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Sammanfattning  
 
Enligt hälso- sjukvårdslagen(1982:763) skall det bedrivas sjukdomsförebyggande arbete 
inom Närhälsan. Som sjuksköterska respektive distriktsköterska i Närhälsans regi möter 
vi dagligen patienter som behöver stöd och vägledning mot en hälsosammare livsstil. 
Inaktivitet, rökning, risk bruk av alkohol samt ohälsosamma matvanor ökar risken för 
sjukdomar såsom, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt KOL och astma. Det är aldrig för 
sent att börja en förändring, all förändring mot ett aktivare liv och sundare matvanor är 
av värde. Att förändra livsstil kan vara svårt och ta tid, patienterna har olika behov av 
stöd och vägledning. Syftet med detta arbete var att beskriva olika metoder som 
sjuksköterskan kan använda för att stödja och vägleda patienter vid livsstilsförändringar. 
En litteraturstudie genomfördes där både kvantitativa och kvalitativa artiklar 
granskades. Artiklarna analyserades enligt ”Fribergs modell (2012”). Resultatet 
presenteras i fyra teman. MI (motiverande samtal), Teknisk support, Grupputbildning 
samt Individuell rådgivning. I resultatet framkommer det att oavsett vilken metod man 
använder är det viktigt att jobba patientcentrerat, att man utgår från var patienten 
befinner sig socialt, ekonomiskt och psykologiskt. Patienten måste själv finna sin inre 
motivation. I diskussionsavsnittet diskuterar vi metoden motiverande samtal med fokus 
på bemötande, tid och utbildning.  
 
 
Nyckelord: Livsstil, motivation, hälsofrämjande, vägledning, stöd 
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INLEDNING 
 
Ofta förekommer det larmrapporter i media att sjukdomar som påverkas av vår livsstil 
ökar. 
I vårt arbete som sjuksköterska respektive distriktssköterska inom den offentliga 
primärvården Närhälsan, möter vi dagligen patienter som har sjukdomar som till stor del 
påverkas av levnadsvanor. Många studier visar att förändringar i levnadsvanor kan få 
sjukdomar att förbättras och ibland normaliseras. Forskning visar att hälsosamma 
levnadsvanor minskar läkemedelsbehov och följdsjukdomar hos patienter med 
vällevnadssjukdomar. Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra och det kan 
vara svårt att finna motivation. 
Inom primärvården arbetar vi nära patienten och har möjlighet att ge kunskap, stödja 
och vägleda patienten till förändringar i sin livsstil. Enligt socialstyrelsen skall 
sjuksköterskor i Närhälsan bedriva hälsofrämjande arbete (Hälso-och sjukvårdslagen 
1982:763). 
Vad behövs i mötet mellan sköterska och patient för att patienten skall bli stärkt i sitt 
beslut att genomföra en förändring istället för att känna sig förmanad? Hur kan 
sjuksköterskan vägleda och stödja patienten mot hälsosammare levnadsvanor? 
Det finns många frågor och vi vill med vår studie belysa olika metoder för att vägleda 
och stödja patienter vid livsstilsförändringar. 
 
 
 
BAKGRUND 
 

Vällevnadssjukdomar 
 
I Nationalencyklopedin (2014) anses vällevnadssjukdomar, innebära sjukdomar som 
anses bero på framför allt olämpliga levnadsvanor (olämplig livsstil). Sambandet är 
tydligt när det gäller markanta skadefaktorer som rökning och stor alkoholkonsumtion, 
även om genetiska faktorer influerar graden av risk för sjukdom. Överkonsumtion av 
kalorier i kombination med låg fysisk aktivitet medför risk för övervikt eller fetma, som 
alltså är resultatet av individens val och kan sägas återspegla hans eller hennes 
uppfattning om vällevnad. I andra fall råder en mer komplex samverkan mellan 
levnadsvanorna och arvsanlag vid uppkomsten av medicinska problem. Fetma medför 
exempelvis ökad risk för typ 2-diabetes, högt blodtryck och vissa cancerformer. Men i 
dessa fall har genetiska faktorer stor betydelse för skeendet. Begreppet 
vällevnadssjukdomar står alltså inte överlag på en stabil grund. Ordet kan medföra en 
moraliserande attityd och har därför inte stor användning bland sjukvårdens 
yrkesverksamma. 

Diabetes är ett globalt växande folkhälsoproblem och antalet personer med diabetes 
beräknas uppgå till 366 miljoner år 2025 enligt WHO (Wikblad, 2006, s.313). Hjärt-
kärlsjukdom är intimt förknippad med vår livsstil. Vi äter fel, rör oss för lite, stressar, 
sover för lite och väger för mycket. Gemensamma riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är 
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lika oberoende av ras, land, boendemiljö, ekonomisk och social status. Riskfaktorerna är 
rökning, höga blodfetter, diabetes, högt blodtryck, bukfetma och psykosocial stress 
enligt en stor internationell hjärtstudie kallad Interheart (Kallenberg 2013).  

Fetma definieras enligt WHO som ett BMI över 30, eller ett midjeomfång på 102 cm 
hos män och 88 cm hos kvinnor (SBU 2013, s. 17). Förekomsten av fetma hos vuxna 
har mer än fördubblats i Sverige sedan 80-talet. Fetma ökar kraftigt risken för typ-2 
diabetes och att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Sammantaget bedöms ohälsosamma matvanor 
ge en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalité och förtida död (Socialstyrelsen 
2011, s. 35).  

