfall

Intervjuer och 
frågeformulär

Frekvenstabeller, 
sammanfattande 
statistik samt 
innehållsanalys 
enligt Miles & 
Huberman

Sjuksköterskans roll

Sjuksköterskorna i flertalet av artiklarna ansåg att det var viktigt med 

hälsorådgivning (Chase-Ziolek & Iris 2002, Lane et al. 2003, Hartford 2005, 

Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Whittemore 

et al. 2010). Sjuksköterskorna ansåg även att det var deras ansvarsområde att 
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samtala runt ohälsosam livsstil där information, råd och stöd gavs för att få en 

beteendeförändring hos patienten (Chase-Ziolek & Iris 2002, Lane et al. 2003, 

Casey 2007, Jallinoja et al. 2007). Vid rådgivning upplevde sjuksköterskorna det 

viktigt att skapa en relation, se helheten och ha en positiv attityd, för att på detta 

vis förstärka patientens självförtroende och lättare kunna diskutera 

beteendeförändring i samråd med patienten (Chase-Ziolek & Iris 2002, Casey 

2007, Pope et al. 2010). Casey (2007) kom fram till att sjuksköterskorna ansåg det 

vara viktigt att de har en känsla för när patienten är mottaglig och redo för att 

samtala om livsstilsförändringar, vilket också Chase-Ziolek och Iris (2002) och 

Pope et al. (2010) påtalar i sina studier. Sjuksköterskorna i två av artiklarna 

(Casey 2007, Whittemore et al. 2010) menade att rådgivning angående livsstilen 

är integrerat i sjuksköterskans dagliga arbete snarare än att det avsattes en särskild 

tidpunkt för detta. Chase-Ziolek och Iris (2002), Casey (2007) påtalade också att 

sjuksköterskan oftast fick förklara för patienten vad läkaren sagt om de 

nödvändiga förändringar i livsstil han/hon ville att patienten skulle göra.

Tidsbrist

Majoriteten av de granskade studierna visade på att sjuksköterskorna upplevde att 

tidsbristen var en av de större orsakerna till varför rådgivning fick låg prioritet 

(Chase-Ziolek & Iris 2002, Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, Goodman et al.  

2009, Miller & Beech 2009, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Pope et al. 2010, 

Whittemore et al. 2010). Sjuksköterskans övriga omvårdnadsarbete upptog 

majoriteten av tiden vilket innebar att de inte hann med att ge individuell, mer 

individbaserad, rådgivning trots att de visste att patienten behövde detta (Chase-

Ziolek & Iris 2002, Jallinoja et al. 2007, Goodman et al. 2009, Pfister-Minogue & 

Salveson 2010, Whittemore et al. 2010). Det framkom även att bristande resurser i 

form av personalneddragningar var en orsak till att hälsorådgivning inte kunde ges 

på ett önskvärt sätt (Casey 2007, Miller & Beech 2009, Pope et al. 2010). I dessa 

studier upplevde sjuksköterskorna även att rådgivning blev mer av en ”löpande-

bandprincip” där endast grundläggande informationen gavs.

Följsamhet

Sjuksköterskorna ansåg att patientens inställning och attityd till 

beteendeförändring var avgörande för resultatet (Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, 
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Goodman et al. 2009). De ansåg även att patientens ålder, motivation och 

hälsotillstånd avgjorde hur mottagliga de var för rådgivning (Casey 2007). 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att få patienterna att ändra sina 

personliga värderingar och att upprätta mål för livsstilsförändringar (Casey 2007, 

Goodman et al. 2009, Pope et al. 2010, Whittemore et al. 2010). Speciellt vid 

akuta sjukdomssituationer upplevdes patienterna ha svårigheter att förstå vikten av 

en långsiktig förändring av livsstilen (Pope et al. 2010). Hartford (2005) beskrev 

att sjuksköterskorna upplevde att patienterna behövde återkommande information 

och rådgivning för att kunna följa dessa uppsatta mål (Hartford 2005). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna ofta såg kirurgi och läkemedel som en 

snabb lösning på problemen och därför ignorerade hans/hennes uppmuntran till 

livsstilsförändring (Goodman et al. 2009).

