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Sammanfattning    

Människors levnadsvanor och livsstil är bland de främsta orsakerna till ohälsa och 

sjukdom i Sverige idag. Vilken livsstil människan har och hur individen hanterar olika 

situationer påverkar i hög grad hälsan. Att förändra levnadsvanor och livsstil är 

tidskrävande och bör ses som en process. I sjuksköterskan ansvarsområden ingår att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Syftet med studien 

är att undersöka faktorer i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som kan stödja 

patienter till att genomföra livsstilsförändring. Metoden som använts är en 

litteraturöversikt där tio artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, har granskats. Efter 

analys av artiklarna identifierades två huvudteman, “Ett personcentrerat 

förhållningssätt skapar en vårdande relation” och “Användbara pedagogiska verktyg”, 

med två respektive fyra subteman. Sjuksköterskans förhållningssätt ska vara 

hälsofrämjande, vilket innebär att stärka och uppmuntra individen att ta ansvar för sin 

egen hälsa och sjukdom, att stödja individens hälsoutveckling samt beakta individens 

motivation till förändring. Vid livsstilsförändringsarbete visade sig samspelet mellan 

sjuksköterska och patient vara betydelsefullt med ömsesidigt förtroende och tillit. 

Genom ökad kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt en tro på sin egna förmåga till 

förändring skapas en känsla av egenmakt, empowerment. I diskussionen resoneras kring 

sjuksköterskans attityd och förhållningssätt, ömsesidig kunskap och vårdrelationens 

betydelse för livsstilsförändring. Det diskuteras även om sjuksköterskans strukturella 

förutsättningar för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet och hur det 

kan gynna en hållbar utveckling. 

 

Nyckelord: Livsstilsförändring, hälsofrämjande arbete, vårdrelation, motivation, 

delaktighet, egenmakt. 
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INLEDNING 

Ohälsosamma levnadsvanor som fysisk inaktivitet, rökning, alkohol och osunda 

kostvanor ökar bland Sveriges befolkning idag och leder i många fall till sjukdom och 

för tidig död. Detta medför lidande för individen och ökade kostnader för hälso- och 

sjukvården och samhället. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ingår i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning och är en viktig del av vården. Om vården 

fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade 

sjukdomar förhindras. Hälsofrämjande arbete är något vi brinner för men av erfarenhet 

från praktik- och arbetsplatser har vi upplevt att det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet ofta får stå tillbaka för en mer sjukdomsinriktad vård och 

behandling. Genom att undersöka vad i sjuksköterskans arbete som är av betydelse för 

patienter vid livsstilsförändring är vår förhoppning att denna studie kan var till hjälp för 

oss och andra sjuksköterskor i möten med patienter som är i behov av 

livsstilsförändring. Vi hoppas även studien kan bidra till att förstärka betydelsen av 

sjuksköterskans roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården.  

 

 

BAKGRUND 

Levnadsvanor i Sverige idag 

Sjukdomar relaterade till individens livsstil ligger högst upp på Sveriges ohälsolista 

idag. Sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kronisk lungsjukdom och 

psykisk ohälsa orsakade av ohälsosamma levnadsvanor drabbar tiotusentals människor i 

Sverige varje år och fler än 10 000 människor dör för tidigt. Genom en mer hälsosam 

livsstil skulle exempelvis en tredjedel av alla cancerfall i Sverige kunna förhindras, 

vilket innebär cirka 18 000 diagnoser och 7 000  dödsfall (Folkhälsomyndigheten 2014).  

 

Livsstilsrelaterade riskfaktorer för ohälsa 

Människors hälsa påverkas i hög grad av vilken livsstil individen har och hur individen 

hanterar olika situationer. Kost, fysisk aktivitet och riskfylld användning av alkohol, 

tobak och droger är faktorer kopplade till livsstilen (Ringsberg 2014, ss. 390-391). En 

faktor som samspelar med de övriga faktorerna är stress. Livsstilen i sig kan orsaka 

stress och stress kan även vara en riskfaktor i sig (Ringsberg 2014, s. 407). Osunda 

kost- och matvanor är idag en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2016a). En annan stor riskfaktor för ohälsa är fysisk inaktivitet. 

Vid fysisk inaktivitet ökar riskerna att utveckla sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, 

typ 2-diabetes, psykisk ohälsa och cancer medan hälsofrämjande fysisk aktivitet 

förbättrar hälsan (Folkhälsomyndigheten 2013). Rökning ökar också risken för dessa 

sjukdomar liksom sjukdomar som drabbar lungor och andning (World Health 

Organisation, WHO 2017a). Alkohol orsakar sjukdomar och skador, men förknippas 

också med risken att utveckla hälsoproblem som psykisk ohälsa och beteendestörningar 

(WHO 2015). De olika livsstilsfaktorerna kost, fysisk aktivitet och användning av 

tobak, alkohol och droger samspelar med individens beteende och förhållningssätt i sitt 
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vardagliga liv med sysselsättning och sociala relationer. För de flesta är livsstilen 

påverkningsbar och kan förändras (Ringsberg 2014, ss. 390-391).   

   

Vad innebär livsstilsförändring?  

En livsstilsförändring innebär en förändring av en individs vanor, en sådan förändring 

tar tid och bör ses som en process. Det krävs insikt och kunskap om vanan för att kunna 

genomföra en livsstilsförändring. Ofta finns det flera hinder för patienten att komma 

över innan själva förändringsarbetet kan starta. Förändringsprocessen börjar hos 

individen med tankar kring en möjlig förändring som sedan landar i ett beslut. Därefter 

sker förberedelser till hur förändringen ska gå till och hur individen kan upprätthålla det 

på lång sikt. Förändringsarbetet är inte klart så fort vanan har brutits, utan det handlar 

även om att kunna bibehålla sin nya livsstil på längre sikt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar till patientens tankar, motivation, hinder och mål, samt tar reda 

på hur villig patienten är till förändring (Faskunger 2013, ss. 116-119).  

 

 

Centrala begrepp vid livsstilsförändring  

Begreppet hälsa 

Hälsa är ett begrepp med flera betydelser som utgår från olika filosofiska synsätt, vilket 

då också påverkar synsättet om vad som behöver göras i hälsofrämjande syfte (Willman 

2014, s. 38). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar begreppet hälsa som “ett 

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

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO 2017b). Dahlberg och Segesten 

(2010, ss. 48-49) beskriver hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet och 

välbefinnande. De menar att friskhet är att vara vid god fysik, sundhet att leva ett 

hälsosamt liv och att välbefinnande står för känslan individen har om sin upplevelse av 

hälsa.  

 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsan hos individer och samhällen påverkas av många olika faktorer. Enligt WHO 

innefattar hälsans bestämningsfaktorer individens sociala och ekonomiska miljö, 

personens fysiska miljö och individuella egenskaper och beteenden. Människans hälsa 

bestäms således av omständigheter och miljö såsom vart vi lever, vår genetik, inkomst 

och utbildningsnivå samt våra relationer med vänner och familj, varav alla faktorer har 

en stor inverkan på hälsan (WHO 2017c). I viss mån kan individen själv påverka 

hälsans bestämningsfaktorer, men inte alltid. De gener vi föds med är ett sådant 

exempel. Faktorerna ingår i ett komplext samspel med varandra och till andra mer 

övergripande faktorer relaterade till samhället. De faktorer som ofta benämns som 

livsstilsfaktorer är bland annat kost, fysisk aktivitet och riskkonsumtion av droger 

(Ringsberg 2014, s. 388). 
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Hälsans bestämningsfaktorer: 

 

(Dahlgren & Whitehead 1991) 

 

Vårdande möten och samtal 

Ett möte mellan sjuksköterska och patient blir vårdande när det stödjer patientens 

hälsoprocesser genom att bekräfta patientens livsvärld och delaktighet. Det som 

kännetecknar det vårdande mötet är sjuksköterskans ansvar för utveckling av samspelet 

med patienten där ett vårdande kan uppstå (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-194). En 

viktig del av vårdandet är samtalet och liksom i det vårdande mötet har sjuksköterskan 

ansvar för att samtalet blir vårdande. Det vårdande samtalet ska präglas av öppenhet och 

följsamhet för individens livsvärld och ska stödja och stärka personen till hälsa och 

välbefinnande. I samtalet behöver sjuksköterskan ha en medvetenhet om vikten av att 

lyssna till patientens egen berättelse och om livsvärldens betydelse. Sjuksköterskans 

personliga bemötande och den hållning som präglar samtalet kan få avgörande 

konsekvenser för patientens upplevelse av vården och hälsan (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 200-203). Kommunikation mellan vårdpersonal och patient kommer bli allt 

viktigare i framtiden då livsstilsförändringar ses som nödvändiga för att motverka det 

ökande antalet ohälsosamma levnadsvanor (Österlund Efraimsson 2013, ss. 209-210).  

