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Sammanfattning    

 

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande, både preventivt och promotivt. 

Hälsofrämjande arbete innebär att förbättra hälsotillståndet för enskilda personer och 

grupper. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom där komplikationer kan förebyggas 

genom hälsosamma levnadsvanor, därför är livsstilsbehandling grundläggande. 

Information saknas dock om hur vården ska vägleda och motivera patienter till 

bestående livsstilsförändring. Distriktssköterskor inom primärvården med 

vidareutbildning inom diabetesvård ansvarar för vården till patienter med diabetes typ 2. 

Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att motivera patienter 

med diabetes till livsstilsförändring. Kvalitativ metod användes där datainsamling 

gjordes genom intervjuer. Åtta distriktssköterskor deltog i studien och den insamlade 

datan analyserades med innehållsanalys.  

Resultatet visar att distriktsköterskan utgår från patientens resurser och förutsättningar 

när motivation och råd till livsstilsförändringar ges. Distriktssköterskan respekterar 

patientens egen vilja som är avgörande. Distriktssköterskorna anser det väsentligt att 

patienten får kunskap om sjukdomen, komplikationer och levnadsvanornas betydelse.  

Respekt, delaktighet och förtroende är viktigt i mötet med patienten. Patienten saknar 

ofta förmåga att förändra levnadsvanorna när sjukdomen förnekas, vid psykisk ohälsa 

och vid brister i patientens sociala situation.  Patienter som är nydiagnostiserade eller 

där livsstilsförändringarna ger resultat upplevs mest motiverade. Livsglädjen är 

betydelsefullt vid livsstilsförändringar, att patienterna känner förmåga och samtidigt 

upplever livskvalitet. Resultatet visar att distriktssköterskorna har god samverkan med 

andra professioner men saknar ibland redskap för att motivera patienterna samt 

utbildning inom pedagogik för att kunna genomföra grupputbildningar. Författarnas 

förhoppning är att föreliggande studie blir ett stöd för distriktssköterskan i arbetet med 

att motivera patienter med diabetes till förändrade levnadsvanor samt stimulera till 

vidareutveckling inom området. 

 

Nyckelord: Livsstil, Diabetes, Motivation, Känsla av sammanhang, Empowerment 
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INLEDNING 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kan orsaka flera komplikationer som i sin tur kan 

ge såväl funktionshinder som för tidig död. För att förhindra komplikationer och 

funktionshinder behöver patienter med diabetes följa råd och ordinationer och få en 

livslång behandling.  Förbättrad kontroll av sjukdomen och förhindrande av 

komplikationer följer genom förändrade levnadsvanor. Det är ansträngande att förändra 

sin livsstil för den enskilde patienten. För att förändra sin livsstil bör patienten få 

motivation och bli motiverad till nya levnadsvanor. Distriktssköterskan kan i sin 

yrkesutövning ge stöd och motivera patienter till nya levnadsvanor. På vilket sätt 

motiverar distriktssköterskan patienten till dessa levnadsvanor. Dessa tankar har 

författarna som arbetar på vårdcentral där egenvård och levnadsvanor har fokus.  

Författarna möter ofta patienter med diabetes som har olika symtom och komplikationer 

orsakade av sjukdomen.   Distriktssköterskorna har en viktig uppgift att uppmuntra 

patienter med diabetes att förändra sina levnadsvanor. Denna studie kommer att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter att motivera patienter med diabetes till 

livsstilsförändringar. 

 

 

BAKGRUND  

Inom diabetesvården har det förebyggande arbetet betydelse, distriktssköterskan ska 

främja hälsa i mötet med patienten. Vården styrs av lagar och författningar, för 

distriktssköterskan som arbetar inom diabetesvården gäller det också att hålla sig 

uppdaterad i ny forskning och nationella riktlinjer. I mötet med patienten ska kunskap 

om sjukdomen diabetes typ 2 och vilken betydelse levnadsvanorna har förmedlas. 

Distriktssköterskan behöver ha kompetens inom pedagogik för att kunna motivera till 

livsstilsförändring utifrån patientens förmåga, det finns olika metoder i det motiverande 

arbetet. 

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Distriktssköterskan arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (1986:763) och har ansvar 

att vården bedrivs med respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att 

tillgodose behov av trygghet i vård och behandling. Vården ska planeras i samråd med 

patienten där information ska ges individuellt. Hälso- och sjukvården ska förebygga 

ohälsa och den som önskar hjälp ska erbjudas upplysningar och metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada (SFS 1986:763). Patienten behöver vara delaktig i det 

hälsofrämjande vårdandet vilket bidrar till förändring och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 311).  

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) om yrkesverksamhet inom hälso- och 

sjukvårdens område har vårdpersonal skyldighet att genomföra sitt arbete i 

överenskommelse med evidensbaserad vård. Vården ska vara individuell och patienten 

ska visas omtanke och respekt. Det är sjukvårdens ansvar att ge information om de 

behandlingsalternativ som finns samt medverka till att patienten får möjlighet att välja 

det alternativ som föredras (SFS 2010:659). Det krävs att patienten får tillräcklig 

kunskap om sjukdomen och behandlingen. Undervisning kan förebygga utveckling av 



 2 

sjukdom genom att kunskaper förmedlas om patienten tillstånd och vad de själva kan 

göra för att förbättra den (Ewles & Simnett 2005, s. 45). Den enskilda patienten 

bekräftas genom regelbunden kontakt och genom att distriktssköterskan finns tillgänglig 

vid eventuella problem (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson 2008).  

 

Distriktssköterskans uppdrag är att arbeta både preventivt och hälsofrämjande, vägleda 

där patienten befinner sig i sin livsvärld. Informera och ge råd till livsstilsförändringar 

men också respektera att det är patientens eget val (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008, s. 11). Hälsofrämjande arbete handlar om att förbättra hälsotillståndet för 

enskilda personer och grupper genom råd, uppmuntran och där det är fokus på hälsan. 

Det hälsofrämjande arbetet utförs genom att stärka människors förmåga att ta kontroll 

över sitt liv och sin hälsa. Betydelsefulla hälsofrämjande faktorer består av sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade utgångspunkter som vanligtvis inte personen själv kan 

inverka på (Ewles & Simnett 2005, ss. 37, 45). Vårdandet som främjar hälsa och 

välbefinnande innebär att göra patienterna delaktiga och stärka deras livskraft. 

Patienterna behöver vidta egna åtgärder för sin sviktande hälsosituation och stärkas till 

en hälsosam livsstil. Vårdandet som främjar hälsa och välbefinnande innebär att göra 

patienterna delaktiga och stärka deras livskraft (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 181, 

223). Varje människa är unik, behöver olika tid och har inte samma förmåga att ta till 

sig råd i hälsosamtalet (Persson & Friberg 2009). Det utgör en del i distriktssköterskans 

kompetens och förmåga att genom ett hälsofrämjande synsätt stärka patienten till god 

hälsa genom att möta personen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och 

bekräftelse (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 7-12).  

 

Distriktssköterskan möter människor i olika situationer och arbetet kräver kompetens 

inom många områden. Inom flera områden behövs viss påbyggnadsutbildning för att 

kunna inneha egna mottagningar som till patienter med diabetes 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 9). Patienter med diabetes träffar 

distriktssköterskan under lång tid, ibland flera gånger om året, det är viktigt att mötet 

innehåller information om både sjukdomen och behandlingen. Ett förtroende upprättas 

dem emellan som utvecklar patientens förståelse om sjukdomen. Distriktssköterskan 

behöver i mötet också ge tid för patienten att få redskap i sin egenvård, där hänsyn tas 

till ålder och bakgrund (Edwall et al 2008; Socialstyrelsen 2011, ss. 81-85). 

 

Diabetes typ 2 och levnadsvanornas betydelse 
 

Diabetes typ 2 ökar i hela världen, även i yngre åldrar, orsaken är ändrade kostvanor 

med överkonsumtion av mat och minskad fysisk aktivitet (Korkiakangas, Taanila & 

Keinänen-Kankaanniemi 2011). I Sverige har ungefär fyra procent av befolkningen 

diabetes och typ 2 representerar mer än åttio procent (Nationella Diabetesregistret 2013, 

s. 10). Diabetes och dess komplikationer beräknas uppgå till ungefär åtta procent av den 

svenska sjukvårdsbudgeten (Ahlin & Billhult 2012). 

 

Diabetes är en kronisk systemsjukdom där skador främst kan framkomma i njurar, 

blodkärl, nervsystem och ögon. Sjukdomen diabetes typ 1 gör att betacellerna gradvis 

förstörs i Langerhanska öarna som producerar det glukossänkande hormonet insulin, 

vilket ger insulinbrist. Diabetes typ 2 innebär att det inte produceras tillräckligt med 

insulin men även på insulinresistens, patienten har ofta metabolt syndrom (Sagen 2013, 
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ss. 39-40). Det metabola syndromet som innefattar bukfetma, hypertoni, nedsatt 

glukosintolerans och försämrade kolesterolvärden innebär en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdom samt sjukdomen diabetes typ 2. En tredjedel av patienterna med diabetes 

typ 2 har en hjärt- och kärlsjukdom vilket förstärks ytterligare vid rökning som leder till 

nedsatt perifer insulinkänslighet (Läkemedelsverket 2011, s. 584).  

 

Det finns flera faktorer som påverkar risken för diabetes typ 2, ärftlighet är en 

riskfaktor, otillräcklig fysisk aktivitet och övervikt är andra faktorer. Ofta är det 

kombinationen av dessa riskfaktorer som förebådar sjukdomen diabetes 

(Läkemedelsverket 2011, ss. 583-586). Risken att utveckla sjukdomen vid nedsatt 

glukosintolerans kan minskas drastiskt med åtgärder som leder till viktminskning 

(Socialstyrelsen 2011, s. 7). Interventioner för att motverka ohälsosamma levnadsvanor 

är de mest betydelsefulla insatserna vid behandling av diabetes typ 2, både vad avser 

livskvalitet och risk för komplikationer (Kramer, McWilliams, Chen & Siminerio 

2011).  

 

Patienter som diagnosticeras med diabetes upplever att kroppen svikit dem och behöver 

motivation för att ändra sina levnadsvanor. De levnadsvanor som rekommenderas till 

patienter med diabetes är i realiteten det sätt på vilket alla borde leva för att förebygga 

ohälsa (Olshansky, Sacco, Fitzgerald, Zickmund, Hess, Bryce, McTigue & Fischer 

2008). Livsstilsbehandling innebär interventioner för kost och motion samt mot rökning 

och alkohol (Socialstyrelsen 2011, s. 7). Knappt en fjärdedel av patienterna med 

diabetes typ 2 är rökare, samma siffror gäller fysisk inaktivitet och fyra av fem är 

överviktiga (Nationella Diabetesregistret 2013, s. 18). Målet med de förändrade 

levnadsvanorna måste alltid vägas mot nyttan och risken, det vill säga att i behandlingen 

ta hänsyn till vid vilken ålder patienten insjuknar och eventuella andra sjukdomar 

(Läkemedelsverket 2010).  

Kosten är basen i diabetesbehandlingen och patienterna bör inspireras att välja passande 

livsmedel utifrån patientens individuella förutsättningar. Det är betydelsefullt att 

kostråden ges utan att de uppfattas som kränkande eller moraliserande, patientens 

autonomi måste respekteras (Läkemedelsverket 2011, s. 587).  

Viktnedgång kan sänka blodsockret samt höga halter av skadliga blodfetter och 

rökstopp gör att risken för komplikationer minskar avsevärt. Fysisk aktivitet ökar 

energiförbrukningen på både kort och lång sikt, ökar insulinkänsligheten samt ger en 

jämnare och lägre blodsockernivå, lägre blodtryck och bättre värden på blodfetterna 

(Läkemedelsverket 2010; Socialstyrelsen 2011, ss. 7, 24). Fysisk träning påverkar även 

den mentala hälsan gynnsamt samt minskar stress och påverkar immunsystemet positivt 

(Diabeteshandboken.se 2013). 

Alkoholintag ska ske med måttlighet och energiinnehållet bör uppmärksammas liksom 

risken för hypoglykemi på grund av att etanol hämmar leverns glukosproduktion. 

(Läkemedelsverket 2011, ss. 587-588).  

 

Det vårdande mötets inverkan på motivation 
 

Ordet motivation kommer från motiv och innebär ”att röra” på latin. Motivation skildras 

som intellektuell och beteendemässig benägenhet att hämta kunskap och agera. 