När sjuksköterskorna använde envägskommunikation, där patienten ska styras i en 

viss riktning, upplevde de svårigheter med att motivera patienterna att förändra 

sitt beteende (Casey 2007). Då sjuksköterskorna använde olika strategier såsom 

uppmuntran, utförligare information, gav olika förslag samt involverade anhöriga 

och närstående upplevde de att följsamheten ökade (Casey 2007, Miller & Beech 

2009, Pope et al. 2010). Chase-Ziolek & Iris (2002), Pope et al. (2010), 

Whittemore et al. (2010) kom fram till att kontinuitet var en viktig faktor. När 

sjuksköterskorna hade återkommande träffar med patienterna skapades en relation 

där patienten kände sig trygg och litade på sjuksköterskans kunskap och råd. 

Sjuksköterskan lärde känna patienten bättre och kunde anpassa rådgivningen 

utifrån patientens egna förutsättningar (Chase-Ziolek & Iris 2002, Pope et al.  

2010, Whittemore et al. 2010). I Miller och Beech (2009) studie framkom det att 

sjuksköterskor kände sig bekväma i sin rådgivningsroll när de själva hade en 

hälsosam livsstil. I de fall sjuksköterskorna inte hade det, kände dessa sig ”som 

hycklare” när de försökte motivera patienterna till hälsosammare livsstil.

Kunskap

Bristande kunskap var ytterligare en anledning till att sjuksköterskorna kände sig 

obekväma i rådgivning rörande ohälsosam livsstil (Casey 2007, Jallinoja et al.  

2007, Miller & Beech 2009). Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att kunskap i hur 

de ska utföra rådgivning vid ohälsosam livsstil var viktigt, då större delen av en 
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sjuksköterskas arbete består av kommunikation (Chase-Ziolek & Iris 2002, Casey 

2007, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Pope et al. 2010).

Sjuksköterskorna i en annan studie (Pope et al. 2010) ansåg att även kunskap om 

när en patient är mest mottaglig för hälsorådgivning är av vikt. I Whittemore et al.  

(2010) studie upplevde däremot sjuksköterskorna att de var väl förberedda och 

hade god kunskap för dessa rådgivningssamtal. Sjuksköterskorna efterfrågade 

utbildning i kommunikation och samtalsmetodik för att kunna förbättra och 

effektivare rådgivning (Lane et al. 2003, Casey 2007, Pfister-Minogue & 

Salveson 2010, Pope et al. 2010). Då sjuksköterskan hade goda kunskaper i detta 

blev han/hon trygg i rådgivningsrollen och kunde därigenom ge bra och 

förtroendeingivande rådgivning. Lane et al. (2003) och Pfister-Minogue och 

Salveson (2010) visade att sjuksköterskorna efterfrågade kontinuerliga 

utbildningar och uppföljningar. Vidare önskade sjuksköterskorna få möjlighet till 

feedback och reflektion.

Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklars urval och bortfall.

Sju av de inkluderade artiklarna var kvalitativa (Chase-Ziolek & Iris 2002, Lane 

et al. 2003, Hartford 2004, Casey 2007, Goodman et al. 2009, Miller & Beech 

2009, Pope et al. 2010). Av dessa var urvalet i en av artiklarna (Lane et al. 2003) 

bekvämlighetsurval och resterande sex hade strategiska urval. Antalet deltagare i 

de kvalitativa artiklarna varierade mellan en till 21 deltagare. Sex av de kvalitativa 

artiklarna (Chase-Ziolek & Iris 2002, Lane et al. 2003, Hartford 2004, Casey 

2007, Goodman et al. 2009, Pope et al. 2010) strävade efter ett homogent urval 

där deltagarna rekryterades utifrån respektive studies inklusionskriterier. I fyra av 

dessa artiklar tillfrågade artikelförfattarna själva lämpliga deltagare. En (Miller & 

Beech 2009) använde koordinator för att söka upp lämpliga deltagare. En (Pope et  

al. 2010) rekryterade deltagare från en av forskarna tidigare genomförd studie. I 

den artikeln (Lane et al. 2003) där bekvämlighetsurval användes var deltagarna 

diabetessjuksköterskor vilka frivilligt anmält intresse till medverkan i studien. I tre 

(Chase-Ziolek & Iris 2002, Goodman et al. 2009, Pope et al. 2010) av de sju 

kvalitativa artiklarna redovisades och diskuterades bortfall.
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En (Jallinoja et al. 2007) av de inkluderade artiklarna var av kvantitativ design där 

bekvämlighetsurval användes. Antalet deltagare var 220 och enkäter skickades till 

lämpliga deltagare. Bortfall redovisades och diskuterades.

