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Sammanfattning 

Den vuxna svenska befolkningen med fetma ökar och det finns risk för en ökad ohälsa. Vuxna 

med fetma kan gå ner i vikt, utmaningen är att bibehålla den minskade vikten. Därför behövs 

en långsiktig strategi för att bibehålla de nya levnadsvanorna. Ska levnadsvanor förändras 

behöver en livsstilsförändring göras. Distriktssjuksköterskan kan genom motivation av 

livsstilsförändring främja hälsa hos patienter med fetma i det vårdande mötet. 

Distriktssjuksköterskan kan stödja och ge råd men beslutet om förändring måste komma från 

patienten. Syftet med studien var att undersöka hur distriktssjuksköterskan kan motivera 

patienter med fetma till livsstilsförändring för en god hälsa. Studien har en beskrivande design 

med kvalitativ ansats. Åtta distriktssjuksköterskor, med olika erfarenheter valdes strategiskt för 

att maximera olikheter och få fram nyanser. Distriktssjuksköterskorna som intervjuades var 

anställda på olika vårdcentraler i västra Sverige. Analysen av de inspelade intervjuerna gjordes 

utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att en strävan efter att ge alla patienter lika 

vård inte innebär att vården ska utformas på samma sätt då livsstilsförändring ska stimuleras. 

Vården behöver skräddarsys för den patient distriktssjuksköterskan har framför sig. Därför 

indikerar resultat att det är bra med fortsatt fokus på den unika människan, dess behov och 

vikten av en god vårdande relation.  

 

Nyckelord: distriktssjuksköterska, livsstilsförändring, motivation, vårdande relation, fetma 

och intervjustudie 
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INLEDNING 
Fetma är ett växande problem i Sverige liksom i övriga världen och det finns olika 

tillvägagångssätt att motverka trenden med ökad fetma hos befolkningen. Vården av patienter 

med fetma kan se olika ut beroende på vilken kunskapsnivå patienten har. Varje patient är unik 

och lever i sin kontext, vilket gör att det finns olika erfarenheter och förväntningar på vården. 

Primärvården är en arena som har goda möjligheter att upptäcka och behandla patienter med 

fetma. Frågan är hur distriktssjuksköterskan kan stödja och motivera på bästa sätt till en mer 

hälsosam livsstil. 

 

Flertalet studier om livsstilsförändring är kopplade till olika diagnoser som exempelvis 

hypertoni och diabetes. Däremot finns det inte lika många studier som enbart riktar sig mot 

motivation till livsstilsförändring hos patienter med diagnosen fetma. För att undvika sjukdom 

i framtiden bör patienter med fetma motiveras till livsstilsförändring - innan sjukdom brutit ut. 

Författarnas intresse för området väcktes då vården idag upplevs fokusera på aktivt arbete om 

livsstilsförändring lite för sent, då sjukdom relaterat till fetma redan brutit ut. För en hållbar 

framtid är det viktigt att en gång för alla ta upp kampen mot fetma, både för den enskilda 

individen men även för hela samhället och framtiden. 

 

BAKGRUND 
Fetma - ett växande problem 

Fetma är ett växande problem och beror på flera komponenter, bland annat arv, miljö, livsstil 

och kultur (Martinez, 2014). Människor med fetma riskerar att drabbas av sjukdomar relaterade 

till det metabola syndromet. Sjukdomar som ingår i metabola syndromet är främst bukfetma, 

diabetes typ 2, hypertoni samt patologisk påverkan på blodfetter. Patienter med fetma är ofta 

drabbade av flera sjukdomar, vilket även resulterar innebär större risk att dö i förtid i jämförelse 

med personer som har en normal vikt (Marlid, Olbers & Torgerson, 2016). Fetma bidrar även 

till mekaniska problem i skelett och leder. Tumörsjukdomar är vanligare i denna grupp, så även 

psykiska åkommor som depression och Alzheimers sjukdom. Fetma utgör en stor belastning 

på svensk sjukvård (Larsson & Rössner, 2015, ss. 16–17). Det finns även ett samband mellan 

fetma och socioekonomisk status (Västra Götalandsregionen 2016, s. 1). Diagnostisering av 

fetma görs via mätning av BMI, Body Mass Index, vilket är ett förhållande mellan längd och 

vikt. Fetma föreligger vid BMI >30. De senaste 30 åren har förekomst av fetma i världen 

tredubblats och 2016 var 650 miljoner vuxna feta vilket utgör 13 % av världens befolkning 

(WHO, 2017). År 2014 var 51,6 % av den vuxna befolkningen i Europeiska Unionen 

överviktiga eller feta (Eurostat, 2017). Fetma i Sverige ökar både hos kvinnor och män, 2014 

hade 14 % av den svenska befolkningen fetma (Folkhälsomyndigheten 2016, s. 60). 

 

Vuxna med fetma kan gå ner i vikt under tid men utmaningen är att bibehålla den minskade 

vikten. Därför krävs en långsiktig strategi där de viktigaste ingredienserna är bestående 

förändring med kost och fysisk aktivitet (Marlid, Olbers & Torgerson, 2016). Det är därför av 

stor vikt att sjukvården gemensamt hjälper till och sporrar de som drabbats av fetma. Det är 

viktigt att stimulera utan att skuldbelägga för att uppnå hälsa (Marlid, Olbers & Torgerson, 

2016). Människan förväntas kontrollera och ansvara för sin kropp. Hur vi ser på kroppar 

påverkas av olika ideal i samhället och en “defekt” eller avvikande kropp kan ibland upplevas 

som något som måste rättas till. I dagens samhälle då vi ofta lever uppkopplade via webben 

och matas med bilder och information om olika förebilder blir vi ständigt påminda om vad som 

anses vara normalt och inte normalt. Synen på människan och dess kropp påverkar relationen 

mellan patient och vårdare. I slutändan påverkas vårdarens uppfattning om patienten vilket 

sedan genomsyrar vårdens planering och genomförande (Lindvall 2017, ss. 113–116). 
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Livsstilsförändring för att ändra levnadsvanor 

Minst 20 % av sjukdomsbördan i Sverige kan på något vis relateras till ohälsosamma 

levnadsvanor. En livsstilsförändring ger effekt även hos den som redan är sjuk. Det finns 

effektiva metoder tillgängliga i arbetet med att stödja och skapa förändring i levnadsvanor. 

Nationella riktlinjer beskriver bland annat olika tillvägagångssätt vid fysisk inaktivitet och 

ohälsosamma matvanor och Socialstyrelsen har evidensbaserade riktlinjer för detta ändamål 

(Västra Götalandsregionen, 2016, ss. 6–7). Det finns vissa vetenskapliga rön som påvisat att 

kostrådgivning till patienter med fetma kan leda till viktminskning. Råd om regelbunden 

motion har också en positiv inverkan (SBU, 2002). Stödinsatserna bör ges under lång tid och 

gärna tillsammans med beteendeterapi. En rimlig tidsplan med realistiska mål planeras 

tillsammans med patienten och blir sedan grunden vid behandlingen av fetman. Det är inte 

ovanligt att det kan ta ett par år att bli av med en fetma. Behandlingen består av att förändra 

levnadsvanorna, det vill säga göra en livsstilsförändring. Behandlingen bör individualiseras 

och utgå från individens möjligheter och motivation, gruppaktiviteter kan också vara ett bra 

alternativ (Larsson & Rössner, 2015, s. 40). Med hälsofrämjande samtal hoppas man kunna 

stödja patienten till en bättre hälsa genom dialog som stärker patientens motivation och 

kunskap samt är ett stöd i utveckling mot förbättrad hälsa. Ett hälsofrämjande samtal ska ge 

patienten verktyg att påverka den individuella hälsoutvecklingen. Det handlar om att hen ska 

ta befälet och lyckas, om levnadsvanor ska ändras måste vardagliga rutiner och invanda 

beteende bytas ut (Socialstyrelsen, 2011, ss. 9, 61). 

 

Livsstilsförändring är ett sätt att få patienten att bevara det friska friskt och förebygga 

sjukdomar relaterade till fetma. Det handlar även om att få patienten att uppleva en god hälsa 

då det är betydelsefullt för den enskilda individen. Känslan av att känna sig frisk behöver inte 

innebära att patienten har god hälsa och vice versa. 

Hälsa 

En vårdvetenskaplig definition av hälsa ser hälsan som målet för vårdandet. Dess syfte anses 

vara att stärka och stötta den enskilda individens hälsoprocesser. Vidare menar författarna att 

hälsa är en upplevelse där man mår bra och är i stånd att genomföra de livsprojekt man önskar 

samt en upplevelse av välbefinnande. Det anses viktigt att ha en upplevelse av sammanhang 

och meningsfullhet. Hälsa innebär därmed inte endast att vara ”biologiskt frisk” (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss.101-102).  

 

Istället för att fråga sig varför en del människor drabbas av ohälsa bör man fråga sig varför 

vissa lyckas bibehålla god hälsa. Enligt Antonovsky räcker det inte att främja hälsa genom att 

undvika olika påfrestningar. Individen behöver lära sig hantera livet i med- och motgång och 

försöka göra det bästa av tillvaron (Antonovsky 1991, ss. 9–10). KASAM-begreppet beskriver 

känsla av sammanhang, vilket består av de tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, där begriplighet beskriver hur olika stimuli kan upplevas. Exempel på olika 

stimuli är greppbarhet och att saker är sammanhängande. Hanterbarhet handlar om vilka 

resurser som finns till individens förfogande. Resurserna gör att personen rustas för att möta 

de situationer som individen kan komma att ställas inför. Resurserna kan kontrolleras av 

individen själv men de kan också kontrolleras av andra. Vid hög känsla av hanterbarhet minskar 

risken för att exempelvis känna sig orättvis behandlad eller inte känna sig 

förstådd. Meningsfullhet beskriver känslan av att livet har en känslomässig innebörd. 

Meningsfullhet ses som en motivationskomponent. Moderniseringen av KASAM-begreppet 

ger en mer ingående beskrivning av hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. 
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Begreppen är sammanflätade med varandra men utan den motivationella komponenten 

(meningsfullhet) är det svårt att uppnå begriplighet och hanterbarhet. Den moderna tappningen 

beskriver känslan av sammanhang som en global hållning med en varaktig men samtidigt 

dynamisk känsla av tilltro. Olika stimuli från den upplevda omgivningen är begripliga, 

strukturerade och förutsägbara. Det finns tillräckligt med resurser för att möta olika stimuli 

som individen utsätts för och utmaningarna anses vara värda engagemang och investering 

(Antonovsky 1991, ss. 43–50). 

 

Hälsa kan ses som en upplevelse av välbefinnande, vilket gör det värdefullt att främja god 

hälsa. Hälsofrämjande arbete handlar om att främja hälsa, vilket är betydelsefullt vid 

motivering till livsstilsförändring. 