Anledning till förändring kan vara en önskan, en känsla att vara värd något, 

självbestämmande eller tilltro till sin egen förmåga. Självkänslan är betydelsefull för att 
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en patient ska lyckas (Karlsen 2013, ss. 265-267). Motivation kan upplevas som ett 

personlighetsdrag men i verkligheten är det ett tillstånd som förändras under dagen 

genom påverkan av en mängd olika faktorer. Patienter kämpar med att upprätthålla ett 

nytt beteende utan att drabbas av återfall kan bero på att det nya beteendets 

betydelsegrad och personens tro på sin förmåga att upprätthålla beteendet. Genom att 

utforska det nya beteendets angelägenhetsgrad samt att stärka självförtroendet kan 

påverka förändringsviljan. Angelägenheten utforskas genom att ta reda på patientens 

uppfattning om nackdelar och fördelar med den nya förändringen. Sedan kan 

självförtroendet byggas upp genom att patienten försöker komma på vilka lösningar 

som kan bidra till att förhindra till återfall. Patienter får en ökad självkänsla när de tar 

aktivt kontroll över någon del av sitt liv och fattar ett positivt hälsobeslut. Patientens 

förmåga att förändra stimuleras av vårdarens kompetens att stärka patientens självinsikt 

och självkänsla genom att de ser kritisk på sina tankesätt och värderingar (Ewles & 

Simnett 2005, ss. 256-258 ) 

 

Ett vårdande möte innebär att vårdaren stödjer och stärker patientens hälsoresurser 

vilket främjar att hälsa och välbefinnande uppnås. Genom att vårdaren öppet och 

följsamt lyssna till patienten och stödjer genom följdfrågor som speglar det som 

patienten ger uttryck åt vilket kan ge kraft till känslor och tankar som var okänt för 

patienten. Ett vårdande som har vårdvetenskap som grund måste omfatta livsstilsfrågor 

som ingår i det dagliga livet och har betydelse för hälsoprocesserna. Patienter som 

kommer till vården måste uppmuntras, stödjas och stärkas till en hälsosam livsstil 

genom kunskap om vad de själva kan göra för att påverka sin hälsosituation och därmed 

öka sitt välbefinnande (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 195-196, 203, 221, 223). 

Kommunikationen mellan vårdaren och patienten med diabetes är målinriktad. Den 

innebär en lära känna del för att skapa förtrolighet, kunskapsförmedlande, lyhördhet 

samt positivt bekräfta tankar och agerande. Sinsemellan påverkar motivationen, lärandet 

och patientens handlingsförmåga varandra (Karlsen 2013, ss. 268-269, 278). 

 

Patienter med diabetes typ 1 ansvarar oftast diabetessköterskor och läkare på sjukhusen 

över men däremot patienter med diabetes typ 2, där är det i huvudsak primärvården som 

har ansvaret. I teamet runt patienter med diabetes ingår ofta utöver distriktssköterskan 

även dietister, fotvårdsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer (Socialstyrelsen 2011, s. 

17). Det är i mötet med patienten som patientens inre motivation till beteendeförändring 

kan påverkas genom frågor. Det kan vara frågor om patienten känner till något om 

beteendet som ska ändra eller vad beteendet innebär för hälsan. Det är viktigt att frågan 

är orienterande och om kunskap saknas ska informationen ges på ett neutralt sätt. Sedan 

följer frågor om patienten någon gång försökt att förändra sitt beteende och även där är 

det viktigt att frågan ställs neutralt så att patienten ansvar och egna förhållningssätt 

utmärks. Därefter tillfrågas patienten om det finns några beteenden som kan ändras. 

Syftet är med dessa frågor att stimulera patienten att se fördelar och nackdelarna och 

väga dem mot varandra vilket är en avgörande faktor för att en förändring ska ske 

(Klang & Söderkvist 2011, s.140). Patienter med diabetes typ 2 kontrolleras vanligtvis 

två gånger per år på vårdcentralen, årskontroll med distriktssköterskan och ungefär ett 

halvår efter det med läkaren (Läkemedelsverket 2011, s. 600).  
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Patientens motivation till livsstilsförändring  
 

Patienter kan känna välbefinnande trots sjukdom om livet känns meningsfullt. Svår 

sjukdom hindrar inte patienter att känna det är rimligt att genomföra livsprojekt, att 

ohälsa leder till hälsa. Sjukdom kan ge ökad livskraft som ger energi till livsprojekten, 

men då fordras det att patienten känner trygghet och sammanhang (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 80-83).  

 

Stöd, uppmuntran och positiva erfarenheter av träning stärker motivationen och 

regelbunden rådgivning främjar fysisk aktivitet i mötet med vården. När patienten är 

motiverad till fysisk aktivitet leder det oftast till bättre kondition, funktionsförmåga och 

mental hälsa i livet som ger livskvalitet och välbefinnande. Patienterna upplever även 

att fysisk träning har betydelse då vikten bibehålls, träningen förebygger och lindrar 

även de symtom samt problem som kan uppstå av sjukdomen. Sociala relationer i 

samband med träning är en orsak till välbefinnande och motivation hos äldre personer 

(Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011; Oftedal, Bru & Karlsen 

2011). Patienten behöver själv komma till insikt att beteendeförändringen är värt 

besväret. De förändringar som överenskommes om i mötet måste vara realistiska men 

ändå ge effekt för patienten för att motivationen ska finnas kvar (Aas 2013, s. 173). 

Patienter med typ 2 diabetes upplever att den ökade fysiska aktiviteten leder till att även 

kostvanor ändras och bättre blodsockerkontroll. Majoriteten av patienterna upplever 

även att de förändrade levnadsvanorna hjälper dem till bättre psykisk och fysisk hälsa 

vilket uppmuntrar dem att fortsätta med sin nya livsstil (Malpass, Andrews & Turner 

2008). När patienten har stöd från närstående ökar sannolikheten till förändring (Ahlin 

& Billhult 2012; Avery, Flynn, Van Wersch, Sniehotta & Trenell 2012).  

 

Hälsoproblem, vädret eller årstiden, andra fritidsintressen, pengar, tidsbrist eller 

oföretagsamhet kan bli hinder för regelbunden fysisk aktivitet för patienter med 

diabetes. Svårigheterna kan också vara i att begränsa matportionernas storlek och i 

umgänge med vänner och familj välja att följa kostrekommendationerna (Ahlin & 

Billhult 2012; Korkiakangas, Taanila och Keinänen-Kiukaanniemi 2011; Whittemore, 

Melkus, Alexander, Zibel, Visone, Muench, Magenheimer & Wilborne 2009). Hälften 

av patienterna följer sin kostrekommendation fem till sex dagar i veckan och mindre än 

en av tio följer de fysiska rekommendationerna att träna dagligen. Det är en utmaning 

för många att behålla sina nya levnadsvanor och det finns behov av regelbundna möten 

med vården (Oftedal, Bru & Karlsen 2011). Hur ofta uppföljning behövs är individuellt 

och överensstämmer inte alltid med verksamheters möjligheter (Whittemore et al 2009).  

Kvinnor har ofta svårare att genomföra livsstilsförändringar än män (Ahlin & Billhult 

2012), de prioriterar resten av familjen framför sitt eget välmående. Det gäller såväl tid 

för egen aktivitet som val av mat.  

 

Stödja patientens hälsoprocesser 
 

Den enskilde patientens mål och behandling bör utformas för att möta hans eller hennes 

behov utifrån förmåga att acklimatisera sig till ny situation. Inför mötet tas ställning till 

patientens resurser, hur den nya situationen kan göras begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Även vilka interventioner som kan göra att patienten mår bättre (Langius-

Eklöf 2013, ss. 98, 103; Persson & Friberg 2009). Vårdande möten mellan patienten och 
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vårdaren främjar patientens hälsoprocesser. Det vårdande mötet växer fram från 

patientens berättelse vilket kan ge uttryck för en enskild hälsosituation. Mötet är 

vårdande genom öppenhet och följsamhet för personen och dennes livsvärld. 

Välbefinnande innefattar att patienten känner livskraft och genom livskraft kan små och 

stora livsprojekt genomföras (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 63, 192-193). 

 

Antonovski (2005, ss. 42-50) menar att patienten måste ha en känsla av sammanhang 

för att kunna hantera sin sjukdom. Teorin salutogenes utgörs av tre delar, begriplighet – 

hanterbarhet – meningsfullhet vilket ger patienten en känsla av sammanhang 

(KASAM).  

Den salutogena teorin studerar frågan om vad som skapar hälsa, vilket sätt människan 

ser på världen och hur det påverkar förmågan att hantera spänningar och stress. Genom 

hälsofrämjande utveckling ges möjlighet för individer och samhället att öka kontrollen 

över de faktorer som påverkar och förbättrar hälsan och ger ett behagligt liv.  

Det salutogena begreppet innebär att genom hälsofrämjande arbete möjliggöra för 

individer, grupper och samhälle att förbättra sin fysiska, psykiska, sociala och andliga 

hälsa. Det skulle uppnås genom att skapa miljöer och samhällen där människor aktivt 

deltar och har möjlighet att se samt använda sina resurser (Eriksson & Lindström 2008).  

 

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

Hälsofrämjande åtgärder skapar förutsättningar till ett gott liv. Patienter får upplysning 

om hälsorisker och råd om hur de ska leva sina liv. Genom att förbättra patienternas 

kunskap samt ge råd ges valmöjligheter till sunda val. Detta bidrar till kunskap om de 

viktigaste faktorerna som påverkar hälsan positivt (Eriksson & Lindström 2008). 

 

Distriktssköterskans metoder för att motivera patienten 
 

Motiverande samtal används ofta vid interventioner mot förändrade levnadsvanor. 

Samtalsmetoden innebär att patientens egen motivation och ansvar till förändring 

aktiveras. Metoden kräver engagemang från vårdaren där öppna frågor syftar till att 

finna patientens egna resurser. Bekräftelse sker genom att vårdaren lyssnar aktivt och i 

samtalet regelbundet sammanfattar patientens ord. Information och råd mot förändring 

ges först efter att patienten gett tillåtelse. Vårdaren efterforskar ambivalens genom att få 

visshet i patientens egna tankar om fördelar samt nackdelar till förändring. Det är 

patienten själv som avgör om, hur och när mål utformas (Miller & Rollnick 2013, ss. 

29, 50-53, 150, 275). Patienter som saknar tilltro till sin egen förmåga till egenvård vid 

diabetes upplever att motiverande samtal stärker deras resurser att hantera sin sjukdom 

(Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner 2011). 

 

Empowerment är en patientcentrerad strategi som ger patienten verktyg för egenvård. 

Vårdaren tar inte ansvar för patienten utan ansvar med patienten, vilket stimulerar båda. 

Inom akutvården övertar vårdaren kontroller och behandling av sjukdomen diabetes 

vilket inte främjar patientens utveckling mot egenvård (Anderson & Funell 2005). 

Vägen till egenvård sker i ett samspel mellan vårdaren och patienten.  Patienten behöver 

färdigheter och tillfälle till reflektion över vad som kan ha effekt för det egna 

välbefinnandet genom kunskap och bekräftelse. Patientutbildning som baseras på 

empowermentstrategin utgår från patienten och mål formuleras. Det söks lösning på 

eventuella problem, diskussion kring patientens egna tankar av att leva med sjukdom 
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samt kunskap om sjukdom och behandling. Strategin kräver att vårdaren själv utbildas 

kontinuerligt (Insulander & Björvell 2013, ss. 138, 145, 156).  

 

I grupputbildning enligt Group Lifestyle Balance (GLB) programmet träffas deltagarna 

12-16 gånger med en diabetessköterska som är väl insatt i både pedagogik och i 

sjukdomen diabetes. Programmet visar att patienter med metabolt syndrom eller risk för 

diabetes minskar i vikt och ökar sin fysiska aktivitet. Resultaten visar även att risken för 

diabetes minskar vilket kan relateras till hur många gånger patienten kommer på dessa 

gruppmöten (Kramer, McWilliams, Chen & Siminerio 2011). Grupputbildning där 

ledaren har pedagogisk kompetens bör erbjudas patienter med diabetes. Hur den 

utformas bestämmer varje region eller vårdcentral (Socialstyrelsen 2011, ss. 50, 62). 

Råden vid individuell patientundervisning ska utgå från den enskilda patienten, många 

upplever det positivt att få råd om till exempel både kost och motion samtidigt. Patienter 

som ”fuskar” i dieten kompenserar det med ökad fysisk aktivitet, samtidigt kan den 

ökade fysiska aktiviteten stimulera till fler goda levnadsvanor. När patienten har 

bristande stöd från omgivningen eller depression i anamnesen bör man dock införa en 

förändring åt gången (Malpass, Andrews & Turner 2009).  