 

Personcentrerat förhållningssätt  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården ges med respekt för 

människans värdighet, patientens självbestämmande och integritet. Autonomiprincipen 

är en av de etiska principer hälso- och sjukvården följer, vilken handlar om rätten till 

självbestämmande det vill säga rätten att själv bestämma över sitt liv och sina 

handlingar. Patienten har även rätt att få kunskap om aktuell behandling samt risker och 

eventuella konsekvenser, för att själv kunna ta ställning till sådant som rör den egna 
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vården (Statens medicinsk-etiska råd 2017). Patientens delaktighet begränsas ofta inom 

hälso- och sjukvård till endast medverkan i beslut om vård och behandling. Men att vara 

delaktig som patient innebär även att få kunskap om symtom, sjukdom, behandling och 

egenvård för att bättre kunna hantera sin sjukdom. I det ingår även att patienten kan 

förmedla sina erfarenheter och kunskap till personalen (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, SBU 2017). 

 

Ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från patientens perspektiv innebär att det 

är patienten som utgör medelpunkten för vårdandet. Patienten är expert på sig själv och 

bara patienten kan veta hur det är för just henne eller honom att leva med sin sjukdom 

(Dahlberg & Segesten 2010. ss. 103-104). Hälsa främjas genom att utgå ifrån patientens 

egen berättelse där det framkommer vad hälsa är för just den individen. Omvårdnaden 

som sjuksköterskan ansvarar för ska genomföras i partnerskap med patienten på ett 

sådant sätt att dennes värdighet och integritet bevaras. När vårdmötet utgår från 

patientens berättelse och denne känner sig sedd och förstådd som en unik person blir 

vården personcentrerad (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). 

 

Empowerment  

Det engelska begreppet “empowerment”, som på svenska kan kallas för egenmakt, 

handlar om patientens roll i vårdandet och att hänsyn ska tas till patientens 

självbestämmande och deltagande i sin egen hälsosituation. Med empowerment tas 

patientens egen förmåga att ta hand om sin hälsa tillvara. Patientens förmåga till 

egenvård, läkningsprocess och välbefinnande stärks då hänsyn tas till patientens 

kunskap om sin egen hälsa och om sjuksköterskan har ett hälsoinriktat förhållningssätt 

(Insulander & Björvell 2013, ss. 135-137). För att uppnå empowerment är det viktigt att 

patient och vårdare är överens om vad som bör göras och att de hälsofrämjande 

insatserna upplevs som betydelsefulla för patienten och är i enlighet med allmän 

hälsopolicy. Patienten bör reflektera över betydelsen av behandling och egenvård för sin 

hälsa, få individanpassad kunskap om sin sjukdom och därigenom insikt om rimliga 

åtgärder samt bli bekräftad, för att uppnå empowerment (Insulander & Björvell 2013, s. 

138). 

 

Motiverande samtal  

Motiverande samtal är en metod som kan hjälpa individer att genomföra en 

livsstilsförändring. Sjuksköterskans uppgift är att lyssna till patienten och försöka förstå 

hur patienten ser på sin situation och vilja till förändring, och utifrån det hjälpa och 

stärka patienten att tro på sig själv och sin förmåga att kunna förändra. I det 

motiverande samtalet präglas sjuksköterskans förhållningssätt av jämlikhet med 

patienten, medkänsla, respekt och acceptans för patientens självbestämmande samt att 

det tas hänsyn till patientens tankar och mål (Österlund Efraimsson 2013, ss. 210-211). 

 Motiverande samtal handlar om att patienten ska bli bekräftad, att sjuksköterskan 

använder sig av öppna frågor och har ett aktivt lyssnande. Innan sjuksköterskan ger 

patienten råd och information ska sjuksköterskan fråga om lov. Det är patientens behov 

som styr samtalet. Sjuksköterskan ska även sammanfatta samtalet, vilket kan ge 

patienten ett nytt sätt att se på sin situation, samt försöka få patienten att hitta argument 

för förändring (Österlund Efraimsson 2013, ss. 215-216).  
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Hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbete 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården arbeta för att 

förebygga ohälsa. Regeringen menar enligt Folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten 2017) att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

perspektivet är viktigt och bör stärkas inom hela hälso- och sjukvården. Idag avsätts 

endast cirka fem procent av hälso- och sjukvårdens kostnader till 

sjukdomsförebyggande arbete medan den största delen går till behandling och 

rehabilitering. Inom hälso- och sjukvården är många professioner positiva till en mer 

hälsofrämjande inriktning, men brist på riktlinjer, otydliga mål och en pressad 

arbetssituation hindrar sjukvården att ha en framstående hälsofrämjande roll 

(Folkhälsomyndigheten 2017). 

 

De totala kostnaderna för hälso- och sjukvård, förlorade inkomster till följd av 

sjukfrånvaro eller för tidig död på grund av ohälsosam livsstil, beräknas idag uppgå till 

50 miljarder kronor per år. Att inte satsa på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete är i längden inte ekonomiskt hållbart och heller inte socialt eller ekologiskt 

hållbart (Folkhälsomyndigheten 2014). Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården 

bör se till patienters levnadsvanor mer än vad som görs idag. Det medför att allt större 

vikt behöver läggas på att hälso- och sjukvårdspersonal har redskap till att möta 

patienter och erbjuda rätt stöd och åtgärder (Socialstyrelsen 2011).  

 

 

Sjuksköterskans ansvar och förhållningssätt  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod är sjuksköterskans 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017b) ska sjuksköterskan ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt, vilket innebär att stärka och uppmuntra individen att själv ta ansvar för 

sin egen hälsa och sjukdom, att vara till stöd för individens hälsoutveckling samt beakta 

individens motivation till förändring. I mötet med patienter och närstående har 

sjuksköterskan en stor möjlighet att påverka och främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017a). Sjuksköterskans roll är att underlätta för och hjälpa 

patienten i förändringsarbetet till ny livsstil, genom att exempelvis belysa patientens 

levnadsvanor och därmed låta patienten själv ta ställning till dessa. Om patienten saknar 

en egen inre motivation och vilja till förändring, kan sjuksköterskans hälsofrämjande 

råd istället ge motsatt resultat (Faskunger 2013, ss. 118-119). I samtal med patienten är 

det därför patientens egen upplevelse av levnadsvanor som bör vara i fokus samt hur 

motiverad patienten är till förändring. Detta leder till att patienten själv får den centrala 

rollen i sin hälsoutveckling, då det är patienten själv som ska ändra sina beteenden och 

vardagliga rutiner. Det är viktigt att i alla vårdsituationer ha detta hälsofrämjande 

förhållningssätt (Socialstyrelsen 2011).  

 

Sjuksköterskor har en plikt att tillhandahålla vård som syftar till att förbättra patientens 

hälsa. En utmaning för att kunna ge denna omvårdnad är att patienter inte alltid följer 

och efterlever de råd som ges om livsstilsförändringar. En faktor till att patienter inte 

efterföljer råden kan vara felaktiga uppfattningar kring livsstilens hälsorisker. 