 
 

Sjukdomsförebyggande arbete och dess styrdokument 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall det bedrivas sjukdomsförebyggande 
arbete inom primärvården. Sedan 2007 finns det en proposition där regeringen redogör 
för en förnyad folkhälsopolitik. Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet 
och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens 
förutsättningar. I propositionen står det också att kommuner och landsting har en 
nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina 
metoder och verktyg (Socialdepartementet, 2008). 
I de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder beskriver man att 
hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ-2 diabetes, 
men även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster (Socialstyrelsen 
2011, s.7). Enligt WHO orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av all 
kranskärlssjukdom och stroke. De menar också att 30 procent av all cancer kan 
förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor. Rökning, riskbruk av alkohol, fysisk 
inaktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den 
samlade sjukdomsbördan i Sverige. Då tar man inte med i beräkningen andra 
riskfaktorer såsom fetma, högt blodtryck och höga blodfetter, som till allra största delen 
är orsakade av ohälsosamma levnadsvanor. Personer med hälsosamma levnadsvanor 
lever i genomsnitt 14 år längre än dem som har ohälsosamma levnadsvanor 
(Socialstyrelsen 2011 s. 12). 
För att kunna vara framgångsrik i arbetet med att förebygga och påverka ohälsosamma 
levnadsvanor krävs det åtgärder på flera nivåer i samhället. Aktörer såsom regering, 
riksdag, myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och frivilligorganisationer spelar 
stor roll. Hälso-och sjukvården spelar här en central roll, där alla delar måste samverka 
(Socialstyrelsen 2011 ss. 14-15). Dessa sjukdomar kan förändras med ändrade 
levnadsvanor, därför är viktigt att samhället skapar förutsättningar till ökad fysisk 
aktivitet, för säkrare cykelvägar, förbättra trafikmiljön, ge kunskap om egenvård, 
subventionera friskvårdssatsningar, stimulera idrottsrörelsen till breddaktivitet, samt 
använda bildningsförbunden för att främja hälsa och livsstil (Skafjeld & Graue 2013, s. 
251). Hälso- och sjukvården skall erbjuda personer med ohälsosamma levnadsvanor 
någon form av rådgivning eller samtal, det är hela grunden i de Nationella riktlinjerna. 
Socialstyrelsen har delat upp åtgärderna i tre nivåer, enkla råd, rådgivande samtal och 
kvalificerade samtal (Socialstyrelsen 2011 s.15). Merparten av åtgärderna i riktlinjerna 
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består av någon form av rådgivning eller samtal som syftar till att stödja en förändring 
av levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011 s. 20).  
 
 

Närhälsans sjukdomsförebyggande arbete 
 
Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården. I Närhälsans 
Handlingsplan för Hälsofrämjande sjukvård (HFS 2013-2015) står det att Hälso- och 
sjukvårdens möjlighet att påverka levnadsvanor och erbjuda en god tillgång till vård, 
ska kombineras med insatser på andra områden. Verksamheterna ska medverka till att 
förebygga och motverka förekomsten av livsstilsrelaterade sjukdomar. Kunskap och 
erfarenhet ska finnas för att möta och stödja människor i deras strävan att ta ansvar för 
sin hälsa. Hälsa är även en strategisk fråga för regionen som arbetsgivare. Det 
traditionella arbetsmiljöarbetet ska kombineras med ett salutogent förhållningssätt, och 
medarbetare ska få stöd att bibehålla och utveckla hälsa. 
Med hälsoorientering avses att fokusera på bästa möjliga hälsa genom att främja 
utvecklingen av en mer värdeskapande hälso- och sjukvård. En hälsoorienterad 
verksamhet styr mot hälsoresultat och tydliggör hälso-och sjukvårdens uppdrag att 
utöver evidensbaserad medicinsk behandling och förebyggande av sjukdom, även 
utveckla insatser för att stärka patienternas, medarbetarnas och befolkningens 
självupplevda hälsa (HFS 2013-2015). 
Hälsofrämjande definieras som ”den process som möjliggör för människor att öka 
kontrollen över och förbättra sin hälsa. En hälsofrämjande strategi kan innebära att man 
stärker individers förmåga och möjligheter, men också att man möjliggör förändringar 
på sociala, ekonomiska och omgivningsmässiga förhållanden för att begränsa dess 
påverkan på individers hälsa. ”Målet med hälsofrämjande är hälsa, välbefinnande och 
livskvalité”(HFS 2013-2015). 
 
 
 

Definition och innebörd av begreppet hälsa 
 
I Nationalencyklopedin står det att begreppet hälsa härstammar från det fornsvenska 
hælsa, som har en anknytning till hel, hæl. Hälsa har också en koppling till lycka, ett ord 
besläktat med hel. Det är ett svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet 
från sjukdom. I hälso- och sjukvårdslagen anges att målet för hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av totalt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Definitionen har sedan reviderats flera gånger och nu beskrivs 
hälsa som en resurs i den dagliga tillvaron, inte som målet med livet utan snarare som 
ett medel för ett gott liv. Sociologen Aaron Antonovsky (1923–94) tillämpade ett 
helhetsperspektiv och pekade på betydelsen av att uppnå en "känsla av sammanhang" 
(KASAM). Antonovsky menar att den som kan sätta sig själv i ett sammanhang som är 
begripligt och meningsfullt också i någon mening upplever hälsa (Jerrhag, 2014). 
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I en vårdvetenskaplig hälsobild är det människans hälsa och lidande som är i fokus ej 
sjukdom. Inom vårdvetenskap beskrivs hälsa med utgångspunkt i dess väsen och inte 
som en motsats till sjukdom (Wiklund 2003, s. 79). Hälsa framstår som ett komplext 
fenomen med många dimensioner, vad som uppfattas som hälsa varierar mellan olika 
personer men också för samma person vid olika tidpunkter (Wiklund 2003, s. 79). 
Hälsan är relaterad till hela människan och är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet 
och välbefinnande men nödvändigtvis inte frånvaro av sjukdom (Eriksson 1989, s. 29). 
 
