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Sammanfattning    

Samtalet mellan sjuksköterska och patient kan spela en viktig roll för att uppnå ökat 

välbefinnande och hälsa, men hur kan vi hjälpa patienten i samtalet? Sjuksköterskans 

roll är att fungera som patientens ledsagare i livsstilssamtalet, men hur kommunicerar 

sjuksköterskan med patienter i behov av en livsstilsförändring och hur görs det på deras 

egna villkor. Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor i samtalet kan främja 

patienters egenvårdskapacitet vid livsstilsförändring.  

  

Utifrån Evans (2003) modell gjordes en analys av sex kvalitativa artiklar och av två 

artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser, där enbart den kvalitativa 

analysen användes. Fyra teman framkom, hur förtroende skapas i samtalet, hur ord och 

kroppsspråk ger stöd i samtalet, hur motivation sker i samtalet, samt hur information 

och råd ges i samtalet. Resultatet visar att förutsättningen för att skapa ett förtroende 

och en god relation med patienten är förmågan att få patienten att känna sig 

betydelsefull under mötet, att sjuksköterskan har förmågan att kunna lyssna och möta 

patienten på rätt nivå, att kunna ta hänsyn till patientens dagliga liv samt kunna få 

patienten att identifiera motiven till livsstilsförändringen. Förutom den verbala 

kommunikationen med öppna frågor i fokus, var även den icke-verbala 

kommunikationen av betydelse för att kunna främja en motivation hos patienten. 

 

Det framkom således att en patient-centrerad hälsorådgivning var mest effektiv för att 

främja egenvårdskapaciteten vid en livsstilsförändring. Kunskap kring detta kan 

förbättra kommunikationen med patienter och därigenom deras hälsa. 

 

Nyckelord: kommunikation, hälsa, sjuksköterska, empowerment, motiverande samtal, 

kvalitativ.  
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INLEDNING 

Vi blir ständigt påminda om hur ohälsosamma vanor kan påverka oss främst genom media 

och sjukvård, trots detta väljer vi medvetet eller omedvetet av olika anledningar att fortsätta 

med våra ovanor. Många tänker att ”det händer inte mig” och hittar ursäkter för att skjuta 

fram en livsstilsförändring. Vanligt är att sjuksköterskan samtalar med patienten om livsstil, 

därigenom kan hon fungera som ledsagare för patienten. Vi tror att genom förebyggande 

omvårdnad med samtalet som redskap, kan hälsa främjas och förebygga människors lidande  

samt att samhällets ekonomi förbättras. Vad händer i mötet mellan sjuksköterska och patient 

under livsstilssamtalet? En del sjuksköterskor talar om ”svåra patienter”, att ändra invanda 

beteenden anses vara förenat med svårigheter. Det är en utmaning för sjuksköterskor att 

förmedla hälsobefrämjande och förebyggande budskap på ett sådant sätt att patienter 

motiveras, vill och kan förändra sina levnadsvanor. 

 

Vi ser således att samtalet mellan sjuksköterska och patient kan spela en viktig roll för att 

uppnå ökad välbefinnande och hälsa, men hur kan vi bäst stödja och hjälpa patienter i 

samtalen? 

 

BAKGRUND 

Hälsoutvecklingen i Sverige 

I rapporter från Socialstyrelsen (2006, 2009) framkommer att sammantaget har mycket 

positivt skett i hälsoutvecklingen. Medellivslängden fortsätter att öka, främst bland män, men 

även hos kvinnor. Sedan början av 2000-talet har det psykiska välbefinnandet ökat i stort och 

besvär relaterade till arbetet har minskat. Fetma och övervikt har stannat av, liksom 

konsumtionen av alkohol. Fetma förkortar livet med i genomsnitt 6-7 år. Rökningen har en 

fortsatt nedåtgående trend och sjukfrånvaron har börjat minska från 2006. Hjärt- och 

kärlsjukdomar har minskat kraftigt liksom antal dödsfall. Det allmänna hälsoläget kan dock ha 

försämrats det senaste halvåret med tanke på den rådande ekonomiska krisen. Många av 

dagens hälsoproblem kan minskas med förebyggande åtgärder. För ökad effektivitet krävs 

insatser såväl på samhällsnivå som i åtgärder riktade till individer. Förebyggande arbete 

kräver långsiktighet och är att betrakta som en investering för framtiden. Det skrivs vidare att 

sjukvården kan effektiviseras ytterligare genom att mer fokus läggs på det förebyggande 

perspektivet i verksamheten (Ibid.). 

 

Hälsa och livsstil 

Begreppet hälsa definieras från Världshälsoorganisationen (WHO) (2009) som "tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp". 

 

Enligt omvårdnadsteoretiker Katie Eriksson (1989) har begreppet hälsa många dimensioner 

och det går inte att tydligt dra gränser om vad som är hälsa och inte. Den präglas av en 

helhetssyn på individen och kan beskrivas som en upplevelse av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. I arbetet som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om vilket 

perspektiv på individer och hälsa som utgås ifrån. Enligt Eriksson, Bondas-Salonen och 

Herberts (1995) utgår hälsa från individens livsvärld och uttrycker en känsla hos 

honom/henne. Den kan beskrivas som en rörelse i görande, varande och vardande. Dessa tre 

dimensioner kompletterar varandra och är inte klart avgränsade. Rörelsen mellan de olika 

nivåerna kommer till uttryck i upplevelsen av problem, behov och begär. Görandets nivå- 
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kännetecknas av att människan strävar efter att ha hälsa, d v s att leva hälsosamt. Normer och 

rekommendationer följs om hur man bör leva för att bevara hälsa. Ohälsa ses som ett problem 

som måste lösas. Varandets nivå- innebär ett sökande av hälsa. Kropp och själ samverkar. 

Individen balanserar inre och yttre faktorer. Handlingar inriktar sig på att skapa balans och 

harmoni. Vardandets nivå- innebär att individen ständigt utvecklas genom att konfronteras 

med sig själv och sin livssituation (Eriksson et al., 1995).  

 

Jahren-Kristoffersen (2002a) beskriver att redan Hippokrates, läkekonstens fader såg 

sambandet mellan hälsa och livsstil. Begreppet livsstil används när en individ har specifika 

beteendemönster. En livsstil är något vi väljer och den kan inverka positivt eller negativt på 

hälsan. Med livsstil menas varaktiga beteenden över tid och inte enstaka handlingar. En 

negativ livsstil kan ge ökad risk för ohälsa samt leda till sjukdom och död. Milio och Helsing 

(1998) beskriver att livsstil är ett beteendemönster valt utifrån vad som finns tillgängligt för 

individen utifrån socioekonomiska förutsättningar och förmåga att välja ett alternativ framför 

ett annat.  

 

Lagar 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är syftet att bl a förebygga ohälsa och minska lidande. 

Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Lagen ska även respektera 

patienten, genom människors lika värde, integritet och självbestämmande. Vården ska även 

vara tillgänglig och bygga på kontinuitet från vårdgivaren. I hälso- och sjukvårdslagen 

(1989:763) står det att patienten skall ges information om sitt hälsoläge samt få upplysningar 

om de behandlingsalternativ som finns. Vård och behandling skall så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. I Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 

1993:17) framhålls att omvårdnaden inom hälso- och sjukvården ska skapa en 

hälsobefrämjande miljö och ge stöd och hjälp åt patienter. Sjuksköterskans uppgift är att 

stötta, informera och ge råd. Genom detta görs patienter delaktiga i de mål som sätts upp i 

samråd för att förhindra ohälsa och en försämring i deras sjukdomstillstånd (Raadu, 2009).  

                                                                       

Samtal 

I samtalet mellan sjuksköterska och patient möts två människor som tillsammans ska finna 

vägar mot en bättre hälsa för patienten. Sjuksköterskan kan i samtalet påverka patientens 

upplevelse av sin situation, genom att vägleda, ge undervisning, ge stöd, uppmuntra till 

egenansvar, visa förståelse och ha ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Detta är en 

grund för att skapa och få en bra kontakt så att patienten kan öppna sig, slappna av och öka 

förmågan att kunna ta emot hjälp (Jahren-Kristoffersen, 2002b).  