 

Det finns olika sätt att tillgodose att patienter har kunskap om sin sjukdom och 

behandling. Avery et al (2012) identifierar tjugofem olika metoder till 

livsstilsförändring, vissa metoder ökar sannolikheten till förbättrad HbA1c. För att 

utvärdera de olika metoderna mäts HbA1c och livskvaliteten. HbA1c är ett blodprov 

som analyserar hur medelblodsockret legat de senaste 6-8 veckorna (Läkemedelsverket 

2011, s. 600). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (1995) innefattar begreppet 

livskvalitet både fysisk och psykisk hälsa, egen förmåga, sociala relationer, 

omgivningen och egna övertygelser. Patienten behöver coaching för att inte enbart 

identifiera sig som diabetiker utan som en person med diabetes (Olshanky et al 2008). 

Den hälsofrämjande salutogena teorin kan användas i olika sammanhang, både 

individuellt och i grupp, den fokuserar på att få patienten att hantera sin sjukdom istället 

för att se hinder. Det finns dock risk att det inte blir någon förbättring i markörerna 

HbA1c och välbefinnande om intentionerna är för intensiva. Det är viktigt att 

informationen är praktisk, i mötet behöver mål fastställas och hinder identifieras 

(Lindström & Eriksson 2005).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande, både preventivt och promotivt. Diabetes 

är en kronisk sjukdom där komplikationer till stor del kan förebyggas genom 

hälsosamma levnadsvanor. Distriktssköterskor med vidareutbildning inom diabetes och 

kunskap om preventiva metoder samt vad som minskar risken för komplikationer 

ansvarar för vård till patienter med diabetes. De har egna mottagningar och träffar 

patienten minst en gång om året.  

 

Förändrade levnadsvanor har visat minskad risk för komplikationer vid diabetes, såväl 

övervikt med bukfetma, passiv livsstil, rökning och hög alkoholkonsumtion ger ökad 

risk. Behovet av livsstilsförändring är många gånger stort, det saknas information om 

hur vården ska vägleda och motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändring, 
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för att den ska bli bestående. Författarna vill i studien belysa hur distriktssköterskan 

arbetar hälsofrämjande och hans/hennes erfarenheter av att arbeta med 

livsstilsförändringar för patienter med diabetes typ 2. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienten med 

diabetes till livsstilsförändring. 

 

METOD 

 
Kvalitativ studie användes som metod, där data samlades in genom intervjuer. 

Informanter var distriktssköterskor som har erfarenhet av att arbeta med patienter med 

diabetes typ 2 och yrkesverksamma på vårdcentral. Studien utgår från vårdvetenskaplig 

grund genom att belysa nya insikter om hälsan, vårdandet och miljön utifrån patienten. 

Vårdandets syfte är att stimulera patienter att återfå eller bevara god hälsa (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 24-25, 47). 

 

Ansats 
 

Studien bygger på vårdvetenskaplig grund med en vetenskaplig ansats där man 

analyserar vårdandet med patienten i centrum med målet att stärka och stödja hälsa 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 19). Den metodologiska ansatsen som författarna valt att 

använda är induktiv. Den baseras på människors berättelser om sina upplevelser och 

används för att genom objektiv analys urskilja variationer som likheter och olikheter i 

intervjumaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189). Induktiv ansats 

används för att få ytterligare kunskap inom valt område, i denna studie utifrån 

distriktssköterskans erfarenheter (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Deltagare 
 

Utifrån syftet görs ett strategiskt urval av informanterna inom området som ska 

studeras. Strategiskt urval innebär att finna maximal variation i erfarenheter utifrån 

syftet (Chekol 2012, s. 98). För att kunna medverka i intervjustudien behövde 

distriktssköterskan vara utbildad inom diabetesvård och arbeta med egen mottagning för 

patienter med diabetes. Distriktsköterskor valdes efter variationen av erfarenheter för att 

ge studien rymligare utbud till olika synvinklar. Informanterna behöver representera det 

sammanhang som valts att studeras (Elo & Kyngäs 2008). Författarna valde att intervjua 

åtta distriktssköterskor för att få variation i erfarenhet och få tillgång till mer material 

till studien. Distriktssköterskorna arbetar på skilda vårdcentraler, tre arbetar på privata 

vårdcentraler och fem på offentliga. Sju av åtta distriktssköterskor var kvinnliga, sju av 

åtta hade svensk bakgrund. På diabetesmottagningarna följs cirka 65-500 patienter på de 

olika vårdcentralerna. Distriktssköterskorna har arbetat med diabetes mellan 1-40 år, de 

arbetar även med andra arbetsuppgifter på vårdcentralen. Detta kan vara mottagning 

med exempelvis omläggningar och att tjänstgöra i vårdcentralens telefonrådgivning.  
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Datainsamling  
 

Författarna använde sig av den kvalitativa intervjun som syftar till att förstå livsvärlden 

utifrån intervjupersonens perspektiv (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 130). 

Kvalitativa intervjuer som metod innebär att informanten med egna ord beskriver sin 

livsvärld där kunskap skapas genom interaktion mellan intervjuare och informant. 

Forskaren blir medskapande genom att berättandet stimuleras (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 70; Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 189). Enkla och öppna frågor 

utan svarsalternativ ställs för att erhålla innehållsrika svar och få intervjupersonens egna 

ord på sina upplevelser och erfarenheter på forskningsfrågan. Informanten/ 

distriktssköterskan bestämmer därigenom ordningsföljden i intervjun. Svaren följs upp 

med kompletterande frågor (Trost 2010, ss. 43-33, 71-72).  

 

Flera vårdcentraler kontaktades under hösten 2013 i Halland och Västra Götaland. Den 

inledande kontakten togs genom telefonsamtal till vårdcentralerna, där kontakt önskades 

med diabetessköterskan och verksamhetschefen/vårdcentralschefen. En verksamhets-

chef kan liknas vid en så kallad gatekeeper som ger tillåtelse för författarna att komma 

till intervjupersoners arbetsplats (Polit & Beck 2007, s. 206). Blankett för informerat 

samtycke (Codex 2013) både till informant och verksamhetschef [bilaga 1 & 2] 

mailades till distriktssköterskan och bådas samtycke erhölls via henne/honom. Tre 

distriktssköterskor på olika vårdcentraler som kontaktades tackade nej till att medverka i 

studien, orsak uppgavs aldrig. Vid två vårdcentraler hade mer än en distriktssköterska 

möjlighet att delta. Författarna valde då att intervjua en av dem för att få nyanser från 

olika arbetsplatser i intervjumaterialet.  

 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide [bilaga 3] med intervjufrågan och 

kompletterande frågor. En intervjuguide ger stöd under intervjun och underlättar för 

författarna att behålla fokus på det fenomen man önskar beskriva (Elo & Kyngäs 2008; 

Trost 2010, s. 71). Författarna intervjuade fyra distriktssköterskor var, där första 

intervjun för respektive författare ansågs som provintervju och utfördes i början av 

september. Intervjuerna gjordes på distriktssköterskans arbetsplats, tiden överenskom 

distriktssköterskan och författaren om per telefon eller mail. 

 

Inledningsvis ombads deltagarna berätta om sin erfarenhet. Samtliga intervjuer spelades 

in på diktafon och transkriberades sedan ordagrant. Provintervjuerna analyserades av 

författarna relaterat till syfte och problemformulering innan resterande intervjuer 

genomfördes. Detta gjordes för att säkerställa att intervjufrågan kunde ställas.  

 

Dataanalys 
 

Den metod som användes är kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på tolkning och 

granskning av texter utifrån exempelvis intervjuer. Analysenhet utgörs av intervjuerna 

och bör visa helheten och samtidigt storleksmässigt rimligt att behandla i 

analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 189-190). Författarna läste 

igenom alla intervjuerna var för sig upprepade gånger och gjorde därefter varsin analys 

av varje intervju. Sedan jämfördes analysmaterialet och intervjuerna bearbetades igen 

för att meningsenheterna skulle motsvara studiens syfte. Meningsenheter är de delar i 

intervjumaterialet som svarar mot syftet i en studie (Lundman & Hällgren Graneheim 
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2012, s. 190). De meningsbärande enheterna kondenserades i nästa steg vilket innebär 

att texten kortas. Följande steg innebar att koder formulerades. Koder betyder att de 

kondenserade enheterna kortas ner ytterligare och etiketteras (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 190).  

Koderna grupperades därefter i nio underkategorier och utifrån dessa kunde tre 

kategorier urskiljas. All analysdata ska finnas med i endera kategori, samtidigt ska 

datamaterialet heller inte kunna tillhöra mer än en kategori (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s.191). 

 

Tabell 1: exempel på analysprocessen 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det är viktigt att 

få fortbildning 

tycker jag… 

regelbundet för att 

hitta nya sätt och… 

det kommer ju nya 

saker hela tiden… 

jag kan känna 

många gånger att 

man inte har 

tillräckligt med 

utbildning 

egentligen för att 

kunna motivera på 

ett ännu bättre 

sätt… då… ibland 

känner man sig lite 

hjälplös… ” 

Viktigt med regelbunden 

fortbildning. Har inte 

tillräckligt med utbildning 

för att kunna motivera. 

Behov av 

fortbildning 

kontinuerligt  

Distrikts-

sköterskans 

professionella 

utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrikts-

sköterskans 

strategier i 

sitt 

motiverande 

arbete  … man berömmer 

när de har gjort nått 

som man vinner 

mycket på… nu 

måste du gjort 

något jättebra här 

nu för nu ser 

värdena ut så här… 

att man verkligen 

intresserar sig för 

patienterna vad de 

hittat på… inte att 

de bara får höra att 

nu är proverna inte 

bra… det säger jag 

aldrig utan säger nu 

är dina värden lite 

höga kan vi prata 

om det vad kan de 

bero på. Så att de 

inte känner sig 

skuldbelagda. 

Berömmer när de gjort 

något bra, att verkligen 

intressera sig för 

patienterna… jag säger att 

dina värden är lite höga 

och vi pratar om vad det 

beror på… inte 

skuldbelägga 

Berömma 

framsteg och 

inte 

skuldbelägga 

Motivera till 

framsteg 
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Etiska överväganden  
 

I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns beskrivet 

vilken forskning som behöver etiskt godkännande för att få utföras. Inför intervjuerna 

fick informanten ett formulär att skriva på med informerat samtycke. De informerades 

där om möjligheten att avbryta intervjun när som utan att behöva uppge orsak [bilaga 

2], den informationen upprepades även muntligt i inledningen av intervjun. Informerat 

samtycke innebär ett dokument där intervjupersonen får information om studien som 

ska genomföras, att deltagande är frivilligt. Innehåller även information om hur 

intervjumaterialet kommer att hanteras efter intervjun. Dokumentet skrivs på innan 

intervjun påbörjas (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). Det finns fyra etiska regler som 

forskare behöver följa för att skydda intervjupersonen enligt Helsingforsdeklarationen, 

det gäller att informanten får information om studiens syfte. Intervjupersonen ska 

samtycka till att delta, materialet som samlas in ska behandlas konfidentiellt och endast 

användas till forskning (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Intervjupersonerna har rätt att välja 

att inte besvara frågan (Trost 2010, s. 123). Informanterna informerades även om att 

materialet behandlades konfidentiellt och att citat i det färdiga materialet är 

avidentifierat. De inspelade intervjuerna förstördes efter transkriberingen. Ingen 

etikansökan gjordes då studier som verkställs inom ramen för högskoleutbildning på 

grund- eller avancerad nivå inte berörs av lagen (SFS 2003:460).  

 

Förförståelsen tyglas genom att författaren är öppen och inväntar att fenomenet visar sig 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 130-135). Inför alla studier som genomförs 

behöver författarna diskutera sin förförståelse för att kunna vara öppen och 

sanningsenlig för vad som visar sig i texten. Medvetenhet om sina erfarenheter och hur 

det kan påverka analysen minskar risken genom att författarna gemensamt reflekterar 

över sin förförståelse. Kvalitativa intervjuer gör det inte möjligt och inte heller lämpligt 

att författaren distanserar sig helt. Författaren blir medskapande genom att stimulera 

intervjupersonen att berätta mer (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 189). Det är 

väsentligt att författarna har kunskap om ämnet som ska studeras för att frågorna som 

ställs ska vara relevanta (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 122-123).  