Hälsofrämjande 

Hälsofrämjande utgår från det salutogena perspektivet som vanligtvis har hela befolkningens 

hälsa i fokus med möjlighet att arbeta utifrån olika arenor. Exempel på andra arenor utöver 

sjukvård kan vara skolor och arbetsplatser. Det mer traditionella förebyggande perspektivet har 

en patogen inriktning och vänder sig mer till de människor som uppvisar vissa symtom, 

sjukdomar eller är utsatta för någon särskild risk (Andersson & Ejlertsson, 2009, ss. 24, 52). 

Hälsofrämjande arbete bör omfatta hela befolkningen utifrån dess sammanhang och vardag och 

ska därmed inte enbart handla om människor som ligger i riskzonen för vissa specifika 

sjukdomar. Prevention belyser vad som orsakar sjukdom samt hur man förhindrar att en viss 

sjukdom bryter ut. I arbetet med att främja hälsa är delaktighet centralt och det salutogena 

synsättet innebär att man exkluderar orden ”hot” och ”risk” (SSF 2008, ss.11–12). Fritt översatt 

från WHO´s Ottawa Charter konferens 1986 definieras hälsofrämjande som en process där 

människan ges utökad möjlighet att kontrollera och förbättra sin hälsa. God hälsa kan ses som 

en resurs i olika sammanhang och hen bör ges möjlighet att tillgodose de nödvändiga behov 

som krävs för att förändra och hantera sin miljö (WHO, 1986). 

Distriktssjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid fetma 

Distriktssköterskan har en viktig uppgift att stärka patienten till god hälsa i alla åldrar och 

tillstånd genom ett hälsofrämjande synsätt. Distriktssköterskans hälsofrämjande metoder syftar 

till att träffa patienten, stötta, prevention och rådgivning. Hen bör ge omvårdnad till individen 

och dennes familj i alla åldrar utifrån fysisk, psykisk, social, kulturellt perspektiv och utgår 

från den enskilda människan (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008, ss. 5–7, 13). Västra 

Götalandsregionen (VGR) har tagit fram riktlinjer som rör behandling av patienter med fetma. 

Det är ett sammanfattande stöd för vårdpersonalen. Riktlinjerna har tagits fram i syfte att 

förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av vuxna patienter i primärvården. Centrala 

delar i behandlingen är att stödja patient vid en beteendeförändring och förmedla kunskaper 

om kost och fysisk aktivitet. Det är viktigt med långsiktiga uppföljningar relaterat till 

exempelvis återfallsrisk och kronicitet. Vidare handlar riktlinjerna om hur man kan minska i 

vikt även genom läkemedelsbehandling och kirurgisk fetmabehandling. Primärvården har 

huvudansvaret då det gäller fetma. Riskfaktorer ska uppmärksamma och specifika metoder 

användas för att skapa motivation men även erbjuda behandling och uppföljning. Då 

behandlingen är avslutad ska det finnas en plan för hur patienten ska lyckas behålla 

viktminskningen (Västra Götalandsregionen, 2017, ss. 1–4). 
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Vårdande relation 

Vårdandets värdegrund påverkar relationen mellan sjuksköterska och patient. Språket som 

används symboliserar uttrycket för värdegrunden och visualiseras via handlingar (Kasén, 2017, 

s. 105). Kommunikation kan skapa både mål och medel för vårdande, kommunikation är 

dubbel och att själva samtalet kan ses som ett medel för att uppnå kommunikation (Fredriksson 

2017, ss. 423–424). Även då det inte kommuniceras skickas det signaler. Att lyssna är 

grundläggande för mänsklig existens både då det gäller att lyssna inåt och utåt i omvärlden. I 

en vårdande relation skickar vårdaren en inbjudan till patienten att dela med sig av det som är 

viktigt för patienten. Det är viktigt att möta patienten som öppen medmänniska och inte se 

patienten som en teori som ska bekräftas. Framgångsfaktor är att patienten förstår sig själv och 

kommer till insikt (Koskinen 2017, ss. 403–407). Malm och Wiklund Gustin (2017, s. 135) 

skriver att människan vid lidande kan uppleva en konflikt eller obalans mellan kropp, själ och 

ande. Detta gör att vårdandet handlar om att vara förberedd på att se patienter med ohälsa och 

själsligt lidande, samtidigt som patientens personliga styrkor och resurser lyfts utifrån 

patientens unika livssyn. Vidare beskrivs att vårdaren behöver vara förberedd på att se hela 

patienten och samtidigt lyfta personliga styrkor och resurser utifrån patientens unika livssyn. 

Lindwall (2017, ss. 118-122) menar att det är vårdvetenskapen som hjälper vårdaren att se 

möjligheter med att hjälpa patienten uppnå välbefinnande trots sjukdom och lidande då kropp, 

själ och ande är tätt sammanflätade och påverkar varandra. 

 

Den professionella vårdaren besitter kunskap som patienten inte har men detta innebär inte att 

vårdaren vet vad som är bäst för den unika patienten. Det förutsätter en gemensam handling 

där bägge är aktiva för att främja god vård. Det är viktigt att komma i håg att det är patienten 

som utgör det centrala i omvårdnaden och att hen är expert på sig själv (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 104, 109). Omvårdnaden utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som 

en aktiv och skapande individ där hen befinner sig i ett sammanhang. Människan anses vara fri 

och kan ta ansvar och göra val. Lidande och välbefinnande anses vara en del av livet och 

kopplas till olika upplevelser. Alla människor har en sårbarhet som ibland kan upplevas som 

en utmaning då individen drabbats av ohälsa. Alla människor är lika mycket värda, rätt att 

forma sina liv och rätt att accepteras för den man är (SSF 2016, ss. 7–8). 

 

Patienten förväntar sig god vård men för att kunna erbjuda detta behöver vi få ta del av 

patientens viktiga erfarenhet av exempelvis sin sjukdom. Balansen mellan vårdare och patient 

är viktig i detta skede. En relation där vårdaren anses besitta all kunskap och patienten blir en 

passiv mottagare fungerar sällan bra. Patientens livsvärld är grunden för ett varaktigt 

hälsofrämjande arbete och det behöver ske ett samspel mellan vårdare och patient (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss. 109–110). För att patienten ska känna delaktighet behöver patientens och 

vårdarens perspektiv mötas (Kjellgren 2013, s. 364). Dialogen är viktig i det hälsofrämjande 

arbetet för att stärka och uppmuntra till delaktighet. I detta sammanhang kan sjuksköterskan 

ses som vägledare som samarbetar med patienten. För att stötta olika individer och öka 

delaktigheten krävs genuskunskap och kunskap om jämställdhet (SSF 2008, ss. 14–15). Det 

handlar om att vara närvarande och få patienten känna sig delaktig i sin hälsa. Vårdaren bör 

vara öppen och nyfiken på patienten. Frågor som bör ställas till patienten bör handla om vilka 

resurser och förmågor patienten själv upplever att hen har istället för att tala om hur patienten 

ska botas. En god första kontakt är avgörande för att främja delaktighet och därmed ges 

möjlighet till goda chanser att motivera och informera. Egna val är vanligtvis mer effektivt än 

goda råd och måsten. Det är patientens egen motivation och de egna valen som slutligen 

resulterar i förändringar. Målet är att lotsa fram patienten mot det uppsatta målet, genom ett 

gott bemötande vilket ökar känslan av delaktighet (Engqvist 2013, ss. 442- 443). 
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En beteendeförändring behöver vara kopplad till en positiv känsla, uppfattas som realistisk och 

göras vid rätt tidpunkt. Beslutet om förändring bör fattas av patienten själv. Om beslutet inte 

fattas av den det berör minskar chansen att lyckas och risken för återfall är stor. Motivation 

utvecklas i ett sammanhang och vi lever med andra människor omkring oss och följer vanligtvis 

de värderingar som uttalas till de personer vi lyssnar på (Holm-Ivarsson 2013, ss. 232–233). 

Det är även viktigt att belysa familjens hälsofrämjande roll som stark och den är kulturellt 

inlärd. Familjen kan påverka medlemmarnas hälsa och välbefinnande på både ett bra och dåligt 

sätt (Kirkevold 2003, ss. 33-35). 

Tidigare forskning 

Databaserna Cinahl och PubMed har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar. Använda 

sökord är: health promotion, weight management counseling, obesity management, health 

behavior change, district nurse, health visitor, public health nurse, not children, adult, 

motivation, caring, lifestyle change och obesity and primary care. Sökorden har kombinerats 

på olika sätt. Inklusionskriterier var motivation i relation till livsstilsförändring, artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter som publicerats mellan 2007–2017. En manuell sökning 

har gjorts genom att granska referenslistor i artiklar, rapporter och doktorsavhandlingar. Det 

visade sig att det fanns en uppsjö av artiklar som beskrev motivation till livsstilsförändring i 

samband med fetma, men de var i princip alltid kopplade till olika diagnoser som exempelvis 

hypertoni, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, vilket inte var denna studies syfte. 

Inkluderade studier handlar om motivation till livsstilsförändring vid fetma, hur man kan arbeta 

hälsofrämjande och om hur vårdare upplever arbetsuppgiften. I de allra flesta studierna var 

man överens om att distriktssjuksköterskan är lämpad att hjälpa patienterna med 

livsstilsförändring men att flera upplever att de saknar tillräcklig med kunskap för uppgiften. 

Det visade sig också att vårdarna upplever det utmanande att motivera patienter till 

livsstilsförändringar och att vårdarna ibland har för höga förväntningar på patienterna. 

 

Hälsofrämjande arbete för att väcka vilja till livsstilsförändring 

I en studie beskrev vårdarna att hälsofrämjande arbete handlade om att främja hälsosamma 

livsstilsval och beteenden. Rent praktiskt i arbetet med patienter med fetma ansågs det viktigt 

att stödja patienten både fysiskt och emotionellt. Det ansågs betydelsefullt att patienten kom 

flera gånger och att det var viktigt att främja goda relationer mellan sjuksköterska och patient. 

De upplevde att det fanns möjligheter att diskutera hälsoproblemen med patienterna och hjälpa 

dem uppnå uppsatta mål. I dessa samtal fanns även möjlighet att fånga upp familjemedlemmars 

eventuella hälsoproblem (Kleher & Parker, 2013, s. 218). Hälsofrämjande arbete kan ses som 

åtgärder på individnivå men kan även ses på social- och hälsopolitisk nivå (Maijala 2016, s. 7–

10). Distriktssjuksköterskans hälsofrämjande arbete på primärvårdsnivå har flera fördelar som 

är viktiga. Gemensamt för distriktssjuksköterskorna som blev intervjuade var att de ansåg det 

viktigt att diskutera den ohälsosamma livsstilen med patienten. Författaren redovisade även att 

distriktssjuksköterskor ansåg det angeläget att behandla alla patienter lika, förhålla sig 

professionell, förtrolig och upprätta en kontinuerlig relation med patienten samt sträva efter ett 

helhetsperspektiv. Det ansågs även positivt att besitta kunskap om olika folkhälsoproblem i 

samhället samt inneha god kompetens att kommunicera (Maijala, 2016, ss. 9, 26). 

