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Sammanfattning 

 
Diabetes är en allvarlig sjukdom som innebär ökad risk för komplikationer. Patienter 

behöver ofta göra en livsstilsförändring. Patienten själv bär ett stort ansvar för sin egen 

behandling. Syftet med studien var att beskriva diabetespatienters erfarenheter och 

reflektioner om stödet från distriktssköterskan för motivation till livsstilsförändring. 

Åtta patienter vid en hälsocentral intervjuades med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuer analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Under 

analysen framkom tre kategorier med nio underliggande subkategorier. Resultatet i 

studien visade att deltagarna upplevde att informationen och kunskap från 

diabetessköterskan var en bidragande orsak till att bli motiverad till att ändra kost och 

motionsvanor för att få ner sitt blodsockervärde till normala nivåer. Att få beröm och 

uppmuntran var viktigt för att bli motiverad till att genomgå förändringar i livsstilen. 

Utmaningen blev sedan att hålla i sina vanor när blodsockret gick ner till normala 

nivåer. Det var också viktigt att informationen var individuellt anpassad till varje person 

för att uppfattas rätt och för att leda till en ökad motivation att förändra sina 

levnadsvanor.  
Diabetessköterskan är ett viktigt stöd och har en viktig uppgift att uppmuntra och stödja 

patienter till livsstilsförändring.  

 

 

 

Nyckelord: Diabetes, patient, motivation, livsstilsförändringar. 

  



     

 

 

Abstract 
 

 

Diabetes mellitus is a serious disease with increased risk for complications. Patients 

often need to change their lifestyle. The patients have great responsibility for their own 

treatment. The aim of the study was to describe experiences and reflections of the 

district nurse’s motivational assistance for lifestyle changes among patients having 

diabetes mellitus. 

Eight patients at a health care center were interviewed, a semi-structured interview 

guide was used and the interviews were analyzed according to qualitative content 

analysis. During the analysis three categories with nine underlying subcategories were 

revealed. The results of the study show that participants felt that the information and the 

knowledge provided by the nurse was a contributing factor for their motivation to 

change diet and exercise habits in order to normalize their blood glucose levels. Getting 

praise and encouragement was important for the motivation to undergo lifestyle 

changes. The challenge was to keep their habits when the blood glucose levels went 

down to normal levels. It was also important that the information was individually 

tailored to each person in order to be perceived properly.  

Diabetes nurses have an important role to encourage and support patients to lifestyle 

change. 

 

 

 

Keywords: Diabetes, patient, motivation, life style changes. 
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Introduktion 

 

Diabetes mellitus  

Diabetes mellitus delas in i typ 1och 2 diabetes och innebär att blodsockret är förhöjt.  

Typ 1-diabetes drabbar främst barn och unga och typ-2 diabetes som fortsättningsvis 

här kommer att kallas diabetes, drabbar äldre. Båda typerna ökar och det finns just nu ca 

250 miljoner vuxna med diabetes i världen. Siffran beräknas öka till 560 miljoner år 

2025 och sjukdomen går neråt i åldrarna. Diabetes klassas som en av våra största 

folksjukdomar. Den förväntade tiden för överlevnad hos individer med typ 2 diabetes är 

förkortad med 10-15 år och ungefär 65-70% dör av makrovaskulära komplikationer 

(Nationella Diabetesregistret 2013). 

 

Att diabetes ökar beror bland annat på att människor lever ett mer stillasittande liv och 

äter en kost som är fetare och som innehåller mera socker än tidigare (Korkiakangas et 

al. 2001). Även insulin känslighet leder diabetes och medför ett förhöjt fasteblodsocker 

eller nedsatt glukostolerans. Av Sveriges befolkning upptäcks cirka 5-10%  personer 

med onormala blodglukoskoncentrationer varje år ca 70 % av dessa kommer att 

utveckla diabetes (Hertzig et al.  2014).  

 

Komplikationer  

Hyperglykemi, högt blodsocker över 8 mmol/l som inte behandlas kan leda till 

allvarliga komplikationer som cirkulationsstörningar, nedsatt syn, känsel, höga 

blodfetter, hjärta och kärlsjukdomar och i värsta fall för tidig död. Hypoglykemi, lågt 

blodsocker under 3 mmol/l som kan leda till trötthet och förvirring är oftast ofarlig och 

patienten kan själv återställa sitt blodsocker men för att behandla en svår hypoglykemi 

kan patienterna behöva hjälp av sjukvården (Schnell et al. 2013). Behandlingen som 

livsstilsförändringar av kost och motion är viktigt för att hålla normala 

blodsockernivåer. Läkemedelsbehandling i form av tabletter och/eller insulin kan vara 

aktuellt (Vermeire 2008, Schnell et at. 2013).  