 

Motivation 
 
Motivation innebär eller är, drivkraften att röra sig från en punkt till en annan. Ordet 
hänger samman med det latinska ordet movere som betyder att röra. Den som är 
motiverad rör sig i en viss riktning eller mot något. Man kan säga att motivation är det 
som håller oss i rörelse. Det finns inre och yttre faktorer till motivation, de inre kan vara 
tidigare erfarenheter, tilltro till sina egna resurser, intressen och förväntningar och mål. 
Detta ger ingen yttre belöning men däremot en inre tillfredställelse. Yttre faktorer kan 
vara omgivningens förväntningar, då styrs beteendet delvis utifrån beröm och 
belöningar. Självkänsla är en viktig källa till motivation (Skafjeld & Graue 2013, ss. 
265-266). 
 
 

Patientens perspektiv, livsvärld och lidande 
 
Patienten, den lidande eller den som tåligt fördrar och uthärdar lidande, kan användas 
för att beteckna en person som befinner sig någonstans i vårdsystemet (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 105). I patientperspektivet innebär det, att patienten utgör 
medelpunkten för vårdandet. Vårdvetenskapen riktar intresset i första hand på den 
person som har sviktande hälsa och är i behov av professionell vård vars avsikt är att 
hjälpa denna person till ett tillstånd av hälsa i betydelsen välbefinnande. Patienten är 
expert på sig själv. Vårdaren vet generellt sett vad det innebär att ha en sjukdom, men 
det är bara individen som kan veta hur det är just för henne eller honom (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 103). 
Patientperspektiv och livsvärld kan inte särskiljas. Livsvärldens betecknar det sätt vi 
förstår oss själva, andra och allt annat i världen. Livsvärlden kan utgöra den hållning 
varmed vi närmar oss själva, alla andra och allt annat i världen. Därmed kan livsvärlden 
förstås som världen såsom den erfars. Samtidigt som den delas med andra så är den 
personlig och unik för var och en (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). 
Lidandet berör hela människan, lidande och kaos är en förutsättning för nyskapande. 
Det leder till en förändring i livsprocessen (Wiklund 2003 s. 98). Det finns tre olika 
former av lidande. Eriksson (1994, ss. 82-87) talar om sjukdomslidande, symtom och 
problem som kan uppkomma vid sjukdom och kan leda till lidande. Vårdlidande är det 
lidande som patienten kan uppleva vid vård och behandling eller brister i den, där har 
vårdaren en möjlighet att påverka. Livslidande, berör hela människan, livet och vår 
hållning till oss själva. Det kan vara mer eller mindre påtagligt men vid sjukdom kan det 
aktualiseras. Livslidandet hänger samman med människans hela existens.  
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Lidandet är en kamp, det är inget statiskt tillstånd utan en rörelse där lusten utgör en 
kraftkälla. Lusten ger människan motivation att sträva mot att uppnå det goda. Det krävs 
mod att möta livets skiftningar och flyr vi från oss själva kan det leda till en upplevelse 
av hopplöshet, sorg, skuld, ensamhet och förnedring (Wiklund 2003, s. 110). När 
vården inte kan ge ett gott vårdande som stärker hälsoprocesserna kan det uppstå ett 
vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 211). 
 
 
 

Sjuksköterskans roll 
 
Enligt (Socialstyrelsen 2005, ss. 8-12) ska alla verksamhetsområden och vårdformer där 
sjuksköterskan verkar bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ett etiskt 
förhållningssätt och en helhetssyn på patienten. Det innebär att sjuksköterskan vårdar 
utifrån en värdegrund som har en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan respekterar 
patientens autonomi, värdighet och integritet och visar omsorg om patienten. 
Sjuksköterskan ska ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten och kommunicera 
med patient på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan skall i dialog 
med patient ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 
behandling. Sjuksköterskan ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker, motivera till att förändra levnadsvanor samt kunna bedöma patientens 
förmåga och resurser till egenvård. Sjuksköterskan ska vidare undervisa och stödja 
patienter individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa.  
Svensk sjuksköterskeförening(2008) skriver i förordet till Strategier för sjuksköterskans 
hälsobefrämjande arbete, att sjuksköterskan har en viktig uppgift när det gäller att 
minimera risker för att förebygga sjukdomar likaväl som sjuksköterskan har till uppgift 
att bistå personer med ohälsoproblem.  
Begreppet hälsofrämjande kopplas ofta samman med prevention som syftar till att 
påverka livsstilsfaktorer. Begreppet prevention delas upp i primär, sekundär och tertiär. 
Primär prevention syftar till att förhindra uppkomst av ohälsa, sekundär syftar till att 
hindra utveckling av en redan etablerad sjukdom och tertiär prevention innebär att 
minska begränsningar vid funktionsnedsättning eller rehabiliteringsinsatser. 
Sjuksköterskans förhållningssätt har stor betydelse i det hälsofrämjande arbetet, i den 
hälsofrämjande omvårdnaden eftersträvas ett salutogent förhållningsätt. Sjuksköterskan 
främjar patientens hälsa genom att försöka förstå patientens livsvärld och tillvarata och 
stödja patientens egna resurser. Sjuksköterskan skall försöka se det friska och tro på 
patientens egen förmåga samt respektera hans eller hennes värderingar. Om 
sjuksköterskans förhållningssätt har en positiv hälsofrämjande inställning istället för ett 
sjukdomstänkande förhållningssätt har det visat sig, att det inger patienten hopp om att 
en positiv förändring är möjlig (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 11-13).  
 