 

Distriktssjuksköterskans möjligheter och eventuella hinder då det gäller hälsofrämjande arbete 

har undersökts av Wilhelmsson och Lindberg (2009). Författarna kunde konstatera att det fanns 
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tre kategorier som möjliggjorde hälsofrämjande arbete: kunskap, förutsättningar som mål och 

riktlinjer samt utmärkande särdrag som attityder och karaktärer hos distriktssjuksköterskan. 

Hinder för hälsofrämjande arbete upplevdes exempelvis vara bristande samordning och ett 

bristande intresse. Vidare ansåg vårdarna att det fanns otydliga arbetsbeskrivningar och 

prioriteringar. Vårdarna ville arbeta hälsofrämjande och de ansåg att professionen var lämpad 

för den arbetsuppgiften. En utmaning som flera av vårdarna beskrev var att de upplevde att en 

stor del av arbetstiden gick åt till att behandla olika sjukdomstillstånd (ss. 157–161). Övriga 

hinder som Keleher och Parker (2013, s. 219) beskrev var dåligt anpassade lokaler då flera 

sjuksköterskor önskade att de kunde bedriva gruppundervisning i dessa sammanhang. 

 

Flera studier beskrev primärvårdsnivå som en lämplig arena att bedriva hälsofrämjande arbete 

på. En förväntan som fanns med arbetet var fler människor med en god hälsa och i slutändan 

lägre kostnader för samhället. I en australiensk studie som gjordes i samband med att ett nytt 

arbetssätt infördes i landets hälso- och sjukvård konstaterades att sjuksköterskor var inblandade 

i många olika moment som exempelvis omläggningar och vaccinationer. Här uppskattades att 

en tredjedel av alla möten mellan sköterska och patient innehöll ett rådgivande moment. Trots 

detta upplevde flera sjuksköterskor kunskapsbrist både då det gällde pedagogik och olika 

riktlinjer (Keleher & Parker, 2013, s. 216). Vid hälsofrämjande arbete används olika arenor 

och metoder. I en svensk kunskapsöversikt konstaterades att endast hälsoinformation och 

individuella insatser gav bättre effekt för personer med högre socioekonomisk status i 

jämförelse för de med en låg socioekonomisk status. Då det gällde personer med låg 

socioekonomisk status verkade det som om det blev bättre resultat med ekonomiska styrmedel 

av olika slag samt exempelvis grupputbildningar för föräldrar och det krävs en kulturell 

anpassning (Folkhälsomyndigheten, 2016, s. 35). 

 

Livsstilsförändring för att främja goda levnadsvanor 

En finsk studie konstaterade att de informanter som arbetade i primärvården ansåg att 

rådgivning gällande livsstilsförändring ingick i deras arbetsuppgifter (Jallinoja, Absetz, 

Kuronen, Nissinen, Patja & Talja, 2007, s. 245). Dock upplevde drygt hälften av de intervjuade 

att de saknade tillräckligt med kompetens för att arbeta med livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplevde att de var bättre rustade för arbetsuppgiften i 

jämförelse med de som hade fler år i yrket. Detta kunde förklaras med att det skett förändringar 

i utbildningarnas kursplaner. Majoriteten av de intervjuade ansåg att deras schema var hårt 

pressat vilket resulterade i att det blev för lite tid för samtal om patientens levnadsvanor. Fler 

sjuksköterskor än läkare upplevde det obekvämt att ta upp behov av viktminskning med 

patienten. Informanterna uppgav att patienterna behöver ta större ansvar vid 

livsstilsförändringar. De som intervjuats upplevde att patienter som säger sig vara villiga att 

göra livsstilsförändringar av olika anledningar inte gör de förändringar som krävdes. Det fanns 

patienter som inte ansåg att en förändring var nödvändig vilket då kunde upplevas som ett 

hinder i arbetet. Författarna kunde konstatera att de professionella som arbetade med patienten 

kanske hade orealistiska förväntningar ibland. Det hände ibland att personalen konstaterade att 

patienten inte lyckades uppnå en livsstilsförändring när det i själva verket hade skett en 

förändring (Jallinoja et al., 2007, ss. 245–248). 

 

Framgångskonceptet i primärvårdens arbete med att hjälpa patienter med fetma till viktnedgång 

ansågs i en studie av Hansson, Rasmussen och Ahlström (2011) vara: ökade resurser i form av 

ökad tid, kompetens och kontinuitet. Vidare ansågs det viktigt att visa följsamhet till nya 

levnadsvanor och förståelse för patientens attityder och öka medvetenheten hos patienterna. 

Samarbete med olika professioner på vårdcentralen sågs som en positiv faktor i arbetet med 
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fetmapatienter på primärvårdsnivå (ss. 1–8). Folkhälsomyndigheten (2016, s. 34) kunde 

konstatera att för att nå bästa effekt vid arbete med livsstilsförändring så krävdes omfattande 

interventioner under minst 6–12 månader. Det fanns då möjligheter att minska patienters 

fysiska inaktivitet och förändra matvanor i olika åldrar. Interventionerna borde inkludera både 

olika komponenter och arenor i samhället. 

 

Motivation som drivkraft vid livsstilsförändring 

En av de viktigaste komponenterna för ökad motivation är att få patienterna att förstå att de 

själva har resurserna som krävs för att göra en viktförändring. Det kan vara bra med kortsiktiga 

mål för att möta patienters ibland orealistiska mål. Vidare är en långsiktig relation viktigt för 

ett gott resultat. Några komponenter som kan förstärka viljan hos patienter att minska i vikt 

visade sig vara att patienten lyckades gå ner lite i vikt mellan de olika mötena. Andra positiva 

motivationskomponenter tycktes vara att exempelvis slippa ny medicin eller kanske helt slippa 

medicin. Ytterligare positiva komponenter kunde vara “delande av olika känslor”, det vill säga 

att vårdpersonalen delade med sig av positiva eller negativa känslor som patienten kunde 

relatera till. Det gällde att få personen att förstå att det inte var omöjligt bara för att hen 

misslyckades vid första försöket, utan patienten behövde uppmuntras till att ta nya tag. Ibland 

kunde det vara bra att undvika begreppet viktminskning. Det var mer effektivt att berätta hur 

de kunde förbättra hälsan, vilket gjorde att patienterna ibland upplevde att de blev mer bekväma 

i samtalet (Gudzune, Clark, Appel & Bennett, 2012, s. 154–155). 

 

Ökad motivation hos patienter anses centralt av vårdpersonal. Hälsoinformation anses viktigt 

men dessvärre ofta otillräcklig i dessa sammanhang (Jallinoja et al. 2007, s 246). En brittisk 

studie konstaterade att de allra flesta informanterna ansåg att de kunde och borde ge råd till 

förändring i samband med fetma. Det handlade om att övertyga patienten om att det var en 

hälsofara och att vårdarna bör stödja patienten i dessa sammanhang. Personal ansåg att få 

patienter var motiverade att göra en förändring och att en möjlig orsak ansågs vara, brist på 

egenkontroll. En svag majoritet ansåg även att patienter med fetma är mer lata än andra 

patienter (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007, ss. 335, 338). Även en svensk 

studie kom fram till att personal ansåg att viktproblem kunde härledas till brist på personlig 

kontroll. Vissa patienter med fetma var motiverade att göra en förändring men flera ansåg att 

många patienter med fetma var lata (Engström, Skytt, Ernesäter, Fläckman & Mamhidir, 2013, 

s. 200). Personal ansåg även att fetma kunde vara en känslig fråga att ta upp med patienten 

samtidigt som de flesta upplevde det givande att arbeta med denna patientgrupp och att de 

känner empati för dem (Brown et al. 2007, s. 335). Livsstilsrelaterade frågor ansågs även vara 

svåra att ta upp och diskutera med patienten. Studien betonade även det personliga ansvaret för 

livsstilsrelaterade frågor. Vårdarna ansåg att patienterna själva borde ta upp ämnet, då 

patienterna har ett egenansvar (Jallinoja et al., 2007, s. 246). 

 

Enligt Brown et al. (2007) upplevde sjuksköterskorna att de hade en annan uppfattning än 

patienterna gällande orsak till fetma. Patienten lade gärna orsaken till fetman utanför 

egenkontrollen i större grad än sjuksköterskorna. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det 

handlade om ett personligt ansvar att besluta om sitt livsstilsval. För att lyckas behöver man 

även se på familjen och patientens historia (s. 338).  Det ansågs viktigt att lära känna patientens 

vardag för att kunna skräddarsy en behandling för den enskilda patientens behov (Gudzune et 

al., 2012, s.154). För att klara långsiktiga förändringar borde man alltid inventera patientens 

motivation för att interventionerna ska bli så bra som möjligt. Då det vanligtvis handlade om 

långsiktiga förändringar fick ofta distriktssjuksköterskan en nyckelroll vid behandlingen av 

patienter med fetma (Engström et al., 2013, s. 198). 



8 
 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Fetma ökar bland befolkningen och är ett växande problem både för den enskilda människan 

men även för hela samhället och ekonomin. Dess följder belastar sjukvården idag och troligtvis 

ännu mer i framtiden. För en hållbar framtid bör det hälsofrämjande arbetet utvecklas bland 

annat genom att ta tillvara på de resurser som finns tillgängliga på ett klokt sätt. 

  

Frågan är hur distriktssjuksköterskan på bästa sätt kan hjälpa till med att väcka vilja till att göra 

en livsstilsförändring hos patienter med fetma. Hur tänker distriktssjuksköterskan kring vad det 

är som väcker viljan och ger patienten kraft att lyckas i kampen mot sin fetma? Att hitta 

distriktssjuksköterskans framgångsfaktorer för att nå den unika individens mål och resurser 

behöver kartläggas. 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur distriktssjuksköterskan kan motivera patienter med fetma 

till livsstilsförändring för en god hälsa. 

 

METOD 

Design 

Denna studie har en beskrivande design med en kvalitativ ansats. Ansatsen önskar ge 

omfattande sammanfattning av en händelse i det vardagliga eller beskrivningar av ett fenomen, 

menar Sandelowski (2000, ss. 338–339). Insamling av data i denna studie har utförts med 

kvalitativa intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 35) menar att en intervju 

handlar om ett utbyte av kunskap mellan forskare och informant. Fördelar med kvalitativa 

intervjuer är att frågorna kan anpassas under intervjun även om en intervjuguide finns 

utformad, som i denna studie (bilaga 1). Följdfrågor i en kvalitativ intervju utvecklar vidare 

resonemanget och ordningen på frågorna kan justeras under intervjun. Fenomenet som belyses 

under intervjun presenteras i en mer nyanserad dimension tack vare ansatsen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38). Data från intervjuerna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 213–214). 