Två av de inkludera artiklarna (Pfister-Minogue & Salveson 2010, Whittemore et  

al. 2010) användes sig av Mixed-Method. Deltagarantalet varierade mellan sex till 

12 deltagare. Båda använde sig av bekvämlighetsurval och redovisade bortfall.

Diskussion
Huvudresultat

Denna litteraturstudies huvudresultat visade på återkommande faktorer där, 

sjuksköterskans roll, tidsbrist, följsamhet och kunskap, upplevdes viktiga av 

sjuksköterskor i deras hälsorådgivning. Resultatet visade att sjuksköterskorna i 

flertalet av studierna ansåg att hälsorådgivning var viktigt då kommunikation är en 

stor del av en sjuksköterskas dagliga arbete. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplevde att tidsbrist var en stor bidragande orsak till att individbaserad 

hälsorådgivning fick lägre prioritet än övrigt omvårdnadsarbete, trots att de visste 

att detta behövdes. Flera sjuksköterskor upplevde svårigheter i att förändra 

patientens inställning till livsstilsförändringar. Många sjuksköterskor ansåg det 

viktigt att skapa en relation med patienten för att då kunna förstärka dennes 

självförtroende och därigenom få patienten motiverad. Sjuksköterskorna upplevde 

att patienternas följsamhet ökade då de använde sig av uppmuntran, utförlig 

information, gav förslag på förändringsstrategier samt involverade närstående. På 

grund av bristande kunskap i samtalsmetodik upplevde många sjuksköterskor 

obehag vid hälsorådgivning. Utbildning i olika samtalsmetoder och 

kommunikation efterfrågades därför av sjuksköterskorna för att kunna ge 

förtroendeingivande rådgivning.

Resultatdiskussion

Samtliga av de inkluderade artiklarna i föreliggande studie påpekade att 

hälsorådgivning, oavsett livsstil, var viktigt och dessutom en av sjuksköterskans 

ansvarsområde, vilket även Orem (2001), Hrönn Svavarsdóttir och 

Hallgrímsdóttir (2006), Mason (2008), van Nes et al. (2009) och Österlund 
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Efraimsson et al. (2009) påtalar. Det framkom att en stor del av en sjuksköterskas 

dagliga arbete omfattas av kommunikation (Chase-Ziolek & Iris 2002, Casey 

2007, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Pope et al. 2010). När sjuksköterskan, i 

sitt dagliga arbete, samtalade med patienten skapades en relation, vilket är viktigt 

(Chase-Ziolek & Iris 2002, Casey 2007, Pope et al. 2010). De visade att 

sjuksköterskan då kunde, utifrån patientens egen vilja och motivation, ge råd och 

stöd, och sätta upp mål i samråd med patienten. Persson och Friberg (2009) menar 

att det är viktigt för patienten att bli sedd som en unik person, få behålla sin 

autonomitet och göra sina egna val av förändringar i livsstilen. Sjuksköterskans 

medvetenhet om detta och dennes engagemang är av stor betydelse för resultatet 

av patientens beteendeförändring (Forsberg et al. 2009). Sjuksköterskans attityd 

till att ha rådgivning och hur han/hon upplever sin roll som rådgivare, kan spegla 

av sig i resultatet av patientens beteendeförändring (Reeve et al. 2004).

I studier av Chase-Ziolek och Iris (2002) och Casey (2007) upplevde 

sjuksköterskorna att när patienten inte förstått läkarens råd och ordination om 

nödvändiga livsstilsförändringar, blev det sjuksköterskans ansvar att förklara och 

svara på patienternas frågor. Enligt Friberg (2001) kan sådana situationer bli ett 

problem eftersom sjuksköterskan har en begränsad medicinsk kunskapsbas i 

jämförelse med läkaren. Skulle frågor av denna art hamna utanför sjuksköterskans 

kunskapsbas undrar författarna av föreliggande studie om sjuksköterskan skulle 

känna sig trängd, något Friberg (2001) anser.