 

Thornquist (2001) beskriver att samtalet är en process mellan två människor som talar och 

vänder sig till varandra. I kommunikationen bemöter sjuksköterskan patienten omväxlande 

med verbala och icke- verbala budskap. Ansiktsuttryck och hållning är medvetna eller 

omedvetna budskap som sänds i samtalet. Patienten och sjuksköterskan uttrycker tankar, 

idéer, känslor, frågor och även kritik, men även kunskap och erfarenheter som införskaffats 

eller fåtts av vår omgivning. Genom att patienten får uttrycka sig i samtalet och reda upp sina 

sinnes- och känslouttryck, underlättas det för att kunna sätta ord på känslor, handlingar och 

tankar. Persson och Friberg (2009) visar betydelsen av att sjuksköterskan i samtalet har en 

förmåga att sätta sig in i patientens perspektiv och har förståelse för hans/hennes problematik 

och livsvärld, för att kunna främja tankar som eventuellt leder till en livsstilsförändring. 
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Nelson-Jones (2005) betonar att sjuksköterskan måste ha färdigheter i samtalsmetodik för att 

kunna kommunicera med patienten på ett bra sätt och för att kunna hjälpa honom/henne att 

förstå sin situation och de problem som föreligger. De kunskaper sjuksköterskan besitter är av 

största vikt för att patienten ska få ett bra samtal som leder till en livsstilsförändring. 

Forskning av Emmons och Rollnick (2001) visar att det finns ett antal modeller för samtal 

som förespråkar livsstilsförändringar och hur de bibehålls. Bland de som nämns är; Social 

Learning Theory, the Health Belief Model, the Theory of Reasoned Action, the 

Transtheoretical Model (TTM), the Precaution Adoption Model samt Motivational 

Interviewing. Gemensamt för alla är att de betonar vikten av motivation för att få fram en 

livsstilsförändring, samt betydelsen av att styrka de faktorer i processen som påskyndar en 

livsstilsförändring. Miller och Rollnick (2002) har utformat det motiverande samtalet, d v s 

Motivational Interviewing och beskriver att metoden består av fyra övergripande 

huvudprinciper; att kunna uttrycka empati, att kunna utveckla diskrepans, d v s att kunna få 

patienten att se fördelarna med ett positivt hälsobeteende, att kunna ge patienten tro till egen 

förmåga och att kunna ta bort eller minska motstånd till förändring. Sjuksköterskan skapar 

kontakt genom att använda sig av öppna frågor, genom att lyssna och reflektera, därigenom 

kan patientens motstånd till förändring minskas. Upplevelser kartläggs för att kunna skapa en 

förståelse kring patientens problem. Patientens ambivalens utforskas och patienten ges 

möjlighet att själv komma med förslag på hur man skall ta itu med livsstilsförändringen. 

Motivationen byggs upp och fokus läggs på förändring. Till sist utforskas och stärks 

patientens beslut till förändring, detta för att öka sannolikheten att förändringen genomförs 

(Ibid.). 

 

Empowerment 

Begreppet ’empowerment’ kommer från engelskans ’power’, d v s makt, förmåga och kraft, 

men framförallt från latinets ’potere’ som betyder vara förmögen och kapabel. Det är en 

princip som tillämpas för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna 

formulera sina egna mål och kunna ta makt över sitt eget liv (Nationalencyklopedin, 2009). 

Det finns många varierande och ibland motsägelsefulla definitioner av begreppet 

empowerment (Oudshoorn, 2005). Klang Söderqvist (2001) beskriver begreppet 

empowerment som bemyndigande, patientkraft, egenmakt, bekräftelse och delaktighet. Det 

finns inget svenskt ord som täcker innebörden av empowerment, därför används ofta det 

engelska ordet patient-empowerment (Ibid.). En del kritiker menar att det kan bli en kognitiv 

tankeövning eller till och med ett sätt att manipulera med vilket kan innebära förtryck 

(Tengqvist, Björling & Milling, 2007). Empowerment handlar om individens känsla av att ha 

makten över sin egen situation och detta måste komma från individen själv. Det går inte att ge 

empowerment till någon annan utan sker bara när individer och grupper tar egna beslut och 

initiativ, med detta menas inte att det är oviktigt att skapa förutsättningar för individens egna 

empowerment processer (Oudshoorn, 2005). Enligt Tengqvist, Björling och Milling (2007) 

har begreppet empowerment ofta setts som hur individers och gruppers förmåga kan ökas för 

att kunna fungera bättre i en begränsad situation, men de framhåller att empowerment innebär 

en ömsesidig process, genom att alla kan känna behov av att utveckla sina förmågor (Ibid.). 

Alla individer kan någon gång uppleva maktlöshet i sitt liv och individer har ett naturligt 

behov av att kunna styra och påverka sitt liv, sin omgivning och sitt samhälle. Därför har alla 

något att vinna på ett empowermentperspektiv (Tengqvist, et al., 2005). Dessutom framhålls 

att empowerment är grundat på individers eller gruppers förståelse av sin verklighet och måste 

definieras av de som är berörda i processen (Oudshoorn, 2005).  
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Empowerment kan därför ses som att det handlar om att skapa förutsättningar för att 

människor ska kunna använda sin makt på sätt som gagnar alla i samhället och att ifrågasätta 

makt som begränsar och värderar människor på ett förtryckande sätt (Tengqvist et al., 2007).  

 

Patientundervisning 

Florence Nightingale beskrev redan på 1800-talet undervisningens roll i omvårdnaden som 

att:   
”the unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of 

this activities contributing to health or it´s recovery (or to a peaceful death) that he or she would 

perform unaided if he or she had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in 

such a way as to help him or her gain independency as rapidly as possible” (Klang-Söderkvist, 

2001, s. 10). 

 

Patientundervisning består inte enbart av att ge information och råd, utan det finns även en 

affektiv del där känslor och reaktioner bearbetas och en psykomotorisk del som består i att 

kunna utföra önskade handlingar. I Sverige idag är allt fler patienter hänvisade till att utföra 

egenvårdshandlingar för att förhindra ohälsa, vilket leder till att undervisning ingår som en del 

i omvårdnad av patienter. Omvårdnadsprocessen består av olika faser d v s, diagnos, 

planering, genomförande och uppföljning/utvärdering. Diagnos- innebär att problem, resurser 

och behov av undervisning identifieras. Planering- innebär att undervisningen sker i samråd 

med patienten och att mål sätts upp. Genomförande- innebär att de planerade åtgärderna 

genomförs. Uppföljning/utvärdering- innebär en kontinuerlig uppföljning som är kopplad till 

de uppsatta målen och patientens behov (Klang-Söderkvist, 2001). Forskning har klarlagt att 

patientundervisning kan förebygga ohälsa samt förbättra hälsotillståndet (Butterworth, Linden 

& McClay, 2007). 

 

Egenvård 

Definitionen på egenvård är ”de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och 

vanliga sjukdomar och skador” (Nationalencyklopedin, 2009). Begreppet egenvård berör 

såväl friskvård, hälsovård, samt förebyggande vård. Det innebär att individen kan ta ansvar 

för sig själv och att han/hon är uppmärksam mot signaler från kropp och själ. Forskning visar 

att minskade ekonomiska resurser har resulterat i ökade satsningar på egenvård (Pagels, 

2004). 

 

Enligt omvårdnadsteoretiker Dorothea Orem är egenvården viktigt för att kunna upprätta och 

bevara liv, hälsa och välbefinnande. Egenvården är en medveten och frivillig handling. När 

patienten inte har en förmåga att upprätthålla sin egenvård uppstår en brist. Sjuksköterskorna 

bör informera, lyssna och vägleda patienter för att kunna motivera till en förbättrad hälsa 

(Orem, 1991).  