 

Undersökningsgrupp 

Författarna har eftersträvat att maximera olikheterna bland deltagarna för att få så många 

nyanser som möjligt. Inklusionskriterier för studien var utbildade distriktssjuksköterskor som 

arbetade på olika vårdcentraler i västra Sverige. Deltagarna kom i kontakt med patienterna via 

bokade besök. Ibland hade patienterna själva tagit initiativet till bokningen och ibland efter 

uppmaning av läkare. Deltagarna arbetade i offentlig vård och på privata vårdcentraler med 

geografisk spridning i västra Sverige. Deltagare var åtta kvinnliga distriktssjuksköterskor från 

landsbygd och storstad. Tre deltagare arbetade på privata vårdcentraler och fem var offentligt 

anställda. Yrkeserfarenheten varierande från 1,5–21 år. Medelvärdet på arbetslivserfarenhet 

var 11 år. Åldern varierade mellan 43–59 år med en genomsnittsålder på 51 år. 

Exklusionskriterier var distriktssjuksköterskor med ytterligare specialistutbildning som astma- 

och kol-sköterska eller diabetessköterska. Dessa områden innebär att det finns specifika 

behandlingsriktlinjer då det gäller exempelvis kost och fysisk aktivitet. 

 

Datainsamling 

Metoden för datainsamling är kvalitativ intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 143) 

lämpar sig intervjuer vid induktiv utforskning av kvalitativa samtal. Intervjuerna omfattade 
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följande teman: livsstilsförändring, hälsofrämjande och motivering med öppna frågor som Toft 

(2010, s. 42) rekommenderar vid kvalitativ intervju. Hög grad av struktur innebär, enligt Toft 

(2010, s. 40), att intervjun har en uppbyggnad som håller sig till samma område. En 

intervjuguide (bilaga 1) skapades utifrån denna ambition och bestod av öppna frågor då 

författarna önskade få distriktssjuksköterskan att berätta om sina upplevelser i ämnet. En bra 

intervju, menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 202), uppstår då möjlighet till spontanitet 

tillåts, därför bör inte allt vara planerat. Intervjuerna startade med en öppen fråga som handlade 

om hur distriktssjuksköterskan kunde väcka vilja till förändring av livsstilen. Den var till för 

att leda in informanterna på ämnet. De övriga frågorna var också öppna men lite mer specifika 

i sitt utformande. Informanterna fick inte se frågorna i förväg utan de kom i kontakt med dem 

först då författarna ställde frågorna för att det skulle bli så lika förutsättningar som möjligt. 

Intervjuerna som varade 40–60 minuter, spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna 

genomfördes av bägge författarna på informanternas arbetsplatser i ett avskilt rum. För att testa 

intervjuguiden gjordes en första intervju på prov. Denna visade att intervjuguiden fungerade 

bra och därför behövdes inga förändringar göras. Provintervjun inkluderades i materialet. 

 

Dataanalys 

Analysen är gjorda utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 

106). Analysprocessen utfördes stegvis. Först transkriberades intervjuerna till text samma dag 

av den som intervjun utfördes. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 213) uppger att 

delar av text behöver ses i sitt sammanhang, eftersom text skapar sitt innehåll i sin kontext. 

Därför lästes de inspelade intervjuerna flera gånger av båda författarna för att få en känsla för 

helheten. Därefter utkristalliserades meningsbärande enheter som sedan kondenserades för att 

göra texten kortare utan att ändra innehåll. Vid kvalitativ innehållsanalys fokuseras på att hitta 

mönster i textens innehåll, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 213). Sedan 

skapades ett dokument där alla meningsbärande enheter dokumenterades för att sedan 

analyseras vidare. Efter kondensering sker abstraktion och betydelsen i texten ska då framträda 

utifrån syftet i studien. Två huvudkategorier analyserades fram tillsammans med tillhörande 

underkategorier, vilka styrks med citat som presenteras i resultatet. Se exempel på analys i 

tabell 1. Kategorierna valdes med omsorg efter att författarna läst texten om och om igen. 

Tillförlitligheten ökar om analysarbetet beskrivs noggrant enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017, s. 223). Data från intervjuer kan både ha ett manifest och ett latent innehåll, 

där det latenta kommer fram ur en djupare och bakomliggande andemening. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017, s. 213) avgör kvaliteten på intervjuerna och studiens syfte om 

innehållet blir latent eller manifest eller en blandning. I denna studie finns en blandning mellan 

latent och manifest innehåll. 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

menings- 

enhet 

Under- 

kategori 

Kategori 

Patienten får styra samtalet själv och 

lägga upp planen tillsammans med mig. 

(4) 

Patienten berättar 

och det resulterar i 

gemensam 

planering 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

Patienter ser ibland bara hinder, kanske 

inte har förmåga att se möjligheter. Att 

stärka patienten, vad kan jag göra och 

vad är hinder och vad är möjligheter. 

(4) 

Kartlägga 

patientens 

förutsättningar 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

Planerar vid återbesök tillsammans med 

patienten, med delmål, en patient gick 

ner 36 kg, hade en utbildad 

hälsopedagog hemma men kom till oss, 

ville göra det på sitt vis. Många 

använder oss som verktyg och 

bollplank - fast de vet själva. (8) 

Återbesök planeras 

tillsammans med 

patienten med 

delmål 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

Försöker planera konkreta saker 

tillsammans med patienten efter 

patientens förutsättningar (7) 

Planera konkret 

utefter individens 

förutsättningar 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

Försöker planera tillsammans med 

patienten, försöker hitta rätt spår om de 

inte är intresserade. Försöker finna mål. 

(6) 

Planera i samråd, 

övertyga 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

Försöker få patienten att göra en plan 

med olika mål och kanske små 

fokusområden så det inte blir för 

mäktigt (1) 

Rimlig målsättning 

och planering 

Gemensam 

planering av 

vården 

Individanpassad 

vård 

 

Forskning vill ge ny kunskap men det finns sällan en absolut sanning utan det handlar om 

tolkning, därför är det av stor vikt att visa trovärdighet som forskare. Studiens trovärdighet 

synas utifrån begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet, enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017, ss. 222–225). Trovärdigheten påverkas av förförståelse hos dem 

som undersöker fenomenet och utifrån detta antagande färgas analysen av forskaren. 

Förförståelse handlar om den kunskap som forskaren har sedan tidigare (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2017, s. 222). Författarna till denna studie är väl medvetna om att förförståelsen i 

ämnet kan påverka giltigheten. Förförståelsen har diskuterats löpande under arbetet för att den 

ska påverka så lite som möjligt. Intervjuguide har utformats så strukturerat som möjligt för att 

alla intervjuer i studien ska ha samma förutsättningar under samtalet. Detta gjordes för att 

garantera objektiviteten i studien. En svaghet i gruppen av informanter är att det saknas män, i 

övrigt upplevs god spridning då det gäller ålder, erfarenhet, geografi, utbildning samt andelen 

privata och icke privata vårdcentraler. 
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Etiska frågeställningar 

Det är betydelsefullt att forskning sker efter reflektion på etisk grund (Vetenskapsrådet (2017, 

s. 17) och etiska riktlinjer vid intervju är till god hjälp för forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 105). Individskyddskravet måste respekteras i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 6–

14). Enligt informationskravet gavs våra informanter information om studiens syfte både 

skriftligt och muntligt, samt informerades om metoden och frivilligt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna i studien själva bestämmer över sin medverkan 

vilket är en förutsättning för att få träffa informanterna. Intervjun fick avbrytas när som helst 

och utan motivering, denna information fick informanterna via brev (bilaga 2 och 3) och 

repeterades även muntligt före intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att data från 

intervjuerna inte kan spåras till informanterna samt att inga obehöriga har tillgång till data. 

Nyttjandekravet innebär att data från intervjuer endast används i detta arbete. Informanterna 

informerades om nyttjandekravet och konfidentialitetskravet innan intervjun. 

 

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första 

huvudkategorin är “Vårdande relation vid livsstilsförändring” med underkategorierna Bygga 

tillit genom ärlighet utan fördömanden, Beslut om förändring kommer från patienten, 

Medvetandegöra effekten av livsstil och Vänta in patienten. Den andra huvudkategorin är 

”Individanpassad vård” med tillhörande underkategorier: Lyssna för att finna motivation hos 

patienten, Gemensam planering av vården och Patientens behov av stöd från omgivningen. 

Nedan redovisas citat med en siffra för att illustrera källan ur vilken data kommer från. 

Vårdande relation vid livsstilsförändring 

Vårdande relation vid livsstilsförändring kännetecknas av hur relationen byggs upp genom 

ärlighet och tillit utan fördömanden. Under denna huvudkategori presenteras hur 

distriktssjuksköterskorna ser på relationen med patienten och hur en god relation kan byggas 

upp för att skapa trygghet. Den beskriver att beslutet om vilja göra en förändring behöver 

komma från patienten. För att patientens vilja till förändring ska väckas behöver patienten 

medvetandegöras. Slutligen beskrivs att livsstilsförändringar tar tid och att 

distriktssjuksköterskan därför behöver vänta in patienten. 

 

Bygga tillit genom ärlighet utan fördömanden 

Distriktssjuksköterskans förhållningssätt har stor betydelse då det gäller att bygga relationen 

mellan patient och vårdare. Samspelet är betydelsefullt för mötet och för att tillit ska skapas. 

En distriktssjuksköterska berättar: ”Man måste lära känna varandra lite, respektera och lyssna 

för att det ska bli bra” (5). 

 

En god vårdande relation med patienten är betydelsefullt i arbetet med att motivera patienten 

med fetma till livsstilsförändring. Distriktssköterskan behöver lyssna in vad patienten berättar. 

Flera av informanterna understryker vikten av ärlighet för att patienten ska våga berätta om 

sina upplevelser. En distriktssjuksköterska beskriver detta på följande sätt: 

 

”De känner att man är öppen och rak på sak... Uppskattar uppskattar att säga precis som det 

är. Jag börjar alltid med att de ska känna sig välkomna och känna trygghet” (3). 
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Patienten behöver känna sig trygg och bekväm för att våga öppna upp och samtala med 

distriktssjuksköterskan. Det handlar om att visa omsorg om patienten och att vara tillgänglig. 

Tålamod måste finnas i relationen för att ge tid och utrymme till insikt och att se 

framåtblickande. Det upplevs viktigt med kontinuitet för att främja trygghet och visa att 

distriktssjuksköterskan finns tillgänglig vid behov av hjälp. 