 

Livsstil och förändring 

Ökad fysisk aktivitet och att äta en väl balanserad kost är viktiga livsstilsförändringar 

som utgör en viktig del i både prevention samt behandling av sjukdomen (Resnicow et 

al. 2004, Bennet et al. 2008). Tidigare studier har visat för att sänka sitt blodsocker till 
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normala nivåer så kan det vara svårt med enbart läkemedelsbehandling utan en 

livsstilsförändring är nödvändig och det innebär främst att göra en ändring av kost och 

motion (Kim et al. 2005, Resnicow et al. 2004, Bennet et al. 2008). En studie gjord i 

England visade att förekomsten av diabetes minskade med 58 % hos de personer som 

gjorde en livsstilsförändring av kost och motion jämfört med 38 % som enbart tog 

läkemedel (Anon 2011).  

 

För lite fysisk aktivitet och ett ökat kaloriintag leder till en ökad glukoshalt i blodet och 

minskad insulinkänslighet. Människors livsstil präglats av uppväxten, miljön samt det 

hälsofrämjande stöd som man blir erbjuden av samhället (Pellmer & Wramner 2007, 

Trast 2014). Patienten själv bär ett stort ansvar för sin egen behandling. Ett bra 

bemötande och stöd från vården har beskrivits leda till att patienten känner sig trygg och 

avspänd och att det har lett till att patienten blir mer mottaglig för kunskap om sin 

sjukdom (Edwall et al. 2010, Osborn & Egede 2010). Flera studier har visat att 

distriktssköterskan bör hjälpa patienten att tillsammans sätta upp realistiska mål för att 

väcka intresse för förändring (Granbom 1998, Miller & Rollnick 1991, Sturt et al. 2006, 

Östlund et al. 2014). Uppgiften kan annars kännas svår och betungande vilket gör att 

patienten inte orkar genomföra den. 

 

Motivation att förändras  

Motiverande samtal (MI) har i tidigare studier visat sig vara bra för att motivera och 

stärka patienter att ändra livsstil (Miller & Rollnick 2013, Resnicow & Mamaster 2012). 

För att göra en förändring är en förutsättning att patienten själv blir motiverad att göra 

en förändring och att normalisera sitt blodsocker och det har i studier visats att 

regelbundna MI samtal har varit positivt för att uppmuntra patienter till 

livsstilsförändring som att minska stillasittande och komma igång att motionera. Det har 

beskrivits att upprepade möten med patienten säkerställer effekten av MI (Raubak et al. 

2005, Östlund et al. 2013).  

. 

Diabetessköterskans roll och ansvar 

Enligt Vermeire (2008) är en av de stora utmaningarna för diabetessköterskor är att 

informationen och stödet delges på ett sätt som anpassas till individen. Om inte det görs 

kan det innebära att patienten kan få svårt att följa de råd som den informeras om av 

sjukvårdspersonal gällande livsstilsförändringar. Sköterskan har till uppgift att stödja, 
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uppmuntra och göra det möjligt för patienten att ta kontroll över sitt liv för att få ner 

blodsockernivån (Norris et al. 2001, Rygg et al. 2010, Boström el at. 2013). I Östlunds 

et al. 2013) studie om distriktssköterskors användande av motiverande samtal som en 

hjälp för att stöda patienten har det visats att MI samtal var framgångsrikt när det gäller 

att motivera patienter till livsstilsförändring. Enligt Edwall (2008) behövs ett förtroende 

upprättas mellan distriktssköterskan och patienten. I förtroendet ingår att hänsyn tas till 

bland annat ålder och bakgrund när diabetessköterskan ska stödja patienten att hantera 

sin egenvård (Edwall et al. 2008).  

 

Antonovskys salutogena teori 

Enligt Antonovskys salutogena teori (2005) behöver en person ha en känsla av ett 

sammanhang för att kunna hantera sin situation eller sin sjukdom. Teorin om saluto-

genes utgörs av tre delar, begriplighet – hanterbarhet – meningsfullhet vilka är viktiga 

för att en person ska nå en känsla av sammanhang (KASAM). Personens KASAM är 

avgörande för hur han eller hon hanterar sin sjukdom. Genom att ge patienter med 

diabetes stöd i from av information och kunskap om diabetes och samtidigt råd om 

förändrad livsstil så ges valmöjligheter till ett hälsosammare liv.  Detta är faktorer som 

påverkar hälsan positivt (Eriksson & Lindström 2008). 

 

Problemformulering 

Allt fler drabbas av diabetes och sjukdomen tenderar att bli ett stort folkhälsoproblem. 

Diabetes orsakar i hög grad ohälsa med risk för olika komplikationer och förtidig död. 