 

Som författare behöver tillförlitlighet och överförbarhet övervägas under hela 

analysprocessen för att stärka studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, s.198). 

 

RESULTAT 

I resultatet benämns intervjupersonerna som distriktssköterskor. Resultatet presenteras 

under rubriker i form av de tre kategorier och nio underkategorier som framkommit i 

analysprocessen [tabell 2]. Kategorierna är Det individuella mötet, Distriktssköterskans 

strategier i sitt motiverande arbete och Patientens möjligheter att hantera vardagslivet.  

 

 

 

 

 



 12 

Tabell 2: Redovisning av kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

 

 Det individuella mötet med 

patienten 

 

 Patientens autonomi styr 

 Det individuella i fokus 

 

 Distriktssköterskans strategier i sitt 

motiverande arbete 

  

 

 Samarbete med andra professioner 

 Förmedla kunskap 

 Motivera till framsteg 

 Distriktssköterskans professionella 

utveckling 

 

 Patientens möjligheter att hantera 

vardagslivet 

 

   

 Förnekelse av sjukdomen 

 Påverkan av den psykosociala 

situationen 

 Livsglädjens betydelse  

 

 

 

Det individuella mötet med patienten 
 

Distriktssköterskorna menar att informationen behöver utgå från patientens behov och 

önskan att förändra förändra sina levnadsvanor, patientens autonomi styr.  

Det är betydelsefullt att diabetessköterskorna har förståelse för patientens 

förutsättningar och motiverar patienten till delaktighet, det individuella i fokus.  

 

Patientens autonomi styr 

 

Distriktssköterskorna vittnar om att patientens egen vilja till att förändra sina 

levnadsvanor är avgörande för att förändring ska kunna genomföras. Information och 

råd kan ges i det oändliga men vill inte patienten ta till sig informationen upplever 

distriktssköterskan att det är svårt. Samtidigt måste patientens val att inte genomföra 

någon förändring respekteras. Distriktssköterskorna upplever svårigheter att motivera 

till förändrad livsstil då patienten inte vill, även om information ges om 

komplikationsrisken.  

 

”Det svåraste att förändra är ju motionen och viktnedgång för de känner 

inte… något symtom så det är ju ibland väldigt svårt att fatta att de har en 

kronisk sjukdom…” 

          Distriktssköterska 3 

 

Distriktssköterskor berättar att de ger information om sjukdom, risker och om vad 

patienten själv kan göra. När distriktssköterskan uppfattar att patienten inte lyssnar eller 

vill ta till sig informationen uppmanas patienten att själv ta kontakt när patienten vill ha 

stöd och råd till förändring. Patienterna har ofta många förklaringar till varför inte 
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förändringen kan genomföras. Några distriktssköterskor försöker ibland med 

skrämseltaktik få patienten att inse vad sjukdomen kan orsaka. 

 

”… inte så att jag säger att du ska sluta och att du ska göra det här utan 

det är ju ditt val men det är det och det och det som händer med dig. Vill 

du ha ett ben amputerat eller en tå eller någonting, så det är ju lite det… 

jag använder lite det för att skrämmas så att säga… fast på ett fint sätt…”  

     Distriktssköterska 5

  

Distriktssköterskan försöker få patienter att själva vilja komma på vad de kan 

genomföra för förändring i den egna tillvaron. Distriktssköterskor upplever att patienter 

hellre vill ha ett läkemedel mot sjukdomen och inte själv göra något. Det är alltid 

patienten som väljer sitt beteende, distriktssköterskan kan inte göra livsstilsförändringen 

åt dem.  

 

”… jag har lärt mig att svaret ligger inte hos mig utan svaret ligger hos 

patienten… man försöker få dem att själva komma på det… ” 

     Distriktssköterska 7 

 

Distriktssköterskan berättar om grupper som finns på den enskilda vårdcentralen. 

Patienten skriver på ett kontrakt och sedan medverkar han eller hon på träffar under ett 

års tid för att lära sig till exempel välja bättre alternativ i mataffären eller på restaurang. 

Dessa grupper är inte direkt kopplade till diabetes utan för förändrad livsstil, främst 

kosten. 

 

Det individuella i fokus 

 

I mötet med patienten berättar distriktssköterskorna om betydelsen av att varje patient 

behandlas individuellt. Mötet måste innehålla viss information och kontroll men tid 

måste också ges utifrån den enskilda patienten. Hur patienten mår i dagsläget diskuteras, 

om det finns det något som förändrats i patientens situation sedan föregående möte. Det 

är patientens egna förutsättningar som styr hur det enskilda mötet blir. Möten med 

patienter sker kontinuerligt, vid nydebut sker flera möten då inte all information kan ges 

samtidigt, patienten behöver tid att anpassa sig till den nya situationen. 

 

”Man får utgå från patienten man har framför sig… och höra lite granna 

hur det ser ut idag först och främst… man möter människan där de är, 

samtidigt måste de få information om så här är läget och nu jobbar vi mot 

detta målet för att… få dem att förstå allvaret i situationen i sjukdomen 

då…” 

     Distriktssköterska 1 

 

Distriktsköterskorna anser att förändrade levnadsvanor kräver patientens delaktighet i 

mötet genom att han eller hon uppmärksammar vad som kan förändras i den egna 

livsvärlden. Distriktssköterskan bekräftar därefter patienten antingen genom att 

uppmuntra eller genom att ge andra förslag. Råd om fysisk aktivitet ges utifrån 

patientens behov och förmåga och det kan det vara tillräckligt att utföra vardagssysslor 
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men oftast behöver patienten distriktssköterskan råd för att öka den fysiska aktiviteten i 

vardagen.  

 

” … delaktighet… att det här, att man får med sig patienterna, förståelsen 

och så, det är jätte, jätteviktigt för patienten, för sin egen situation och sen 

att man är väldigt individuell… att man inte drar alla genom en kam utan 

man måste vara väldigt personlig… att man liksom, man möter patienterna 

här och nu… och efter deras förutsättningar.” 

     Distriktssköterska 5 

 

Distriktssköterskor använder Fysisk aktivitet på recept, FaR®, vissa distriktssköterskor 

skriver FaR® till nästan samtliga patienter med diabetes typ 2. Några har möjligheten 

att ge patienter organiserad aktivitet på recept via en förening där patienten får 

reducerad medlemsavgift tre månader. Distriktssköterskorna vittnar om svårigheterna 

att motivera till rörelse, patienten är ofta ambitiös i början men det är svårt att få den 

fysiska aktiviteten till en regelbunden vana. 

 

Distriktssköterskorna berättade att det oftast är lättast att motivera nydebuterade 

diabetiker.  De upplever att patienten då kan vara chockade och vill göra allt för att inte 

ha någon sjukdom.  

 

         ”… då kan det bli väldigt… oj jag har fått en kronisk sjukdom som jag kan 

påverka min hälsa genom mitt sätt att vara… Och då är man väldigt 

mottaglig för information. Jag tror också att väldigt många i det läget 

tänker att- oj jag måste tänka mig för…” 

     Distriktssköterska 8 

 

Distriktssköterskans strategier i sitt motiverande arbete  
 

Distriktssköterskan har även samarbete med andra professioner för att kunna vägleda 

patienten i sin diabetessjukdom. Distriktssköterskorna menar att patienten ska kunna 

lära sig hantera sin sjukdom genom kunskap om sjukdomen diabetes och samt vilka 

livsstilsförändringar som påverkar, förmedla kunskap. Distriktssköterskan väljer att 

fokusera på det som är positivt, motivera till framsteg, och utvecklas av relationen till 

patienter samt kontinuerlig utbildning, distriktssköterskans professionella utveckling.  

 

Samarbete med andra professioner 

 

Distriktssköterskorna tycker de har bra samverkan mellan andra professioner som bland 

annat dietister, sjukgymnaster, fotvårdsterapeuter och läkare. De flesta har även 

rökavvänjningssköterskor som hjälp till de patienter som vill sluta röka. Det är 

grundläggande att samverkan fungerar bra för patienten ska få god vård och för att 

distriktssköterskan ska kunna motivera till goda levnadsvanor. Distriktssköterskorna 

anser det grundläggande med regelbundna möten för att upprätthålla goda levnadsvanor. 

Några distriktssköterskor vill ha mer tid till sin diabetesmottagning och önskar 

regelbundna teamträffar där alla professioner träffas. Distriktssköterskorna träffar 

patienterna kontinuerligt en gång per år eller mer vid behov. 
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”… dietisten kan man ju skicka remiss till och så är det diabetesskola 

också… för de nyupptäckta… och det är ju bra… och så är det ju 

sjukgymnaster också där som verkligen kan sin sak… Det är fyra tillfällen 

där de får gemensam information om det viktigaste om sjukdomen och 

motionen och kosten och sådana saker… ” 

     Distriktssköterska 3 

 

Grupputbildningar erbjuds på flera vårdcentraler, oftast gemensamt med andra 

vårdcentraler. Där sker både information och diskussion om diabetessjukdomen och hur 

levnadsvanorna påverkar. Anledning till att grupputbildningar inte genomförs på 

vårdcentralerna kan vara att distriktssköterskorna saknar utbildning i den pedagogik 

som krävs för att framföra grupputbildning. Distriktssköterskorna menar att 

grupputbildningar skulle kunna underlätta genom att spara tid och att alla patienterna får 

samma information och möjlighet att vägleda varandra. 

 

         ”… kunna göra en gruppundervisning så att man sitter ner, slippa sitta ner 

och undervisa varje patient, för det tar ju… det tar ju väldigt mycket kraft 

… och kanske stöttar patienterna varandra då…”  

     Distriktssköterska 6 

 

Förmedla kunskap  
 

Patienten behöver insikt i hur livsstilsförändringar kan förebygga komplikationer. 

Distriktssköterskorna anser att det är betydelsefullt att ge saklig och tydlig information, 

att det är grundläggande att patienterna får kunskap om hur livsstilsförändringarna 

gynnsamt påverkar kroppen. Distriktssköterskorna berättar om olika tillvägagångsätt att 

förmedla kunskap, någon ritar för att förklara både anatomin och vad som händer i 

kroppen vid fysisk aktivitet. Distriktssköterskorna har förpackningar på bra val av 

livsmedel för att patienten ska få visualiserad information, flera använder broschyrer. 

Distriktssköterskorna menar att det är centralt vid sjukdomen diabetes att patienten inser 

kostens betydelse. Möten med patienter sker kontinuerligt, vid nydebut sker flera möten 

då inte all information kan ges samtidigt, patienten behöver tid att anpassa sig till den 

nya situationen. Distriktssköterskorna anser att kunskap och råd om kosten tar mycket 

tid men att alla levnadsvanorna tas upp vid besöken. Fysisk aktivitet och FaR® är också 

en grundläggande del som tas upp vid varje möte med patienten. Råden angående 

patienters levnadsvanor innefattar även rökning och alkohol. Distriktssköterskorna erfar 

även att konsumtionen av alkohol ökar och att det diskuteras mer på besöken men att 

andelen patienter som röker minskar.  

        

  ”Genom att ta reda på och undervisa dem i vad egentligen det är som de 

har drabbats av och repetera det varje gång… så ser jag att då får de en 

insikt i… till varför de skulle behöva göra en viss livsstilsförändring…” 

     Distriktssköterska 6 

 

Distriktssköterskor uppmuntrar patienterna till delmål som kan innebära att öka den 

fysiska aktiviteten med en promenad eller att förändra frukosten. Genom att minska 

kolhydraterna succesivt där varje steg innebär att ett delmål uppnås eller då målet är 

viktnedgång kan varje kilo vara ett delmål. Distriktssköterskan och patienten sätter upp 
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mätbara delmål tillsammans vilket leder till realistiska mål som patienten klarar. En för 

stor förändring kan kännas som en enorm omställning och leda till försämrad 

livskvalitet för patienten. Distriktssköterskorna skaffar sig först upplysningar om vilka 

levnadsvanor och vilken kunskap patienten har. Därefter i samråd med patienten 

fokusera på någon levnadsvana som behöver förändras.  

 

         ”Att man tar i små steg och inte en jätteförändring på en gång. Hur ser det 

ut nu och vad kan du förbättra… locka fram deras egna tankar och egna 

förslag.” 

     Distriktssköterska 8 

 

Motivera till framsteg 
 

Distriktssköterskorna menar att resultaten efter livsstilsförändringar ger motivation till 

patienterna att fortsätta. Patienterna med diabetes som lyckas förändra sina 

levnadsvanor upplever att motionen, viktnedgången och de förändrade kostvanorna ger 

bättre hälsa och en bättre livskvalitet. Patienter tycker att viktnedgången är en 

betydande motivation till förändring av levnadsvanor enligt distriktssköterskorna. 