För att vägleda och stödja patienter till förändrade levnadsvanor, så är det viktigt att 
utgå från patientens livsvärld där vårdaren har fokus på patientens värld och vill förstå 
hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars och påverkar den individuella patienten 
i sitt livssammanhang, i syfte att stärka individens hälsoprocesser. Att ha patientfokus i 
vårdvetenskaplig mening, innebär att vårda med livsvärlden som grund och att försöka 
förstå, beskriva och analysera hälsa, sjukdom, lidande och vård utifrån patienten 
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aspekter av livet. Då finns en öppenhet att förstå människors sätt att hantera sin sjukdom 
och hur den påverkar deras leverne och liv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). 
I mötet med patienten är det viktigt att det finns en öppenhet för varje patient och en 
följsamhet för livsvärldens mångfasetterade innebörder. För i ett öppet och följsamt 
vårdande kan sjuksköterskan lära sig av patienten som är expert på sig själv, sin hälsa 
och sin livssituation (Dahlberg & Segesten 2010, s. 250). 
För att stärka patientens hälsoprocesser, lindra lidande och hitta möjligheter för 
välbefinnande behövs det någon form av mellanmänsklig kontakt mellan vårdare och 
patient. Det måste utvecklas vårdande relationer och det måste uppstå vårdande möten 
om avsikten är att stödja patientens hälsoprocesser i mening att utföra små och stora 
livsprojekt. En vårdrelation kännetecknas av ett professionellt engagemang. Det innebär 
fokus på patienten och patientens vård där sjuksköterskan ej förväntar sig något tillbaka 
med automatik (Dahlberg & Segesten 2010, s.190). 
Genom att själv utvecklas som lärande individ och successivt stärka sin kunskap om 
hälsa, sjukdom och vårdande blir sjuksköterskan bättre på att vårda och en bättre 
pedagog (Dahlberg & Segesten 2010, s. 251). 
 
 

 

Tidigare forskning 
 
Det finns mycket forskning gjord, när det gäller patienter och livsstilsförändringar. Flera 
artiklar behandlar livsstilsförändringar vid andra tillstånd än vällevnadssjukdomar, som 
till exempel graviditet. Forskningen beskriver oftast en metod åt gången och vi hittade 
inga jämförande studier på de olika metoderna. Exempel på forskning som gjorts i 
Sverige och primärvården är: Ann Blomstrand som nyligen har disputerat i ämnet och 
utvecklat en hälsoprofil, där patienter själva kan analysera sina riskfaktorer 
(Blomstrand, 2014).  
I Norge har en applikation för mobilen utvecklats för diabetespatienter för att ge stöd, 
information och direktanalys av hälsoläget. Man håller just nu på att utveckla 
applikationen för att användas på smartphones och för andra kroniska sjukdomar 
(Årsand, Fröisland, Skrövsteth, Chomutare, Tatara, Hartvigsen, & Tufano 2012).                             
 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Vällevnadssjukdomar ökar och det till viss del beroende på vår livsstil. Livsstilen kan 
leda till ohälsa och följdsjukdomar samt ett ökat vårdbehov, vilket kan bli till ett lidande 
för patienten. Det kan vara nödvändigt att förändra sin livsstil vid sjukdom, men också 
när man löper risk att drabbas av sjukdom på grund av sina levnadsvanor. 
Livsstilsförändringar kan leda till förbättrad hälsa, men att göra förändringar är svårt. 
Patienter kan känna sig förmanade av vårdpersonal att göra livsstilsförändringar, och det 
kan leda till att inte information och råd tas emot. 
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Vi vill med denna studie beskriva olika metoder som sjuksköterskan kan använda för att 
vägleda och stödja patienten till livsstilsförändringar, detta för att gagna såväl 
sjuksköterskor som patienter. 
 
 
 
SYFTE 
 
Att beskriva olika metoder som sjuksköterskan kan använda för att vägleda och stödja 
patienten vid livsstilsförändringar. 
 
 
 
METOD 
 
Metoden är en litteraturstudie. Vi ville se vad som fanns skrivet om olika metoder som 
kan användas för att främja livsstilsförändringar vid vällevnadssjukdomar. Som ger 
sjuksköterskan redskap för att kunna stödja och vägleda patienten. I detta arbete har vi 
använt oss av Fribergs litteraturöversikt (2012, ss. 133-143). Denna litteraturöversikt 
syftar till att ge en överblick över forskning i ett ämne inom vårdvetenskapen eller 
exempelvis ett dilemma som uppstår i sjuksköterskans arbete. Studenter skall enligt 
högskoleförordningen på vetenskaplig nivå kunna utveckla, värdera och söka kunskap 
(Axelsson 2012, ss. 203-220).  
 
 