 

Orems egenvårdsteori bygger på olika delar, egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård beskrivs som förmågan att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande och är en frivillig och medveten handling. Egenvården består av tre begrepp, 

egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvårdsbehov beskrivs som något som ska 

utföras av patienten eller av någon i hans/hennes omgivning, så att patienten kan utvecklas 

som människa. Med egenvårdskrav menas de handlingar som måste utföras för att kunna 

tillgodose egenvårdsbehovet. Egenvårdskapaciteten påverkas av en rad faktorer, som 

hälsotillstånd, livsstil, utvecklingsnivå, sociokulturell miljö, familj, socialt nätverk och ålder 

(Orem & Taylor, 1986). Egenvårdsbrist uppstår när det finns obalans mellan egenvårdskrav 

och egenvårdskapacitet. Omvårdnadssystem innebär de olika metoder som sjuksköterskan och 



 8 

patienten använder för att utjämna bristen i patientens egenvårdskapacitet. Det finns tre olika 

omvårdnadssystem, det fullständigt kompenserande, det delvis kompenserande samt det 

stödjande och undervisande omvårdnadssystemet. Om patienten inte kan delta aktivt i sin 

egenvård väljs det fullständigt kompenserande systemet, t ex vid medvetslöshet. När patienten 

kan delta aktivt i sin egenvård väljs det delvis kompenserande systemet. Det undervisande och 

stödjande omvårdnadssystemet väljs när patienten har resurser eller möjlighet att utveckla 

resurser för att kunna klara av egenvårdskraven (Orem, 1991).   

 

Enligt Orem finns olika metoder för sjuksköterskor att främja egenvårdskapaciteten hos 

patienter. Hjälparen- innebär att patienten får hjälp och assistans med att utföra handlingar 

som patienten inte klarar själv. Rådgivning- innebär att patienten får hjälp med att fatta beslut 

och göra upp mål. Detta bör dock ske utan övertalning och beordrande. Stöd- innebär att 

patienten får stöd, t ex genom att sjuksköterskan ger uppmuntrande ord och lyssnar aktivt. 

Både fysiskt och psykiskt stöd är viktigt och behövs för att kunna fatta beslut. Att ordna en 

miljö som främjar utveckling- innebär att sjuksköterskan skapar en motiverande atmosfär. 

Undervisning- innebär en metod för att kunna hjälpa patienten att utvecklas. Patienter som ej 

är mottagliga går dock inte att undervisa. I undervisningen bör sjuksköterskan få en 

helhetsbild genom att ta hänsyn till bakgrund, livsstil, vanor, erfarenheter och tankar som 

patienten har (Orem, 1991).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Hur samtalar sjuksköterskan med en patient i behov av en livsstilsförändring, och hur gör man 

det på hans/hennes egna villkor? Det är en utmaning många sjuksköterskor ibland ställts inför 

och ofta funderat över. Den individuella rådgivningen handlar om att ge information och råd 

till patienten, men känslor som frustration och besvikelse över ”varför gör dom inte som vi 

säger”, samt tvivel över resultat är inte ovanligt. Att ge råd och information räcker oftast inte. 

Kunskap om sambandet mellan hälsa och livsstil ger också en ökad betydelse av att belysa 

detta ämne. Det finns olika modeller för samtal och enligt Butterworth et al., (2007) har 

forskning visat att patientundervisning kan förebygga ohälsa. Områden som en 

livsstilsförändring främst inriktar sig på i detta arbete är kost, motion, rökning, hjärt- och 

kärlsjukdomar. Hur finner man och motiverar patientens vilja och egenkraft till en 

livsstilsförändring? För att kunna möta patienten på bästa sätt i samtalet är det viktigt att få 

ökad kunskap kring detta. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskor i samtalet kan främja patienters egenvårdskapacitet vid 

livsstilsförändring. 

 

METOD 

Genom att uppfylla studiens syfte valdes att sammanställa artiklar med en kvalitativ ansats 

(Friberg, 2006). Genom att analysera kvalitativa artiklar kan förståelsen öka för hur 

sjuksköterskor i samtalet kan främja patienters egenvårdskapacitet vid livsstilsförändring. För 

att kunna belysa detta gjordes en litteraturstudie med hjälp av Evans (2003) modell för 

kvalitativ innehållsanalys. De analyserade artiklarna utgick från ett sjuksköterskeperspektiv, 

vilket stämde med syftet.  
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Datainsamling 

Vid sökningar har vi använt databaserna Cinahl, Pubmed, Medline, PsycInfo, Swemed+ samt 

Eric. Sökorden som användes var communication, health, counceling, nurse och education, 

empowerment, motivational interviewing och qualitative i olika kombinationer. Kriteriet var 

att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och inte äldre än tio år. 

 

Tabell I. Databassökning i PubMed 

 

Datum Sökord Träffar Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2009-03-29 Health 

counceling 

AND 

communication 

AND nurse 

371 15 10 1 

2009-04-18 Motivational 

interviewing   

AND 

qualitative 

49 10 8 1 

 

Tabell II. Databassökning i Cinahl 

 

Datum Sökord Träffar Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2009-04-01 Empowerment 

AND health 

AND nurse 

AND 

communication 

AND 

education 

23 11 7 1 

2009-04-01 Motivational 

interviewing 

AND nurse 

AND health 

32 8 6 1 

 

Tabell III. Databassökning i PsycInfo 

 

Datum Sökord Träffar Relevanta 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2009-04-20 Motivational 

interviewing 

AND 

qualitative 

377 12 10 1 

 

Det gjordes även manuell sökning efter ytterligare relevanta artiklar från referenslistor 

tillhörande de valda artiklarna. Tre artiklar valdes utifrån denna metod och inkluderades i 

litteraturstudien. Totalt granskades 15 artiklar från referenslistorna. 
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Artiklarna valdes utifrån syftet och skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller 

danska. De artiklar som handlade om barn valdes bort, samt de som var kvantitativa eller 

litteraturöversikter. Efter närmare genomläsning visade sig att flera var kvantitativa och 

litteraturöversikter eller inte motsvarade vårt syfte. Till slut valdes sex kvalitativa och två 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats ut. I de artiklar som hade både en kvalitativ 

och kvantitativ ansats användes den väl avgränsade kvalitativa delen av resultatet i vår analys. 

De valda artiklarna var skrivna på engelska och hade sjuksköterskeperspektiv. De var 

vetenskapligt granskade och inte äldre än tio år. Tidningarnas vetenskaplighet där artiklarna 

förekom bedömdes ytterligare med hjälp av Ulrich´s databas. 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades utifrån Evans modell (2003). Efter en första genomläsning 

av hela artiklarna, fokuserade ytterligare en genomläsning endast på resultatet då artiklarnas 

huvudfynd och begrepp identifierades. Efter ett antal genomläsningar som gav en helhetsbild, 

togs det i steg två ett helhetsgrepp på området genom att finna teman i varje artikels resultat. 

Genomläsningen skedde var för sig och sedan diskuterades likheter och skillnader i 

bedömningarna vilket styrker giltighet och trovärdighet i analysen. Här identifierades olika 

övergripande områden där likheter och skillnader jämfördes. I det tredje steget sorterades 

materialet utifrån likheter och skillnader på olika områden i resultatet. Innehåll från resultaten 

som handlade om samma sak jämfördes och sammanfördes samt hamnade under ett lämpligt 

tema i steg fyra. Varje område märktes med färgpenna utifrån olika möjliga teman. Allt utom 

genomläsningen gjordes tillsammans. Till sist skapades en helhet med nya teman. Som 

Friberg (2006) betonar vid tillvägagångssättet vid kvalitativa analyser är att de rör sig från 

helhet till delar och till en ny helhet. 

 

RESULTAT 

Följande fyra teman framkom ur analysarbetet; hur förtroende skapas i samtalet, hur ord och 

kroppsspråk ger stöd i samtalet, hur motivation sker i samtalet samt hur information och råd 

ges i samtalet. 