Genom att också uppmärksammas av distriktssköterskan avseende de förändringar som 

genomförs motiveras patienterna att fortsätta. 

 

Distriktssköterskorna förmedlar inte skuldkänslor till patienten om inte mätvärdena är 

bra. De betonar att de försöker få kännedom om vad som hänt och utifrån det ge råd för 

att förändra levnadsvanorna. Patienterna vet vad som orsakar försämringen och har 

kunskap om vilka förändringar som behöver vidtas men kan svikta i perioder i livet 

enligt distriktssköterskan. 

 

… man berömmer när de har gjort nått som man vinner mycket på… nu 

måste du gjort något jättebra här nu för nu ser värdena ut så här… att 

man verkligen intresserar sig för patienterna vad de hittat på… inte att de 

bara får höra att nu är proverna inte bra… det säger jag aldrig utan säger 

nu är dina värden lite höga kan vi prata om det vad kan de bero på. Så att 

de inte känner sig skuldbelagda.” 

     Distriktssköterska 7 

 

När patienterna upplever skuldkänslor för sitt försämrade resultat känner 

distriktssköterskan att de kan resignera och inte kämpar för att uppnå bättre resultat. Det 

är viktigt att patienten inser att båda arbetar mot samma mål, för att han eller hon ska 

må bra trots sjukdom. 

 

Det är betydelsefullt i mötet med patienten att fokusera på de positiva förändringarna 

som patienten genomför. Distriktssköterskan anser att det är viktigt att inte se hinder 

utan möjligheterna hos patienterna vid förändring av levnadsvanor. Genom att ge råd 

och framhäva det som patienterna gör bra. Motivation leder till fortsatt motivation. 

 

         ”… tar man om proverna om ett tag och då ser de effekterna och blir 

motiverade av det de gjort… det är motiverande för patienten.” 

     Distriktssköterska 1 
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Distriktssköterskans professionella utveckling  

 

Distriktssköterskan menar att det är väsentligt att relationen till patienten bygger på 

respekt. Patienten och distriktssköterskan behöver ha förtroende och bekantgöra sig med 

varandra för att kunna motivera till livsstilsförändringar. Distriktssköterskan upplever 

att det är ett utmanande och intressant arbete där även distriktssköterskan bekräftas 

positivt av patienten. Ibland känner distriktssköterskan hjälplöshet när det är svårigheter 

att motivera till förändring av levnadsvanor. De upplever sig inte har tillräckligt med 

verktyg till för att kunna motivera patienten. Distriktssköterskorna anser att det är 

viktigt med kontinuerlig utbildning för att kunna hitta nya sätt och möjligheter att 

vägleda patienterna. 

 

”Det är viktigt att få fortbildning tycker jag… regelbundet för att hitta nya 

sätt och… det kommer ju nya saker hela tiden… jag kan känna många 

gånger att man inte har tillräckligt med utbildning egentligen för att kunna 

motivera på ett ännu bättre sätt… då… ibland känner man sig lite 

hjälplös… ” 

     Distriktssköterska 2 

 

Distriktssköterskan anser att patienterna ibland är krävande, där patienterna med 

diabetes inte ser sitt eget ansvar vid livsstilsförändringar utan lägger över ansvar på 

andra. Ibland kan det upplevas frustrerande för den enskilda distriktssköterskan, som ett 

misslyckande. Distriktssköterskan är på de flesta vårdcentralerna ensam inom sin 

specialistmottagning och känner ibland behov av att kunna diskutera och reflektera 

tillsammans med kollega. De distriktssköterskor som är erfarna inom diabetesvård är 

tryggare med att se de små förändringarna och vara tillfreds med det. 

 

Patientens möjligheter att hantera vardagslivet 
 

Distriktssköterskan menar att levnadsvanorna kan vara svåra att förändra eftersom 

patienten saknar sjukdomssymtom, förnekelse av sjukdomen. Händelser i livet som 

patientens psykiska hälsa och sociala situation påverkar förmågan att kunna förändra 

sina levnadsvanor, den psykosociala situationen påverkar. För att patienten ska kunna 

genomföra förändringarna krävs en mening och en känsla av att det fortfarande finns 

saker patienten kan unna sig trots sjukdomen, livsglädjens betydelse. 

 

Förnekelse av sjukdomen 

 

Patienter har inte insikt om sin diabetessjukdom och distriktssköterskan når inte fram 

till en del patienter oavsett antal försök. Distriktssköterskan anser att ett annat hinder till 

livsstilsförändringar är patienterna som inte upplever några symtom. Sjukdomen 

diabetes typ 2 upptäcks ofta vid en hälsokontroll eller vid ett läkarbesök för något annat 

symtom, patienten har inga symtom och ser därför ingen anledning till förändring. Det 

leder till att distriktssköterskan inte når fram med sitt budskap. 

Distriktssköterskorna upplever att det är svårt att motivera till förändrade levnadsvanor 

när patienten själv inte vill eller förstår allvaret i sina val. Många patienter menar att 

livsstilsförändringar som inte görs är andras fel eller beror på andra faktorer. 
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Distriktssköterskan ger alltid informationen om diabetessjukdomen även om patienten 

inte i nuläget inser vad förändrade levnadsvanor skulle innebära.    

 

”… så länge man inte känner någonting så är det ju väldigt lätt att 

nonchalera jag mår ju bra säger de ju, varför ska jag hit…” 

     Distriktssköterska 6 

 

Levnadsvanor är svårt att förändra och det är viktigt att man träffar och motiverar 

patienterna med diabetes regelbundet för att bibehålla nya livsstilsförändringar och 

vanor. Genom att träffa patienterna regelbundet kan distriktssköterskan fånga upp de 

patienter som tappat fokus och behöver vägledning i förändringen.  

 

”… svårigheten är att bryta gamla mönster, gamla vanorna. Man har ju 

dragit på sig den här sjukdomen kanske under tio femton år och det är 

ju… det är ju inte enkelt att bryta… ” 

     Distriktssköterska 4 

 

Påverkan av den psykosociala situationen 

 

Det är betydelsefullt att närstående får information vid råd om livsstilsförändringar 

eftersom det är grundläggande att de hjälper och bistår patienterna i de nya 

levnadsvanorna. Distriktssköterskorna strävar efter att patientens livskamrat ska delta 

vid någon av de första träffarna. Kostvanor innefattar patienternas närstående och 

distriktssköterskan behöver utgå från patienten och familjens vanor. Det är svårt att 

upprätthålla nya levnadsvanor om inte närstående stödjer och hjälper patienten. 

Distriktssköterskan erfar att de patienter som lever ensamma oftast är de som lever mest 

ohälsosamt. 

 

”De som lever mest ohälsosamt är de som inte har någon familj omkring 

sig. De uteblir från tiderna de får… det har jag glömt… ingen ordning på 

måltiderna… det är lättare när man är två. De jag har som är ensamma är 

de som mår sämst.” 

     Distriktssköterska 8 

 

Patienter med diabetes som även har psykisk ohälsa har svårare att genomföra 

livsstilsförändringar och då är det angeläget att motivera till de förändringar som 

patienten förmodas klara. Distriktssköterskan upplever att depression inte är ovanligt. 

Där krävs att patienten först får kontakt med exempelvis läkare eller kurator innan 

rådgivning om levnadsvanor kan bli aktuell. Distriktsköterskorna anser att patienter med 

psykisk ohälsa är en utsatt grupp. Det är viktigt att vid misstanke om psykisk ohälsa ta 

sig tid och efterforska hur det står till för att sedan kunna hjälpa patienten. Vid psykisk 

ohälsa sätts målvärdet för HbA1c högre. Hur mycket distriktsköterskan än motiverar 

patienter med psykisk ohälsa klara oftast de inte samma mål utan man får nöja sig med 

ett högre HBa1c och vara nöjd med det. 

 

Distriktssköterskan menar även att patienter med sociala problem som tar kraft hindrar 

förmåga till förändring. Patienterna saknar motivation och då är det viktigt att stödja 

och uppmuntra den förändring som patienten klarar. 
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         ”… många har det jättejobbigt, har anhöriga som mår psykiskt dåligt eller 

missbrukare runt omkring som tar mycket energi från patienten och då 

tycker jag att så får man stödja och uppmuntra det lilla… för dem…”  

     Distriktssköterska 1 

 

Livsglädjens betydelse 

 

Enligt distriktssköterskorna upplever patienter det ibland påfrestande att umgås med 

andra människor utöver den närmaste familjen. De känner att de måste förklara varför 

de inte kan äta allt. 

Distriktssköterskorna menar att allt som händer i patienternas liv påverkar. Det är en 

sjukdom där behandlingen är hälsa genom livsstilsförändringar. Stress av olika 

anledningar påverkar patienters motivation och följsamhet till råd och behandling. 

 

”Död, bortgång och begravning och sorgen påverkar ju blodsockret så det 

är ju helt relevant.  De pratar om sin hund de har köpt och det är ju också 

relevant att prata om. Vad man än pratar om så kan man få det till en 

koppling till diabetes…” 

     Distriktssköterska 8 

 

Distriktssköterskorna menar att det är påfrestande att få sin diabetesdiagnos och det är 

centralt att livsglädjen behålls. Det är betydelsefullt att inte ta bort guldkanten på livet 

utan patienterna måste kunna vara med på händelser som påverkar sjukdomen negativt.  

 

… att inte ta bort guldkanten på livet utan går du på kalas så kan du vara 

med… men inte på allt… du ska veta om att blodsockret går upp… kan 

man ge dem det att de själva ser det är inte förbjudet att dricka ett glas vin 

eller ta en halv tårtbit någon gång ibland. 

     Distriktssköterska 7 

                                                                                                           

Livsglädjen är det mest väsentliga vid livsstilsförändringar och att patienterna känner 

förmåga att förändra sin vardag. Distriktssköterskan försöker ge vägledning genom att 

få patienten delaktig och motiverad men det är samtidigt viktigt att patienten känner att 

han eller hon får behålla livskvaliteten. Patienten behöver dock inse att han/hon kanske 

inte kan medverka på allt och även inse betydelsen av sina val. 

 

” … livsglädjen det absolut viktigaste i hela detta, har de inte den så 

liksom faller hela… då kan man inte jobba med dem. Så det är alltid mitt 

mål att de ska ha en bra livskvalitet…” 

     Distriktssköterska 6 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats ansåg författarna vara lämplig metod för 

intervjustudien. Metoden tillåter författarna att få del av distriktssköterskans unika 
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erfarenheter och upplevelser utifrån hans eller hennes livsvärld (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 188-189). Svårigheterna kan vara att höra och tolka in det som inte 

sägs i klartext. En annan svårighet vilket kan påverka distriktssköterskan erfarenhet är 

att författarna har svårt att skapa en öppenhet i mötet med intervjupersonen och att 

distriktsköterskorna inte är vana och känner sig inte bekväma att bli intervjuade vilket 

kan leda till att inte alla erfarenheter berättas. Det ställs det höga krav på forskarens 

förmåga att tolka och sätta sig in i intervjupersonens livsvärld. Frågor ska också ställas 

så tid finns för reflektion och förbindelse med sin erfarenhet. Vidare beskrivs att berätta 

något får konsekvenser för intervjupersonens självuppfattning vilket ibland kan leda till 

att intervjupersonerna väljer att inte berätta allt (Forssén & Carlstedt 2012, ss. 63, 88). 

Analysmaterialet bör vara tillräckligt stort för att få olika nyanser med skillnader och 

likheter i materialet men samtidigt hanterbart (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 

189; Kvale & Brinkmann 2009, s. 129).  Författarna önskade ett rikt material samtidigt 

som skulle vara hanterbart och beslöt författarna att åtta intervjuer var lämpligt för att få 

fram ett resultat som svarar till studiens syfte. 

 

För att utnyttja tiden under examenskursen kontaktades distriktssköterskorna och 

verksamhetschefer som medverkade i studien genom samtal till respektive vårdcentral i 

början av september. På två vårdcentraler erhölls godkännande från verksamhetschef 

innan distriktssköterskan fick förfrågan. På övriga vårdcentraler kunde inte 

verksamhetschefen nås för tillfället alternativt ansåg distriktssköterskan att 

godkännande kunde ske genom denne. Studiens trovärdighet kan ha påverkats då 

gatekeepern inte hade möjlighet att godkänna sin personals deltagande innan intervjun. 