Den förväntade tiden för överlevnad hos personer med typ 2 diabetes är förkortad med 

10-15 år och ungefär 65-70% dör av makrovaskulära komplikationer. Distriktssköter-

skan har ofta en betydande roll när det gäller att ge stöd och informera patienter om vad 

de kan göra själva för att hålla en god blodsockerbalans. Därför är det viktigt att få mer 

kunskap om hur patienter tänker och vad som gör att de känner motivation till livsstils-

förändring och vilket stöd de anser att de behöver för det. Sådan kunskap kan troligen 

bidra till att ännu mer stödja patienterna till att må bättre, bli friskare, få ett längre liv 

och ekonomiska kostnader kan bli lägre. Ingen studie har hittats som beskriver den 

enskilda personens erfarenheter och reflektioner när det gäller motivation till livsstils-

förändring och om den information och de råd de får som ska hjälpa dem att göra en 

livsstilsförändring. Det är ett angeläget för distriktssköterskan att få veta hur patienter 

uppfattar deras stöd och vad som behöver göras för att ge bättre stöd.  
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Metod 

Syfte 

Syftet var att undersöka diabetespatienters erfarenheter och reflektioner kring stödet 

från distriktssköterskan när det gäller motivation att göra en livsstilsförändring. 

 

Design 

En kvalitativ ansats med en deskriptiv design valdes då dess syfte var att undersöka hur 

patienter fick och tog till sig råd. En deskriptiv design var lämplig att använda då syftet 

var att beskriva människors känslor, åsikter och upplevelser (Polit & Beck 2011). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Personerna som deltog togs ut via ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2011) och åtta 

patienter planerades att ingå i studien. Inklusionskriterierna var att patienten skulle vara 

över 18 år samt hade gjort flera besök hos distriktssköterskan på diabetesmottagningen 

och att de kunde tala och förstå det svenska språket. Exklusionskriterier var att patienten 

deltog i gruppbehandling. Studien utfördes på en hälsocentral i Mellansverige. Tre 

kvinnor och sex män mellan 42 och sextiosju år ingick i studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer av åtta patienter över 18 år 

som hade gjort regelbundna individuella besök hos distriktssköterskan på 

diabetesmottagningen.  

En intervjuguide utformades med bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, debut av 

diabetes samt hur ofta patienten gick på besök hos distriktssköterskan. Intervjun bestod 

sedan av frågor om erfarenheter och reflektioner kring stödet för att bli motiverad till 

livsstilsförändringar, hur de har fått och tagit till sig information och råd om sjukdomen 

och vilket stöd de upplevde som viktigt för att göra livsstilsförändringar.  Frågorna 

utformades så att deltagarna fick möjlighet att uttrycka sina åsikter (Polit & Beck, 

2011). Det ställdes följdfrågor som till exempel att be patienterna berätta mera eller bad 

dem upprepa och förtydliga svaren. Deltagarna fick samma frågor och dessa spelades in 

och transkriberades ordagrant. Sex av intervjuerna utfördes av författaren i samband 

med att patienterna gjorde ett besök hos distriktssköterskan och två intervjuer gjordes 

efter arbetstid i patientens hem. En pilotintervju gjordes för att testa om intervjuguidens 
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behövde ändras (Polit & Beck 2011). Några mindre korrigeringar gjordes för att 

författaren skulle få mer uttömmande svar. Det lades till några följdfrågor för att få 

deltagarna att berätta mer och provintervjuen inkluderades i studien. I två av 

intervjuerna blev inte svaren tillräckligt fylliga och då ställdes kompletterande frågor. 

Intervjuerna som spelades in tog mellan 18 minuter och 30 minuter. Materialet har 

förvarats inlåst. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Den studieansvariga frågande först distriktssköterskan vid diabetesmottagningen om lov 

att få göra den planerade studien och distriktssköterskan sa ja till det. När PM:et var 

godkänt ringde författaren samt skickade ut ett brev till verksamhetschefen till den 

hälsocentral där studien planerades göras med en förfrågan om att få genomföra studien. 

Studiens syfte framgick liksom hur den var tänkt att genomföras och redovisas. Efter att 

verksamhetschefen hade godkänt studien kontaktades vårdenhetschefen som även 

informerades och frågades om kontaktuppgifter till sekreterare på mottagningen. 

Därefter kontaktade studieansvarig en sekreterare på mottagningen som fått en lista över 

de patienter som stämde överens med inklusionskriterierna och bad om hjälp att sända 

ut informationsbrev till åtta patienter på listan, både kvinnor och män. Om patienten 

ville delta så kontaktade patienten den studieansvariga.  

Hänsyn till yttrande från forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle togs då studien 

riktade sig till patienter.  

Efter att tillstånd erhållits lämnades åtta stycken informationsbrev (där studiens syfte 

var beskrivit) ut till sekreteraren på hälsocentralen. Sekreteraren lämnade därefter ut 

breven till åtta patienter som stämde med inklusionsskriteriet och som skulle besöka 

diabetessköterskan. Samtliga som erhållit brevet tackade ja till att ingå i studien. 