 

Hur förtroende skapas i samtalet 

Det är sedan tidigare känt att de första fem minuterna spelar en avgörande roll i mötet med 

patienten. Under denna tid baseras patientens uppfattning om mötet (Poskiparta, Liimatainen, 

Kettunen & Karhila, 2001). En förutsättning för att skapa förtroende och en god relation med 

patienten är att han/hon känner sig välkommen och betydelsefull under mötet. För att 

underlätta detta bör sjuksköterskan välja en lugn omgivning. Genom att sjuksköterskan är 

insatt i patientens ärende, d v s hon vet varför patienten söker hjälp, vad som sagts vid tidigare 

möten samt vilka mediciner patienten använder skapas trovärdighet, vilket är en förutsättning 

för att öka förtroendet. Patienten förutsätter att sjuksköterskan har information om 

hans/hennes bakgrund och sjuksköterskan har därför ett ansvar att möta detta (Eriksson & 

Nilsson, 2008). Det framkommer även i studien från Poskiparta et al., (2001) och i studien 

från Eriksson och Nilsson (2008) betydelsen av att ge tid för att skapa en förtroendeingivande 

relation. I första besöket ses detta som extra betydelsefullt. 

 

Faktorer som ytterligare stärker patientens förtroende och främjar livsstilsförändring, ses 

förmågan att lyssna, samt att kunna bekräfta och möta patienten på rätt nivå (Kettunen, 

Poskiparta & Karhila, 2003). Vikten av att lyssna påtalas i flera studier bl a i en patient-
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centrerad rådgivning, liksom i det motiverande samtalet som också är en patient-centrerad 

samtalsmetod. Här betonas även betydelsen av att lyssna utan att avbryta (Eriksson & Nilsson, 

2008; Lindhe-Söderlund, Nilsen & Kristensson 2008; Riegel et al., 2006; Henderson, 2003; 

Poskiparta et al., 2001; Kettunen et al., 2003). ”I try to listen to what they tell me. It may be 

about a sick spouse at home or they have a sore knee or something. Even if I cannot do 

anything about it and it is not relevant to the visit, I listen to them anyway” (Eriksson & 

Nilsson, 2008, s.2356). En svårighet i lyssnandet identifierades i artikeln från Lindhe-

Söderlund et al., (2008), nämligen konsten att vara en aktiv lyssnare och ömsom en passiv 

lyssnare. Förmågan att lyssna visade även på tålamod i samtalet. En av sjuksköterskorna 

uttryckte sig; ”You get much more feed-back if you can keep quiet and listen instead of 

making suggestions” (Lindhe-Söderlund et al., 2008, s.106). Det framkom även att 

sjuksköterskan verkligen måste visa att hon är intresserad av vad patienten har att säga och 

inte samtidigt är upptagen med annat. Patienten måste kunna se att sjuksköterskan är aktivt 

lyssnande även om hon är passiv (Ibid.). 

 

Studien från Francis et al., (2005) belyser att motsatsen till patient-centrerad hälsorådgivning 

är sjuksköterske-centrerad, d v s traditionell rådgivning. Här är lyssnandet inte lika centralt 

och detta sågs som ett problem för att kunna skapa förtroende. Enligt Kettunen et al., (2003) 

var en patient-centrerad metod inte vanligt förekommande och användes inte av speciella 

sjuksköterskor utan fanns med stundvis i samtalen, där ofta sjuksköterske-centrerad 

rådgivning dominerade (Ibid.). 

 

Sjuksköterske-centrerad rådgivning började oftast med kontrollerade frågor samt med långa 

förklaringar angående syftet med livsstilssamtalet. Inledningen av samtalet präglas av ett 

formellt förhållningssätt och en sporadisk ögonkontakt (Poskiparta et al., 2001). I  

sjuksköterske-centrerad rådgivning använde sig sjuksköterskorna av slutna frågor, detta ledde 

till ja- och nej svar, vilket begränsade längden och kvaliteten på samtalet. Sjuksköterskorna 

upplevde att detta sparade tid (Henderson, 2003).  

 

Hur ord och kroppsspråk ger stöd i samtalet 

I studier av Poskiparta et al., (2001) och Kettunen et al., (2003) sågs att en icke-verbal 

kommunikation kan stödja samtalet, detta kan ske genom patientens och sjuksköterskans 

placering, genom ögonkontakten, med hjälp av huvudrörelser samt nickande. Samtalet 

förstärktes när sjuksköterskan nickade, använde små instämmande uttryck, samt genom 

ögonkontakten. Båda studierna betonade vikten av en lugn samtalston. Kettunen et al., (2003) 

förklarar sjuksköterskans tentativa tal, d v s prövande samtal, i denna samtalsmetod 

förekommer upprepningar, ofullständiga meningar och pauser. Fakta tillsammans med 

förmildrande ord ”a bit more”, ”well”, ”just that”, ”a little” samt pauser tjänar till att få fram 

patientens berättelse och stödjer därigenom motivationen till en livsstilsförändring. Patienten 

analyserar sin situation och omvärderar sina tankar i reflektionen. Samtalet blir ett ömsesidigt 

samspel (Ibid.). 

 

Det visade sig att sjuksköterskor i allmänhet var medvetna om att de kunde överföra egna 

känslor på patienten, därför var det extra viktigt att kunna styra detta när patienten uttrycker 

negativa känslor eller tappar motivationen. Även om sjuksköterskan inser vikten av sina 

handlingar och uttryck, sker detta inte alltid medvetet (Eriksson & Nilsson, 2008; Francis et 

al., 2005). 
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Hur motivation sker i samtalet 

För att kunna motivera till en livsstilsförändring måste sjuksköterskan ta hänsyn till patientens 

dagliga liv och identifiera motiven till livsstilsförändringen. Samtalet används som redskap 

för att skapa närhet i mötet och för att få patienten delaktig (Eriksson & Nilsson, 2008). 

 

Enligt Francis et al., (2005) så var patienterna mer villiga att överväga en livsstilsförändring 

om de kände att sjuksköterskor uppmuntrade och lyssnade till dem. När sjuksköterskor ingav 

hopp om att något kunde göras åt deras problem motiverades patienterna ytterligare. Enligt 

Henderson (2003) kan sjuksköterskan motivera till en livsstilsförändring genom att främja 

empowerment-processen. Första steget till detta är att utveckla en positiv relation till 

patienten. Med hjälp av lite humor, vänlighet, uppmuntran och aktivt lyssnande kan detta ske.  

 

När patienterna i studien från Francis et al. (2005) visade mindre motvilja till att lägga om sin 

livsstil, uttrycktes mer uppmuntrande och positiva uttalanden från sjuksköterskorna. Detta för 

att betona patientens autonomi ex; ”It´s very difficult to say where you gone wrong at this 

stage but it sounds like it´s something that you´d like to explore further and look at perhaps in 

some greater detail. Can I just check that out with you? Is that something you feel or is 

that…” Patienten avbryter och säger att det är något hon vill tala mer om (Francis et al., 2005, 

s.1180-1181). Ibland berättade sjuksköterskan om egna upplevelser för att kunna skapa en 

kontakt, uttrycka empati och bygga upp relationen med patienten. Det innebar att 

sjuksköterskan avslöjade känslor och personliga upplevelser ur hennes eget liv och som kunde 

relateras till patientens situation (Riegel et al., 2006). 

 

Studien från Kettunen et al., (2003) visar att när sjuksköterskan ställer s k ”affektiva frågor”  

d v s frågor av personligt värde, kan detta öka patientens engagemang och därigenom stärka 

patientens egenvårdskapacitet, genom att patienten uttrycker sina tankar och situationer 

förklaras. Motivationen stärks ytterligare genom att patienten själv får välja problemområde. 

Affektiva frågor är öppna och uppmuntrar till delaktighet genom att patienten uttrycker sina 

känslor, tankar och erfarenheter. Exempel på affektiva frågor; ”How do you feel now about 

that idea?” (Kettunen et al., 2003, s.331). Frågan är framtidsorienterad, vilket leder till att 

patientens tankar och bekymmer därigenom blir en viktig del i samtalet. ”Did you feel this 

was a good thing” är ett annat exempel på en affektiv fråga som avslöjar patientens tankar 

kring effekten av medicineringen (Kettunen et al., 2003, s.332). Med hjälp av affektiva frågor 

skapas tillfälle för sjuksköterskor att utforska hälsoproblem i patienters dagliga liv. Det har 

fastställts att öppna frågor kräver ett mer eftertänksamt svar från patienterna och det tillåter 

dem att välja frågor de tycker är intressanta, detta belyser även Lindhe-Söderlund et al., 

(2008) som betonar vikten av öppna frågor i det motiverande samtalet. Denna samtalsmetod 

ger möjlighet för patienter att ställa egna frågor och därigenom formulera sina känslor och 

tankar. Även i studien från Francis et al., (2005) ledde de öppna frågorna till mer berättande 

och minskade därigenom behovet av stängda frågor, som ibland behövs för att kunna styra 

samtalet. I samtalet sker en växling mellan öppna och stängda frågor, men de öppna bör 

överväga, då det resulterar i att patienten får en ökad kunskap angående sina känslor, tankar 

och livsstil och därmed blir mer medveten (Ibid.). 