Patienterna behöver förstå riskerna mot den egna hälsan för att göra förändringar 
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(Whittaker 2015). För att kunna möta patienter och närstående med olika kunskap och 

behov ska sjuksköterskan ha pedagogisk kompetens och kunna i dialog utbilda dem i 

syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). En 

annan faktor som bidrar till motvilja att genomföra livsstilsförändringar är brist på 

motivation. För att kunna göra förändringar, måste patienten vara verkligt motiverade. 

Motivationsfaktorer som påverkar viljan till förändring är hur pass stor vinsten 

respektive förlusten blir för individen vid en eventuell livsstilsförändring  (Whittaker 

2015). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Levnadsvanor som rökning, hög alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och 

ohälsosamma kostvanor bidrar till att allt fler insjuknar i sjukdomar relaterade till 

livsstilen. Sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan i många 

fall förebyggas med sunda levnadsvanor, vilket kan innebära att många människor 

behöver genomgå livsstilsförändringar. Den största delen av hälso- och sjukvårdens 

kostnader används till behandling och rehabilitering medan endast en mindre del går till 

sjukdomsförebyggande arbete. Hälsofrämjande och förebyggande arbete skapar en mer 

ekologiskt och socioekonomiskt hållbar utveckling för samhället och minskat lidande 

för individen. Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården bör se till patienters 

levnadsvanor mer än vad som görs idag och i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

framhålls sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och förebygga sjukdom. All hälso- 

och sjukvårdspersonal behöver ha kunskap om livsstilsrelaterad ohälsa och förståelse 

för de patienter som är i behov av livsstilsförändring för att på så sätt kunna möta 

patienter och erbjuda rätt stöd och åtgärder. Genom att studera tidigare forskning kring 

livsstilsförändringar vill vi undersöka vad det är i sjuksköterskans arbete som kan vara 

till stöd för patienten vid en livsstilsförändring.  

 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka faktorer i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som 

kan stödja patienter till att genomföra livsstilsförändring.  

 

 

METOD 

Metoden som använts är en litteraturstudie där tidigare forskning, om sjuksköterskans 

arbete med patienter i livsstilsförändring, sammanställts. Enligt Friberg (2012, ss. 134-

135) används litteraturstudier för att skapa en beskrivande och övergripande 

sammanställning av ett kunskapsområde där vetenskapliga artiklar granskas, bearbetas 

och sammanställs. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas. Axelsson 

menar (2012, s. 205) att genom en litteraturstudie lär sig studenten att söka, 

sammanställa och värdera ny kunskap. För att utveckla den egna professionen och den 

verksamhet man är eller kommer att vara i är de nya kunskaperna viktiga och 

nödvändiga. 
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Datainsamling 

I litteraturstudien inkluderades artiklar som svarade an till syftet. Artiklarna utgick 

främst från patientens perspektiv men även ur sjuksköterskans, då det ansågs viktigt för 

helheten av resultatet att bådas perspektiv lyftes fram. Litteratursökningen av artiklar 

gjordes framförallt i Cinahl, andra databaser som användes var PubMed, PsycInfo och 

SweMed. Sökorden som främst användes var lifestyle change, nurse, patient och 

motivation. Andra sökord var motivational interviewing, compliance och patient 

perspective. Trunkering och AND användes för att öka antalet sökträffar. 

Artikelsökningen begränsades till utgivningsår 2007-2017 samt att artiklarna skulle vara 

peer-reviewed, se bilaga 1. Artiklarna skulle beröra livsstilsförändringsprocesser och 

vad i sjuksköterskans arbete som kan stödja patienten och bidra till motivation för 

förändring.  

 

Urvalet begränsades inte av specifika diagnoser, utan det var livsstilsförändringsarbetet 

och faktorer som stödjer och påverkar patienter till förändring som var i fokus oavsett 

diagnos. Geografiska områden begränsade inte heller artikelurvalet, det viktiga var att 

resultatet skulle kunna vara överförbart till svenska förhållanden. Artiklarna inkluderade 

både kvinnor och män och deltagarna skulle vara över 18 år. Artiklarna skulle inneha ett 

etiskt godkännande, vara vetenskapliga och finnas i fulltext. Sökprocessen utgjordes av 

flera sökningar där sökorden kombinerades på olika sätt, vilket resulterade i ett flertal 

träffar. Alla artiklarnas rubrik och abstrakt lästes samt även sammanfattningarna hos de 

artiklar som verkade beröra ämnet. De artiklar som ansågs mest relevanta lästes mer 

ingående, diskuterades och därefter valdes de artiklar som bäst besvarade syftet. 

Sökningarna genererade i totalt tio artiklar, varav nio var kvalitativa och en kvantitativ. 

Kvalitativa artiklar var övervägande då det var beskrivningar av patienter och 

sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och känslor som ville studeras. En kvantitativ 

artikel valdes, med relevant forskning som kompletterade vårt resultat. De tio artiklarna 

genomgick sedan en mer ingående analys. 

 

 

Dataanalys  

Data har analyserats enligt Axelssons (2012, ss. 212-214) modell. De valda artiklarna 

lästes och granskades noggrant flera gånger och innehållet diskuterades för att undvika 

feltolkningar. Artiklarna sorterades in i olika ämnen. Efter en första analys av 

artiklarnas resultatdel identifierades nio kategorier utifrån meningsbärande begrepp som 

framkom av artiklarnas resultat. För en tydlig struktur fick varje kategori en egen färg. 

Artiklarnas resultat analyserades därefter igen och relevant data till varje kategori 

färgmarkerades. Enligt Axelsson (2012, s. 212) är användning av färgpennor en bra 

hjälp för att få en överblick över materialet. Data från de nio kategorierna 

sammanställdes till en ny helhet och utmynnade i två huvudteman med två respektive 

fyra subteman som blev det slutgiltiga resultatet i litteraturstudien. Diskussioner fördes 

kontinuerligt under hela dataanalysen kring innehåll och upplägg vilket medförde att det 

mest relevanta innehållet behölls och resten sorterades bort. Därefter sammanställdes 

artiklarna i en översiktstabell med syfte, metod och resultat (se bilaga 2).  
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RESULTAT  

Resultatet presenteras i två huvudteman med två respektive fyra subteman, enligt tabell: 

 

Huvudteman Subteman 

Ett personcentrerat förhållningssätt skapar en 

vårdande relation 

 Den vårdande relationen 

 Hinder för en vårdande relation 

Användbara pedagogiska verktyg  Samtalet 

 Motiverande samtal  

 Empowerment  

 Livsstilsförändring i grupp  

 

Ett personcentrerat förhållningssätt skapar en vårdande relation 

I tidigare forsknings resultat framkom att samspelet mellan sjuksköterska och patient 

var viktigt vid livsstilsförändring. En ömsesidig interaktion byggd på förtroende och 

tillit mellan patient och sjuksköterska sågs som nödvändig för att en livsstilsförändring 

skulle kunna genomföras (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh 2014). I mötet 

mellan patient och sjuksköterska upplevde patienter det viktigt att sjuksköterskan visade 

ett genuint intresse för dem och deras berättelse. Sjuksköterskan behövde förstå 

patientens tankar om livsstilsförändring och vad som fungerar bäst för henne eller 

honom personligen (Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström 2011). 