Datainsamling 
 
För att få en uppfattning om det aktuella forskningsläget gjordes en inledande 
litteratursökning. 
Artiklarna är hämtade från databaserna Pubmed, Cinahl, PubMed Central och SveMed.   
En artikel är hämtad på gupea.se. Att vi sökte på gupea beror på att Närhälsans 
handlingsplan för hälsofrämjande sjukvård hänvisar dit. Sökningar i Cinahl gjordes med 
avgränsning för artiklar publicerade mellan åren 2005-2014, på engelska och som var 
peer reviewed granskade, samt sökningar med och utan abstract. Problemformulering 
och syfte har ändrats utifrån vad som framkommit i sökningen. Inledningsvis så var 
syftet att beskriva följsamhet hos patienten efter råd vid livsstilsförändringar, som sedan 
omformulerades till det nuvarande. Sökord som används var Motivation, Lifestyle, 
Healthcare, Supporting och Health promotion i olika konstellationer. 20 artiklar 
hittades, var av 7 har valts ut.  Vi tittade först på titeln, sedan lästes abstract och utifrån 
abstracten valdes 7 artiklar ut. Kvalitetsgranskningen av materialet har gjorts i enlighet 
med Fribergs (2012, ss. 138-139) förslag på frågor vid granskning av kvalitativa och 
kvantitativa studier. De kvalitativa artiklarna är även granskade med CASP checklista 
och de kvantitativa artiklarna med CONSORTs checklista. Utifrån frågorna till 
materialet har beslut ifråga om studiernas kvalité kunnat göras och studier med hög 
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kvalité väljas ut. Artiklar som bedömts bristfälliga ur vetenskaplig synvinkel eller inte 
svarar mot föreliggande studies syfte har valts bort. 
Artiklarna som valts ut har haft såväl kvalitativ (4 stycken) ansats som kvantitativ (3 
stycken) ansats, då det ger en bredare bild av ämnet. Exklusionskriterier har varit 
artiklar publicerade före 2008, de har inte fått handla om barn, eller gravida. 
Inklusionskriterier att de skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska, samt ha 
ett abstract.  
Artiklarna har haft patientperspektiv såväl som sjuksköterskeperspektiv, då vi ville ha 
svar på vilka metoder som fungerar stödjande och vägledande för bägge parter i 
vårdrelationen. 
Sökhistorik i bilaga 1 
Artiklarna presenteras i bilaga 2 
 
 

Litteraturanalys 
 
Genom Fribergs (2012, ss 119-120) metod vid kvalitativ artikelgranskning har vi 
analyserat vårt valda material, med fokus på artiklarnas resultat. Likheter och 
skillnaderna i artiklarnas resultat jämfördes och vid genomläsningen ströks det under 
och ringades in viktiga begrepp som svarar an mot syftet. Författarna diskuterade de 
markerade begreppen och varvid det framkom fyra teman relevanta till syftet. 
Kvalitetsgranskningen av materialet har gjorts i enlighet med Fribergs (2012, ss. 138-
139) förslag på frågor vid granskning av kvalitativa artiklar.  
 

 

RESULTAT 
 
Vid analysarbetet har utifrån artiklarnas resultat fyra teman utkristalliseras. Temana är: 
Motiverande samtal (MI), Teknisk support, Grupputbildning och Individuell rådgivning.  
 
 

Motiverande samtal 
 
MI är en metod som är ett värdefullt verktyg för sjuksköterskan inom primärvården, det 
är en krävande och berikande metod som främjar medvetenhet och vägledning i 
vårdrelationen. Motiverande samtal ställer olika krav på sjuksköterskan som använder 
metoden, det krävs utbildning, yrkeserfarenhet och möjlighet att praktisera metoden. 
Det krävdes också ett genuint intresse att använda MI, annars återföll sjuksköterskan till 
att informera patienten istället för att involvera. Den kan användas även vid andra möten 
inom vården inte enbart till vårdrelationer kopplade till livsstilsförändringar (Brobeck, 
Bergh, Odenkrants & Hildingh 2011, ss. 3324-3325).  
Enligt Brobeck et al. (2011, s. 3325) påtalar sjuksköterskorna att motiverande samtal 
ökade motivationen både individuellt och i grupp. MI gör det möjligt för patienten att 
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tänka igenom varför och hur förändringen skall göras, patienten hittar sina egna 
strategier och lösningar.   
Brobeck et al. (2011, s. 3327) belyser att det är viktigt att sjuksköterskan skapar 
förtroende, lyssnar uppmärksamt, visar respekt för patienten och patientens val. Det är 
viktigt att patienten inte känner sig kränkt, eller känner ett behov att försvara sig. MI 
beskrivs som ett sätt att forma en vårdrelation där patienten är delaktig och kan påverka 
situationen. Patientens möjligheter att delta och lyckas ökar när inte sjuksköterskan 
pekar finger eller ger råd på snabba lösningar för patienten. Med MI som metod beskrev 
sjuksköterskan att de kunde hjälpa patienten, att verbalisera sin motivation och 
därigenom bli medvetna om en lösning.  
Sjuksköterskan anser att det krävs utbildning och fortbildning i MI för att utöva 
metoden. Det krävs att man tränar sig i metoden, skriver Brobeck et al. (2011 s. 3324).  
Brobeck et al. 2011, ss 3325) belyser att det är en långsiktig process med 
livsstilsförändringar. Sjuksköterskan betonar att det är viktigt att inte stressa på 
patienten, blev sjuksköterskan för ivrig fattade patienten ett beslut som patienten ej var 
redo att göra. Det var också viktigt att hålla kontakt med patienten en tid efter målet var 
nått. 
 
 
 

Teknisk support 
 
Att använda och utveckla informationsteknologi (ICT) för att stödja och vägleda 
patienter till bättre hälsa har blivit mer accepterat. Internet är flexibelt och lättåtkomligt 
för den stora massan och utgör en bra plattform för hälsoarbete. Ett annat verktyg för att 
använda ICT är mobiltelefoner. (Eriksen, Haglund, Mahmud och Olander s. 7, 2013). 
Implementering av ICT i hälsoarbetet har gått långsamt, den existerande ICT tar inte 
med alla perspektiv av patienterna utan den är mer promedicinsk (Eriksen,  et al. 2013 s. 
2). Om ICT utvecklas kan den vara stödjande och vägledande för patienter med 
hälsorisker. När ICT används är det viktigt hur kommunikation förs, sjuksköterskan 
måste möta klienterna där de befinner sig, för att sedan vägleda dem till dit de vill 
komma när det gäller bättre hälsa. (Eriksen, et al s. 2 2013). 
Internet är tillgängligt 24 timmar om dygnet och borde vara en bra plattform för att nå ut 
till en stor del av befolkningen men det har visat sig att det var mest medelålders 
kvinnor och äldre multisjuka män som besökte Hälsotorget (Eriksen et al 2013 s 9). 
Olika strategier måste kunna kombineras för att kunna stödja och vägleda patienter mot 
en hälsosammare livsstil, framförallt måste sjuksköterskan ha en tillåtande roll istället 
för expert roll när man kommunicerar med patienter. (Eriksen, et al 2013. s. 7). 
 