I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var en 

av de större orsakerna till att hälsorådgivning fick låg prioritet (Chase-Ziolek & 

Iris 2002, Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, Goodman et al. 2009, Miller & Beech 

2009, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Pope et al. 2010, Whittemore et al.  

2010). En orsak som nämndes var de nedskärningar som skett med personalbrist 

till följd (Casey 2007, Miller & Beech 2009, Pope et al. 2010). På grund av 

tidsbrist kunde sjuksköterskorna enbart ge, antingen muntlig eller skriftlig, 

kortfattad information istället för den individbaserade rådgivning de upplevde att 

patienten behövde (Chase-Ziolek & Iris 2002, Jallinoja et al. 2007, Goodman et  

al. 2009, Pfister-Minogue & Salveson 2010, Whittemore et al. 2010), vilket 

Österlund Efraimsson et al. (2009) också kom fram till. Kortfattad information, 
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oavsett den är muntlig eller skriftlig, gällande patienters livsstil har visat sig vara 

verkningslöst och ger snarare upphov till frustration och ambivalens hos patienter 

(Friberg 2001, SBU 2006, Persson & Friberg 2009, van Nes & Sawantzky 2010). 

Detta tror författarna kan leda till att sjuksköterskan vid tidsbrist ställs inför 

problemet med om information ska ges eller inte.

För att sjuksköterskan ska lyckas nå fram till patienten med sin rådgivning måste 

denne ha insikt i sin ohälsosamma livsstil och själv vilja göra en förändring 

(Mason 2008, McCarley 2009). Detta överensstämmer med Orems (2001) 

egenvårdsteori. Författarna till föreliggande studie anser därför att detta är något 

att ha i åtanke vid hälsorådgivning. Faktorer såsom ålder, hälsotillstånd och 

personliga värderingar inverkar på hur villiga patienterna är att göra 

livsstilsförändring (Casey 2007). Om patienten inte är mottaglig innebär det att 

sjuksköterskans rådgivning blir verkningslös (Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, 

Goodman et al. 2009). Speciellt vid akut sjukdom hade patienterna svårt att ta in 

den rådgivning sjuksköterskan gav. Då ansåg många patienter att läkemedel och 

kirurgi var en enkel lösning på deras hälsotillstånd och därför ignorerades 

sjuksköterskans försök och uppmuntran till livsstilsförändring (Goodman et al.  

2009).

Då sjuksköterskan använde sig av uppmuntran, gav utförligare information och 

olika förslag på sätt att genomföra en livsstilsförändring, ökade följsamheten 

(Casey 2007, Miller & Beech 2009, Pope et al. 2010). Även när närstående och 

anhöriga involverades i detta kunde ett mer positivt resultat ses. Oavsett vilken 

strategi sjuksköterskan använder sig av, är det viktigt att han/hon respekterar 

patientens mål med förändringen samt har en öppen dialog runt detta (Österlund 

Efraimsson et al. 2009). Sjuksköterskorna upplevde att vid kontinuerliga träffar 

med patienten kunde de anpassa rådgivningen utifrån patientens egna 

förutsättningar och på så sätt leda till att patienten lättare kunde uppnå sina mål 

(Chase-Ziolek & Iris 2002, Pope et al. 2010, Whittemore et al. 2010).

Då sjuksköterskor själva inte levde upp till den livsstil de förespråkade kände sig 

ofta obekväma i sin rådgivningsroll och ”som hycklare” när de försökte motivera 

patienterna till en hälsosammare livsstil, eftersom de själva inte gjort något åt sin 
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egen livsstil (Miller & Beech 2009). Ofta avstår då sjuksköterskan att ha 

rådgivning med patienter som har samma ohälsosamma livsstil han/hon själv har 

(Sarna et al. 2009).

En annan anledning till att sjuksköterskorna kände sig obekväma var bristande 

kunskap i pedagogik och rådgivning (Casey 2007, Jallinoja et al. 2007, Miller & 

Beech 2009). Många sjuksköterskor efterfrågade därför kontinuerliga utbildningar 

i kommunikation och pedagogik, för att få kunskap och redskap, till att förbättra 

sin rådgivning (Lane et al. 2003, Casey 2007, Pfister-Minogue & Salveson 2010, 

Pope et al. 2010) något även författarna till föreliggande studie håller med om. 