  

Dataanalysmetod 

Dataanalysen gjordes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) togs meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte tas ut 

som sedan kondenserades och kodades. Sedan gjordes en indelning och sortering till 

subkategorier och kategorier. 
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Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning som involverar människor går omsorgen om individen före vetenskapens 

intresse. Det finns fyra etiska regler som forskare behöver följa för att skydda patienter 

som ingår i studier (Helsingforsdeklarationen 2008). Det gäller att patienten får 

information om studiens syfte och hur den ska genomföras så att de vet vad de ger sitt 

samtycke till om de vill delta. Det är också viktigt att materialet som samlas in 

behandlas konfidentiellt. Det innebär till exempel att resultatet ska redovisas på ett sätt 

som gör att inte någon person avslöjas och materialet får endast används till forskning.  

Den som blir intervjuad har rätt att inte svara på frågan som ställs och har rätt att 

avbryta sitt deltagande i studien när den vill, utan att det på något sätt ska påverka den 

vård som patienten fortsättningsvis kommer att få.  

 

Vilka risker som det kan innebära för en patient att delta i en studie ska jämföras med 

den nytta studien det bedöms kunna medföra. Eventuellt kan patienter uppleva det 

känsligt att berätta om stöd och information till att förändra sin livsstil då det kan vara 

svårt att lyckats. Det kanske också kan upplevas svårt att berätta om stödet i och med att 

deltagarna planeras rekryteras från ett enbart hälsocentralsområde och där arbetar bara 

en distriktssköterska med diabetesvård som de också ska träffa i fortsättningen. Därför 

har det varit viktigt att frivilligheten till att delta ha framgått. Det har också varit viktigt 

att studieansvarig få namnen från sekreteraren allt eftersom de kom till mottagningen 

för att både nöjda och de som inte är nöjda med stödet skulle kunna komma att delta. 

Distriktssköterskan fick inte heller veta vem som tackade ja eller nej till att delta i 

studien. I sammanställningen av resultatet kan ingen patient identifieras och 

intervjuerna och den transkriberade texten har förvaras inlåst så att ingen obehörig 

skulle kunna komma åt underlagen som är avidentifierade.  

 

Resultat  

Resultatet presenteras i form av fyra kategorier och nio subkategorier. I kategorin 

Upprepad information och uppmuntran är motiverande beskriver deltagarna att det är 

viktigt med beröm, att få en positiv relation med diabetessköterskan och om att ta till sig 

information vid olika tillfällen i livet. Kategorin Kompetens och kunskap bidrar till 

motivation beskriver att det är viktigt att diabetessköterskan är kompetent, ger bra 

information om sjukdomen och följdsjukdomar och att informationen är 
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individanpassad. Kategorin Mottagningsbesök erbjuds men också telefornuppföljning 

önskas beskriver att patienterna önskar att diabetessköterskan kallar dem till besök men 

de menar också att uppföljningar på telefon skulle vara underlättande. Kategorin 

Svårigheter att ändra livsstil beskriver en ofrivillig förändring av kostvanor och att det 

är svårt att hålla fast den fortsatta motivationen till att motionera.   

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Upprepad information och 

uppmuntran är motiverande 

Uppmuntran och beröm ger motivation  

Tar till sig olika information vid olika tillfällen i livet 

En positiv relation med diabetessköterskan är viktig 

Kompetens och kunskap bidrar 

till motivation 

Risker för följdsjukdomar berör 

Att förstå kostens och motionens betydelse vid 

diabetes 

Mottagningsbesök erbjuds 

men också telefornuppföljning 

önskas 

Diabetessköterskan bör kalla till besök 

Uppföljning via telefon skulle underlätta 

Svårigheter med att ändra 

livsstil  

Ofrivillig förändring av kostvanor 

Svårt att varaktigt upprätthålla motivationen  
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Upprepad information och uppmuntran är motiverande 

Uppmuntran ger beröm och motivation   

Patienterna beskrev att diabetessköterskans uppmuntran och beröm vid varje besök på 

mottagningen var en bidragande orsak till att de blev motiverade att både ändra sin kost 

och sina motionsvanor för att få normala och stabilare blodsockervärden. Uppmuntran 

kunde till exempel vara att diabetessköterskan vid besöket bekräftade patienten om att 

de förändringar den hade gjort kring mat och motion hade lett till att blodsockernivåerna 

blivit bättre. En patient beskrev att samtalet med berömmet hade gett ny energi och 

motivation till att ta tag i sin livsstil.  Det beskrevs att uppmuntran och beröm troligen är 

en förutsättning för att lyckas förändra sina vanor. 