 

Den vårdande relationen 

Patientens känsla av tillit och förtroende för sjuksköterskan var viktig för utfallet i mötet 

dem emellan, vilket uppnåddes då sjuksköterskan lyssnade till vilka förändringar 

patienten var motiverad till att utföra och hur hon eller han ville uppnå sitt mål. I 

samtalet med patienten betonades sjuksköterskans förmåga att kunna stå tillbaka och 

inte bli alltför ivrig att driva patienten till beslutsfattande hon eller han ännu inte var 

redo för (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh 2011). Det var också viktigt att 

sjuksköterskan hade förståelse för att alla patienter inte kan eller vill göra en förändring 

på samma sätt. Sjuksköterskan önskades vara närvarande och lyssna på patienten på ett 

äkta sätt samt uppmuntra patienten till självbestämmande och utgå från patientens egen 

vilja till livsstilsförändring (Brobeck et al. 2014). När patientens självbestämmande 

främjas upplevdes samtalet med sjuksköterskan som meningsfullt och stödjande. I en 

nära relation upplevde patienter att de kunde vara ärliga och öppna, då de behandlades 

med respekt istället för med pekpinnar (Brobeck et al. 2014). För ett samspel på lika 

villkor mellan sjuksköterskan och patienten var en god personkemi, en känsla för humor 

och att de träffades i en lugn miljö av vikt. Ett sådant förhållande ingav en känsla av 

bekräftelse hos patienten. Känslan av bekräftelse förstärktes när sjuksköterskan var 

närvarande, lyssnade till patientens berättelse samt att patienten fick vara huvudperson i 

mötet (Nygårdh et al. 2011). När patienter upplevde ett starkt stöd av sjuksköterskan 
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kände de sig inte ensamma med sina problem. De menade att en livsstilsförändring hade 

varit svår att genomföra på egen hand, utan stöd från sjuksköterskan. Stödet skapade i 

sin tur en känsla av välbefinnande, som var viktig för att kunna inleda en positiv 

livsstilsförändring (Brobeck et al. 2014). Sjuksköterskans viktigaste uppgift ansågs vara 

att hjälpa patienten att förstå sitt hälsoproblem, eftersom denna förståelse kan styra 

patienten mot målet. Patientens möjlighet att genomföra livsstilsförändring ökade då 

sjuksköterskan undvek pekpinnar, snabba lösningar och råd. Patienterna upplevde det 

viktigt att sjuksköterskan inte såg sig själv som expert på hur patienten skulle motiveras, 

utan patienten behövde hitta sin egen inre motivation (Brobeck et al. 2011). 

 

Hinder för en vårdande relation 

Patienter upplevde det svårt att genomföra livsstilsförändringar om de saknade stöd och 

kände sig ensamma. Det kändes svårt att bära allt ansvar själv och utföra arbetet på egen 

hand. Om kraven från sjuksköterskan var för höga eller om hon försökte övertyga 

patienten att acceptera hennes åsikt, kunde patientens motivation förloras (Brobeck et. 

al. 2014). När sjuksköterskan planerade vården utan patientens delaktighet eller när hon 

visade otillräckligt engagemang och empati upplevde patienten detta som nonchalans. 

När sjuksköterskan betedde sig nonchalant mot patienten begränsades möjligheten till 

ett givande samtal och en god vårdrelation. Irritation och misstro från sjuksköterskan 

ansågs ha negativ inverkan på vårdrelationen och det kunde ta tid att återupprätta en 

ömsesidig respekt (Nygårdh et al. 2011). 

 

Tilliten i vårdrelationen påverkades när mötet kretsade kring det fysiska och lite 

utrymme lämnades till att diskutera andra dimensioner, vilket medförde bristande 

helhetssyn och att patienten inte kände sig sedd och lyssnad till (Nymberg & 

Drevenhorn 2016). För ett meningsfullt samtal krävdes av sjuksköterskan en känslighet 

för patientens tankar och känslor, då livsstilsproblem ofta förknippades med skuld- och 

skamkänslor (Brobeck et al. 2014). Livsstilsförändringar som inte fungerade skulle inte 

kritiseras av sjuksköterskan och återfall skulle inte ses som misslyckanden, utan istället 

var det för patienten ett sätt att lära sig något positivt av situationen (Brobeck et al. 

2011).  

 

 

Användbara pedagogiska verktyg  

Samtalet 

Ett lyckat samtal om hälsa och livsstil kunde leda till att patienter kände motivation för 

att hantera en livsstilsförändring. När samtalet resulterade i ett nytt sätt att tänka 

beträffande livsstil och när patientens egna initiativ uppmuntrades kunde samtalet bidra 

till förändring (Brobeck et al. 2014). Genom samtalet startades en reflektion över 

livsstilsvanor där patienter kunde inse att deras livsstil var deras eget val liksom beslutet 

att förändra. Samtalet innebar ett uppvaknande vilket tvingade patienter att överväga sin 

livsstil. De kunde inse vikten av ärftlighet och möjlighet att förebygga eventuell 

sjukdom i framtiden (Persson & Friberg 2009). Det viktigaste i samtalet var att 

sjuksköterskan brydde sig om patienten, att hon fanns tillgänglig och accepterade 

patientens problem och tankar. Samtalet behövde inte vara långt och komplicerat utan 

viktigast var att patienten kände bekräftelse och att hon eller han var på rätt väg i 
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förändringsprocessen (Brobeck et al. 2014). Rak och ärlig kommunikation utan 

förskönande kunde upplevas som positivt och gav patienten förståelse för vilka effekter 

som dåliga vanor kunde ge (Nymberg & Drevenhorn 2016). För att livsstilsförändringar 

skulle bli framgångsrika var det viktigt att inte påskynda och pressa patienten, 

förändringsprocessen var en långsiktig process. För bestående livsstilsförändringar var 

betydelsen av uppföljning och bibehållen kontakt med patienten efter uppnått mål stor 

menade sjuksköterskorna (Brobeck et al. 2011). Även i Nymberg och Drevenhorns 

(2016) studie beskrevs vikten av uppföljning där patienter upplevde besvikelse över 

bristande uppföljning vid livsstilsförändringsarbete. 

 

Enligt patienter var ett personligt samtal om livsstil viktigare än broschyrer och 

informationsbrev, vilket många gånger bara kastades i papperskorgen (Persson & 

Friberg 2009). Livsstilsrådgivning som riktade in sig på riskfaktorer visade sig bara ge 

kortsiktiga förbättringar och förändringar av patienters livsstilsvanor. De patienter som 

fick mer stöd av sjuksköterska och familj hade större möjlighet till långsiktiga 

förändringar (Oikarinen, Engblom, Kääriäinen & Kyngäs 2016). Ett problem, som 

beskrevs av patienter, var att sjuksköterskor och patienter inte alltid förstod varandra, 

vilket medförde att patienter lämnades åt sina egna tolkningar och fantasier. En 

fungerande dialog mellan patient och sjuksköterska var därför viktig för att patienten 

skulle förstå allvaret med sin sjukdom (Nygårdh et al. 2011). 

 

Motiverande samtal  

Motiverande samtal innebär att patienten är aktiv i sin egen livsstilsförändring. Vid 

arbete med patienter i behov av livsstilsförändringar upplevde sjuksköterskor att 

motiverande samtal var en fungerande metod. Med hjälp av motiverande samtal kunde 

sjuksköterskan hjälpa patienten att formulera sin motivation och därmed bli medveten 

om olika lösningar och strategier. Genom motiverande samtal fick patienten möjlighet 

att tänka igenom varför hon eller han ville göra en förändring (Brobeck et al. 2011). 

Sjuksköterskor upplevde att motiverande samtal skapade motivation till 

livsstilsförändring. Genom samtalet ökade motivationen hos patienten till den nivå som 

krävdes för att genomföra en livsstilsförändring. Även hos de patienter som inte var 

redo för förändring skapade motiverande samtal en bra grund för eventuell förändring i 

framtiden (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström 2015). Sjuksköterskor 

beskrev att de fick förtroende av patienter och tillsammans kände de sig stimulerade då 

de med hjälp av motiverande samtal uppnådde positiva resultat, som till en början 

verkade omöjliga att uppnå (Brobeck et al. 2011).  