Gatekeepern kan avslå förfrågan direkt men också godkänna och föreslå personal som 

får erbjudande att delta efter att ha förberetts av gatekeepern (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, ss. 224-225; Polit & Beck 2007, s. 206). Samtycke [enligt bilaga 1] 

erhölls av resterande verksamhetschefer i samband med intervjuerna. Det viktigt med 

samtycke från enhetscheferna för att visa respekt för verksamheten och dess 

prioriteringar samt att distriktssköterskorna får tid att ge samtycke till att delta i studien. 

Författarna hade i efterhand valt att det informerade samtycket skulle varit påskrivet av 

verksamhetschef/vårdcentralchef innan kontakt togs med distriktssköterskorna.  

 

Validiteten stärks av skillnader i urvalet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 

198). Författarna har försökt stärka studiens trovärdighet genom att beskriva deltagarnas 

kön, etnisk bakgrund och skillnader i antal verksamma år inom diabetesvården. I 

datainsamling och analys har författarna också försökt noggrant beskriva processen.  

Författarna genomförde fyra intervjuer var, inför intervjuerna utformades en 

intervjuguide [bilaga 3]. Den användes som stöd under intervjuerna och uppfattades 

som en tillgång. Varsin provintervju gjordes som ansågs överensstämma med syftet 

varför de är inkluderade i resultatet. Validiteten i studien sjunker då författarna var 

ovana att intervjua, en mer erfaren intervjuare skulle kunna få ett rikare material. Den 

kvalitativa intervjun grundar sig på hur skicklig intervjuaren är då kunskapen 

framkommer i samspel dem emellan utifrån frågorna som ställs (Kvale & Brinkmann 

2009, ss. 182-183). I de sista intervjusituationerna känner sig författarna mer säkra i 

intervjutekniken. Författarna behöver också medvetandegöra sin egen förförståelse och 

hur den kan påverka studieresultatet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 164-

165). Diskussion har skett mellan författarna, det är viktigt med kunskap inom området 
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för att kunna genomföra intervjuerna men samtidigt kan förkunskapen gjort att inte 

vissa följdfrågor ställts. 

 

Det är viktigt att förtroendet mellan författare och intervjuperson säkras och att texten 

stämmer överens med intervjupersonens uttalanden (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 196-

197). Varje intervju transkriberades ordagrant snarast av samma författare som 

intervjuat för att minska risken för förlust av datamaterial. Det transkriberade materialet 

mailades efteråt avidentifierat till medförfattaren, det gjorde att författarna direkt fick 

erfarenhet även från den andres intervjuer. Det inspelade materialet förstördes efter 

transkribering. Materialet hanterades konfidentiellt, endast författare och handledare 

hade tillgång till det, vilket överensstämmer med de etiska reglerna (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6).  

 

Författarna bekantgjorde sig sedan med materialet var för sig och analyserade varje 

intervju enskilt. Därefter gjordes en gemensam analys av hela materialet där tolkningar 

och ställningstaganden diskuterades. Genom att analysen genomförs gemensamt ökar 

resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198).  

 

Många likheter framkom i distriktssköterskornas erfarenheter men det förekom även 

variation i hur de beskriver situationer och erfarenheter. Likheter och skillnader kan 

antyda att studien och genomförandet av intervjuanalys är tillförlitligt (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, s.189). Varje underkategori beskrivs med citat. Citat kan 

påvisa studiers trovärdighet (Chekol 2012, s. 100). Ett visst mått av överförbarhet krävs 

i alla studier (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 342). Om studiens resultat kan 

överföras till distriktssköterskor på andra vårdcentraler är oklart. Distriktssköterskorna 

uttrycker alla liknande erfarenheter avseende patienters behov av kunskap och 

individuell information vilket antyder viss överförbarhet.  

 

Resultatdiskussion 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet i föreliggande studie att patienter med diabetes typ 

2 behöver motivation och råd för att förändra livsstil utifrån egna behov och situation. 

Råden behöver utgå från patientens individuella förmåga och levnadsvanor.  

Distriktssköterskorna menar att det är väsentligt att patienten får kunskap om 

sjukdomen, eventuella komplikationer och levnadsvanornas betydelse. Enligt resultatet 

är det meningsfullt att livstilförändringar genomförs med flera delmål för att patientens 

livskvalitet ska behållas. Patienternas egen vilja är avgörande för att förändringar ska 

vara möjliga, där patientens beslut bör respekteras av distriktssköterskan.  

 

Distriktssköterskorna i rådande studie försöker uppmuntra patienterna till egna förslag 

som de upplever möjligt att förändra i sin vardag. Om patienten har socialt stöd från 

sina närstående påverkas motivationen. Tvärtom när patienten saknar eller har problem 

med närstående, då har patienten svårt att klara livsstilsförändringar. Distriktssköterskan 

använder olika metoder för att framföra sitt budskap, men det betonas att patientens 

livsglädje relaterat till interventionerna alltid behöver övervägas. Resultatet i studien 

visar god samverkan mellan andra professioner men att distriktssköterskan kan sakna 

metoder för svårmotiverade patienter.  
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Det som resultatet i studien belyser är betydelsen att distriktssköterskan fokuserar på 

möjligheterna som finns hos patienterna vid förändring av levnadsvanor. Resultatet 

visar att råd och kunskap måste utgå från den enskilda patientens behov. Det är 

betydelsefullt att distriktssköterskan framhäver det positiva och de bra förändringar som 

patienterna gör eftersom motivation hos patienten leder till fortsatt motivation. 

Författarna menar att det är en bra metod att se patientens resurser men när brister 

förekommer kan det leda till att patienterna känner sig misslyckade. Den känslan kan 

sedan bidra till större svårigheter att hitta motivationen till förändring. Resultat 

överensstämmer även med tidigare forskning gällande att distriktssköterskor har en 

betydelsefull roll i att utbilda patienter och hjälpa dem att förstå behovet och fördelarna 

med förbättrad diabeteskontroll. Vidare belyser forskningen att distriktssköterskor kan 

ha avgörande roll inom diabetesvården genom att utbilda och motivera till positiva 

livsstilsförändringar och anpassa behandlingar till patienternas individuella behov och 

förväntningar (Bartol, 2012). Tidigare forskning visar även att god kunskap om 

sjukdomen diabetes, personlig motivation och socialt stöd relaterar till bättre egenvård 

som i sin tur påverkar HbA1c (Osborn & Egede, 2010). Fakta om sjukdomen upprepas 

vid varje möte med patienter i föreliggande studie, distriktssköterskan försöker 

därigenom motivera till förändrade levnadsvanor. Författarna anser att motivation som 

utgår från patientens resurser är en central del vid livsstilsförändringar. Författarna 

menar även att fokus på det positiva är bra men att vissa patienter kan behöva få 

kunskap om felaktiga val de gör och konsekvenserna av deras val. För mycket fokus på 

bra livsstilsförändringar kan bidra till att patienten bedömer att inga mer 

livsstilsförändringar behövs. 

 

Resultatet i rådande studie visar att nydiagnostiserade patienter vanligen är mest 

motiverade vilket författarna anser att distriktssköterskan bör dra nytta av genom tätare 

kontakter. Distriktssköterskorna beskriver också att det är tätare uppföljning vid 

nydiagnos, ofta genom telefonkontakt. Även Dahlberg och Segesten (2010, ss. 175-177, 

188) beskriver att de patienter som får besked om sjukdom oftast är mest motiverade till 

att förändra sina levnadsvanor.  

 

Resultatet i studien beskriver hur patienter med diabetes och som har psykisk ohälsa har 

svårt att genomföra livsstilsförändringar, de saknar motivation och energi. Motivation är 

en förutsättning för att kunna förändra sina levnadsvanor och när patienterna saknar 

drivkraft och självinsikt ökar sannolikheten att inga livsstilsförändringar utgörs.  

Resultatet visar även att det är viktigt att patienter med psykisk ohälsa får behandling 

eller samtalsterapi för livsstilsförändringar ska vara möjliga. Tidigare forskning visar 

betydelsen av att patienter med diabetes och psykisk ohälsa får behandling då 

symtomen dränerar energi från personen och förhindrar diabetesegenvården (Hultsjö & 

Hjelm 2012). Författarna tycker att det är viktigt att distriktssköterskorna är lyhörda för 

patienter som även har en psykisk sjukdom som möjligen har behov av mer strukturerad 

hjälp. Vidare finner författarna att distriktssköterskan kan behöva avsätta mer tid vid 

besöken för att kunna motivera och lyssna till patienten livsvärld. 

 

Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande även för patienter med sjukdom och ge 

stöd utifrån den enskilda patientens livsvärld (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

2008, s. 10). De levnadsvanor patienten har baseras på flertalet passiva val. För 

distriktssköterskan ligger utmaningen i att få patienten att se de passiva valen som gjorts 
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och motivera till aktiva val som är mer hälsosamma (Allgot 2013, s. 251). Resultatet i 

studie visar att distriktsköterskan motiverar till livsstilsförändringar individuellt och 

förändringar sker stegvis. Patienterna har stort ansvar i sin diabetesvård vilket 

distriktssköterskan har en central roll i att motivera patienterna att förändra sin livsstil. 

Författarna anser att distriktssköterskan ibland kan behöva ge konkreta råd till patienter 

som har svårt att se sina egna resurser. Vidare menar författarna att vissa patienter 

behöver strukturerade mål med tät uppföljning för att känna motivation vilket måste 

uppmärksammas av distriktssköterskan.  

 

Av resultatet framgår att distriktssköterskor försöker stärka patientens egenvård utefter 

empowermentteorin. Det är inget vårdcentralen har uttalat utan det är den enskilda 

distriktssköterskan som väljer detta. Resultatet från studien påvisar även att när 

distriktssköterskorna utgår från patientens förmåga och situation och genom att stärka 

patientens egna resurser kan livsstilsförändringar genomföras. Distriktssköterskan 

vägleder och lyfter fram livsstilsförändringar som patienterna klarar vilket leder till 

fortsatt motivation. Tidigare forskning stödjer att empowermentteorin stärker patientens 

egenmakt, patienter med diabetes typ 2 förbättrar sin sjukdomskontroll. Vidare beskrivs 

att empowerment ökar motivationen bland patienter som aktivt sätter upp mål med sin 

vårdgivare. Dessutom leder strategin till oberoende och problemfokuserade patienter, 

vilket möjliggör för utvecklingen av effektiv egenvård (Hernandez-Tejada, Campbell, 

Walker, Smalls, Davis & Egede 2012). Författarna menar att empowermentteorin är en 

användbar metod i distriktsköterskans motiverande arbete till livsstilsförändringar. 

 

Resultatet i studien visar att patienterna med diabetes som lyckas förändra sina 

levnadsvanor upplever bättre hälsa och en bättre livskvalitet. Resultatet i rådande studie 

kan påminnas om den salutogena teorin vilken fokuserar på hälsan som en resurs. 

Resurserna finns hos personen själv eller i omgivningen (Antonovski 2005, ss. 42-50). 

Tidigare forskning av Sandén-Eriksson (2000) analyserar förhållandet mellan en känsla 

av sammanhang och HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes vilket visar att det finns en 

positiv förbindelse mellan självskattad hälsa och HbA1c. 

 

 

Distriktssköterskorna i denna studie tycker det är viktigt att belysa patienternas behov 

av saklig och tydlig kunskap om sjukdomen samt hur livsstilsförändringarna gynnsamt 

påverkar kroppen. Resultatet visar att framförallt är kunskap om kosten betydelsefull. 

Det är grundläggande att distriktssköterskan utgår från familjen och patientens matvanor 

vid kostråd. När en patient har nedsatt kognitiv förmåga kan den närstående vara den 

som sköter all behandling. Distriktssköterskorna påtalar fördelen av att närstående är 

med vid besöken, det är viktigt att informationen ges utifrån familjens perspektiv. En 

tidigare studie stödjer betydelsen av kunskap, patienter med diabetes undervisas och 

motiveras till hälsosam matlagning genom att ge demonstrationer och tillhandahålla 

information om diabetes (Bielamowicz, Pope & Rice 2013). Författarna tycker att 

distriktssköterskan har ett stort ansvar att förmedla kunskap till patienterna så att 

patienten förstår betydelsen av sina val men att det även krävs mer metoder eller tydliga 

mallar som hjälp till distriktsköterskorna vid motivation. Enligt studien har kosten en 

central del och stort utrymme vid besöken hos distriktssköterskan. Vilket författarna 

anser vore något som kan utvecklas mer till exempel som matlagningskurser för 

patienter och deras närstående.  
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Resultatet i denna studie visar att patienter som har kunskap om sin sjukdom och 

förändrar sina levnadsvanor känner ökad livskvalitet. Tidigare forskningsstudier visar 

liknande resultatet som denna studie. De menar att patienters motivation för fysisk 

aktivitet till bättre kondition, funktionsförmåga och mental hälsa i sin tur ger livskvalitet 

och välbefinnande (Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011; Oftedal, 

Bru & Karlsen 2011). Såväl tidigare forskning samt resultatet i föreliggande studie visar 

att patienter som klarar att ändra sina levandsvanor får en bättre utveckling av sin 

kroniska sjukdom. Det leder även till ökad livskvalitet och då diabetes typ 2 är en 

sjukdom som ökar kraftigt borde vården ha en större prioritet.  