 

Grupputbildning 
 
Att bli deltagare i grupputbildning tidigt, har visat sig ha god effekt, i en studie från 
Australien 2012 med patienter med prediabetes fick de som kom med i ett program för 
livsstilsintervention effekter på vikt och fysisk aktivitet. Det hade också en positiv 
verkan på humöret. Det som framkommer ur patienternas enkätsvar, så var det viktigt 
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med gemenskap, de upplevde ett de hade ett stöd av varandra i gruppen Det skapade en 
ökad motivation. Det framkom också att modellen är kostnadseffektiv (Critchley, 
Hardie  & Moore, 2012 ss. 701-703). 
Inom diabetesvården erbjuds ofta gruppbaserad utbildning som består av ett antal träffar 
med cirka 6-8 patienter. Utbildningen utgörs av ett program med genomtänkt struktur 
med i förväg fastställda mål och förutsätter att patienten aktivt deltar i gruppens 
diskussioner (SBU 2009 s.34). 
Enligt Borge, Christiansen & Fagermoen (2012 ss. 14-20) kan Kognitiv beteende terapi 
vara en metod vid livsstilsförändringar vid sjuklig övervikt tillsammans med 
självhjälpsgrupper, som kan fungera som stöttande och motiverande nätverk. För att 
kunna hjälpa dessa patienter fanns ett utbildningsprogram att tillgå för patienterna där 
de träffades i grupp tillsammans med hälsopersonal. Patienterna säger att utbildningen 
gjort dem uppmärksamma på sina vanor och handlingsmönster när det gäller kosten.  
Patienterna påpekar att hälsopersonalens bemötande och förståelse är avgörande för att 
bli motiverad till livsstilsförändring. De hade oftast blivit bemötta med negativa och 
fördömande förhållningssätt, att de fick skylla sig själva. De sa också att när de kände 
sig sedda och förstådda blev de mer positiva till träning. I självhjälpsgrupperna fick de 
träffa andra i samma situation. Det ökade motivationen och de fick stöd av varandra.  
 

Individuell rådgivning 
 
Blomstrand, Arai, Baar, Björkelund, Finbom-Forsgren & Thorn (2014, s. 1) har 
utvecklat en självinstruerande hälsoprofil. Man har gjort en studie i primärvården där 
man har delat ut hälsoprofilen samt haft hälsosamtal. Metoden utmärks av eget ansvar 
och delaktighet men också av stärkande/stödjande förhållningssätt från personalen. 
Patienterna följdes upp efter ett år och då var BMI, vikt, midja-stuss kvot, blodtryck 
samt blodtryck signifikant förbättrade. Ökad fysisk aktivitetsnivå visade sig också ge 
ökat upplevt välbefinnande. 
Många av patienterna började förändra sin livsstil utan stöd ifrån primärvården, bara att 
de blev uppmärksammade av sjuksköterskan och ombedda att göra hälsoprofilen gjorde 
att de förändrade sina levnadsvanor.  Sjuksköterskans förhållningsätt och kunskap var 
av vikt för att förändring av livsstil skulle ske (Blomstrand et al 2014, s. 8). 
Potempa, Butterworth, Flaherty-Robb & Gaynor (2010, ss. 52-53) beskriver en 
hälsomodell, som heter Healthy Ageing Model framtagen för primärvården vars syfte är 
att få äldre med kroniska sjukdomar att anta sundare vanor. Den bygger på fyra steg. 
Första steget är klientcentrerad, sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse utan 
fördömande på ett empatiskt sätt. Andra steget, sätta mål som är individualiserade, 
specifika och meningsfulla kan uppnås och förändras av patienten över tid. Steg tre 
innebär att underlätta för patienten att nå sitt mål genom motiverande samtal. Den 
kännetecknas av en anda där rådgivningen leder till att motivation till förändringen 
framkallas av patient själv. Det fjärde steget är relationer, metoder och aktiviteter som 
hjälper patienten till positiv egenvård. Modellen bygger på att patienten har en 
sjuksköterska eller läkare som stöttar och täta kontakter. Den viktigaste aspekten är den 
relation som etableras. Där det skiftar fokus från vårdare/patient undervisning, till en 
patientcentrerad, hälsofrämjande vårdrelation. Som ger stöd och vägledning, med 
patienten som partner. 
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I en norsk studie belyser Walseth, Abildsnes & Schei (2011 ss. 99-101) ett sätt att möta 
patienter vid livsstilsförändringar, den bygger på Habermas kommunikationsteori som 
betonar en respektfull dialog som söker ömsesidig förståelse genom väl underbyggda 
argument. I dessa samtal klargörs orsaker till handlingar som avslöjar patientens 
värderingar och normer och utifrån det kan patienten komma i kontakt med det som 
uppfattas som gott och rätt. Utifrån det kan patienten sätta upp rimliga mål som är 
hanterbara. I resultatet av studien betonas ett patientcentrerat förhållningssätt, 
långsiktighet, utforska patientens livsvärld, se orsaker till beteendet. Råden skall 
anpassas till patientens identitet, sammanhang och värderingar. Patienten säger att ett 
öppet, ärligt och respektfullt bemötande underlättar förändring. Patienten säger att 
informationen får en större tyngd när de känner samhörighet. Patienter betonade att 
tiden och återkommande samråd var viktigt, en för snäv tidsplan skapar ytliga råd till 
ingen nytta. Patienten uttryckte önskan att få uppskattning när det gick bra. Förståelse, 
tröst och uppmuntran när det gick sämre. 
 