 

”… hon har uppmuntra en när man har träffat henne och så där, tyckt att det gått bra 

och så där med motionen och så där, det gör att man blir mera motiverad, bra med 

beröm” (P 1) 

”… det [uppmuntran ]är väl en förutsättning för att lyckas. Blir man inte uppmuntrad 

så blir man nog inte lika motiverad” (P 3)   

 

Tar till sig olika information vid olika tillfällen i livet 

Patienterna upplevde att det var viktigt att informationen anpassades individuellt för 

varje person för att leda till en ökad motivation att förändra sina levnadsvanor. Alla 

människor är olika och information tas upp på olika vis beroende hur människan har det 

i sitt liv. Det beskrevs viktigt att få information som passar för det som patienten klarar 

av på grund av sin situation men ändå få information så att det hjälper till att bli 

motiverad.  

 

”Att ge information om att motionera på ett sätt som jag klarar av och blir peppad att 

fortsätta för annars blir jag lat”(P3) 

 

Patienterna beskrev att det är en lång process att försöka ändra sin livsstil. Information 

måste ges vid första besöket men den måste upprepas många gånger eller vid varje 

besök och att få ställa frågor och få svar uppgavs viktigt. Det är var mycket information 

på besöken från början och allting var så nytt så det var svårt att komma ihåg eller förstå 

allt på en gång. Man kan också vara olika mottaglig för varje gång för att ta in 

informationen, enligt patienterna.   
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 ”Ja det är en process, bäst är det nog att informera redan vid första besöket för att sen 

fortsätta vid varje besök, man är i så olika faser själv att man tar till sig mer eller 

mindre av informationen” ”Hon ger inte samma information som första gången då 

blodsockret har sjunkit” (P5) 

 

En positiv relation med diabetessköterskan är viktig 

En positiv relation och bra relation med diabetessköterskan uppgavs viktig för att bli 

motiverad att ha viljan till förändring av livsstilen. Ett positivt bemötande innebar till 

exempel att diabetessköterskan uppfattades ha ett trevligt sätt och att patienten kände sig 

glad av att gå på besöket. Den positiva relationen handlade också om att patienten kände 

att diabetessköterskan lyssnade på dem och att de kunna prata om alla frågor som man 

ville ta upp, inte bara om själva sjukdomen.   

 

”Ja positiv, att ha den här peppningen så att säga, det är ju min, det är ju min 

ledstjärna i början” (P 5) 

 

Kompetens och kunskap bidrar till motivation 

Risker för följdsjukdomar berör 

Det upplevdes viktigt att få besöka en kompetent diabetessköterska som har kunskap 

om att kosten och att motion påverkar sjukdomen, hur det påverkar den och att man får 

information om det. Diabetessköterskan skulle vara bra på att förmedla och på att 

upplysa om vilka konsekvenser det kan bli av sjukdomen vid höga blodsockervärden. 

Det måste förmedlas så att man förstår allvaret i sin sjukdom, enligt patienterna. Att 

förstå sig på sin sjukdom kunde leda till att man tog till sig informationen. Rädsla för att 

få följdsjukdomar motiverade till att vilja förändra livsstilen och att i förlängningen 

riskera att få sitt körkort indraget då synen kunde försämras eller att man på grund av 

problem med dåligt balanserade blodsockervärden kanske inte skulle få köra sin bil, 

innebar att man ville göra en förändring.  

 

”Det är bra om hon talar om följdsjukdomar och säger till… ligger på lite” (P5) 

”Man vart ju mer motiverad då när man fick höra svart på vitt hur det kan bli och så 

där om man inte tar tag i och så där”( P5) 
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Att förstå kostens och motionens betydelse vid diabetes  

Diabetessköterskan upplevdes kompetent eftersom hon kunde mycket om kostens och 

motionens inverkan på diabetes. Patienterna kände sig motiverade när de förstod mer 

om vilken kost som var bra att äta och vad som var dåligt och hur det ena eller andra 

påverkade blodsockervärdena. Flera uppgav att de hade ändrat sin kost och dryck. De 

hade till exempel nästan slutat äta sötsaker och dricka söta drycker.  

”Tänker på vad jag äter, dricker aldrig läsk… aldrig ska jag väl inte säga men dricker 

väldigt sällan läsk, dricker ofta vatten till maten” (P 6) 

 

Enligt patienterna kände de till att motionen är viktig och flera hade kommit igång med 

någon typ av motion. Några hade börjat promenera och andra hade börjat träna på gym 

några gånger i veckan. Motionen och omläggning av kosten visade sig i att de gick ner i 

vikt, enligt patienterna. 