 

Resultatet i studien påtalar vikten av individuell rådgivning vilket även studeras i 

tidigare forsking där patienters följsamhet till kostinterventioner undersöks och hur 

HbA1c påverkas. HbA1c förbättras vid individuell rådgivning men studien visar att 

patienterna som erhåller individuell rådgivning i kombination med gruppundervisning 

får bättre resultat i både HBa1c och följsamhet (Gucciardi, DeMelo, Lee & Grace 

2007). Med hänsyn till tidigare studier anser författarna att en kombination av grupp- 

och individuell utbildning kan göra att fler patienter lyckas med livsstilsförändringar. 

Författarna menar att resultatet i studie visar betydelsen av att motivera utefter 

individens behov och förutsättningar. Distriktssköterskan behöver även inse vikten av 

samhörighet, gemenskap och betydelsen av att utbyta erfarenheter med andra i samma 

situation.  

 

Grupputbildning erbjuds enligt resultatet i denna studie genom de flesta vårdcentralerna 

i offentlig regi vilket rekommenderas från de Nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen 

(2011, s. 8). I rådande studie riktas grupputbildningarna främst till patienter med 

nyupptäckt diabetes där även närstående kan delta. Vidare menar distriktssköterskorna i 

studien att de saknar utbildning i pedagogik för att undervisa grupper. 

Grupputbildningar utförs oftast inte av distriktssköterskan på den egna vårdcentralen 

utan oftast har flera vårdcentraler en gemensam grupputbildning som distriktssköterskan 

hänvisar patienten att delta i. Den grupputbildningen leds av distriktssköterskor med 

kompetens även inom pedagogik för att lära ut i grupp samt dietist. Vid de olika 

träffarna finns det ofta även möjlighet att träffa sjukgymnast och fotvårdsterapeut. 

Andra vårdcentraler hade ingen möjlighet att erbjuda grupputbildning ”centralt” utan 

det är beroende av distriktssköterskans pedagogiska kompetens och vårdcentralens 

ledning om det kan genomföras eller inte. Tidigare forskning belyser att 

grupputbildning behöver ledas av diabeteskunnig personal som även har god kännedom 

om pedagogik för vuxna för effekt på HbA1c och livskvaliteten (Kramer et al 2011). 

Tidigare forskning belyser betydelsen av grupputbildning eftersom kunskapen om 

diabetes är högre hos patienter som undervisas i grupp. Patienter med diabetes känner 

ofta en anknytning till andra med samma diagnos trots skilda bakgrunder och 

förutsättningar. Vidare visar resultatet att patienterna i grupputbildningen upplever en 

gemenskap och stöd från både de övriga deltagarna och programmets handledare 

(Olshansky et al 2008). Tidigare forskning visar även att vårdarna erfar att det krävs 

mer tid och kraft samt ett behov av stöd för att tillämpa grupputbildning på 

vårdcentraler (Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad 2008). Grupputbildningar kan leda 

till att levnadsvanorna ändras och livskvaliteten ökar vilket bidrar till ökat 

hälsofrämjande arbete. Författarna har inte funnit studier som klart beskriver innehållet i 
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svenska grupputbildningar och dess effekt. Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

eftersöker gemensam utbildningsinsats för att varje vårdcentral ska ha möjlighet att 

erbjuda grupputbildning enligt riktlinjerna vilket även författarna anser är en rimlig 

önskan. Författarna menar att utbildning i pedagogik kontinuerligt och inte enbart för 

grupputbildning kan vara ett sätt att vägleda distriktssköterskor i det motiverande 

arbetet. 

 

Författarna menar att patienter som saknar närstående kan vara i extra behov av 

grupputbildningar för att få ökad motivation och känna gemenskap med andra i 

liknande situation. I resultatet framkommer det att patienter som saknar närstående eller 

har en krävande social situation lever mest ohälsosamt vilket även tidigare forskning 

belyser vikten av stöd från sina närstående (Ahlin & Billhult 2012; Avery, Flynn, Van 

Wersch, Sniehotta & Trenell 2012). Distriktssköterskorna i föreliggande studie menar 

att när patienten exempelvis har missbrukande närstående är det än viktigare att anpassa 

förändringsmålen utefter vad patienten kan och har förmåga till i nuläget.  

 

Vidare visar resultatet att distriktssköterskor ibland saknar metoder även för den 

individuella motivationen till patienterna. Distriktssköterskor använde sig emellanåt av 

delar av samtalsmetodiken Motiverande samtal. En tidigare studie visar att tekniken är 

användbar för att stärka patientens egna resurser till förändring (Rosenbek Minet et al 

2011). Motiverande samtal är dock inget som rekommenderas i nuläget inom 

diabetesvården (Socialstyrelsen 2011, s. 9). Författarna anser att motiverande samtal 

kan vara bra metod att använda i att motivera till livsstilsförändring hos patienter med 

diabetes trots att det inte rekommenderas. Metoden kan stärka patientens egen förmåga 

att hitta resurser genom att väga olika förändringars för- och nackdelar vilket underlättar 

för patienten att ta ställning till sitt beteende. Genom att ställa fördelar och nackdelar 

mot varandra åskådliggörs det mål patientens sätter upp för att förändra sitt beteende 

och vilka faktorer som underlättar eller försvårar att målet nås.  

 

Enligt resultatet påvisas att distriktssköterskan fokuserar på de positiva 

livsstilsförändringarna patienten klarar, ser vilka resurser och vilken situation patienten 

befinner sig i. Genom att distriktsköterskan motiverar och stödjer resurserna som 

patienterna har och får en förståelse för hur patientens situation ser ut kan ses att hon 

använder den salutogena teorin. Enligt Klang Söderkvist (2011, ss. 68, 71, 73-74) mäter 

KASAM en person inre styrka genom förmågan att klara påfrestande situationer 

oberoende sjukdomsgrad. För att stärka en persons KASAM är att utföra ingripanden 

som tar hänsyn till den enskilde individens behov och dennes förmåga att anpassa sig 

till situationen. En persons förmåga att hantera och anpassa sig till ett sjukdomstillstånd 

har betydelse för sjukdomsförloppet. En patient som får diabetes och som har hög 

KASAM med många friskfaktorer har en önskan att klara av och känner motivation att 

klara den nya situationen vilket baserar sig på att patienten förstår vad den nya 

utmaningen innebär samt hon tror hon har resurser att hantera situationen. Vårdaren bör 

då stödja patienten i att fortsätta hålla goda livsstilsförändringar.  Resultatet visar att 

patienter med psykisk ohälsa, brister i sociala relationer eller nedsatt stöd av närstående 

har minskad motivation till livsstilsförändringar vilket kan påminnas en patient med 

diabetes som har låg KASAM. Patienten har inte många friskfaktorer och förstår inte 

varför sjukdomen uppkommit samt har svårt att hantera situationen. Patienten finner 

ingen mening eller utmaning av sjukdomen och har en mängd riskfaktorer som hon/han 
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behöver stöd i. Det är betydelsefullt att vårdaren i denna situation stödjer patientens 

unika friskfaktorer. 

 

Resultat i studien kan belysas ur ett samhällsutvecklingsperspektiv utifrån 

folkhälsomålen som utgår från de faktorer i samhället och levnadsvanor som ökar eller 

minskar hälsan. I de svenska folkhälsomålen ingår mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård samt ökad fysik aktivitet och minskat bruk av alkohol såväl som tobak (Ewles 

& Simnett 2005, ss. 30-34). Det hälsofrämjande arbetet leder i sin tur till att 

människorna i samhället får bättre hälsa och livskvalitet. Pengar som investeras för att 

förändra levnadsvanor kan inte mätas i kronor utan bör mätas i fler levnadsår med bättre 

hälsa (Allgot 2013, s. 257). Författarna anser att det ger anledning till att 

livsstilsförändringar är ett område som bör prioriteras mer eftersom allt fler människor 

drabbas av diabetes typ 2.  

 

Slutsats  
 

Resultatet belyser distriktssköterskors erfarenheter av motiverande förhållningsätt och 

vilka hinder och resurser det finns för att levnadsvanorna ska kunna förändras. 

Distriktssköterskan motiverar patienter med diabetes typ 2 utifrån patientens resurser 

och förutsättningar. Det är en nödvändighet att patienten får kunskap om sjukdomen, 

dess komplikationer och hur levnadsvanorna påverkar sjukdomen för att förstå vikten av 

livsstilsförändringarna och sina val. Patienter med diabetes som även har psykisk ohälsa 

och sociala besvär kan vara svårare att motivera och då får distriktssköterskan fokusera 

på de livsstilsförändringar som patienten klarar. Distriktssköterskorna betonar vikten av 

att patienten har livsglädje trots sjukdom. 

Patienter som är nydiagnostiserade och som fått resultat av sina livsstilsförändringar är 

motiverade att fortsätta sina nya levnadsvanor. Resultatet visar att distriktssköterskorna 

ibland saknar redskap för att motivera patienterna och behöver utbildning inom 

pedagogik för att kunna genomföra grupputbildningar. Teamträffar behöver finnas 

inplanerade kontinuerligt. 

 

Kliniska implikationer 
 

Författarnas önskan är att denna studie blir ett stöd för distriktsköterskan i det 

hälsofrämjande arbetet genom att motivera patienter med diabetes till förändrade 

levnadsvanor.  

 

 Distriktssköterskor har behov av fler metoder för att motivera patienter till 

livsstilsförändringar. Författarna uppmanar de vårdvetenskapliga vård-

utbildningarna att införa utbildning inom pedagogik. Empowermentteorin, 

samtalsmetodik MI motiverande samtal samt lärande i grupp i utbildningen 

vilket förmodligen ökar kompetensen i det hälsofrämjande arbetet. 

 

 Författarna anser att distriktssköterskor bör klargöra för arbetsgivaren 

betydelsen av kontinuerlig utbildning i hälsofrämjande strategier som 

empowermentteorin och motiverande samtal.  
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 Det finns behov av utarbetande av modeller som stöd för distriktsköterskan i det 

motiverande arbetet hos patienter med diabetes typ 2. 

 

 Patienter med psykisk ohälsa har sämre förmåga att förändra sina levnadsvanor. 

Det är betydelsefullt att samarbetet ökar med psykiatrin för att hjälpa patienter 

med psykisk ohälsa och sjukdomen diabetes att hantera båda sjukdomarna.  

 

 Författarna tycker det är angeläget att distriktssköterskor lyfter frågan till 

arbetsgivaren att anordna grupputbildningar till patienterna med diabetes typ 2 

på vårdcentralerna för att öka möjligheterna till förbättrade levnadsvanor.  

 

 Distriktssköterskor behöver även lyfta frågan om behovet av teamträffar på 

arbetsplatsen, då alla professioner samlas vilket leder till ökad samsyn för 

patienten med diabetes. 

 

 

 



 28 

REFERENSER 

Aas, A-M. (2013). Kostens betydelse vid diabetes. I Skafjeld, A. & Graue, M. (red). 

Diabetes – Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur. 

ss. 149-178. 2 uppl. 

 

Adolfsson, E. T., Starrin, E., Smide B., & Wikblad, K. (2008). Type 2 diabetic patients 

experiences of two different educational approaches – A qualitative study. International 

Journal of Nursing Studies, 45, ss. 986-994. 

 

Ahlin, K. & Billhult, A. (2012). Lifestyle changes – a continuous, inner struggle for 

women with type 2 diabetes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary 

Health Care, 30, ss. 41-47. 

 

Allgot, B. (2013). Diabetes i ett patientperspektiv. I Skafjeld, A. & Graue, M. (red). 

Diabetes – Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur. 

ss. 249-260. 2 uppl. 