 

Casey (2007) förklarar att det motiverande samtalet är en patient-centrerad förespråkande 

metod som används för att öka den inre drivkraften till förändring. Metoden utforskar och 

löser upp ambivalens, utvecklar nya färdigheter och identifierar eventuella hinder för en 

livsstilsförändring. Sjuksköterskorna som använde sig av det motiverande samtalet upplevde 

att de gjorde mer för patienterna och detta uppmuntrade dem till att hålla på längre i samtalet 
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med att försöka öka patientens motivation. Studien från Riegel et al., (2006) visar att 

patientens motivation kan stärkas genom att sjuksköterskan använder sig av reflektivt 

lyssnande. Med hjälp av detta kan hon lättare förstå patientens upplevelse av sin 

hälsosituation, hans/hennes motivation till livsstilsförändringen och effekten av 

hälsosituationen i patientens liv. Lindhe-Söderlund et al., (2008) identifierade ett problem vid 

användningen av det motiverande samtalet, nämligen svårigheten att uppnå effektiv 

kommunikation med patienter som är ovilliga att ta ansvar för sin egen hälsa, detta skapade 

frustration hos sjuksköterskorna. En sjuksköterska klagade ”I would like to get him motivated 

although I know it is not my responsibility, the responsibility rests on the patient´s shoulders, 

but it´s very frustrating when you can´t get someone motivated enough to make the required 

change” (Lindhe-Söderlund et al., 2008, s.106). 

 

För att kunna motivera och underlätta för patientens egenvårdsförmåga bör sjuksköterskan 

undersöka förmåga och brister till egenvård, detta i syfte att hjälpa patienten i sin situation. 

Sjuksköterskan kan hjälpa till med praktiska och kreativa lösningar på problem, t ex att ordna 

med recept, skaffa hjälpmedel, boka in tider samt att utarbeta en handlingsplan tillsammans. 

Genom att uppmuntra familjemedlemmar att delta i möten ökade stödet för patienten och 

minskade ett överbeskyddande. De basala behoven bör vara tillgodosedda för att patienten 

skall kunna fokusera på livsstilsförändringen (Riegel et al., 2006).  

 

Hur information och råd ges i samtalet 

När patient-centrerad rådgivning användes ställde sjuksköterskorna en rad frågor för att få 

reda på patientens åsikter, känslor, kunskap, tidigare erfarenheter och handlingar, genom detta 

kunde personliga råd utformas. Sjuksköterskan lyssnade till vad patienterna hade att säga, 

därefter gavs råd som var praktiska och relevanta för patientens dagliga liv. Det var realistiskt 

och möjligt för patienten att följa dess konkreta råd. Utfallet blev att patienten blev motiverad 

till att förändra sin livsstil (Poskiparta et al., 2001).   

 

Motsatsen till den patient-centrerade rådgivningen är den traditionella rådgivningen. I denna 

form av rådgivning gav sjuksköterskan råd från handböcker eller informationshäften oavsett 

om patienten fått information eller inte (Lindhe-Söderlund et al., 2008; Poskiparta et al., 

2001). Syftet med samtalet var även att patienten skulle följa läkarens råd. Patienten fick inget 

stöd eller bekräftelse under samtalet i sina tankar och i sina reflektioner kring sin 

hälsosituation. Sjuksköterskan tog sig inte tid att ta reda på vilken eventuell 

kunskap/information patienten hade fått tidigare. I denna typ av rådgivning är sjuksköterskan 

koncentrerad på att ge råd, vilket leder till att patienten tvingas ta på sig lyssnarens roll. När 

patienten inte känner sig delaktig, leder detta till att han/hon blir passiv och tar därför inte till 

sig de råd som sjuksköterskan ger. När patienten visade intresse på att byta ämne, visade 

sjuksköterskan ointresse i detta. Hon tycktes inte heller förstå att patientens ”hmm”-svar var 

tecken på ensidig rådgivning. Detta var typiskt för de flesta möten (Poskiparta et al., 2001).  

 

När sjuksköterske-centrerad rådgivning användes gav inte sjuksköterskan tillräcklig 

uppmärksamhet och feed-back samt skapade inte en reflekterande atmosfär. Detta förstärkte i 

några fall patientens motvilja och skuldkänslor, genom att sjuksköterskan överöste patienten 

med skäl och råd till att en livsstilsförändring måste ske (Francis et al., 2005; Poskiparta et al., 

2001). När patienterna visade motvilja till förändring skapade det högre grader av uttryckt 

ilska och frustration hos sjuksköterskan.  Istället för att lägga betoning på patientens autonomi 

till att ta egna beslut, lades en skuld på patienten. Det skapade en känsla av att det inte fanns 

något mer att göra för dem (Francis et al., 2005). Enligt Lindhe-Söderlund et al., (2008) 
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upplevde sjuksköterskorna som använde sig av traditionell rådgivning att det kolliderade med 

det motiverande samtalet. En sjuksköterska uttryckte ”We didn´t listen much before, instead 

we used to bombard people with advice, which was something we had been taught to do” 

(Lindhe-Söderlund et al., 2008. s.105-106). 

 

Information som skall ges bör förklaras på ett enkelt, tydligt och neutralt sätt, detta för att 

undvika missförstånd. Patienten kan därigenom lättare styra sina val i sin hälsosituation. 

Genom att använda bekräftande feed-back s k affirmation ”You are the expert on you”, 

(Riegel et al.,  2006, s.239)  kan patienten bekräftas och motiveras till en livsstilsförändring. 

Ibland kan rollspel användas för att praktisera ny kunskap (Riegel et al., 2006). Det är inte 

alltid önskvärt med för mycket information och råd, därför är det viktigt att sjuksköterskan 

kan mästra detta behov. Vidare sågs att när patienten medverkar så underlättas 

hälsorådgivningen. Sjuksköterskans pedagogiska skicklighet samt att hon är uppdaterad bidrar 

till hur informationen når fram. Att vara tillgänglig visade sig också vara en faktor för en 

lyckad hälsorådgivning. Patienten måste vid behov kunna nå sjuksköterskan via telefon eller 

på annat sätt (Eriksson & Nilsson, 2008).  

 

Att skapa en relation med patienter är viktigt innan information ges och delas ut. Av de 

patienter som förekom i studien rapporterade över hälften att informationsblad/häften var till 

hjälp, genom att de förstärkte den information som sjuksköterskor givit till dem muntligen 

(Casey, 2007). 

 

Patienter behöver medicinsk information innan de kan känna sig säkra i besluten kring sin 

vård, därför är det viktigt att sjuksköterskorna ger information och är öppna i sin 

kommunikation. Genom att bestämma åt patienterna istället för att stödja dem till att göra 

egna beslut kring sin hälsa skapas en makt obalans. Utifrån sjuksköterskornas synsätt visste 

de bäst vad som behövdes och var övertygade om att patienterna saknade medicinsk kunskap 

fastän de borde ha gett dem det. Det rättfärdigade behovet för sjuksköterskorna att hålla kvar 

sin makt och därigenom upprätthålla sin kontroll. Denna obalans var mest tydlig i 

informationsutdelningen i sjuksköterske-centrerad rådgivning (Henderson, 2003). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Anledningen till att vi har valt att göra en kvalitativ studie var att få en fördjupad förståelse 

för hur man praktiskt skall gå tillväga för att främja patientens egenvårdskapacitet vid en 

livsstilsförändring. Ett sjuksköterskeperspektiv blev således centralt för oss. Vi har försökt att 

sätta vår förförståelse åt sidan genom att kritiskt granska och reflektera över våra tankar 

(Dahlberg, 1997). Vi har inte någon större erfarenhet av livsstilssamtal och kanske därigenom 

kan ha ett öppnare sinne eller kan ha svårt att förhålla oss kritiska till vad som finns skrivet. 