 

Både patienter och sjuksköterskor menade att motiverande samtal var en nödvändig 

metod för att hjälpa patienter att genomföra en livsstilsförändring. Genom öppna och 

reflekterande frågor blev patienter mer öppna med sina problem och sina tankar om 

livsstilsförändring. Sjuksköterskor upplevde att motiverande samtal underlättade arbetet 

att motivera patienter till förändring samt att samtalen förstärkte sjuksköterskornas 

känsla för när en patient var redo (Östlund et al. 2015).  
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Livsstilsförändring i grupp 

Knutsen, Terragni och Foss (2011) genomförde en studie om deltagande i en 

livsstilsförändringskurs, där deltagarna mötte andra människor med liknande 

livsstilsproblem. Kursen skapade en känsla av gemenskap och identifiering bland 

gruppens deltagare, då tankar och erfarenheter delades. Under kursen skapades även 

möjlighet för gemensamma aktiviteter, vilket fick deltagarna att känna sig som 

inkluderade gruppmedlemmar. I Forsberg, Lindqvist, Björkman, Sandlund  och 

Sandmans (2010) studie upplevde deltagarna i ett livsstilsprogram i form av en 

studiecirkel, att deltagandet väckte hopp och möjlighet till ett hälsosammare liv. 

Deltagandet innebar ett tillfälle för hälsosammare livsstil genom att prova nya 

aktiviteter, få ny kunskap om kost och möjlighet att skapa ett nytt intresse. Dessa nya 

intressen och erfarenheter kunde leda till livsstilsförändring. Några av deltagarna 

uppgav att livsstilsprogrammet ledde till viktminskning och ett ökat välbefinnande.  

 

Samtalsmetoden motiverande samtal har visat öka patienters motivation för 

livsstilsförändringar individuellt men även i gruppsammanhang (Brobeck et al. 2011). 

Motiverande samtal i grupp skapade en känsla av gemenskap både för sjuksköterskan 

och patienter. Att stötta och uppmuntra varandra i grupp ökade patienternas motivation 

(Miller, Marolen, & Beech 2010). Patienter i Nymberg och Drevenhorns (2016) studie 

önskade att som uppföljning vid livsstilsförändring få motivationsstöd i grupp där 

människor med liknande problem skulle kunna stödja varandra. 

 

Empowerment 

Enligt patienter bygger empowerment på förtroende för sjuksköterskan och hennes 

kunskap, på sin egen förmåga och kunskap om egenvård samt delaktighet i besluten 

kring den egna vård (Nygårdh et al. 2011). Patienter upplevde ökad tro på sig själva och 

sin förmåga att förändra sin livsstil genom att få ökad kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor och hur de skulle kunna implementeras i sin vardag (Knutsen et al. 2011). 

Regelbunden kontakt med sjuksköterska gjorde att mötet kunde anpassas efter 

individens person och behov. Sjuksköterskans tillgänglighet sågs som nödvändig för att 

få kunskap och information om sitt hälsotillstånd (Nygårdh et al. 2011). Stöd och 

kunskap från sjuksköterskan gav patienter kraft och motivation till att stärka förmågan 

och tron på att kunna genomföra livsstilsförändring (Knutsen et al. 2011). Ett fortsatt 

lärande om sin egen hälsa var viktigt för att kunna hantera sin situation, minska ångest 

och ge en ökad känsla av kontroll. Patienter upplevde att de fick bästa möjliga 

omhändertagande när de kände att de kunde lita på sjuksköterskans kunskap och 

kompetens (Nygårdh et al. 2011).    

 

När sjuksköterskan visade brist på engagemang och empati, var nonchalant och inte 

fanns tillgänglig såg patienterna detta som hinder för empowerment. Vikten av ett 

jämlikt och respektfullt förhållande mellan patient och sjuksköterska betonades. 

Patienterna kände sig bekräftade som individer när de behandlades med respekt och 

upplevde trygghet då sjuksköterskan fanns tillgänglig när de behövde henne (Nygårdh 

et al. 2011). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete som kan stödja patienter till att genomföra livsstilsförändring. En litteraturstudie, 

som sammanställer tillgängliga forskningsresultat, valdes på grund av en begränsad 

tidsram. Om mer tid funnits hade det varit intressant att genom en empirisk studie 

undersöka hur det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ser ut i olika 

verksamheter i Sverige idag.  

 

Det har varit en utmaning att formulera ett syfte som bäst beskriver det som önskas 

undersökas och för att göra arbetets röda tråd tydlig. I valet av databaser användes 

främst Cinahl. Det gjordes även sökningar i PubMed, Swemed och PsycInfo för att 

bredda träffbilden på sökningarna och för att inte missa eventuell betydelsefull litteratur. 

Eftersom ett brett urval valdes utan begränsningar efter specifika diagnoser och 

levnadsvanor ansågs PsycInfo vara en relevant databas att använda för studiens syfte. 

Ett brett urval valdes till artikelsökningarna eftersom ett helhetsperspektiv på 

livsstilsförändringar och förändringsprocesser önskades. En medvetenhet finns om att 

resultatet kunde sett annorlunda ut om urvalet hade begränsats ytterligare efter kön, 

ålder eller geografiskt område. Fokus har legat på själva livsstilsförändringsarbetet i sin 

helhet och inte på förändring vid specifika levnadsvanor. Artiklarna som använts är 

främst från Sverige och Norden trots att ingen avgränsning till dessa länder gjordes. 

Dock var ett kriterium att resultatet skulle kunna vara överförbart till svenska 

förhållanden. Artiklarna utgår från både patientens och sjuksköterskans perspektiv, 

eftersom det kunde ge en större bild av patientens livsstilsförändringsprocess.  

 

Artiklar med olika infallsvinklar valdes för att få ett resultat som belyser flera faktorer i 

arbetet med livsstilsförändring. Relevant material kan ha missats på grund av att många 

artiklar inte fanns att tillgå i fulltext. Många artiklar exkluderades också då de inte var 

publicerade enligt vetenskaplig formalia eller att de var litteraturöversikter.  I arbetet har 

författarna försökt att vara objektiva och öppna för att hålla förförståelse kring ämnet på 

distans. En svaghet med litteraturstudier kan vara att egna tolkningar och värderingar 

omedvetet läggs in. Alla lästa och analyserade artiklar var skrivna på engelska, vilket 

ibland kunde vara en utmaning. Vid översättning till svenska finns risk för misstolkning 

där resultatet kan påverkas. Men författarna har gemensamt läst och diskuterat 

artiklarnas innehåll för att undvika eventuella misstolkningar. 

 

 

Resultatdiskussion  

Ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt i samspelet mellan patient och 

sjuksköterska. För att en livsstilsförändring ska kunna genomföras krävs en relation 

byggd på förtroende och tillit. Samtalet är betydelsefullt för livsstilsförändringsarbetet. 

Genom samtalet kan en reflektion kring levnadsvanor påbörjas och därmed en eventuell 

förändring möjliggöras. I diskussionen resoneras det kring vårdrelationen och 

sjuksköterskans förhållningssätt samt strukturella förutsättningar för att arbeta 
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hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och hur det kan gynna en hållbar 

utveckling. 

 

Vårdrelationens betydelse för livsstilsförändring 

I resultatet framkommer betydelsen av ett ömsesidigt förhållande i vårdrelationen där 

patient och sjuksköterska samspelar i mötet. Vårdrelationen bör genomsyras av 

förtroende, tillit, respekt och bekräftelse samt att sjuksköterskan visar ett genuint 

intresse för patienten. För att en livsstilsförändring ska bli möjlig är en god vårdrelation 

av stor betydelse. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) menar att den vårdande 

relationen är en förutsättning för att stödja och stärka patienten i sin hälsoprocess. 

Wiklund (2009, ss. 155-157) beskriver att en fungerande vårdrelation är en förutsättning 

för att vårdandet ska bli betydelsefullt. Utan en fungerande relation blir vårdandet 

endast ett utförande av olika arbetsuppgifter. Den vårdande relationen kan stödja 

patienten och skapa möjligheter till att utvecklas och växa utifrån sina egna tankar och 

mål.  