 

Förhållningssättet i vårdrelationen är utgångspunkten och mötet formas utifrån individens 

personliga integritet. “Det är olika för olika patienter, det beror på vem man har framför sig” 

(6). En god relation byggs upp successivt. För att skapa en god relation krävs det att 

distriktssjuksköterskan bygger upp ett förtroende. Detta beskrivs av en distriktssköterska: ”Det 

gäller att skapa ett förtroende där patienten inte känner sig misslyckad, så de vill komma 

tillbaka, även om det inte blev som de hade tänkt” (4). 

 

Här beskrivs vikten av att inte stöta bort patienten genom skuldbeläggning utan istället väcka 

patientens vilja att komma till mottagningen för samtal om livsstilsförändring. En god relation 

är en förutsättning för att kunna nå varandra i mötet. En vårdande relation bör utgå från den 

enskilda människan, vara förtroendefull, respektfull och inte fördömande. Detta gör att viktiga 

frågor kan ställas: ”När man fått ett förtroende, tillit och det finns i luften att kan man fråga 

vissa saker” (4). När en god relation har etablerats finns förutsättningar för att patienten berättar 

om sin situation och ett förtroligt samtal blir möjligt. Det är viktigt att visa respekt och undvika 

egna värderingar. 

 

”[...] inte vara fördömande. Att tro att de har ätit sig till detta enbart är felaktigt. Det är inte 

roligt att höra att man ätit sig till fetma... Det finns en bakgrund, en historia, Det är viktigt att 

lyssna på den ” (4). 

  

Det finns patienter som inte orkar förändra sina levnadsvanor och vill ha en snabb lösning av 

problemen. Utebliven respons kan upplevas frustrerande för distriktssjuksköterskorna. En 

distriktssjuksköterska säger: “Om de inte lyckats med det som vi pratat om så är det ännu 

viktigare att komma och jag lovar att inte skälla på dem” (5). Ibland händer det att 

distriktssjuksköterska och patient kommit överens om att patienten ska försöka nå ett delmål 

och fokuserar på att göra vissa mindre och stegvisa förändringar. Då kan det vara tryggt för 

patienten att veta att hen kan komma tillbaka nästa gång utan att känna skuld och skam vid ett 

eventuellt misslyckande. 

 

Beslut om förändring kommer från patienten 

Det är viktigt att försöka förstå vad patienten behöver hjälp med. Kanske är det så att patienten 

har behov som behöver lösas innan patienten är redo att göra en livsstilsförändring. En 

distriktssjuksköterska beskriver det på detta vis:“Det är viktigt att tänka på helheten, att man 

ser alla pusselbitarna i den personens situation. Att hjälpa den personen med rätt sak” (4). 

 

Det kan ibland vara frustrerande för distriktssjuksköterskan då förändring uteblir men det är 

patienten som styr om det blir ett förändringsarbete eller ej. “Jag pratar mycket med 

patienterna. Ansvar för sin egen hälsa. Vi kan ge redskap för det, vi kan ge tips, information – 

men vi kan inte göra arbetet åt våra patienter. Utan de står själva för arbetet” (1). 

 

Distriktssjuksköterskan kan erbjuda hjälp och stöttning längs med vägen. En 

distriktssjuksköterska beskriver att hon brukar försöka få patienten att förstå att hen väljer om 
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en förändring ska påbörjas eller ej: “Jag säger till patienten att det handlar om ditt liv, och det 

är bara du själv och det är bara du själv som kan göra något åt det. Det är bara du som lägger 

år till ditt liv” (7). 

 

Då patienten inte är redo att göra livsstilsförändring av olika anledningar, behöver patienten 

medvetandegöras om vad en livsstilsförändring kan innebära och vad som kan hända om en 

förändring inte görs. En distriktssjuksköterska beskrev arbetet med att hjälpa patienter att göra 

en livsstilsförändring som att: ”levnadskonst är lika viktigt som läkekonst” (4). För att kunna 

stödja patienten till att vilja ta ansvar för en livsstilsförändring, behöver patienten känna att hen 

faktiskt vill och patienten behöver förstå varför det är viktigt att ta hand om sin hälsa. 

 

Ibland uttrycks viss frustration över att en del patienter inte söker hjälp med att förändra 

livsstilen förrän de har drabbats av ohälsa. Det finns fler vägar att gå för distriktssjuksköterskan 

för att stödja patienter med fetma men det tar tid att förändra levnadsvanor vilket gör att 

hälsofrämjande vård ofta pågår under en längre tid. Som vårdare behövs tålamod och acceptans 

för människors olikheter. 

 

Medvetandegöra effekten av livsstil 

God dialog mellan distriktssjuksköterska och patient är betydelsefullt för att öka motivationen. 

Kunskap är viktigt och kan förmedlas på olika sätt. Det viktigaste är att patienten förstår den 

givna informationen och därmed har möjlighet att ta till sig denna för att kunna applicera den. 

För att hälsoprocessen ska sättas i rörelse behöver patienten medvetandegöras så att hen förstår 

konsekvenserna av olika handlingar. Information som ges bör vara tydlig och det kan vara bra 

att studera informationen tillsammans med patienten för att säkerställa att patienten förstått: 

 

“Många gånger drog jag ut papperskopia och läste tillsammans med patienten. Lite 

information som exempelvis från 1177 eller riktlinjer, då ser patienterna att det är förankrat 

och inget vi hittat på” (1). 

 

Patienten får därmed möjlighet att få svar på eventuella oklarheter eller frågor medan 

distriktssjuksköterskan får en uppfattning om patienten förstått den givna informationen. Det 

handlar om att berätta vad patienten själv kan göra för att bevara hälsa och det räcker ofta med 

det lilla, ett steg i taget. Detta behövs för att stärka viljan och låt patienten veta att hen inte är 

ensam på resan. Det gäller att “stärka patientens egen vilja, låta dem veta att du finns, det ger 

hopp och trygghet” (8). Alla patienter ska få så goda chanser som möjligt att förstå 

informationen och uppleva den betydelsefull och inspirerande. Varje människa är unik med 

olika förutsättningar och därför behöver informationen vara individuellt anpassad. Ibland kan 

patienterna behöva gå hem och fundera efter informationen de fått. ”Oavsett hur mycket 

kunskap man har så handlar det om att nå patienten ... det handlar om att vänta in, då det 

gäller levnadsvanor, vänta in patienten och se, de ropar på din hjälp” (8). 

 

Vid arbete med livsstilsförändring går det inte att ha bråttom. Distriktssjuksköterskorna ser lite 

olika på kunskapsbehovet, beroende på var de arbetar. Distriktssjuksköterskor som arbetar i 

områden med låg socioekonomisk status upplever att det finns en stor kunskapsbrist hos 

patienterna. I dessa områden kan språkliga utmaningar försvåra samtalen. Vid arbete i områden 

med socioekonomisk status på medelnivå upplevs inte samma kunskapsbrist. Informanterna 

poängterar att informationen ska vara informativ men inte skrämmande. De önskar att patienten 

kan känna den inspirerande och se nyttan med informationen. Information och utbildning kan 

resultera i en ökad motivation och självständighet hos patienterna. 
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Alla patienter upplever inte fetma som ett problem och då behöver patienten medvetandegöras 

genom samtal. Ibland tycks det vara bra att motivera patienter till livsstilsförändring genom att 

visa på siffror och olika mätvärden. Om mätvärden bara visas upp för patienten utan förklaring 

blir det bara siffror för patienten men om de förklaras kan det ibland uppfattas som en trigger 

till förändring. 

 

Vänta in patienten 

Då distriktssjuksköterskan får ta del av vad patienten upplever kan hen lättare hjälpa patienten 

med livsstilsförändring. Ibland har patienten ett tungt bagage och det finns kanske andra delar 

än fetman som behöver åtgärdas först. Det gäller att ha tålamod. En distriktssjuksköterska 

berättar: “Inte säga så mycket, då patienten har andra saker bakom, man behöver se detta då 

det gäller levnadsvanor… att vänta in patienten” (8). 

 

Att dela tålamod och hopp tillsammans med patienten är ibland en viktig del. Patienten kanske 

inte lyckas första gången med en förändring. Då gäller det att inte tappa modet utan försöka 

igen. “Erfarenheter från patienter säger att det kanske inte går bra första året men jag har 

hela livet på mig” (8). Det får inte gå för fort, livsstilsförändring måste få ta tid. Det kan ibland 

vara så att patienten behöver gå hem och fundera över situationen och sedan komma tillbaka 

för fortsatt råd och stöd. 

 

Flera informanter ansåg det vara fördelaktigt om patienten själv tog initiativ till uppföljning, 

vilket gjorde att vårdarna fick vänta in patienten ibland. Uppföljningen i den hälsofrämjande 

vården kan variera vilket betyder att det finns flera vägar att gå. Vissa distriktssjuksköterskor 

har framgång via telefonuppföljning och andra erbjuder uppföljning direkt. 

 

“[Det] gäller att skapa förtroende där patienten inte känner sig misslyckad om de inte vill 

komma tillbaka eller om det inte blev som de tänkt sig” (4). 

 

Flera distriktssjuksköterskor anser att individuellt utformade uppföljningssamtal är av stor 

betydelse. Genom att vänta in patienten i samtalet, stannar patienten upp och reflekterar och 

kommer ibland själv fram till vad hen vill göra. Distriktssjuksköterskorna uttrycker att de är 

patientens medvandrare och guidar patienten då de behöver hjälp. Det gäller att vara uthållig. 

Patienterna behöver ofta tid i den hälsofrämjande vården och det handlar om att ha tålamod 

och acceptans för patienters likheter och olikheter. 

Individanpassad vård 

Under denna huvudkategori belyses olika sätt att gå till väga för att stödja patienten med fetma 

vid livsstilsförändring. Det handlar om att lyssna på patienten för att finna patientens egen 

motivation. Distriktssjuksköterskan planerar sedan vården gemensamt med patienten utifrån 

patientens kontext och förutsättningar. 

Lyssna för att finna motivation hos patienten 

Då en vårdare lyssnar aktivt och är lyhörd blir det ibland tydligt att patienten själv vet som 

behöver göras, vilket bör uppmärksammas och uppmuntras. Distriktssjuksköterskan kan även 

genom lyssnande fånga upp små ting som sedan tydliggörs för patienten för att väcka vilja och 

motivation hos patienten. Då distriktssjuksköterskan lyssnar får hen även en helhetsbild över 



15 
 

hur det ser ut för patienten vilket är nödvändigt för att patienten ska få hjälp med rätt sak. Vid 

ett lyckat vårdande möte finns goda chanser att så ett frö som patienten sedan vårdar vidare. 

Det är inte bara det talade ordet som är av betydelse i sammanhanget utan även kroppsspråket 

har stor betydelse. En distriktssjuksköterska berättar: 

 

”Det första jag tänker på är att jag måste möta personen i fråga. Jag måste få till ett möte och 

där kan jag också känna att jag är närvarande i mötet och lyssna in patienten... det är 

utgångspunkten” (3). 