 

”… har kommit igång och tränat 3 gånger i veckan. Tränar sällan mindre” ”jag mår 

bättre än någonsin och har även gått ner 6 kilo i vikt. Jag är så nöjd” (P6) 

 

Mottagningsbesök erbjuds men också telefonuppföljning önskas  

Diabetessköterskan bör kalla till besök 

Diabetessköterskan skulle vara den som planerar och kallar till besök annars ses en risk 

att besöken inte blir av, enligt patienterna. Det beskrevs viktigt att diabetessköterskan 

var den som bestämde hur ofta patienterna borde komma på besök eftersom det annars 

uppgavs finnas en risk för att besöken inte skulle bli så regelbundna som de menade var 

önskvärt. 

 

”Hon [diabetessköterskan] skickar ut när jag skall komma och det är bra att hon gör 

det” (P4) 

”Skulle jag bestämma så skulle jag nog bara skjuta upp det känns det som.”(P8) 

 

Uppföljning via telefon skulle underlätta 

Flera patienter upplevde en stress ibland över att gå på bokade besök hos 

diabetessköterskan då det innebar att de måste ta ledigt från jobbet eller bara det att 
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passa tider. Patienterna skulle uppskatta en telefonkontakt för uppföljning med 

diabetessköterskan eftersom det skulle vara enklare för dem. 

 

”Ja hon skulle kunna ringa mig kanske och följa upp, det skulle inte kännas så jobbigt 

för jag jobbar mycket och besöken tar tid.” (P 8) 

”Ja det skulle inte kännas så stort liksom… att åka dit… enkelt på telefonen känns det 

som.” (P3) 

 

Svårigheter med att ändra livsstil 

Ofrivillig förändring av kostvanor 

Flera av deltagarna ville inte sluta dricka öl och de ville fortsätta äta god mat och 

kaffebröd men de visste att det inte var bra för deras blodsockervärden. En patient 

beskrev att även om han hade förändrat mycket kring maten så var det inget som skulle 

ha gjorts om det inte hade upplevts som ett tvång till att det måste göras en förändring i 

och med att sjukdomen visade sig. 

 ”Ja god mat, men det begränsar jag till ibland.” ”Jag har förändrat mycket och det 

inget som jag tänkt förändra om jag varit frisk men nu blev jag tvungen att ändra en 

del.” 

 

Svårt att upprätthålla motivationen till att motionera  

Det upplevdes svårt att vara fortsätta med motionen allt eftersom att blodsockret blev 

mera normalt. Det var inte heller lätt att bli motiverad till att motionera regelbundet. Det 

hade upplevts svårt att själv göra livsstilsförändringen från början av sjukdomen men 

det var också svårt att behålla motivationen för att motionerna när blodsockret kom på 

bättre nivåer. 

 

”Jag var hur motiverad som helst men det är svårt att hålla i det när blodsockret gick 

ner, då slappnade jag av och i och med det så tappade jag lite motivation…  

 

Diskussion  

Huvudresultat  

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter och reflektioner kring stödet 

från distriktssköterskan när det gäller motivationen att göra en livsstilsförändring. 
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Resultatet i studien visar att deltagarna som deltog i studien upplevde att informationen 

från diabetessköterskan var en bidragande orsak till att bli motiverad att ändra kost och 

motionsvanor för att få ner sitt blodsockervärde till normala nivåer. Att få beröm och 

uppmuntran var viktigt för att bli motiverad till att genomgå förändringar i livsstilen för 

att få ett stabilare blodsockervärde. Utmaningen blev sedan att hålla i sina vanor också 

när blodsockret gick ner till normala nivåer. Det var också viktigt att informationen är 

individuellt anpassad till varje person för att uppfattas rätt och för att leda till en ökad 

motivation att förändra sina levnadsvanor.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att patienterna lever i olika livssituationer och 

upplever sin diabetes på olika vis (Lawton et al. 2008, Kirk et al. 2012) under olika 

faser sitt liv. Det innebar att en information som gavs vid ett tillfälle kunde var svår att 

ta till sig just då och behövde därför upprepas flera gånger. Den första tiden efter att 

patienten blivit informerad om att ha fått diabetes kunde upplevas chockerande och 

förmågan att uppfatta information kunde minska och kunde leda till att informationen 

som gavs till patienten inte uppfattas korrekt (Gjengedal et al. 2008, Vermeire 2008). 

Att ha förstått informationen om hur livsstilen påverkar diabetessjukdomen och hur 

kosten och motionen påverkar hur de mår och även de komplikationer som kan uppstå 

på till exempel på lång sikt uppgavs bidra till att de kände motivation till att vilja 

förändra sin livsstil (Parry et al. 2004).  Brist på kunskap, utbildning och 

tidsbegränsningar är ett hinder i att nå en livsstilsförändring (Lambe & Collins 2010).   