 

Det finns både för- och nackdelar med kvalitativa litteraturstudier enligt Friberg (2006). 

Fördelen är att de har ökad förståelse som mål. Olika behov kan därigenom lättare mötas. 

Nackdelen kan vara att en tolkning och analys av data redan gjorts (Ibid.).  

 

I början mötte vi stora svårigheter med att söka relevanta artiklar. De flesta var kvantitativa, 

litteraturöversikter, hade fokus på patientperspektivet eller fel målgrupp. Detta framkom 

tydligt först efter genomläsning. Vi valde att fokusera på en vuxen målgrupp. Artiklar som 

handlade om barn skulle ge ett för stort område att skriva om. 
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Sökorden empowerment, motivational interviewing och qualitative framkom först efter att ha 

använt communication, health, counceling, nurse och education, som inte gav träffar på 

artiklar som motsvarade vårt syfte. Det kan ses som en omedvetenhet och ovana att inte ha 

begrundat dessa sökord från början, men de gav träffar på fler artiklar varav fyra som vi valde 

att granska. Vi övervägde när problem framstod med att hitta kvalitativa artiklar att göra en 

litteraturöversikt. Fördelen med detta skulle kunna vara att resultatet blir mer tydligt genom 

att man kan stödja det med siffror. Dock skulle det kunna ge ett tunnare material i praktiskt 

tillvägagångssätt i livsstilssamtalet (Friberg, 2006). Innehållet i de sex kvalitativa och två 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna speglade väl det område vi valt att fokusera på, även om 

resultatdelen i några fall inte var så uttömmande som vi skulle önskat. De två artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ metod hade välavgränsade kvalitativa metoddelar som vi 

bedömde gick att analysera separat. Därför valde vi att ta med dessa. Något som kan ha 

påverkat vårt resultat är att vi analyserat artiklar från både friska och redan sjuka patienter, d v 

s patienter från öppen vård och slutenvård. Artiklarna från Henderson (2003); Kettunen et al., 

(2003); Casey (2007); och Poskiparta et al., (2001) använde sig av redan sjuka patienter som 

var inneliggande på sjukhus. Riegel et al., (2006); Lindhe-Söderlund et al., (2008); och 

Eriksson & Nilsson (2008) fokuserar på redan sjuka patienter i öppenvården och artikeln från 

Francis et al., (2005) använder sig av patienter som ej insjuknat och som får rådgivning i 

öppenvården.  

 

Vi upplevde också stora svårigheter med att dela in materialet i teman. Att analysera  

artiklarnas resultat för att få fram teman och en ”röd tråd” var en svår process. Detta kan bero 

på att artiklarna fokuserade på olika moment i samtalet. Vi hade hjälp av den struktur som 

framgick i Evans modell (2003) och vi gick fram och tillbaka från helhet till del flera gånger 

och justerade teman innan de slutgiltiga framkom. Syftet fanns med hela tiden samt det 

ursprungliga sammanhanget i de olika artiklarna. 

 

Alla artiklar som användes i analysen kan ifrågasättas då det saknas många aspekter i 

resultatet, t ex genusperspektiv och en tydlig definition av begreppet empowerment. Vi ser ett 

behov av att mer kvalitativ forskning görs i ämnet. Två artiklar har samma studieunderlag, 

även om huvudförfattarna är olika har de några gemensamma medförfattare. Detta kan ha gett 

resultatet ett visst fokus vilket kan vara en nackdel. Genom att dessa var uttömmande, belyste 

studiens syfte samt att studieunderlaget var stort, tyckte vi ändå efter gemensam diskussion att 

de båda skulle finnas med i analysen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor i samtalet kan främja patienters 

egenvårdskapacitet vid livsstilsförändring. Det har utifrån Orems egenvårdsteori fokuserats på 

området egenvårdsbrist som uppstår när det råder obalans mellan egenvårdskrav och 

egenvårdskapacitet. I detta fall kan det ses som när patienter inte har förmågan att upprätthålla 

sin hälsa, d v s inte själva kan ändra sitt ohälsosamma beteende som kan leda till olika 

sjukdomar. 

I vår analys av de vetenskapligt granskade artiklarna har vi sett betydelsen av att skapa ett 

förtroende genom samtal, detta har belysts i artiklarna från Eriksson och Nilsson (2008);  

Francis et al., (2005); Henderson (2003); Kettunen et al., (2003); Lindhe-Söderlund et al., 

(2008); Poskiparta et al., (2001) och Riegel et al., (2006). En förtroendeingivande relation 

skapas bl a genom att sjuksköterskan är påläst om patienten samt att det avsätts tid för 

samtalet. Det kan ses som ett problem då det krävs tid för att kunna sätta sig in i patientens 
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problem och det krävs tid i samtalet. Tid är ofta en bristvara inom sjukvården, vilket vi anser 

kan försvåra detta. Klang-Söderkvist (2001) menar dock att när patienten känner förtroende 

för sjuksköterskan, ges möjlighet att fritt ställa frågor och att tala om känslor och problem 

kring sin hälsosituation, har man genom detta sparat tid i de följande samtalen. Eriksson och 

Nilsson (2008) menar att tid måste reserveras för varje besök, detta för att kunna ge en känsla 

av kontinuitet och för att kunna bygga upp en förtroendefull relation. Att ge tid och utrymme 

för ett livsstilssamtal på sjukhus är inte helt lätt, men är kanske en fråga om legitimitet och 

prioritering. Samtalen blir ofta korta p g a den höga arbetsbelastningen, däremot borde det 

finnas större möjlighet och fungera bättre i primärvården där mer fokus läggs på livsstil och 

dess vanor. Kettunen et al., (2003), Lindhe-Söderlund et al., (2008) och Francis et al., (2005) 

beskriver att när öppna frågor ställs får patienten möjlighet att berätta om sin hälsa, därigenom 

upplever patienten ökad delaktighet, självbestämmande och egenkontroll. För att verkligen 

kunna visa att man är en aktiv lyssnare ser vi behovet av att tid är avsatt. Är sjuksköterskan 

stressad märks detta. Thornquist (2001) betonar att tidsbrist och okunskap bland 

sjuksköterskor kan göra att patienten får för lite utrymme att uttrycka sig i samtalet med 

sjuksköterskan. Samtalet sågs som en resurs för sjuksköterskan att få patienten delaktig och 

patienterna var mer villiga att överväga en livsstilsförändring om de kände att man 

uppmuntrade och lyssnade till dem (Ibid.). Genom detta visas ytterligare behovet av att kunna 

lyssna och ge tid för att få igenom en livsstilsförändring. 

I studien av Kettunen et al., (2003) betonades vikten av att kunna möta patienten på ”rätt 

nivå”. Det kan ifrågasättas om sjuksköterskan har mognaden och förmågan att göra den 

bedömningen. Orem betonar också vikten av att varje utvecklingsstadium i en människas liv 

bör beaktas vid bedömning av egenvård och förmåga till egenvård (Rooke, 2002). En studie 

visar att om sjuksköterskan ses som experten och ger förslag på livsstilsförändringar kan det 

leda till att patienten blir berövad på eget ansvar över sitt liv (Persson & Friberg, 2009). 

I studier från Francis et al., (2001), Poskiparta et al., (2001) samt Henderson (2003) har 

sjuksköterske-centrerad rådgivning setts som ett problem, då att lyssna till patienten inte är 

centralt samt att rådgivningen är standardiserad, d v s utgår inte från patientens situation och 

behov. Studien från Poskiparta et al., (2001) visade att patient-centrerad metod inte var 

vanligt förekommande utan fanns med stundtals i samtalen och utövades inte av särskilda  

specialtränade sjuksköterskor (Ibid.). Motivational interviewing, som är en patient-centrerad 

metod utövades dock av specialtränade sjuksköterskor i artiklarna från Lindhe-söderlund et 

al., (2008) och Riegel et al., (2006).  