 

Här beskrivs vikten av ett vårdande möte där distriktssjuksköterskan lyssnar. Hon vill få 

patienten att känna sig betydelsefull och bekväm så att patienten känner sig trygg att berätta 

vilka behov hen har. Ibland kanske patienten har andra behov som behöver lösas innan arbetet 

med livsstilsförändring kan påbörjas. En distriktssjuksköterska beskrev det på detta vis: 

 

“Ger man den person man möter lite mer tid i början där man verkligen inriktar sig på den 

personen kan de nöja sig med kort feedback sedan... Det är viktigt att tänka på helheten, att 

man ser alla pusselbitarna i den personens situation. Att hjälpa den personen med rätt sak” 

(4). 

 

Då distriktssjuksköterskan ger tid och försöker förstå patienten blir patienten ibland mer 

självgående då patienten kanske får en bättre individanpassad plan utifrån förväntningar och 

mål. En distriktssjuksköterska menade att om patienten fick en möjlighet vid första mötet att 

beskriva sina behov så kan det resultera i ett mer framgångsrikt motivationsarbete. 

 

Gemensam planering av vården 

Distriktssjuksköterskorna försöker på olika sätt stödja patienten till att vilja ta ansvar för sin 

hälsa och strävar efter att igångsätta hälsoprocessen och på olika vis hjälpa patienten över 

hindren. Vidare beskrivs att det är svårt att bryta mönster som skapats tidigt i livet. Därför 

behövs inventering av olika hinder för att motivera och stödja till nya levnadsvanor. En 

distriktssjuksköterska berättar: “Jag kommer med förslag för att hjälpa dem över hindren, 

ringer upp dem för att fråga hur det går, men alla vill inte ha den hjälpen” (6). 

 

Distriktssjuksköterskan känner till olika metoder för att komma över hinder och kan 

tillsammans med patienten försöka finna strategier att ta sig runt hindren. Det är dock patienten 

själv som måste fatta beslutet och ibland vill inte patienten ha någon hjälp alls. För att kunna 

hjälpa patienten behöver vårdaren förstå patientens livsvärld, hens unika upplevelser och 

behov. Samtalets betydelse lyfts genomgående fram som en viktig del för att förstå den unika 

patienten. En informant säger: “För vi är ju komplexa individer och vi har olika sårbarhet. Vi 

behöver hjälp i att stärka oss själva och tro på oss själva, och det kan vi ju” (3). Det handlar 

om att guida patienten, få hen att tro på sig själv. Det finns inga givna mallar men det handlar 

om att försöka förstå vilka patientens behov är och ställa de rätta frågorna.  

 

Då distriktssjuksköterskan samtalar med patienten blir det ibland tydligt vilka önskningar och 

behov som patienten har. Olika behov kräver olika insatser vilket gör att en ny plan behöver 

skräddarsys till varje patient. Det är viktigt att lyfta fram ömsesidiga förväntningar och 

tydliggöra vad distriktssjuksköterskan kan bidra med för att stödja patienten. Det är vidare 

viktigt att klargöra syftet med besöket och bjuda in till delaktighet. En distriktssjuksköterska 

säger: “Jag sitter inte här och pratar om sådant du inte är intresserad av, då öppnas ofta dörrar 

i samtalet upp som de inte hade gjort innan” (4). 
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Distriktssjuksköterskan visar tydlighet och patienten bjuds in. Delaktighet i vården är viktigt 

både för patient och för vårdare. Patienten är experten på sin kropp medan 

distriktssjuksköterskan bidrar med förståelse och kunskap och kan ses som en guide och 

samordnare för patienten. 

 

“När man har samtalet är det viktigt att vi läser av var patienten befinner sig i livet och vad är 

rimligt. Det hjälper inte om jag sitter och pratar kost utan att det har betydelse och innebörd 

för individen. Se helheten. Det handlar att personen framför mig måste lösa A innan denna kan 

gå vidare och lösa B… det gäller att jobba långsiktigt. Och lotsa de personer till rätt 

hjälpinstanser som behövs.” (4). 

 

Planeringen av vården bör utformas tillsammans med patienten och planen bör innehålla 

rimliga mål och delmål. Kartläggning av hinder, behov, resurser och olika möjligheter visade 

sig vara fördelaktigt för att komma framåt. En distriktssjuksköterska uttrycker detta på följande 

vis: “Många använder oss som verktyg och bollplank, fast de vet själva… jag kan inte göra 

jobbet för patienten, de måste göra det själva” (8). 

 

Användandet av enkla metoder och konkreta råd är ofta bra. Det visar sig vara betydelsefullt 

att betona en liten viktnedgång eller att endast stoppa en viktökning. De flesta patienterna 

är även glada över en liten förändring. Det är svårt att ändra levnadsvanorna. Det handlar om 

att ändra rutiner och motiveras till att bibehålla förändring. En distriktssjuksköterska menar att 

målbilden är att få patienten att ändra beteende över tid och inte fokusera på olika mätvärden. 

“Levnadsvanor och rutiner är A och O. Levnadsvanor handlar om att få in rutiner” (3). 

Distriktssjuksköterskan beskriver här att goda rutiner är viktigt för att förändra och bibehålla 

nya vanor. Det kan handla om stora förändringar för individen och dess familj eller mindre 

saker som att byta ut vissa måltider. Kanske handlar det bara om att komma och väga sig för 

att bibehålla den nya vanan. Patienten styr planeringen och distriktssjuksköterskan ger olika 

verktyg för att skapa förutsättningarna. Ibland kan det vara bra att patienten får visa praktiskt 

hur hen tänker eller vad hen gör: 

 

“Vi brukar göra en klocka där man får tala om för mig vad man äter på ett dygn, då ser man 

lite grand hur dagen ser ut… och då brukar de själva fundera ut vad de kan ta bort och 

förändra” (2). 

 

Det är bra att använda sig av olika metoder: visuella, muntliga eller i text. Här blir patienten 

delaktig då hen får visa och fundera själv. Distriktssjuksköterskorna arbetar med 

livsstilsförändring på olika sätt utifrån de riktlinjer som finns för arbetet med patienter med 

fetma. De lokala riktlinjerna är ett stöd i arbetet för vissa då de kan vara användbara vid 

exempelvis rådgivning. För en del var riktlinjerna okända. 

 

Patientens behov av stöd från omgivningen 

Människor lever i ett sammanhang och formas tillsammans med andra utifrån sin kontext. De 

närstående påverkar patienten på olika sätt. Ibland kan det vara bra att bjuda in närstående vid 

arbete med livsstilsförändring då det kan underlätta för patienten. En distriktssjuksköterska 

berättar: “De ska bli medvetna om att de gör de för det för deras egen skull och för familjen. 

För deras familj blir ju drabbade om de inte blir friska. [...] Å vi kom överens om med henne 

att hon ska börja röra på sig och hon kom överens med sin man och då började de med kortare 

promenader gemensamt” (1). Här finns ett ömsesidigt beroende mellan närstående och patient. 
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Ibland behöver det tydliggöras vid motivering till livsstilsförändring. Alla patienter har sin 

historia vilket ger olika förutsättningar. En informant som arbetade i ett område med låg 

socioekonomisk status berättade: 

 

“Jag tror att miljön och klass påverkar hälsan, men kanske inte alltid som man tror… Ibland 

kanske man tror att en viss person från en viss klass har en viss kunskap, vision men så visar 

det sig vara på ett helt annat sätt” (6). 

 

Det gäller att inte vara fördomsfull i mötet med patienterna men kunskap behövs om hur 

patienten påverkas av sin omgivning. Kultur och familj påverkar. Om allt fungerar känner 

patienten trygghet i ett meningsfullt sammanhang. En distriktssjuksköterska berättar hur hon 

motiverar patienter: “Motivera dem att komma ut, få en gemenskap, det är ju väldigt 

betydelsefullt. Alltså känsla för sammanhang” (3). 

 

Patienten är beroende av sin kontext och vice versa. Känslan av att betyda något för någon och 

att vara en del av en helhet är viktigt. För att lyckas motivera en människa till livsstilsförändring 

behöver patienten känna det meningsfullt att göra en förändring. Meningsfullheten finner vi 

ofta i patientens närhet, men inte hos alla. 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien visade att distriktssjuksköterskorna upplevde förhållningssättet i mötet som viktigt vid 

byggandet av en god vårdande relation. De poängterade den unika människan och dess 

livsvärld. I det hälsofrämjande vårdandet upplevde de sig som en guide eller rådgivare. De 

belyste vikten av att patienten själv behövde fatta beslutet om förändring och att gemensam 

planering var bra för att öka delaktigheten. För att stödja patienter mot en ny livsstil ansågs det 

värdefullt att medvetandegöra patienten om konsekvenserna av vanor och handlingar. 

 

Distriktssjuksköterskan hjälper människan se möjligheter för att nå välbefinnande och hälsa. 

Kropp, själ och ande är sammanflätade och beroende av varandra och kan inte existera utan 

varandra (Lindwall 2017, ss. 118, 122). Distriktssjuksköterskorna konstaterade att detta 

behöver beaktas i mötet med patienterna. Hur människan uppfattas och betraktas av vårdaren 

genomsyrar vårdandet vid planering och genomförande (Lindwall 2017, s. 113). Detta 

beskriver distriktssjuksköterskorna i studien då de utgår från enskilda individer och deras 

livsvärld i mötet. De var väl medvetna om att alla människor är unika och de beaktade att 

patienten påverkas av sin kontext, vilket gör livsstilsförändringar till ett komplext fenomen. 

Det handlar alltså inte bara om att ge råd om kost och ökad fysisk aktivitet utan det handlar om 

att stödja patienten längs med en slingrig väg. Livsstilsförändring handlar inte bara om att ge 

olika praktiska råd. Den stora utmaningen är att få patienten att vilja göra en förändring och 

först då kan praktiska råd ge goda resultat över tid. Malm och Wiklund Gustin (2017, s. 135) 

skriver att vårdandet handlar om att lyfta patientens personliga styrkor och resurser utefter 

patientens unika livssyn, vilket stämmer väl överens med hur distriktssjuksköterskorna såg på 

vårdandet av patienter med fetma. 

 

Distriktssjuksköterskans förhållningssätt har stor betydelse då det gäller att bygga relationen 

mellan patient och vårdare. Samspelet är betydelsefullt för mötet och för att tillit ska skapas. 