En annan viktig faktor för att känna sig motiverad enligt resultaten i föreliggande studie 

var att ha en positiv relation och bra kontakt med sin diabetessköterska för att klara att 

genomföra en livsstilsförändring och få blodsockernivåer i balans. Det var positivt att få 

beröm och uppmuntran vid varje besök hos diabetessköterskan även om det hade varit 

svårt att leva efter den planen som de hade kommit överens om. Uppmuntran som 

patienterna fick gjorde att de efter besöket fick både ny lust och det kändes lättare att 

börja äta sundare kost och komma igång att motionera (Jansink et al. 2010, Koltveit et 

al. 2014).  

Patienterna i föreliggande studie beskrev att det var viktigt att få träffa en kompetent 

diabetessköterska som hade kunskap och erfarenheter omkring sjukdomen. Tidigare 

studier av diabetespatienter har visat att sjuksköterskans medicinska kunskaper är mer 
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betydelsefulla än patienternas egna upplevelser om diabetes och det kan leda till att det 

inte uppfattas rätt och att vården inte blir individanpassad och att patienterna inte får 

förtroende för sjuksköterskan (Hörnsten et al. 2008) Att sjuksköterskan hade kunskaper 

sjukdomen och vilka konsekvenser och följdsjukdomar det kan leda till på sikt om 

blodsockernivåerna ligger högt kändes tryggt. Att sjuksköterskan visade patienterna 

deras blodsockervärden på diagram vid besöken gjorde att det var lättare att ta till sig ny 

kunskap om sin sjukdom. Det finns studier som beskriver att när patienter får kunskap 

om höga blodsockervärden så kan det motivera dem och medföra att de kan förändra sin 

syn på sina liv och livsstil (Persson & Friberg 2009, Edwall et al. 2008, Edwall et al. 

2010).  

Enligt föreliggande studie var förståelsen för allvaret i sin sjukdom och en rädsla för att 

få komplikationer också det som uppgavs kunna öka motivationen till att börja tänka på 

ett annat sätt. Rädsla i förlängningen för att till exempel få en försämrad syn eller att 

riskera att få sitt körkort indraget upplevdes svårt. Genom en ökad sjukdomsinsikt och 

att inse allvaret och blev de mer motiverade till beslut som leder till förändring.  

Enligt föreliggande studie var det viktigt att vid besöken få utrymme för patienterna till 

att ställa egna frågor. Tidigare studier har visat att det är positivt att diabetessköterskan 

ger tid vid besöket så att patienterna får reflektera över frågor och funderingar (Persson 

& Friberg 2009, Jansink et al. 2010, Ferrand et al. 2008). 

Deltagarna fick omfattande information om kosten och motionens betydelse för 

sjukdomen och upplevde att just när de var hos sjuksköterskan så blev de motiverade 

och förstod hur viktigt det var att göra en livsstilsförändring men det var svårt att hålla i 

den mellan besöken. Om man lyckats förändra sin livsstil så kunde det vara svårt att 

behålla den enligt patienterna i föreliggande studie. Detta bekräftas i en studie (Oftedal 

et al. 2011) där det beskrivs vara en utmaning för många att hålla fast vid nya vanor och 

att det finns behov av regelbundna möten med vården. Att besöken var väl tilltagna och 

att det fanns tid för frågor var viktigt (Jansink et al. 2010, Miller & Rollnik 2009)  

Patienterna uppgav i föreliggande studie att diabetessköterskan skulle vara den som 

kallade till dem besök då flera av deltagarna trodde att de antagligen skulle skjuta upp 

besöken och de skulle kanske inte bli så regelbundna om de skulle sköta det själva. 

Tidigare studier har visat att patienter inte är nöjda med traditionella besök hos 
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sköterskan utan efterlyser andra kommunikationsvägar (Hörnsten et al. 2005).  Flera av 

patienterna beskrev att de är mitt i arbetslivet och kunde upplevas stressigt att ha tider 

att passa när de skulle avsätta tid för besök hos diabetessköterskan. De måste ta ledigt 

från arbetet de upplevde att det skulle underlätta deras vardag om diabetessköterskan 

hade telefonuppföljning mellan besöken (Sigurdardottir el al. 2009). Tidigare studier 

har visat att MI samtal via telefonen ökade motivationen men inte ledde inte till en ökad 

följsamhet med fysisk aktivitet (Bennet et al. 2008).    

Teorin om salutogenes utgörs av tre delar, begriplighet – hanterbarhet – meningsfullhet 

vilka är viktiga för att en person ska nå en känsla av sammanhang (KASAM). Personens 

KASAM är avgörande för hur han eller hon hanterar sin sjukdom. Om patienten 

upplever ett sammanhang med att förändrade kostvanor och motion leder till en bättre 

livsstil och då även en bättre hälsa. Genom att ge patienter med diabetes stöd till 

exempel information och kunskap om diabetes och samtidigt råd om förändrad livsstil 

så kan patienten uppleva en känsla av sammanhang och känna valmöjligheter till ett 

hälsosammare liv.  Detta är faktorer som påverkar hälsan positivt (Eriksson & 

Lindström 2008). 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod kan användas för att studera människors upplevelser och utifrån 

syftet valdes denna metod (Polit & Beck 2008).  