Enligt Hayes och Kalmakis (2007) förlitar sig traditionell sjuksköterske-centrerad rådgivning 

på utbildning samt övertalning, det kan ibland uppfattas som påtvingande. Detta har inte visat 

sig vara det mest effektiva sättet att gynna en livsstilsförändring (Ibid.). Thornquist (2001) 

menar att sjuksköterskan måste ställa en del slutna frågor samt styra samtalet för att kunna få 

fram adekvat information om patientens hälsa. Ett strukturerat samtal kan dock hindra 

patienten från att uttala sina tankar, erfarenheter, bekymmer, uppfattningar och frågor. 

Henderson (2003) betonar, för att samtalet skall kunna bli bra är det viktigt att både 

sjuksköterska och patient samarbetar genom att bägges erfarenheter och kunskap tas till vara. 

Sjuksköterskan bör dela med sig av makten och respektera patientens rättigheter att få påverka 

sin vård (Ibid.). Vi ser att sjuksköterskor kan sträva mer efter att dela med sig av sin kunskap 

och respektera patienters rättigheter mer än vad som ofta sker inom vården idag. 

När sjuksköterske-centrerad rådgivning användes i samtalet gav sjuksköterskan råd och talade 

om för patienten vad han/hon skulle göra, detta beskrevs i studier från Poskiparta et al., 
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(2001), Lindhe-Söderlund et al., (2008) och Francis et al., (2005). Sjuksköterskan har inte 

lyssnat och tagit vara på patientens egna erfarenheter och värderingar. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient försvåras om sjuksköterskan inte tar till vara på patientens 

självbestämmande och egna ansvar för att uppnå en livsstilsförändring (Kettunen et al., 2001). 

Patienter har större förmåga att ta till sig råd, anvisningar och information från vårdpersonal 

om sjuksköterskor kan visa engagemang, utstråla värme, förståelse och empati (Larsson, Palm 

& Rahle-Hasselbalch, 2008). Vi ser en viss betydelse av att ge det ”lilla extra” i mötet med 

patienten och att detta kanske kan påverka patientens motivation. Intressant är att studier har 

visat att patienter som ser sig som hälsosamma har svårare att ta till sig sjuksköterskans 

hälsorådgivning. Känslor av att bli förolämpade uppkom när livsstilsförändringar 

rekommenderades, detta för att de inte kommit till insikt om sitt hälsoproblem (Persson & 

Friberg, 2009). Enligt Bergstrand (2004) är det svårare att motivera patienter som inte söker 

hjälp på egen hand, detta kan leda till att fler rådgivningsmöten krävs för att kunna skapa 

förtroende och motivation hos patienten (Ibid.). Att patienten ser hälsoproblemet och blir 

motiverad till förändring ser vi som en grundförutsättning för ett lyckat utfall. Det kan även 

behövas olika tillvägagångssätt för att motivera patienter som redan har insjuknat än hos 

någon som befinner sig i förstadiet till sjukdom och kanske inte märker några symptom. 

 

Enligt Henderson (2003) bör man använda sig av lite humor, vänlighet, aktivt lyssnande och 

uppmuntran för att kunna utveckla en positiv relation med patienten. Det som vi tror kan 

utgöra ett problem i etablerandet av detta är personkemin. Ibland kan två människor lätt  

missförstå varandra i försöket att möta varandra. Detta kanske kan utgöra ett hot mot lyckad 

hälsorådgivning. Klang-Söderkvist (2001) menar att förutsättningen för en framgångsrik 

hälsorådgivning är en fungerande kommunikation. 

 

Att ge information och säga till patienten hur han/hon skulle leva var inte det mest effektiva  

sättet att påverka patienten. Motivationen stärks när besluten kommer från patienten, då blir 

han/hon ”inre” motiverad. När sjuksköterskan ger stöd samt uppmuntrar patienten till att ta 

egna beslut och initiativ, motiveras patienten ytterligare (Williams, Quill, Deci & Ryan, 

1991). En effektiv kommunikation med patienter som var ovilliga att ta ansvar för egen hälsa 

sågs som ett problem i det motiverande samtalet (Lindhe-Söderlund et al., 2008). Arborelius 

(2001) skriver att sjuksköterskan bör respektera patientens autonomi och egna beslut, oavsett 

vilket detta är. Orem (1991) betonar att en individ kan besitta egenvårdsförmåga, men ändå av 

olika anledningar välja att inte ta ansvar för egen hälsa och att god egenvård är beroende av 

ett gott samspel mellan sjuksköterska och patient. Larsson et al., (2008) betonar att det kräver 

mycket mental energi för att kunna ändra ett hälsobeteende och fatta ett beslut, samt att 

förändringen bör passa in i patientens livssituation för att lättare kunna motivera. Vi ser det 

såsom att sjuksköterskor kan försöka påverka för att göra patienten motiverad, men själva 

beslutet att genomföra det måste ligga hos patienten själv. Som sjuksköterskor kan vi skapa 

förutsättningar för att patienter ska kunna starta en empowerment process men själva beslutet 

eller steget måste patienten själv ta (Tengqvist, et al., 2005). 

 

Orems egenvårdsteori som beskrivs i Orem (1991) var enkel att tillämpa på de analyserade 

artiklarna, då hon betonar egenvård och patientens delaktighet samt ser människan som 

kapabel att ta hand om sig själv och fatta egna beslut. Det förutsätter dock att en vilja finns 

hos patienten att göra en förändring. En patient-centrerad metod blir därigenom ett verktyg för 

att kunna upprätthålla en balans mellan egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov. 

Gemensamma punkter är således att människan ses som en handlingskraftig individ som kan 

fatta egna beslut, att hänsyn tas till patientens tidigare erfarenheter, sätt att vara och tänka. 

Både en patient-centrerad metod och egenvårdsteorin belyser att en vilja måste uppstå för att 
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patienten skall vara mottaglig för information och för att kunna få fram en förändring. Båda 

betonar vikten av ett aktivt reflektivt lyssnande och en patient-centrerad rådgivning i syfte att 

hjälpa patienten. Så gäller även empowerment processer hur möten och relationer antingen 

kan begränsa eller skapa möjligheter för att människor ska kunna utveckla sina förmågor 

(Oudshoorn, 2005; Tengqvist, et al., 2005). Orem menar också att sjuksköterskan bör vara 

motiverande för att kunna föra en öppen kommunikation. Hon beskriver även att 

egenvårdsförmågan kan påverka upplevelsen av hälsa, egenvården måste anpassas till 

individuella förutsättningar (Orem, 1991).  

 

Slutsats 

I studiens resultat framkom således att en patient-centrerad hälsorådgivning var mest effektiv 

för att främja patienters egenvårdskapacitet vid livsstilsförändring. Kunskapen kring detta kan 

förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter och därigenom deras hälsa. 

 

Implikationer i vården 

Det visade sig att rådgivning som utgick från ett patient-centrerat fokus var mest 

framgångsrik, till skillnad mot ett traditionellt sjuksköterske-centrerat. Det kan bero på att 

lyssnandet var mer centralt och att patientens egna erfarenheter, tankar och känslor var i 

centrum. 

 

Utifrån det resultat som framkommit har vi också blivit övertygade om att patient-centrerad 

hälsorådgivning ibland kan förstärka patientens egenvårdskapacitet. Denna metod tror vi kan 

spara lidande för patienten och samtidigt förbättra ekonomin för hälso- och sjukvården. 

Troligen kommer den att få allt större betydelse i sjuksköterske-patient mötet. I den 

grundläggande sjuksköterske-utbildningen ser vi att mer fokus kan läggas på hälsorådgivning. 

Här skulle det kunna göras större insatser från skolans sida. Vi tror dock att metoden kräver 

en hel del träning för att kunna bli riktigt bra. Både för att sjuksköterskan skall bli van vid 

metoden och för att kunna få ett väl genomfört samtal. Det är svårt att inte falla in i ett 

traditionellt sjuksköterske-centrerat arbetssätt som många är vana vid. 