En god relation är betydelsefullt då distriktssjuksköterskan stödjer den enskilda människan i 

hälsoprocessen. Studien visade att flera distriktssjuksköterskor betonade att mötena i huvudsak 

handlade om att stödja och ge råd längs med vägen. I möten med patienter med fetma som var 
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i behov av att göra en livsstilsförändring betonades ärlighet som en betydelsefull komponent 

för att patienten skulle våga berätta om sina upplevelser. Andra begrepp som framträdde i 

intervjuerna som betydelsefulla var: tillit, positivt förhållningssätt, samt ömsesidig respekt och 

förståelse. För att kunna förstå patienten och hjälpa att uppnå en högre grad av hälsa behöver 

distriktssjuksköterskan lyssna in patienten för att förstå hur livet ser ut för just den patienten 

som sitter framför. Genom att lyssna vad patienten berättar kan man fånga upp små guldkorn, 

som senare kan visa sig vara värdefulla att spinna vidare på. Kanske är det så att patienter med 

fetma har andra bekymmer som först behöver åtgärdas innan hen orkar ta i tag i fetman. För 

att lyckas göra en förändring behöver patienten förstå den verkliga orsaken till problemet och 

lösa det först. Holm-Ivarsson (2013) skriver att en av de viktigaste motivationskomponenterna 

är att få patienten att förstå att de själva har resurserna som krävs för att göra en viktförändring. 

 

Motivation utvecklas i ett sammanhang och vi lever med andra människor omkring oss och 

följer vanligtvis de uttalade värderingar som finns i de sammanhangen (Holm-Ivarsson 2013, 

ss. 232-233). Distriktssjuksköterskorna i denna studie poängterade vikten av att se och förstå 

hela människan i alla situationer då hens sociala kontext spelar stor roll. Familjen har stor 

betydelse men distriktssjuksköterskorna betonade att patienten är viktig för familjen - ett 

ömsesidigt beroende, vilket betyder att om man ska förändra en levnadsvana behöver ofta 

familjen engageras. Även Kirkevold (2003, s. 33) menar att familjen kan påverka 

familjemedlemmarnas hälsa och välbefinnande på både ett bra och dåligt sätt. Det kan vara 

svårt för en familjemedlem att förändra vanor om inte hela familjen gör en förändring. Vanor 

grundas tidigt i livet så det är viktigt att få med hela familjen från början, då det är svårt att 

senare i livet bryta vanor och mönster. 

 

I studien kunde konstateras att distriktssjuksköterskor som arbetade i socialt utsatta områden 

såg en stor kunskapsbrist hos flera av patienterna. De poängterade vikten av att anpassa 

informationen både innehållsmässigt och om möjligt att ge skriftlig information som patienten 

kunde förstå. En av hörnstenarna i det vårdande mötet är att skapa en förtroendefull relation. 

Vissa patienter har mer kunskap än andra och vissa människor har sociala problem, alla med 

olika förutsättningar. Hens olika förutsättningar behöver uppmärksammas och tas hänsyn till, 

vilket även distriktssjuksköterskorna i studien uppmärksammade. Kleher och Parker (2013, s. 

218) beskrev att det var betydelsefullt att stödja patienten fysiskt och emotionellt och de 

poängterade vikten av kontinuitet och främjandet av den goda relationen. I denna studie 

poängterades den unika människan och distriktssjuksköterskorna var fokuserade på samtalet 

och relationen, för att förstå patienten och därefter tillsammans med patienten arbeta mot ett 

gemensamt mål. I distriktsjuksköterskans hälsofrämjande vårdande bör hen stötta, ge råd och 

omvårdnad till hela familjer oavsett ålder, fysisk, psykisk, socialt och kulturellt perspektiv 

(Distriktssjuksköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 13). Med detta menas att all vård behöver 

anpassas till den enskilda individen, vilket distriktssjuksköterskorna i denna studie 

eftersträvade i den vårdande relationen med den unika patienten. 

 

Distriktssjuksköterskorna ansåg att patienten själv behöver ta mer ansvar för sitt liv. 

Ansvarstagande innebär olika för olika patienter. Ibland kanske patienten inte orkar ta ansvar 

för sitt liv och vill överlämna sig i vårdarens händer då kanske orken är slut. Denna studie 

visade att då distriktssjuksköterskor såg den unika människan framför sig i olika situationer 

och kontext, influerade det mötet i en positiv riktning där patienten uppmuntrades till att ta eget 

ansvar. Flera informanter poängterade vikten av att inte skuldbelägga patienten samtidigt som 

de betonade patientens eget ansvar. De beskrev att de kunde motivera, ge praktiska redskap 

men att de inte kunde göra arbetet åt patienten utan att de behövde göra det själva. 
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Distriktssjuksköterskorna beskrev att de försökte lyfta patientens styrkor och resurser. Ibland 

öppnades oväntade dörrar och samtalet tog en annan vändning. Då nya dörrar öppnas gäller det 

att vara följsam, lyssna och uppmärksamma det patienten säger för i dessa samtal kan det 

kanske komma fram ny information som kan vara värdefull. I Maijalas avhandling (2016, s. 

26) beskrivs vikten av att sträva efter att behandla patienterna utifrån ett helhetsperspektiv och 

att en kontinuerlig och förtrolig relation är gynnsam i det hälsofrämjande vårdandet. 

Livsstilsförändringar är komplexa och det är vanligtvis flera områden som berörs. För att 

patienterna ska känna delaktighet ansåg distriktssjuksköterskorna att det var viktigt att förstå 

var i livet patienten befann sig och efter det tillsammans göra upp en rimlig plan, ha tålamod 

och se helheten. För att få patienter delaktiga i att ändra vanor behövs en långsiktig planering 

(Kleher & Parker 2013, s. 218). Distriktssjuksköterskorna i studien bekräftade detta och de 

beskrev vidare att det var svårt för patienterna att bryta mönster och vanor, vilket gjorde det 

betydelsefullt att inventera eventuella hinder som patienten upplevde. Lika viktigt var det att 

finna olika motivations-triggers. Några komponenter som ökar viljan konstaterades vara att 

man såg små framsteg på vågen eller att kunna minska på en eventuell medicinering eller 

kanske slippa medicin helt (Gudzune et al., 2012, s. 154). Liknande scenarios beskrev av flera 

distriktssjuksköterskor i denna studie. De beskrev att sjukdom eller hot om sjukdom kunde vara 

en positiv trigger vid behov av livsstilsförändring. Studien kan konstatera att de flesta 

distriktssjuksköterskorna anser att alla människor har någon form av motivation inuti sig. För 

att hälsoprocessen ska komma igång behöver patienten själv vilja göra en förändring. Patienten 

behöver känna att det är meningsfullt att göra en förändring. Resultatet i denna studie visade 

att distriktssjuksköterskorna ansåg att patienten behöver medvetandegöras för att förstå varför 

exempelvis en livsstilsförändring behöver göras för att de inte ska drabbas av ohälsa. 

 

Vid livsstilsförändring händer det ibland att patienten stöter på olika hinder och dessa behöver 

patienten hjälp att komma över. Distriktssjuksköterskorna i denna studie gick in med tron att 

alla patienter har olika förutsättningar, vilket gör att man ofta behöver skräddarsy individuella 

lösningar. Distriktssjuksköterskan var ibland som ett bollplank eller rådgivare och de använde 

sig av olika visuella och praktiska hjälpmedel föra att möta den enskilda människans behov så 

att hen skulle ha så goda chanser som möjligt för att lyckas med att göra en livsstilsförändring. 

Flera av de artiklar som presenteras i bakgrunden under rubriken aktuell forskning berörde 

olika hinder, som vårdarna upplevde vid vårdandet av patienter med fetma. Till skillnad mot 

vilka hinder denna studie visade på, så beskrevs hinder i andra studier som exempelvis i 

Wilhelmssons och Lindbergs studie (2009) där vårdarna upplevde tidsbrist i arbetet med 

patienten, bristande samordning och ett bristande intresse från olika håll (Wilhelmsson & 

Lindberg 2009, ss. 157-161). I denna studie beskrevs hinder som att patienten kanske inte var 

redo till förändring eller inte ville ta emot hjälpen. 

 

Några distriktssjuksköterskor menade att patienten kanske inte alltid är redo för en förändring 

men om patienten blir medvetandegjord kan detta väcka viljan till att göra en förändring. 

Distriktssjuksköterskan erbjuder då sin hjälp, men det är upp till patienten att besluta om 

framtiden. Detta beskrevs även i Engqvists studie (2013) där det konstateras att patienten har 

ett egenansvar gällande beslutet om en livsstilsförändring ska göras och hen behöver själv 

aktivt påbörja resan, det handlar om att få patienten delaktig i sin hälsa. För i slutändan är det 

patientens egna mål, motivation och val som resulterar i en förändring och vårdaren lotsar fram 

patienten mot målet (Engqvist 2013, ss. 442-443). Vårdpersonal upplever ibland att en del 

patienter som säger sig vara villiga att göra en förändring, inte gör det som krävs och att det 

finns patienter som inte ansåg att en förändring var nödvändig alls (Jallinoja et al., 2007, ss. 

245–246). Detta gör att distriktssjuksköterskan behöver vara lyhörd på patienten framför sig 

för att förstå hens förutsättningar så att en god vårdande relation kan skapas. 
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I olika sammanhang där hälsa och ohälsa diskuteras kan det konstateras att mycket kan relateras 

till en känsla av sammanhang som består av de tre centrala begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen kan relateras med data från våra samtal med 

distriktssjuksköterskorna i studien då de beskriver hälsofrämjande vård. De är väl medvetna 

om att livsstilsförändring inte endast handlar om att ge råd om kost och fysisk aktivitet. Utan 

för att nå framgång behöver hänsyn tas till hela människan och det som är meningsfullt och 

betydelsefullt för just den individen. Känsla av sammanhang som en global hållning med 

varaktighet, menar Antonovsky (1991, s. 46), leder till tankar kring hållbarhet och enligt ett av 

Regeringskansliets (2017) globala mål för hållbar utveckling. Det innebär att alla människor 

ska kunna leva ett hälsosamt liv och uppnå välbefinnande i alla åldrar. Om människor ska 

kunna nå full kapacitet och bidra till samhällets utveckling, dvs. att använda begränsade 

resurserna på mest gynnsamma sätt, är god hälsa en förutsättning som bör eftersträvas 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

Distriktssjuksköterskans hälsofrämjande arbete är en del av helheten i strävan med att bevara 

människors hälsa. Hela befolkningens hälsa är i fokus och det arbetas på olika arenor för ett 

friskare samhälle. Det hälsofrämjande arbetet handlar om alla, inte enbart människor som är 

riskzonen för vissa sjukdomar. Det finns även ett hållbarhetsperspektiv där man undersöker 

olika interaktioner som exempelvis ekonomi och miljö. Det handlar om en jämlik hälsa både 

för oss idag och i framtiden (Haglund & Tillgren 2016, ss. 129,136). Goda vanor startar tidigt 

i livet. Då distriktssjuksköterskan även kan arbeta på barnavårdscentraler finns det goda 

möjligheter att börja redan från barndomen med att poängtera vikten av hälsosamma vanor 

samt att guida och informera människor så att vi i framtiden både sparar pengar och lidande 

samt får en mer jämlik hälsa i framtiden.  Hållbar utveckling och hälsa hör ihop då man behöver 

tillgodose en god hälsa för alla på lika villkor idag och i framtiden detta är att främja en god 

hållbar utveckling. Det vi odlar idag växer upp längre fram. Det är därför viktigt att ta till sig 

ny forskning, så att patienten får ta del av bästa möjliga vård i samband med 

livsstilsförändringar. Då hälsofrämjande arbete bedrivs på flera arenor ute i samhället, ökar 

möjligheten för befolkningen att förstå vikten av goda vanor. Detta i sin tur resulterar 

förhoppningsvis i en ljus framtid för oss idag och för kommande generationer. 