Giltigheten (crediability) i resultatet kan stärkas om undersökningsgruppen hade stor 

bredd i till exempel varierande ålder och kön. Genom att välja deltagare med varierande 

erfarenheter, ålder och kön så ökar giltigheten. För att stärka trovärdigheten använde 

författaren citat från deltagarna och redovisar i resultatdelen för att framhålla det som 

beskrivits i intervjuerna. Författaren hade som mål att ha jämn fördelning mellan 

kvinnor och män men männen blev överrepresenterade i studien och författaren kan ej 

säga om det kan ha påverkat resultatet.  

Syftet med studien var att beskriva diabetespatienters upplevelse av motivation till 

livsstilsförändring när det gick på besök hos en diabetessköterska. För att besvara 

studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med beskrivande design och den genomfördes 

som en intervjustudie med åtta stycken deltagare mellan fyrtiotvå och sextiosju år. 

Intervjuerna spelades in och innehöll frågor som belyste syftet de deltagarna som deltog 

i studien gav i samtliga intervjuer ett innehållsrikt material.    
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Analysprocessen skedde i samråd med handledare och diskuterades i studiegruppen 

vilket stärkte studiens pålitlighet (dependability). Analysen gjordes under en begränsad 

period i anslutning till intervjuerna. Studiens pålitlighet ökar om samtliga deltagare får 

samma frågor och att både datainsamlingsmetoden och analysprocessen gjorts likadant 

för alla intervjuer. Samma frågor har ställts till deltagarna men för att få mer 

innehållsrikt svar har följdfrågor ställts och det kan ha gjort att svaren har skiljts mellan 

deltagare. I denna studie har kompletterande följdfrågor ställts och det kan eventuellt ha 

påverkat resultatet. I två av intervjuerna så uppfattade inte författaren patientens 

beskrivning av svaret så kompletterande frågor gjordes i en till intervju.  

Intervjuguiden testades i en provintervju som lyssnades igenom och diskuterades med 

handledaren. En provintervju stärker kvalitén på intervjuguiden enligt (Polit & Beck 

2008). En del små förändringar gjordes i frågorna för att få ett svar som motsvarade 

studiens syfte och provintervjun finns med i resultatet. Valet av plats för intervjuerna 

var viktigt då det kan ge en känsla av trygghet för deltagaren (Olsson & Sörensen 

2011). Deltagarna i studien fick själva bestämma tidpunkt och plats för intervjuerna.  

Möjligtvis kan de ha påverkat resultatet att studien gjorts på en liten hälsocentral med 

en diabetessköterska som träffar samtliga diabetespatienter. Det kan även ses som en 

svaghet att författaren inte har vana att intervjua och kanske inte har gjort tillräckligt 

djupa intervjuer.  

Begreppet överförbarhet (transferability) innebär i vilken utsträckning man kan 

överföra studiens resultat till ett annat sammanhang och det är upp till läsaren att själv 

avgöra studiens överförbarhet. Överförbarheten ökar om författaren tydligt beskriver 

urval, deltagare, datainsamlingsmetod och analysmetod (Graneheim & Lundman 2004). 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet i studien ger en inblick i vad diabetespatienter upplevde som viktigt för att bli 

motiverade att ändra livsstil. Det framkom olika faktorer i analysen som gett 

motivation. Dessa faktorer är viktiga att belysa och bör uppmärksammas av för att 

patienter med diabetes lättare skall göra en livsstilsförändring. Patienterna uppskattade 

upprepad information och att få uppmuntran med beröm. Det var också viktigt med 

kompetens och kunskap hos diabetessköterskan. Även om stödet var bra så upplevdes 

det svårt att förändra livsstil. Flera av deltagarna upplevde en stress i vardagen när de 
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skulle passa tider som innebar planering och att ta ledigt från arbetet. Att ha 

telefonuppföljning skulle uppskattas av patienterna och underlätta för en bättre livsstil 

och i förlängningen en bättre hälsa. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie gjordes på en hälsocentral med ett litet antal deltagare med en kvalitativ 

ansats. I en större mer omfattande kvalitativ studie skulle man få en överblick av ett 

större antal patienter för att se om resultatet visar samma sak att flera av deltagarna 

upplevde att det var stressande i vardagen med besök hos sköterskan.  

 

Slutsats 

I studien beskrevs att patienterna i stort var nöjda med stödet från diabetessköterskan. 

Flera av deltagarna hade dock svårt att hålla i livsstilsförändringen då 

blodsockernivåerna låg på en normal nivå och de saknade stöd och pushning från 

diabetessköterskan. De beskrev också att de skulle uppskatta telefonuppföljning för att 

underlätta vardagen.  
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