Friberg (2001) menar att dagens sjuksköterskeutbildningar har otillräcklig 

undervisning i pedagogik vilket leder till att sjuksköterskorna inte är förberedda 

inför de pedagogiska uppgifter som ingår i dennes profession. Trots detta förekom 

det att vissa sjuksköterskor upplevde sig som väl förberedda och hade goda 

pedagogiska kunskaper (Whittemore et al. 2010). Dessa sjuksköterskor ansågs sig 

därför ge bra och förtroendeingivande rådgivning och kände sig trygga i sin roll. 

Det förekommer också sjuksköterskor som ansåg att kunskaper i pedagogik och 

rådgivning inte är nödvändigt (Hrönn Svavarsdóttir & Hallgrímsdóttir 2006).

Kvalitetsdiskussion

Två av de inkluderade artiklarna (Pfister-Minogue & Salveson 2010,Whittemore 

et al. 2010) var av Mixed-Methoddesign. Hartford (2005) anger att studien är 

kvalitativ med deskriptiv design men när författarna läste igenom artikeln 

framkom det att Hartford genomfört både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Utifrån Polit och Becks (2008) definition av Mixed-

Methoddesign tolkar författarna att Hartfords (2005) design var Mixed-Method. 

Mixed-Methoddesign innebär att både kvalitativ och kvantitativ design används 

(Polit & Beck 2008). Samtliga av de inkluderade artiklarna hade icke 

slumpmässigt urval med antingen strategiskt- eller bekvämlighetsurval. 

Strategiskt urval innebär att forskaren, utifrån studiens inklusionskriterier, väljer 

ut ett fåtal deltagare med stor erfarenhet och kunskap kring studiens 

forskningsfråga (Forsberg & Wengström 2008). Fördelar med detta är att deltagare 

med olika egenskaper väljs ut för att få en variation inom undersökningsgruppen 

och ett överförbart resultat (Forsberg & Wengström 2008). En fara med strategiskt 
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urval, tror författarna till föreliggande studie, är att deltagare medvetet väljs ut för 

att få önskat resultat. Bekvämlighetsurval utgår från deltagarnas tillgänglighet och 

intresse av att delta i studien (Forsberg & Wengström 2008). Fördelar med 

bekvämlighetsurval är att det spar tid då det är enklare att få tag på deltagare. 

Dock är risken att variationen i undersökningsgruppen blir liten och därmed blir 

deltagarna inte representativa för populationen i stort. Detta innebär att studiens 

resultat inte blir tillförlitligt (Forsberg & Wengström 2008).

Fyra av artiklarna redovisar inte antalet tillfrågade (Lane et al. 2003, Casey 2007, 

Miller & Beech 2009, Whittemore et al. 2010). Oavsett vilken design och 

urvalsmetod man väljer, anser författarna till föreliggande studie, att det är 

betydelsefull information att ange antalet tillfrågade. När antalet tillfrågade inte 

redovisas kan det bli svårt att veta om resultatet är trovärdigt eller ej (Forsberg & 

Wengström 2008). Miller och Beech (2009) redovisar dock skillnader, gällande 

kön, utbildning och yrkesår, inom undersökningsgruppen vilket även Chase-

Ziolek och Iris (2002), Jallinoja et al. (2007), Goodman et al. (2009) och Pfister-

Minogue och Salveson (2010) gör. Vilket författarna till föreliggande studie tycker 

är positivt då skillnader i ålder, kön, utbildning och yrkesår kan ge variation på 

upplevelserna.

Hälften av de inkluderade artiklarna har inte med någon bortfallsanalys (Chase-

Ziolek & Iris 2002, Lane et al. 2003, Hartford 2005, Goodman et al. 2009, Miller 

& Beech 2009). En bortfallsanalys är viktig eftersom den kan påvisa hur 

tillförlitlig studien är, samt om författarna anser att bortfallet påverkat deras 

resultat (Forsberg & Wengström 2008). Författarna i föreliggande studie undrar 

om, att då antalet deltagare i en kvalitativ studie, i jämförelse med kvantitativ 

studie, är relativt få kan ett större bortfall påverka studiens resultat och kvalité, 

något även Forsberg och Wengström (2008) nämner.