Metodologisk reflektion 

Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplatser utan avbrott eller andra störande moment. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide, alla teman i guiden belystes och informanterna hade 

möjlighet att beskriva sina erfarenheter tack vare öppna och enkla frågor. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 202) menar att en god intervju ger möjlighet till spontanitet och det finns fördelar när 

inte allt är planerat. Inspelningen med mobiltelefon fungerade bra. En distriktssjuksköterska 

önskade att intervjun skulle ske via telefonintervju men detta avstyrdes eftersom 

kommunikation med kroppsspråk, ansiktsmimik och pauser inte blir synliga på samma sätt som 

under ett fysiskt samtal. Kanske hade svaren blivit annorlunda om intervjuguiden skickats ut 

innan intervjun men detta gjordes inte då författarna önskade spontana svar. Kanske hade det 

blivit olika förutsättningar om vissa informanter hade möjlighet att sätta sig in i frågorna, 

medan andra inte hade haft den möjligheten. Informanterna upplevde att första frågan om att 

väcka vilja till att förändra livsstil för en god hälsa, var komplex. 

 

Under analysarbete föreligger risk för försvagad tillförlitlighet. Författarna har under analysen 

därför eftersträvat att gemensamt diskutera olika möjliga underkategorier och huvudkategorier 

i tolkningen. En viss påverkan på tillförlitligheten kan vara att författarna är oerfarna 



21 
 

intervjuare. Varje intervju utfördes av en författare. Om det varit två som utförde varje intervju 

hade kanske informanten känt sig underlägsen vilket författarna ville undvika. Analysarbetet 

har gett oss variationer i resultatet som exempelvis då det gäller uttalanden om patienters behov 

av kunskap. Vissa distriktssjuksköterskor ansåg att ett stort kunskapsbehov förelåg medan en 

del inte upplevde samma behov. Skillnader ser vi som en styrka i resultatet och tecken på 

giltighet/trovärdighet när nyansering av resultat uppstår. 

 

Undersökningsgruppen valdes för att få en så god spridning som möjligt. Valet föll främst på 

områden med olika socioekonomisk status men en medveten spridning finns även mellan stad 

och landsbygd samt privat och icke-privat vårdcentral. Valen hade kunnat göras utifrån andra 

perspektiv men områdesperspektivet kändes intressant för studien. Då studien handlar om att 

väcka vilja till förändring valdes områden med olika socioekonomisk status för att få in olika 

nyanser som möjligtvis kan påverka. Åtta deltagare intervjuades i studien vilket är en liten 

population. Detta kan ha försvagat studiens giltighet jämfört om det hade funnits fler 

informanter. Ålder och kön kan ha påverkat resultatet och kan ha blivit annorlunda om 

populationen haft annan åldersspridning samt om manliga informanter ingått i studien. 

 

Då intervjuerna var de första för författarna kan det ha påverkat insamlingen av data i 

jämförelse mot om mer erfarenhet i metoden kvalitativ intervju hade funnits. Då det gäller 

överförbarhet anser författarna att studien går att applicera i andra verksamheter med liknande 

uppgifter. Osäkerhet föreligger om resultatet skulle se lika ut om studien gjordes i en annan 

kultur som skiljer sig markant från vår. Däremot tror författarna att studiens resultat är 

användbart i de allra flesta kulturer internationellt då det framträdande resultatet handlade om 

mötet, medvetandegöra patienten och att se hela människan i sin kontext. 

 

Under dataanalysen har författarna läst de transkriberade intervjuerna flera gånger för att förstå 

innebörden, medvetna om att förförståelsen kan påverka tolkningen av resultatet. Författarna 

anser dock att rimliga tolkningar är gjorda efter gällande analysmodell. Författarnas kunskap i 

ämnet och erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp sedan tidigare bör ha varit till hjälp 

i analysen. Objektivitet har eftersträvats genom att analysstegen har följts och författarna varit 

medvetna om moment som kan påverka tillförlitligheten. 

 

Slutsatser 

Patienterna behöver olika stöd för att lyckas med en livsstilsförändring. Det är betydelsefullt 

att se den unika människan med hens förutsättningar för att kunna hjälpa på bästa sätt. Genom 

att medvetandegöra patienten om effekten av livsstil och lyssna på patientens berättelse kan 

patientens behov synliggöras och vårdandet kan individanpassas. Vi bör beakta att lika vård 

för alla, inte alltid innebär att patienterna ska vårdas på samma sätt då vid livsstilsförändring. 

 

Ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, med den unika människan i centrum, och goda relationer 

tycks vara grunden för arbete med livsstilsförändringar, då patientens behov och förutsättningar 

styr. Studien lyfter fram distriktsjuksköterskans kompetens och visar att hen besitter en unik 

möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Resultatet bekräftar värdet av fortsatt fokus på den unika 

människan, dennes behov och vikten av en god vårdande relation. 

 

Förslag på ytterligare studier inom ämnet är fler studier som belyser livsstilsförändring innan 

sjukdom relaterat till fetma brutit ut. Det skulle vara intressant att studera hur 

distriktssjuksköterskan kan stödja patienter att bibehålla de nya levnadsvanorna över tid för en 

hållbar hälsa. 
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Bilaga 1  

 
INTERVJUGUIDE 
 

Huvudbegrepp:  

 Livsstilsförändring  

 Hälsofrämjande 

 Motivering 

 
 

Hur många år har du varit yrkesverksam distriktssjuksköterska? 

Utbildning? 

Hur gammal är du? 

 
 

 Kan du berätta för mig hur du kan väcka viljan hos patienter med fetma till att 

förändra livsstil för en god hälsa? 

 

 Kan du berätta för mig hur du uppmuntrar patienten att göra livsstilsförändring? 

 

 Kan du berätta för mig hur motivationen kan upprätthållas vid livsstilsförändring? 

(Vad kan utgöra hinder/utmaningar eller möjligheter/befrämja?) 

 

 Kan du berätta för mig om betydelsen av relationen mellan patient och DSK?  

 

 Kan du berätta för mig vad du anser vara grunden för att skapa en god relation?  

 

 Kan du berätta för mig hur du planerar vården tillsammans med patienten? 

 

 Kan du berätta för mig hur du ser på betydelsen av patientens omgivning exempelvis 

familj, arbetsmiljö?  

 

 Kan du berätta för mig om och hur riktlinjer gällande behandling av fetma i VGR är 

till stöd för dig i ditt vårdande?  
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Bilaga 2 

 
 

Till verksamhetschef  

Anhållan om att få genomföra intervjustudie  
 

Vi, Cecilia Magnusson och Andrea Standar, studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. I höst skriver vi vårt 

examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå.  
 

Studiens syfte är att undersöka hur distriktssjuksköterskan på 

distriktssjuksköterskemottagningar i sitt vårdande motiverar patienter som lider av fetma till 

livsstilsförändring. 
 

Vi anhåller om att få intervjua tio distriktssjuksköterskor, på vårdcentraler i VG Regionen, på 

arbetstid. Distriktssjuksköterskor som arbetar på mottagning med speciell inriktning 

exkluderas i denna studie. Vi anhåller om att få ha intervjuerna på arbetstid. Deltagande i 

studien är frivilligt och kan avbrytas om informanten önskar.  
 

Datainsamlingsmetoden är intervjuer om ca 40-60 minuter, som spelas in och analyseras med 

innehållsanalys. Data behandlas konfidentiellt och går ej att spåras till informanterna. 

Intervjuerna planeras hösten 2017. Då examensarbetet är klart kommer resultatet att 

presenteras i en uppsats och efter godkännande eventuellt som en vetenskaplig artikel. Vi 

kommer gärna och presenterar resultatet på Er vårdcentral om önskan finns. 
 

Vi anhåller om lov att få genomföra denna intervjustudie på er enhet. Vid frågor tveka inte att 

återkoppla till oss eller vår handledare, var god se kontaktuppgifter nedan.  

Vänliga hälsningar  

 
Cecilia Magnusson   Andrea Standar 
Häradsdomarevägen 142                         Skogstomtsparken 13 
422 44 Hisings Backa  504 54 Borås 
ciccie.m@hotmail.com   andrea_standar@hotmail.com 
070- 775 46 71  0733- 11 88 06  
 

Handledare 
Yvonne Hilli  
yvonne.hilli@hb.se  
Docent, Professor biträdande 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

mailto:ciccie.m@hotmail.com
mailto:andrea_standar@hotmail.com
mailto:yvonne.hilli@hb.se
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Cecilia Magnusson och Andrea 

Standar genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

Namn 

 

Verksamhet 

 

Ort och datum 
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Bilaga 3 

 
 

 

Till distriktssjuksköterska yrkesverksam på vårdcentral i VG Regionen 

Vi, Cecilia Magnusson och Andrea Standar, studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. I höst skriver vi vårt 

examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå. 
 

Studiens syfte är att undersöka hur du som DSK på din mottagning kan motivera patienter 

som lider av fetma till livsstilsförändring. Datainsamlingsmetoden är intervjuer om ca 40 - 60 

minuter, som spelas in och analyseras med innehållsanalys. Deltagande i studien är frivilligt 

och kan avbrytas när som det så önskas utan förklaring. Data behandlas konfidentiellt och går 

ej att spåras till enskilda. Intervjuerna sker på arbetstid enligt godkännande från 

verksamhetsansvarig.  
 

Då examensarbetet är klart kommer resultatet presenteras i en uppsats och efter godkännande 

eventuellt som en vetenskaplig artikel. Vi kommer gärna och presenterar resultatet om 

önskan finns. 
 

Vi hoppas att vi kan få ses och att få ta del av dina erfarenheter. Vid frågor tveka inte att 

återkoppla till oss eller vår handledare, var god se kontaktuppgifter nedan. 
 

Vänliga hälsningar 
 

Cecilia Magnusson   Andrea Standar 
Häradsdomarevägen 142                          Skogstomtsparken 13 
422 44 Hisings Backa   505 54 Borås 
ciccie.m@hotmail.com   andrea_standar@hotmail.com 
070 7754671    0733 118806 
 

Handledare: 
Yvonne,hilli@hb.se 
Docent, professor biträdande 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Sektionen för vårdvetenskap, Högskolan Borås 

mailto:ciccie.m@hotmail.com
mailto:ciccie.m@hotmail.com
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