 

Ett patient-centrerat förhållningssätt kan mycket väl leda till fler lyckade hälsorådgivningar 

och borde kunna tillämpas mer i sjukvården. Denna metod är även förenlig med de hälso- och 

sjukvårdslagar som betonar vikten av att förebygga ohälsa, minska lidande samt värna om 

patientens självbestämmande och integritet. Utfallet från resultatet innebär också att vi blivit 

mer medvetna om hur vi samtalar med patienterna, inte bara när det handlar om 

livsstilsförändringar, utan även i andra samtal med patienten. Vi kommer att definitivt försöka 

använda oss av denna metod i vårt arbete. Vad vi också ser i hälsorådgivningen är att den 

skall se till hela människan för att få ett lyckat utfall, detta betonar också Orem. 
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BILAGA 1 

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR 

TITEL: PERSPEKTIV: SYFTE: METOD: RESULTAT: 

1. Using 

action 

research to 

change 

health-

promoting 

practise. 

Författare: 

Casey, D. 

Tidskrift: 

Nursing and 

Health 

Sciences 

Årtal: 2007 

 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

 

Att inleda en 

förändring av 

sjukvårdspraxis 

så att 

sjuksköterskor 

ska kunna 

genomföra mer 

hälsounder- 

visning med 

sina patienter 

och förbättra de 

hälso-

befrämjande 

aspekterna av 

sina metoder. 

Kvalitativ 

 

Intervju med 7 

sjuksköterskor 

 

2 faser 

De flesta 

sjuksköterskor 

blev mer 

medvetna om 

hälsoundervisning 

och hälso-

befrämjande 

insatser samt hade 

förmågan att 

arbeta in 

färdigheter som 

sporrade till en 

livsstilsförändring 

i praktiken. 

2. Precondi-

tions needed 

for 

establishing 

a trusting 

relationship 

during health  

counselling: 

An interview 

study. 

Författare: 

Eriksson, I. 

Nilsson, K.  

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att undersöka 

förutsättningar 

för distrikts-

sjuksköterskor 

att bygga upp 

ett 

förtroendefullt 

förhållande 

under 

hälsorådgivning 

med patienter 

som har 

hypertoni. 

Kvalitativ 

 

Öppna intervjuer 

med 10 distrikts-

sjuksköterskor från 

3 primärvårds-

hälsodistrikt i 

västra Sverige som 

arbetade med 

hälsorådgivning  

med hypertoni-

patienter.  

Intervjuerna 

spelades in. En 

latent 

innehållsanalys 

gjordes med 

tematisk kodning 

av innehållet i 

intervjuerna. 

Resultatet visar en 

medvetenhet 

angående 

förutsättningarna 

att bygga ett 

förtroendefullt 

förhållande. För 

att skapa detta är  

distriktssjuk-

sköterskans 

pedagogiska 

kompetens och 

sätt att 

kommunicera av 

betydelse. 
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3. When 

smokers are 

resistant to 

change: 

Experimental 

analysis of 

the effect of 

patient 

resistance on 

practitioner 

behaviour.  

Författare: 

Francis, N. 

Rollnick, S. 

McCambrid-

ge, J. Butler, 

C. Lane, C. 

Hood, K.  

Tidskrift: 
Society for 

the Study of 

Addiction 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att undersöka 

om motstånd 

mot 

förändringar 

bland rökare 

påverkar 

sjuksköterskans 

konfronterande 

samt andra 

beteenden.  

Kvantitativ och 

Kvalitativ 

 

32 sjuksköterskor 

intervjuar 4 

standardiserade 

patienter i två 

studiegrupper. 

Patienter med 

högt motstånd till 

förändring ökar 

det 

konfronterande 

beteendet och 

andra negativa 

beteenden hos 

sjuksköterskor 

som förespråkar 

livsstilsföränd-

ringar. 

4. Power 

imbalance 

between 

nurses and 

patients: A 

potential 

inhibitor of 

partnership 

in care.  

Författare: 

Henderson, 

S. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske- 

och patient 

perspektiv 

 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

och patienters 

åsikter 

beträffande 

samarbete i 

vård på 

sjukhuset. 

Kvalitativ 

 

Ett medvetet urval 

av 33 

sjuksköterskor och 

32 patienter från 

sjukhus i västra 

Australien 

djupintervjuades. 

Om 

sjuksköterskor 

och patienter skall 

kunna samarbeta 

är det viktigt att 

utjämna en 

maktobalans. 

Detta kan ske 

genom att dela 

med sig av 

information och 

genom en öppen 

kommunikation. 
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5. Speech 

practices that 

facilitate 

patient 

participation 

in health 

counselling:

A way to 

empower-

ment? 

Författare: 

Kettunen, T. 

Poskiparta, 

M. Karhila, 

P.  

Tidskrift: 

Health 

Education 

Journal 

Årtal: 2003 

 

 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

samtalsmetoder 

som underlättar 

införandet av 

patient-

perspektiv och 

preferenser som 

uppmuntrar till 

att få patienter 

att uttrycka sig. 

Kvalitativ 

 

Videoinspelad data 

från 38 

sjuksköterske-

patient 

rådgivningar 

översattes ord för 

ord och 

analyserades. 

Affektiva frågor 

och tentativt tal 

underlättade aktivt 

deltagande hos 

patienterna. 

6. Learning 

motivational 

interviewing: 

Exploring 

primary 

health care 

nurses 

training and 

counselling 

experiences  

Författare: 

Lindhe-

Söderlund, 

L. Nilsen, P. 

Kristensson, 

M.  

Tidskrift: 

Health 

Education 

Journal  

Årtal: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att identifiera 

nyckelelement i 

lärande-

processen och i 

tillämpningen 

av det 

motiverande 

samtalet med 

hjälp av 

protokoll. 

Kvalitativ 

 

20 sjuksköterskor 

från 10 

primärvårdsdistrikt 

i Östergötland 

deltog frivilligt.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer baserade 

på en 

intervjuguide. 

Omfattande 

träning och ett 

införlivande av 

träning och 

praktik sågs som 

avgörande för en 

effektiv inlärning 

av det 

motiverande 

samtalet. 
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7. From 

nurse-

centered 

health 

counseling to 

empower-

mental health 

counseling.  

Författare: 
Poskiparta, 

M. 

Liimatainen, 

L. Kettunen, 

T. Karhila, P.  

Tidskrift: 
Patient 

Education 

och 

Counseling 

Årtal: 2001 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att undersöka 

aspekter av 

lärande och 

mottagande av 

hälsoråd och 

frågor i 

samspelet 

mellan 

sjuksköterskor 

och patienter 

och för att 

beskriva de 

samtals-

funktioner som 

konstruerar 

sjuksköterske-

centrerad och 

patient-

centrerad 

hälsorådgivning 

Kvalitativ 

 

Videoinspelad data 

från 38 

sjuksköterske-

patient 

rådgivningar 

översattes ord för 

ord och 

analyserades. 

Sjuksköterske-

centrerad 

rådgivning 

svarade inte mot 

patienters behov 

av information 

 

Patient-centrerad  

rådgivning 

gynnade 

patienters förmåga 

att reflektera över 

sina 

hälsobeteenden. 

8. A 

motivational 

counselling 

approach to 

improving 

heart failure 

self-care 

mechanisms 

of 

effectiveness 

Författare: 

Riegel, B. 

Dickson, V 

Hoke, L. 

McMahon, J.  

Reis, B. 

Sayers, S. 

Tidskrift: 

Journal of 

Cardio-

vascular 

Nursing 

Årtal: 2006 

Vårdvetenskap 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Att beskriva de 

insatser och 

mekanismer 

som påverkar 

egenvård vid 

hjärtsjukdomar. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

 

En sjuksköterska 

som tränades av 

experter i det 

motiverande 

samtalet samt 15 

patienter med 

hjärtsjukdomar 

deltog i en tre 

månaders-studie. 

 

Ljudinspelade 

rådgivningar 

analyserades. 

 

 

Ett 

rådgivningsmöte 

som införlivar 

huvudelementen i 

det motiverande 

samtalet, kan vara 

effektivt för att 

kunna förbättra 

egenvården hos 

patienter med 

hjärtsjukdomar. 

 

 