 

I vårdrelationen anser författarna det viktigt att som sjuksköterska ha en öppenhet och 

förståelse för alla människors olika behov och tankar, därigenom ha ett personcentrerat 

förhållningssätt. Sjuksköterskan bör ha förmåga att kunna anpassa sig till varje 

människa och individens unika livsvärld för att på bästa sätt kunna stödja patienter till 

livsstilsförändring. Livsvärlden kännetecknas av hur individen upplever och erfar 

världen på sitt unika och personliga sätt. Genom att vårda med livsvärlden som grund 

utgår vårdandet från patientens perspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-131). I 

resultatet framkommer att ett personcentrerat förhållningssätt skapar en vårdande 

relation där patienten står i fokus. Detta stöds av Dellasega, Añel-Tiangco & Gabbay 

(2012) som menar att när sjuksköterskan lyssnar och ser patienten som en unik individ, 

får hon förståelse för patientens individuella behov och kan då ge konkreta råd om 

exempelvis egenvård. 

 

Betydelsen av ömsesidig kunskap 

Återkommande i resultatet nämns vikten av både patientens och sjuksköterskans 

kunskap om olika levnadsvanor och dess betydelse samt förståelse för 

förändringsprocessen för att möjliggöra livsstilsförändring. För att kunna förändra sin 

situation behöver patienten kunskap om sitt hälsotillstånd och vad hon eller han själv 

kan göra. I resultatet framkommer även att sjuksköterskan bör ha förståelse för att alla 

patienter inte vill eller kan utföra förändring på samma sätt då alla individer är unika. 

Detta stöds i Kneck, Klang och Fagerbergs (2010) studie som menar att patienter tar till 

sig information och ny kunskap på olika sätt. Kunskap ses som viktig och nödvändig för 

att kunna implementera nya vanor. Patienterna i studien uppger att de har ett stort 

förtroende för sjuksköterskornas kunskap. De har även behov att få bekräftelse på att de 

tagit till sig kunskapen om hur de ska anpassa sig till sina nya levnadsvanor. I Eriksson 

och Engströms (2015) studie beskriver sjuksköterskor att de har behov av mer 

utbildning och kompetensutveckling i bland annat samtalsmetodik, hjälpmedel vid 

bedömning av ohälsosamma levnadsvanor samt ökad kunskap om dessa för att på bästa 

sätt kunna möta och hjälpa patienter i behov av livsstilsförändring.  
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Författarna anser det viktigt att sjuksköterskan har pedagogisk kompetens för att på ett 

tydligt sätt kunna förmedla kunskaper till patienter. Sjuksköterskan bör känna trygghet i 

sin kunskap när hon arbetar hälsofrämjande och med livsstilsförändringar. Därför bör 

sjuksköterskan ges möjlighet till kontinuerlig utbildning. Enligt Socialstyrelsen (2015) 

har sjuksköterskan en skyldighet att delge rätt och tillräcklig information på ett sådant 

sätt att patienten förstår och blir väl införstådd i sitt hälsotillstånd. Detta för att patienten 

själv ska kunna ta ansvar över sin hälsa och egenvård. Som nämns i resultatet är 

uppföljning en viktig del för en bestående livsstilsförändring. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ges förutsättningar och möjligheter att följa upp och utvärdera patienters 

vård och förändringsarbete.  

 

Samtalets betydelse 

I resultatet beskrivs vikten av samtalet som ett verktyg vid livsstilsförändringarbete, där 

patienten kan få upp ögonen för hur livsstilen påverkar den egna hälsan och inleda en 

tankeprocess där patienten kan överväga en livsstilsförändring. Detta förstärks i 

Eriksson och Engströms (2015) studie där sjuksköterskorna försökte medvetandegöra 

riskerna för patienter med ohälsosamt leverne. Om patienterna inte hade beredskap för 

livsstilsförändring kunde det ändå sås ett frö hos dem och de kunde själva ta ställning 

till sina levnadsvanor. Vidare poängterar Eriksson och Engström (2015) att i ett hälso- 

och livsstilssamtal bör det undvikas att ta upp flera ohälsosamma levnadsvanor 

samtidigt, då det för patienten kan upplevas som kritik vilket i sin tur påverkar 

vårdrelationen negativt.  

 

Det är viktigt att i alla vårdande situationer och verksamheter implementera samtal om 

hälsa och livsstil, för att på så sätt förebygga sjukdom och främja människors hälsa 

istället för att bara fokusera på behandling. Som nämns i resultatet behöver inte ett 

samtal om hälsa och livsstil vara så långt och komplicerat. Det viktigaste är att hänsyn  

tas till att varje individ är unik och därmed behöver hälso- och livsstilssamtalen vara 

anpassade till patientens upplevelse och tankar. Kraven på förändring från 

sjuksköterskan bör inte bli för höga och hon ska inte försöka att övertyga patienten till 

en förändring hon personligen tycker är bäst. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt  

I resultatet framkommer att livsstilsproblem ofta är förknippade med skuld- och 

skamkänslor hos patienten, vilket ställer krav på sjuksköterskans känslighet och 

förhållningssätt i samtalet med patienten. Enligt Wiklund (2003, ss. 113-114) kan 

skamkänslor bidra till att människor drar sig undan och vänder sig bort från andra 

människor. För att undkomma detta bör människan få förståelse för hur hon påverkas av 

skammen och genom att bekräfta lidandet kan människans känsla av värde 

återupprättas. 

 

För lyckosam livsstilsförändring beskrivs i resultatet vikten av sjuksköterskans förmåga 

att vänta ut patientens berättelse utan att vara dömande. Att fokusera på risker och ge 

riskfaktorinriktade råd för att påskynda livsstilsförändringen, har enligt resultatet endast 

gett kortsiktiga förbättringar. I Eriksson och Engströms (2015) studie beskrevs däremot 

att sjuksköterskorna försökte medvetandegöra patienterna om deras ohälsosamma 
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levnadsvanor genom att påvisa vilka risker för sjukdom levnadsvanorna kunde medföra. 

Det kan finnas en risk med att sjuksköterskor kan vara dömande då frustration kan 

uppstå i möten med patienter som har “självförvållade” sjukdomar. Risken finns att 

sjuksköterskans åsikter och värderingar lyser igenom. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har en öppenhet och inte ger vika för sin förförståelse, att egna värderingar och åsikter 

läggs åt sidan. För att möjliggöra ett sådant förhållningssätt har förmågan till reflektion 

stor betydelse. Enligt Ekebergh (2009, ss. 34-37) innebär reflektion att på ett öppet och 

medvetet sätt distansera sig och medvetandegöra sina egna handlingar, vilket även är en 

form av självreflektion. Förförståelsen utmanas i reflektionen och genom öppenhet kan 

ny kunskap tas in. 

 

Strukturella förutsättningar för hälsofrämjande arbete 

Att genomföra en livsstilsförändring är ofta en tidskrävande process. I resultatet betonas 

sjuksköterskans tillgänglighet som viktig vid livsstilsförändringsarbetet. I Brobeck, 

Odencrants, Bergh och Hildinghs (2013) studie upplever sjuksköterskor att det är svårt 

att hitta tid för mer involverande samtal om hälsa och livsstil. Detta kan leda till att 

sjuksköterskor inte behandlar livsstilsproblem för att hon eller han är rädd att inte kunna 

fullfölja samtalen, trots att det är nödvändigt. Sjuksköterskorna begränsas av att mycket 

tid går till mer sjuka patienter där sjukvårdsuppgifter prioriteras före det hälsofrämjande 

arbetet. Även i Eriksson och Engströms (2015) studie beskrevs brister i tillräckligt med 

tid och stöd från organisationen för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet, trots att det finns en medvetenhet om att ohälsosamma levnadsvanor är förenat 

med ohälsa och sjukdom. Sjuksköterskor beskriver att de saknar möjlighet till 

utveckling och flexibilitet i det dagliga arbetet vilket påverkar deras engagemang och 

motivation vilket i sin tur skapar frustration. Enligt Brobeck et al. (2013) tycker 

sjuksköterskor att det hälsofrämjande arbetet är viktigt och att de gärna skulle ägna mer 

tid till detta arbete, men för att sjuksköterskor ska kunna behålla sin entusiasm till det 

hälsofrämjande arbetet betonas också vikten av kontinuerlig utbildning. Utbildning ger 

trygghet i att kunna möta och diskutera hälsofrämjande problem med patienterna. 