Metoddiskussion

Databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search Elite valdes att användas vid 

artikelsökningen då de är de databaser med störst bredd och täcker en stor del av 

omvårdnadsvetenskapen (Forsberg & Wengström 2008). Trots detta fann 

författarna endast ett fåtal artiklar som svarade mot denna studies syfte vilket är en 
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svaghet. Författarna upplevde att engelska språket var ett hinder i valet av sökord 

då det engelska språket har fler uttryck för upplevelse och rådgivning. En svaghet 

är författarnas bristande kunskap i engelskans medicinska termer vilket ledde till 

att vissa sökresultat inte svarade mot denna studies syfte. Detta tog även onödigt 

mycket tid av arbetet samt att relevanta artiklar kan ha förlorats.

En styrka är att författarna läste inkluderade artiklar enskilt för att sedan diskutera 

innehållet gemensamt vilket gav olika nyanser av respektive artikels innehåll. Vid 

den närmare genomläsning av de 14 artiklarna, valdes fyra av artiklarna bort då de 

inte svarade mot föreliggande studies syfte. Detta med anledning av att författarna 

missförstått artiklarna eller att de inte läst dem tillräckligt noggrant. Författarna 

inser att det är en svaghet att endast tio artiklar ingår i resultatet.

Vid kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna användes delar av 

Forsberg och Wengströms (2008) gällande urval och bortfall. Författarna 

granskade urvalsstrategi i förhållande till antalet deltagare och bortfall för att 

avgöra artiklarnas kvalité. Anledningen till detta var, enligt Forsberg och 

Wengström (2008), att beroende på vilken urvalsstrategi man använder är 

deltagarantalet viktigt för resultatet. Om ett bortfall finns ska detta diskuteras och 

analyseras i relation till studiens resultat (Forsberg & Wengström 2008).

Allmändiskussion

Det har visat sig att hinder såsom kunskap och tidsbrist påverkar i vilken 

utsträckning sjuksköterskor har hälsorådgivning. Det är av betydelse att detta 

medvetandegörs då rådgivning är en viktig del av omvårdnadsarbetet och det är 

sjuksköterskans ansvar att arbeta hälsobefrämjande och uppmuntra till egenvård. 

Sjuksköterskors upplevelse av bristande kunskap i rådgivning visar på att behovet 

av utbildning i samtalsmetodik finns. Författarna anser därför att sjuksköterskor 

bör få kunskap och utbildning i detta redan under grundutbildningen. På så vis 

kommer blivande sjuksköterskor vara mer förberedda på, och trygga i, sin roll 

som hälsorådgivare.

Tidsbrist beror oftast på sjuksköterskans höga arbetsbelastning där 

dokumentering, läkemedelshantering och läkarronder tar upp större delen av 
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arbetsdagen. Författarna är av den åsikten att förändringar på organisationsnivå 

behövs där mer ekonomiska resurser läggs på att öka personaltätheten. Det kan 

resultera i att sjuksköterskans arbetsbörda minskas och han/hon får mer tid till 

rådgivning. Författarnas förhoppning är att resultatet av föreliggande studie kan få 

sjuksköterskor att bli mer uppmärksam på faktorer som kan påverka deras 

rådgivning. Då kan sjuksköterskan förbereda, och anpassa, sin rådgivning utifrån 

rådande situation.

Fortsatt forskning där sjuksköterskans upplevelse av hälsorådgivning ligger i 

fokus behövs vilket styrks av bristen på funna artiklar. Författarna anser att 

framförallt behövs fler kvalitativa studier från olika verksamheter inom 

landstinget. Resultatet kan då ge en mer generell bild av hur sjuksköterskorna 

upplever rådgivning och eventuella hinder.

Slutsatsen av denna studie visar att sjuksköterskor upplever hälsorådgivning svårt 

att genomföra då flera faktorer påverkar dem negativt. Ständig tidsbrist, bristande 

kunskap, men även patienternas egen inställning till livsstilsförändring, var hinder 

för att nå en effektiv hälsorådgivning.
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