 
 
DISKUSSION 
 
Diskussionen är uppdelad i två delar, en där metoden diskuteras och en del där 
litteraturstudiens resultat diskuteras. Vi presenterar tankar på vad som kunde gjorts 
annorlunda och på tillvägagångssättet. Vi kopplar också in relevant forskning för att 
diskutera resultatet. 
 
 

Metoddiskussion 
 
Denna litteraturstudie bygger på 7 artiklar. Dessa 7 artiklarna har ett innehåll som svarar 
an mot syftet. Har använt både kvalitativa och kvantitativa artiklar som författarna 
tyckte är relevanta utifrån syftet. Artiklarna som valts är från 2008 och framåt, vilket 
anses som en styrka då de därmed är aktuella. En brist i arbetet skulle kunna vara att vi 
bara har sökt artiklar publicerade på svenska, engelska och norska, men vi behärskar 
inte andra språk på ett sätt som gjorde det möjligt att analysera artiklar skrivna på 
exempelvis tyska, spanska, och franska. Vi hittade ett stort utbud av artiklar som 
behandlar ämnet och flera olika metoder att stödja och vägleda, men valde ut de 
metoder som var beskrivna i flest artiklar. De flesta artiklar som hittades hade något 
inslag av motiverande samtal som metod vid hälsofrämjande arbete och det avspeglas i 
resultat. Vi har tittat på artiklar oavsett vilken åkomma de har haft i fokus, då syftet 
handlar om metoder, sköterskans roll, hur sjuksköterskor kan stödja och vägleda. 
Det kan anses som området vi vill belysa är för stort men vi tycker att det vi fått fram 
ger en bra bild av aktuella metoder för vägledning och stöd vid livsstilsförändring. 
Axelsson (2012, s. 204) beskriver att om såväl de kvalitativa som de kvantitativa 
artiklarna som används är granskade utifrån olika bedömningsmallar så ökar 
trovärdigheten i slutsatserna. Om studien består av såväl kvalitativa som kvantitativa 
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artiklar så kan problemet studeras ur olika perspektiv, vilket ger bättre möjligheter att 
förstå verkligheten.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
I det hälsofrämjande arbetet finns olika metoder att använda och i vårt resultat har vi 
beskrivit fyra metoder som sjuksköterskan kan använda i mötet med patienter som 
behöver göra en livsstilsförändring. Alla metoderna är patientcentrerade.  Det som 
framkommer är att oavsett metod så är det viktigast att lyssna in och vara på samma 
nivå som patienten. Att utgå från patientens perspektiv oavsett ekonomiska, kulturella 
och sociala förutsättningar. Att förstå patientens livsvärld och vad som är möjligt för 
patienten just nu och därifrån ge stöd och vägledning. I resultatet framstår bemötandet 
som det viktigaste för mötet vid livsstilsförändring.  
Sjuksköterskan skall vara på samma nivå och ha ett förhållningsätt som ej är 
fördömande. Det som patienten anser som viktigast, är att bli bemött med respekt och 
att sjuksköterskan ska inge förtroende och lyssna på patients berättelse. Scherman & 
Friberg (2009, ss.31-32) skriver att om vården belyser och lyssnar in istället för att 
låtsas som om patientens upplevda kunskaper inte finns och anpassar vårdens innehåll 
och undervisning efter patienten och presenterar den medicinska kunskapen utifrån 
patientens livsvärld, så underlättas lärandet. Det handlar om att knyta ihop den 
medicinska kunskapen som är viktig för patientens hälsa med patientens erfarenheter i 
det dagliga livet. Om den medicinska kunskapen inte har någon personlig mening för 
patienten, inte passar in i patientens värld glöms den bort eller missuppfattas. 
Dahlberg & Segesten (2010, ss. 183-185) skriver att det ligger i vårdvetenskapens 
intresse att se till att det blir ett möte mellan vetenskapens värld och patientens livsvärld 
med fokus på hur patienten erfar sitt lidande, sin hälsa eller sin vård. För sjuksköterskan 
handlar det om att kunna använda sin professionella expertkunskap och samtidigt 
utveckla en öppenhet och följsamhet för patientens individuella livsvärld. De skriver 
också att ett viktigt redskap är att använda all sin kunskap och alla sinnen för att försöka 
se, lyssna, tänka, känna och förstå. 
Det som kan vara en utmaning för sjuksköterskan i mötet är den förförståelse som 
sjuksköterskan bär med sig utifrån sin erfarenhet, den kan vara en styrka men också leda 
till en förutfattad mening.  
Enligt Butterworth (2008, ss. 21-22) är ett patientcentrerat tillvägagångssätt en viktig 
del i att stödja och vägleda patienterna. Sjuksköterskan måste ställa sig frågorna varför 
ändrar sig människor? Vad kan vi som sjuksköterskor hjälpa till med? Människor 
förändras för att de tror det är värt det. De tror att de kan. De vet att det är viktigt. De är 
mogna för det. De tror på att det är dags att ta tag i sin hälsa. De har en bra plan och de 
har ett stöd runt sig. Sjuksköterskan försöker förstå vad varje enskild individ behöver 
för att lyckas med en förändring. Patienten känner av om sjuksköterskan försöker sätta 
sig in i patientens hela situation eller om sjuksköterskan försöker manipulera dem till att 
förändra sig. Det är viktigt att patienterna själva är med och utvecklar sin hälsoplan och 
att sjuksköterskan respekterar var de befinner sig i livet.  
 