 

Att arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i alla vårdverksamheter 

anser författarna vore gynnsamt och hållbart för både individ och samhälle. Om det 

fanns bättre förutsättningar för sjuksköterskor att arbeta med hälsofrämjande frågor 

skulle det kunna ha betydelse för människors framtida hälsa. I möten med patienter där 

rätt förutsättningar finns kan signaler på en ohälsosam livsstil uppmärksammas och en 

utveckling av livsstilsrelaterad ohälsa och sjukdom kunna förhindras hos många 

människor.  

 

Hälsofrämjande arbete för en hållbar utveckling 

Hälsofrämjande insatser kan ses som en drivkraft för hållbar utveckling. När hälsa 

främjas i olika sammanhang bidrar det till hållbarhetseffekter i omgivningen som kan ge 

välmående ekonomi och besparing av resurser samt ett dynamiskt och jämlikt samhälle 

där de mänskliga behoven tillgodoses (Folkhälsomyndigheten 2016b). Genom att arbeta 

mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i vården tror vi att det skulle kunna 

innebära en mer hållbar samhällsutveckling där mindre av de ekonomiska resurserna i 

hälso- och sjukvården skulle gå till behandling av sjukdom samt även minska onödigt 
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lidande. Enligt Vilhelmsson (2016, s. 143) ger livsstilsorsakade sjukdomar samhället 

kostnader på grund av exempelvis försämrad arbetsförmåga, ökade sjukvårdskostnader.  

 

Sjuksköterskan kan genom att arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

gynna en mer ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Genom att informera, 

stödja och undervisa patienter individuellt eller i grupp kan det påverka individen till att 

välja en hälsosammare livsstil. Om fler var fysiskt aktiva i vardagen skulle det kunna 

innebära miljömässiga vinster genom minskad bilkörning. Med bättre hälsa minskar 

sjukskrivningar och förbättrar den enskildes ekonomi, vilket kan ge möjlighet att göra 

ekologiskt goda val. 

 

 

SLUTSATSER 

Genom en god vårdrelation med ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan 

med hjälp av olika pedagogiska verktyg stödja och stärka patienten till att genomföra 

förändringar som leder till en mer hälsosam livsstil. Alla människor är unika och har 

olika motivation till förändring vilket gör att varje förändringsarbete bör anpassas till 

individen. Genom att sjuksköterskan utgår från patientens livsvärld blir de 

hälsofrämjande insatserna personcentrerade och anpassade till patientens 

förutsättningar. Nedan beskrivs några förslag på hur studiens resultat kan användas av 

sjuksköterskor inom vårdens alla verksamheter: 

 

 I vårdrelationen bör sjuksköterskan bekräfta patienten och samspelet byggas på 

förtroende, tillit och respekt. 

 I livsstilsförändringsarbetet bör sjuksköterskan utgå från patientens livsvärld. 

 Patientens självbestämmande och empowerment bör vara i fokus då positiva 

resultat vid livsstilsförändring vill uppnås. 

 Motiverande samtal och andra pedagogiska verktyg kan användas för att nå goda 

resultat i livsstilsförändringsarbetet. 

 Sjuksköterskan bör finnas som stöd för patienten under förändringsarbetet samt i 

möjligaste mån följa upp livsstilsförändringen. 
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Peer-reviewed  
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change*  

AND 
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Peer-reviewed  
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Cinahl Published Date:  

2007-2017 

 

Peer-reviewed  

 

Lifestyle 

change*  

AND 

experience* 

AND 

patient* 

AND nurse* 
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Peer-reviewed  
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experience 
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PubMed Published Date: 
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Bilaga 2. 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

1. Brobeck, E., 

Odencrants, S., Bergh, H. 

& Hildingh, C. 

 

2014 

 

Patients´experiences of 

lifestyle discussions based 

on motivational 

interviewing: a qualitativ 

study. 

 

Biomed Central Nursing 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter i 

primärvården 

upplever 

livsstilssamtal 

baserade på 

motiverande samtal  

(MI).  

Kvalitativ studie med en 

deskriptiv design. 16 

patienter som haft 

livsstilssamtal i form av 

MI med sjuksköterskor 

minst tre gånger deltog i 

studien. Intervjuer i form 

av dialog genomfördes.   

Ett tema, tre 

kategorier med åtta 

subkategorier 

identifierades.  

Tema: möjliggöra 

självbestämmande. 

Kategorier: 

möjliggöra en 

ömsesidig interaktion, 

skapa en känsla av 

välbefinnande och 

medverka till 

förändring.   

Interaktionen mellan 

 patient och 

sjuksköterska var 

viktig för att patienten 

skulle känna sig sedd 

och lyssnad på. 

Livsstilssamtalet 

krävde vissa 

omständigheter för att 

upplevas meningsfullt 

och leda till eventuella 

livsstilsförändringar. 

Det krävdes också 

möjlighet till 

självbestämmande hos 

individen för att 

kunna genomföra 

förändring.  

2. Brobeck, E., Bergh, H., 

Odenkrants, S. & 

Hildingh, C. 

 

2011 

 

Primary healthcare 

nurses´experiences with 

motivational interviewing 

Syftet var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor i 

primärvården 

upplever 

motiverande samtal 

(MI) som en metod 

för hälsofrämjande 

arbete.   

Kvalitativ studie med 

innehållsanalys. 20 

sjuksköterskor som 

jobbade i primärvården 

deltog i studien. 

Sjuksköterskorna använde 

sig av MI för att fråga 

patienter om 

livsstilsfrågor. Kvalitativa 

Ett tema och fem 

kategorier 

identifierades. Tema: 

MI är ett värdefullt 

verktyg för 

 sjuksköterskor inom 

primärvården. 

Kategorier: krävande, 

berikande, 
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in healthpromotion 

practice. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

intervjuer genomfördes 

med sjuksköterskorna.  

användbart, 

medvetenhet, 

vårdrelation. 

Sjuksköterskorna 

upplevde det 

motiverande samtalet 

som metod som 

krävande, berikande 

och användbar. 

Motiverande samtal är 

ett värdefullt verktyg 

för sjuksköterskornas 

hälsofrämjande arbete 

inom primärvården.  

3. Forsberg, K-A., 

Lindqvist, O., Nils 

Björkman, T., Sandlund, 

M. & Sandman P-O. 

 

2011 

 

Meanings of participation 

in a lifestyle programme 

for persons with 

psychiatric disabilities. 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att belysa 

betydelser med att 

delta i ett 

livsstilsprogram 

upplevt av personer 

med psykiatriska 

funktionshinder.   

Kvalitativ studie med en 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Intervjuer genomfördes 

med fem kvinnor och sex 

män med schizofreni och 

depressiva syndrom i 

åldrarna 26-53 år som 

deltagit i ett 

livsstilsprogram i form av 

studiecirklar.  

Ett tema och fyra 

subteman 

identifierades. 

Tema: att starta en 

process av längtan 

efter förbättrad hälsa 

och välbefinnande. 