 

Anderson, R. M. & Funell, M. M. (2005). Patient empowerment: reflections on the 

challenge of fostering the adoption of a new paradigm. Patient Education and 

Counseling, 57, ss. 153-157. 

 

Antonovski, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 2 uppl.  

 

Avery, L., Flynn, D., van Wersch, A., Sniehotta, F. & Trenell, M. (2012). Changing 

Physical Activity Behavior in Type 2 Diabetes – A systematic review and meta-analysis 

of behavioral interventions. Diabetes Care, 35, ss. 2681-2689. 

Bartol, T. (2012). Improving the treatment experience for patients with type 2 diabetes: 

Role of the nurse practitioner. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 

24, 1, ss. 270–276.  

Bielamowicz, M., Pope, P. & Rice, C. (2013). Sustaining a Creative Community-Based 

Diabetes Education Program: Motivating Texans With Type 2 Diabetes to Do Well 

With Diabetes Control. The Diabetes educator, 39(1), ss. 119-127. 

Chekol, I-M. (2012). Fenomenografi. I Granskär M. & Höglund-Nielsen, B. (red). 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 2 uppl. 

ss. 95-108. 

Codex (2013). Regler och riktlinjer för forskning. Informerat samtycke. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  [2013-11-10]. 

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. 

Lund: Studentlitteratur. 2 uppl.  

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.    

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


 29 

Diabeteshandboken.se. (2013). Kost och alkohol. 

http://www.diabeteshandboken.se/innehåll/8.-kost-och-alkohol-13754389 [2013-09-29] 

Distriktsköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning, legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska. 

http://www.distriktsskoterska.se/dokument.php?cat=1&id=1 [2013-09-01] 

Edwall, L-L., Hellström A-L., Öhrn, I., & Danielson, E. (2008). The lived experience of 

the diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 

diabetes. Journal of clinical nursing, 17, 772-781. 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. 

 

Eriksson, M. & Lindström, B. (2008). A salutogenic interpretation of the Ottawa 

Charter. Health Promotion International, 23(2), ss. 190-199. 

 

Ewles, I. & Simnett, I. (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forssén, A. & Carlstedt, G. (2012). Genusperspektiv. I Granskär, M. & Höglund-

Nielsen, B. (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur. ss. 57-72. 

 

Gucciardi, E., DeMelo, M., Lee, R. & Grace, S. (2007). Assessment of two culturally 

competent diabetes education methods: individual versus individual plus group 

education in Canadian Portuguese adults with type 2 diabetes. Ethnicity & health, 12(2), 

ss. 163-187. 

Hernandez-Tejada, M. A., Campbell, J. A., Walker, R. J., Smalls, B. J., Davis, K. S. & 

Egede, L. E. (2012). Diabetes Empowerment, Medication Adherence and Self-Care 

Behaviors in Adults with Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 14(7), 

ss. 630-634.  

 

Hultsjö, S. M. & Hjelm, K. (2012). Organizing care for persons with psychotic 

disorders and risk of or existing diabetes mellitus type 2. Journal of psychiatric and 

mental health nursing, 19(10), ss. 891-902. 

 

Insulander, L. & Björvell, H. (2013). Patient empowerment – ett förhållningssätt i mötet 

med patienten. I Klang Söderkvist, B. (red). Patientundervisning. Lund: 

Studentlitteratur. 3 uppl. ss. 135-158. 

 

Karlsen, B. (2013). Det individuella handledningssamtalet – nyckeln till bättre 

diabeteshantering? I Skafjeld, A. & Graue, M. (red). Diabetes – Förebyggande arbete, 

behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur. ss. 261-286. 2 uppl. 

 

Korkiakangas, E., Taanila, A. M., & Keinänen-Kiukaanniemi, S. (2011). Motivation to 

physical activity among adults with high risk of type 2 diabetes who participated in the 

http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/8.-kost-och-alkohol-13754389
http://www.distriktsskoterska.se/dokument.php?cat=1&id=1


 30 

Oulu substudy of the Finnish Diabetes Prevention Study. Health & Social Care in the 

Community, 19(1), ss. 15-22.  

 

Kramer, K., McWilliams, J., Chen, H-Y. & Siminerio, L. (2011). A Community-Based 

Diabetes Prevention Program – Evaluation of the Group Lifestyle Balance Program 

Delivered by Diabetes Educators. The Diabetes Educator, 37(5), ss. 659-668. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Langius- Eklöf, A. (2013). Salutogenes och känsla av sammanhang. I Klang Söderkvist, 

B. (red). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur. 3 uppl. ss. 85-114. 

 

Lindström, B. & Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. Journal of Epidemiol Community 

Health, 59, ss. 440-442. 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B. (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur. ss. 187-201. 

 

Läkemedelsverket. (2010). Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes – ny 

rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---

sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---

listan/Diabetes/ [2013-09-29] 

 

Läkemedelsverket. (2011). Läkemedelsboken 2011/2012. Uppsala: Läkemedelsverket.  

 

Malpass, A., Andrews, R. & Turner, K. (2009). Patients with type 2 diabetes experience 

of making multiple lifestyle changes: A quality study: Patient Education and 

Counseling, 74(2), ss. 258-263. 

 

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal – Att hjälpa människor till 

förändring. Stockholm: Natur & Kultur. 3 uppl.  

 

Nationella Diabetesregistret. (2013). Årsrapport 2012 års resultat. 

https://www.ndr.nu/pdf/Arsrapport_NDR_2012.pdf [2013-09-08] 

 

Oftedal, B., Bru, E. & Karlsen, B. (2011). Motivation for diet and exercise management 

among adults with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(4), ss. 

735-744. 

 

Olshansky, E., Sacco, D., Fitzgerald, K., Zickmund, S., Hess, R., Bryce, C., McTigue, 

K. & Fischer, G. (2008). Living With Diabetes: Normalizing the Process of Managing 

Diabetes. The diabetes educator, 34(6), ss. 1004-1012. 

 

Osborn, C. H. & Egede, L. E. (2010). Validation of an Information – Motivation – 

Behavioral Skills model of diabetes self-care (IMD-DSC). Patient Education and 

Counseling, 79, ss. 49-54. 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Diabetes/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Diabetes/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Diabetes/
https://www.ndr.nu/pdf/Arsrapport_NDR_2012.pdf


 31 

 

Persson, M. & Friberg, F. (2009). The dramatic encounter: experiences of taking part in 

a health conversation. Journal of Clinical Nursing, 18, 520-528. 

 

Polit, D. E. & Tatano Beck, C. (2008). Nursing Research – Genereting and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 8 uppl.  

 

Rosenbek Minet, L. K., Lønvig, E-M., Henriksen, JE. & Wagner, L. (2011). The 

Experience of Living With Diabetes Following a Self-Management Program Based on 

Motivational Interviewing. Qualitative Health Research, 21(8), ss. 1115-1126. 

 

Sagen, J. V. (2013). Sjukdomslära. I Skafjeld, A. & Graue, M. (red). Diabetes – 

Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur. ss. 23-88. 2 

uppl. 

 

Sandén-Eriksson, B. (2000). Coping with type-2 diabetes: the role of sense of coherence 

compared with active management. Journal of Advanced Nursing, 31(6), ss. 1393-1397.    

 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010- Stöd för styrning 

och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-2-2 [2013-09-05] 

 

Svensk författningssamling (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ [2013-11-06] 

 

Svensk författningssamling (2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 

[2013-11-10] 

 

Svensk författningssamling (2010:659). Patientsäkerhetslag.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/  

[2013-11-06] 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 4 uppl.  

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2013-11-19] 

 

Whittemore, R., Melkus, G. D., Alexander, N., Zibel, S., Visone, E., Muench, U., 

Magenheimer, E. & Wilborne, S. (2010). Implementation of a lifestyle program in 

primary care by nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse 

Practitioners, 22, ss. 684-693. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-2-2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 32 

Världshälsoorganisationen (WHO). (1995). The World Health Organization Quality of 

life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. 

Social Science & Medicine, 41(10), ss. 1403-1409. 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/02779536950011

2K# [2013-09-01] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/027795369500112K
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/027795369500112K


 33 

Bilaga 1 

 

 

BREV TILL VERKSAMHETSCHEFEN 

Förfrågan om godkännande för genomförande av intervju med 

distriktssköterska som arbetar med patienter med diabetes. 

 

Vi är två sjuksköterskor, Anneli Johansson och Johanna Skarp, som 

studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på avancerad nivå.  

 

Syfte med examensarbetet är att beskriva hur distriktssköterskan ger 

patienten med diabetes stöd till livsstilsförändring.  

 

Diabetes är en kronisk sjukdom där komplikationer till stor del kan 

förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Författarna vill ta reda på 

hur distriktssköterskan arbetar med livsstilsförändringar och hans eller 

hennes upplevelser av att arbeta med livsstilsförändringar för patienter med 

diabetes.  

 

Datainsamlingen sker genom intervjuer och varje intervju beräknas ta ca 

30-40 minuter. Totalt avsätts en timma för inledning och eventuell 

reflektion. Intervjun spelas in med informantens tillåtelse och skrivs sedan 

ut ordagrant. Det är vår förhoppning att intervjuerna kan genomföras under 

arbetstid och på en avskild plats på arbetsplatsen. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. All 

data kommer att avidentifieras och enbart författarna samt handledare 

kommer att ha tillgång till materialet. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Ert deltagande. Vid 

eventuella frågor går det att kontakta oss enligt nedan. 

 

Hälsningar  

_______________________  __________________________  

Anneli Johansson    Johanna Skarp 

E-post: xxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxxx 

 

Handledare: Britt-Marie Halldén 

Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: xxxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxxx 

 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anneli Johansson 

och Johanna Skarp genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan 

beskrivits.  

 

 

_____________________________________________ 

Ort                Datum 

 

 

 

_________________________________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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Bilaga 2 

 

 

BREV TILL INTERVJUDELTAGARE SAMT SAMTYCKE 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom där komplikationer till stor del kan 

förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Författarna vill ta reda på 

hur distriktssköterskan arbetar med livsstilsförändringar och hans eller 

hennes upplevelser av att arbeta med livsstilsförändringar för patienter med 

diabetes typ 2. 

Du tillfrågas härmed om att delta i en intervju om dina upplevelser av att 

arbeta med livsstilsförändringar för patienter med diabetes typ 2. 

Syfte med examensarbetet är att beskriva hur distriktssköterskan ger 

patienten med diabetes typ 2 stöd till livsstilsförändring.  

 

Datainsamling kommer att ske genom en intervju som beräknas ta ca 30-40 

minuter och genomförs under arbetstid på en avskild plats på din 

arbetsplats. Sammanlagt avsätts en timma för möjlighet till inledning och 

eventuell reflektion. Intervjun spelas med ditt medgivande in på band och 

skrivs sedan ut ordagrant. 

Intervjun kommer ske på distriktssköterskornas arbetsplats under 

september-oktober månad. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

datamaterialet och efter genomförd analys kommer materialet att raderas. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
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Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. Studien ligger 

till grund för vår Magisteruppsats som kommer att presenteras vid 

Högskolan i Borås. Verksamhetschef godkänner genomförandet av denna 

studie. Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Ditt deltagande. 

Vid eventuella frågor går det att kontakta oss enligt nedan. 

 

Hälsningar  

Anneli Johansson   Johanna Skarp 

Distriktssköterskestuderande  Distriktssköterskestuderande 

E-post: xxxxxxxxxx   E-post: xxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxx .  Telefon: xxxxxxxx 

 

Handledare:  

Britt-Marie Halldén 

Lektor  

Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 

 

 

Samtycke 

Undertecknad distriktssköterska godkänner härmed att Anneli Johansson 

och Johanna Skarp genomför intervju inom ramen för vad som ovan 

beskrivits. 

_______________________________ Namn  

 

_______________________________Titel/Ort 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledningsvis uppgifter om: 

 Namn och titel 

 Hur länge har du varit distriktssköterska? 

 Hur länge har du arbetat med egen diabetesmottagning? 

 Hur många patienter följs via diabetesmottagningen?  

 
 
 
INTERVJUFRÅGA: 

 

Kan du beskriva hur du motiverar patienter med diabetes typ 2 till 

livsstilsförändringar? 

 

 

 

Kan du berätta mer…? 

 

Kan du utveckla det vidare…? 

 

Hur menar du…? 

 

Kan du berätta om någon specifik situation…? 

Hur kände du då…? 

Möjligheter…? 

Hinder…? 

 

 