 13 

Borge et al.(2012) belyser att flera av informanterna hade upplevt att de hade bemöts 
fördömande och negativt av vården med en antydan att de fick skylla sig själva. Detta 
gjorde att de ofta kom i försvarsställning och då ej var mottagliga för någonting. 
Konsekvensen av det, kan leda till ett lidande för patienten. Eriksson (1994, ss. 86-87) 
skriver att en kränkning av patientens värdighet utgör den vanligaste formen av 
vårdlidande som hon sammanfattar i fyra övergripande kategorier, vilka är: kränkning 
av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. 
  
I resultat av Brobeck et al. studie (2011) så framkom det att sjuksköterskorna i anser att 
det krävs utbildning för att ha motiverande samtal.  De påpekade också att 
yrkeserfarenhet och övning krävs för att upprätthålla tekniken i metoden. Svensk 
sjuksköterskeförening förslag för en mer hälsofrämjande omvårdnad, är att chefer och 
ledare uppmanas att implementera och integrera hälsofrämjande modeller i vården. 
Dessutom ge stöd och uppmuntran till sjuksköterskor på alla nivåer att arbeta 
hälsofrämjande. Ett annat förslag är att sjuksköterskor skall erbjudas 
kompetensutveckling i hälsofrämjande vård (Svensk sjuksköterskeförening 2008, s.22). 
Davies (2011 s. 20) belyser att bättre teoretisk förståelse av förändringsmetoder hos 
sjuksköterskan kan öka sannolikheten att patienten lyckas vid sin livsstils förändring.  
Trots att det finns tillgång till information angående hälsosamma levnadsvanor så, är det 
inte alltid patienterna väljer att följa dessa råd. 
Butterworth (2008 ss 24) Belyser att stärka patientens motivation verkar vara nyckeln 
för att patienterna skall lyckas med att förändra sina levnadsvanor. Vid Umeå 
Universitet har det gjorts en studie som visar att vändpunkten kom när patienterna själva 
insåg att det var de som bestämde om förändring skulle ske. Motivationen måste 
komma inifrån dem själva Sjukdomen måste hanteras men på deras egna villkor 
(Hörnsten, Isaksson, Jutterström & Sandström 2011, ss. 49). 
I resultatet framkommer att livsstilsförändring är en långsiktig process som kräver tid 
för att lyckas. Att forcera fram beslut hos patienten leder till att de oftast fattar ett beslut 
de ej kan genomföra. Davies(2011, ss.21-22) belyser att brist på tid är en anledning att 
olika förändringsmetoder undviks. Men trots det är sjuksköterskorna mer benägna än 
andra grupper av vårdpersonal att använda olika metoder vid mötet med patienter som 
behöver göra livsstilsförändringar. Tid behövs för att få kunskap och omsätta teori till 
praktik. Han skriver också att forskningen antyder att patienter hellre träffar 
sjuksköterskan än läkare när det gäller livsstilsförändringar. Några viktiga punkter som 
framkommit för ett lyckat resultat är bedömning av motivation, samarbete, sätta upp 
mål och att sjuksköterskan främjar och stödjer livsstilsförändring. 
 
Socialstyrelsen skriver att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett 
hälsofrämjande förhållningssätt. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i samtal om 
levnadsvanor är framför allt att ge patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin 
hälsoutveckling. Samtalen bör utformas som en stödjande dialog som utgår från 
patientens egen upplevelse av levnadsvanan, och som tar hänsyn till patientens 
motivation till förändring. Detta stärker patientens egenmakt (empowerment) och gör att 
patienten får en central roll i sin egen hälsoutveckling. Ett sådant hälsofrämjande 
förhållningssätt är viktigt i alla vårdsituationer, men det är särskilt viktigt om 
behandlingen innebär att patienten behöver ändra sina levnadsvanor, det vill säga ändra 
på vardagliga rutiner och invanda beteenden. När patienten är motiverad behöver hälso- 
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och sjukvården kunna erbjuda verktyg och stöd till förändring. (Socialstyrelsen, s 60-
61)  
 
Utifrån de nationella riktlinjerna för förebyggande vård har Närhälsan skapat en 
handlingsplan för hälsofrämjande sjukvård, men som sjuksköterska respektive 
distriktssköterska i Närhälsans regi upplevs det att det inte ges vare sig tid eller 
utbildning för att kunna nå dessa mål.  
 
 

Kliniska Implikationer 
 
I studien har det belysts olika sätt för stöd och vägledning och slutsatserna har visat på 
vad patienterna önskar och detta behöver implementeras i vården.  
 

- Patientcentrerat och ett respektfullt bemötande 
- Sjuksköterskan bör erbjudas utbildning och tid för 

implementering 
- Var lyssnande och inte fördömande 

 
 
 

Framtida forskning 
 

Mer forskning behövs i området för att kartlägga patienternas behov. En intervjustudie 
med patienter skulle kartlägga vad som fick dem motiverade till livsstilsförändring. I 
flera artiklar har det beskrivits att vårdpersonal önskar en gemensam plattform att utgå 
ifrån när det gäller hälsofrämjande arbete. 

 
 
SLUTSATSER 
 
En av slutsatserna är att oavsett vilken metod sjuksköterskan använder för att stödja och 
vägleda patienter mot en hälsosammare livsstil så bör sjuksköterskan arbeta 
patientcentrerat. Från resultatet av litteraturstudien dras slutsatsen att sjuksköterskan bör 
möta patienten där den befinner sig, socialt, ekonomiskt och psykologiskt för att kunna 
vägleda och stödja. Sjuksköterskan bör få tid och utbildning för att kunna utveckla och 
arbeta med metoder för att stödja och vägleda patienter vid livsstilsförändringar. 
Bemötandet framstår som det viktigaste för mötet med patienter vid 
livsstilsförändringar. Sjuksköterskan skall ha ett förhållningsätt som ej är fördömande, 
lyssna på patienten, inge förtroende och möta patienten med respekt. 
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