Medverkan av 

personalen ansågs 

som ett viktig stöd och 

gav möjligheter och 

önskan om en närmare 

personlig relation. Att 

delta i 

livsstilsprogrammet 

kan innebära hopp till 

ett annat liv och som 

också kan inkludera 

hopp till en vändpunkt 

för tillfrisknande från 

en psykisk sjukdom.  

4. Knutsen Ruud, I., 

Terragni, L. & Foss.C. 

 

2011 

 

Morbidly obese patients 

and lifestyle change: 

constructing ethical 

selves. 

 

Nursing inquiry 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur deltagarna 

hanterar en 

livsstilsförändrings- 

kurs krav och 

förväntningar. 

 

Kvalitativ studie med 12 

deltagare där alla var 

diagnostiserade med 

morbid obesitas och som 

hade sökt för 

viktminskningsoperationer 

på sjukhus i Norge.  

Tre huvudteman 

identifierades:. 

uppbyggnad av 

identitet som en 

inkluderad 

gruppmedlem, 

uppbyggnad av 

accepterade individer, 

sikta mot en ny plats 

som normalviktig.  

Deltagarna var väldigt 
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entusiastiska och 

optimistiska över 

kursen. 

 

5. Miller, S.T., Marolen, 

K.N. & Beech, B.M. 

 

2010 

 

Perceptions of physical 

activity and motivational 

interviewing among rural 

african-American women 

with type 2 diabetes. 

 

Womens health issues 

Syftet var att 

utvärdera 

uppfattningar om 

motiverande samtal 

bland 

afroamerikanska 

kvinnor med typ 2 

diabetes före en 

intervention med 

fysisk aktivitet. 

En kvalitativ studie med 

fyra diskussionsgrupper 

och 31 deltagare. 

Deltagarna var 

afroamerikanska kvinnor 

från landsbygden med typ 

2 diabetes och som aldrig 

tidigare deltagit i 

motiverande samtal. 

 

Fem kategorier 

identifierades: 

uppfattningar om 

fysisk 

aktivitet/träning, 

villighet till träning, 

uppfattningar om 

frånvaro av 

motiverande samtal, 

uppfattningar av 

motiverande samtal, 

känslomässigt stöd i 

fokusgruppen.  

Patienter upplevde att 

motiverande samtal 

var en effektiv 

samtalsmetod.    

 

 

6. Nygårdh, A., 

Malm, D.,  

Wikby, K. &  

Ahlström, G. 

 

2011 

 

The experience of 

empowerment in the 

patient-staff encounter: 

the patient´s perspective.  

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet med studien 

var att undersöka 

empowerment i 

mötet mellan 

patient och 

personal, upplevt 

av patienter i 

öppenvård med 

kronisk 

njursjukdom.  

Kvalitativ intervjustudie. 

20 deltagare med kronisk 

njursjukdom.  

Fem av sju subteman 

behandlade 

empowerment utifrån 

intervjuerna.  

Tillgänglighet 

relaterat till behov, 

bekräftande möten, 

tilltro till personalens 

kompetens, 

delaktighet i 

beslutstagande och 

lärande som möjliggör 

bättre egenvård.  

De andra två 

subteman syftade till 

upplevelsen av 

bristande 

empowerment.  

Mötas med 

nonchalans och brist 

på dialog och 

inflytande.   
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7. Nymberg, P. & 

Drevenhorn, E. 

 

2015 

 

Patients´ experience of 

nurse-led lifestyle clinic at 

a Swedish healthcentre.  

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att 

utforska patienters 

upplevelse av att 

besöka ett 

livsstilsprogram lett 

av sjuksköterskor.  

Kvalitativ studie med 

 innehållsanalys. 14 

patienter deltog. 

Deltagarna skulle ha 

besökt och deltagit i 

livsstilsprogrammet.  Data 

samlades in genom 

fokusgruppintervjuer.  

Två teman 

identifierades: känsla 

av trygghet och 

ouppfyllda 

förväntningar. 

Patienterna upplevde 

att de fick insikt i 

deras levnadsvanor 

och rädslan för att 

vara ohälsosam 

minskade. 

Personkemin 

upplevdes som viktig i 

mötet med 

sjuksköterskan. 

Patienterna upplevde 

brist på besök för 

uppföljning. 

8. Oikarinen, A., 

Engblom, J,. Kääriäinen, 

E. & Kyngäs, H. 

 

2017 

 

The effects of risk factor-

targeted lifestyle 

counselling intervention 

on working-age stroke 

patients´adherence to 

lifestyle changes.  

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att 

fastställa effekten 

av en intervention 

med råd riktade 

mot  riskfaktorer 

hos strokepatienter 

i arbetsför ålder i 

anslutning till 

livsstilsförändring.  

En kvasiexperimentell 

kvantitativ studie. En 

experimentgrupp och en 

kontrollgrupp med 75 

deltagare i varje. Patienter 

som haft  TIA eller 

ischemisk stroke och som 

hade förmåga att fylla i 

informerat samtycke 

inkluderades i studien.   

Ingen större skillnad i 

livsstilsvanor kunde 

identifieras mellan 

grupperna men 

alkoholkonsumtionen 

visade på en 

minskning i 

interventionsgruppen. 

På lång sikt verkar de 

inte som att de 

riskfaktorriktade 

råden har någon större 

effekt på 

livsstilsförändring hos 

strokepatienter men 

studien visade på att 

några kortsiktiga 

förbättringar blev 

uppnådda.   

9. Persson, M. & Friberg, 

F. 

 

2009 

 

The dramatic encounter: 

experiences of taking part 

in health conversation.  

 

Syftet var att belysa 

hälsosamtalet och 

beskriva 

upplevelsen av att 

delta i ett sådant 

samtal från 

patienters 

perspektiv som 

efter en 

Kvalitativ intervjustudie 

med en fenomenologisk 

ansats. 9 deltog i studien. 

Deltagarna hade 

genomgått ett hälsosamtal 

med en sjuksköterska där 

de fick information om att 

de hade fått en ökad risk 

för kardiovaskulär 

Resultatet beskrivs 

utifrån tre teman: den 

oundvikliga 

informationen, 

reflektion om 

innehållet av samtalet 

och den pedagogiska 

dialogen. Alla tre 

teman hade 
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Journal of Clinical 

Nursing 

hälsokontroll blivit 

informerade om att 

de hade en ökad 

risk för 

kardiovaskulär 

sjukdom.  

sjukdom.    tillhörande subteman. 

Patienterna föredrog 

ett patientcentrerat 

förhållningssätt och 

ville bli sedda som 

unika individer. Hur 

patienterna upplevde 

hälsosamtalet berodde 

på patientens tidigare 

erfarenheter och 

upplevelser.  

10. Östlund, A-S., 

Wadensten, B., 

Kristofferzon, M. & 

Häggström, E. 

 

2014 

 

Motivational 

Interviewing: Experiences 

of primary care nurses 

trained in the method. 

 

Nurse Education in 

practice 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen av 

motiverande samtal 

(MI) som metod 

bland 

sjuksköterskor 

inom primärvården. 

   

Kvalitativ studie med 

innehållsanalys och en 

deskriptiv design. 20 

sjuksköterskor inom 

primärvården som var 

utbildade i MI deltog i 

studien. Hälften av dem 

använde metoden i arbetet 

och den andra hälften 

använde den inte. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer användes.   

Ett tema och tre 

kategorier 

identifierades. Tema: 

MI öppnar dörrar när 

gemensamt intresse 

finns.  

Kategorier: internt 

motstånd, ett 

uppmuntrande 

arbetsklimat och 

ömsesidig vinning. 

sjuksköterskorna 

upplevde att ett öppet 

och uppmuntrande 

arbetsklimat var 

nödvändigt för att öka 

användandet av MI. 

De sjuksköterskor 

som använde MI 

upplevde att det 

underlättade arbetet 

med patienter i behov 

av livsstilsförändring. 

Anledningar till att 

inte använda MI var 

brist på utbildning, 

stöd och intresse.  

 

 

 

 


