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Abstrakt 
 

Bakgrund: Över hälften av den svenska befolkningen i åldrarna 16-84 år har 

ohälsosamma levnadsvanor. Primärvården har ett ansvar för folkhälsan och har därmed 

en skyldighet att erbjuda förebyggande hälsovård för befolkningen. 

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av besök hos 

livsstilssköterskor på hälsocentraler. 

 

Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats valdes som metod. Studien genomfördes 

med semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Åtta 

patienter medverkade i studien. 

 

Resultat: I analysen framkom två kategorier. Den ena kategorin var livsstilssköterskans 

roll, där patienterna beskrev betydelsen av att få anpassad och saklig information samt 

uppmuntran och stöd. I den andra kategorin patientens förändrade levnadsvanor, 

framkom att faktorer som motivation och beslutsamhet var betydelsefulla för om 

patienterna skulle lyckas genomföra livsstilsförändringar. 

 

Slutsats: Patienterna beskrev att det var svårt att förändra sina levnadsvanor på egen 

hand. De upplevde att livsstilssköterskan hade en betydelsefull roll för om de skulle 

lyckas genomföra livsstilsförändringar. För att uppnå förändringar var det ändå 

patienternas motivation och personliga engagemang som var det mest avgörande. 

 

 

Nyckelord 
hälsocentral, livsstilssköterska, ohälsosamma levnadsvanor, patienters upplevelser, 

stödjande roll 
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Abstract 

 
Background: Over half of the Swedish population aged 16-84 have unhealthy habits. 

Primary care has a responsibility for the health of the public, and therefore has an 

obligation to provide preventive health care for the population. 

 

Aim: The aim of the study was to illuminate patients experiences of visits to the 

lifestyle nurses in primary health care. 

 

Methods: Qualitative design with inductive approach was chosen as method. The study 

was conducted with semistructured interviews and analyzed with qualtitative content 

analysis. Eight patients participated in the study. 

 

Results: The analysis revealed two categories. One category was the nurses´ role, in 

which the patients described the importance of receiving appropriate and factual 

information, encouragement and support. In the second category patient´s changed 

lifestyle, it emerged that factors such as motivation and determination were important if 

they would succeed in making lifestyle changes. 

 

Conclusion: The patients described that it was difficult to change their lifestyle habits 

on their own. They felt that the lifestyle nurses´ had a significant role if they would 

succed making lifestyle changes. The primary factor to achieve the changes were the 

patients motivation and personal commitment. 

 

Keywords 
nurses, patients experiences, primary healthcare, supporting role, unhealthy habits  
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1 Inledning 
Den svenska befolkningens levnadsvanor har förändrats i modern tid genom ökad 

tillgång till föda, ökad stress och minskad fysisk aktivitet. Livsstilsmottagningar har 

uppdraget att främja hälsa och motverka ohälsa genom att erbjuda hjälp till patienter för 

att uppnå en mer hälsosam livsstil. Författarna till denna studie avsåg att studera 

patienters upplevelser av besök på livsstilsmottagningar, men även ta reda på om arbetet 

med livsstilsmottagningar får patienterna att förändra sin livsstil. 

 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Folkhälsa 

Enligt Världshälsoorganisationens WHO (2006) definition är hälsa ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast liktydigt med 

frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning. 

 

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Ur ett 

samhällsperspektiv ses en god hälsa som en resurs och inte som ett mål i sig 

(Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

Enligt Hallberg (2010) har Sverige en gynnsam hälsoutveckling sett ur ett internationellt 

perspektiv där medellivslängden bland män och högutbildade ökar. Detta beror på att 

färre människor insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar och hos dem som insjuknar har 

dödligheten minskat. Livsstilsförändringar gör att människor med riskfaktorer får ett 

lägre blodtryck och sänkta blodfettsnivåer, vilket leder till att färre individer blir sjuka. 

 

2.2 Primärvård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 2 § är målet en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa. Landstingen har ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige. I en rapport från 

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (2014) 

ska landstingen arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser med 

syfte att minska riskfaktorer för ohälsa. Enligt Olofsson, Nilsson och Wahllöf (2010) 

defineras primärvård som den del av hälso- och sjukvården som bedrivs utanför sjukhus 

och utgörs huvudsakligen av allmänmedicin. Alla medborgare oavsett ålder och 
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hälsotillstånd ska kunna söka primärvården för att få en medicinsk bedömning, 

utredning och behandling. Primärvården arbetar med rådgivning, förebyggande insatser 

och rehabilitering. 

 

Ett prioriterat område inom hälso- och sjukvården är att förhindra ohälsa genom att 

arbeta med prevention (Hallberg, 2010). Begreppet prevention syftar till att undvika 

utveckling av sjukdom eller ohälsa, där åtgärder vidtas innan sjukdom har utvecklats 

(Svanström, 2012).  

 

I Kalmar län benäms vårdcentralerna som hälsocentral. För att vara en certifierad 

hälsocentral ställs krav på att det ska finnas en livsstilsmottaging på enheten. 

Hälsocentralerna ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i team, bestående av 

läkare,  hälsokoordinatör, tobaksavvänjare, ansvariga för specialistmottagningar samt 

psykolog. Krav finns att vården ska vara personcentrerad och att samtalen ska grunda 

sig på motiverande samtal (Landstinget i Kalmar län, 2015). På hälsocentralerna i 

Kalmar län finns livsstilsmottagningar där livsstilssköterskor ger råd och stöd till 

individer som vill förändra eller behålla sunda levnadsvanor. Det kan handla om 

övervikt, högt blodtryck, tobak, förhöjt blodsocker eller höga blodfetter. Patienterna kan 

även få hjälp med stresshantering och förändring av alkoholvanor och sömnbesvär 

(Landstinget i Kalmar län, 2017). 

 

2.3 Begreppet livsstil 

Den första att ange en definition av begreppet livsstil var Alfred Adler, år 1920. Han var 

en läkare och psykolog från Österrike. Han undersökte på vilket sätt den enskilda 

individen planerar och utformar sitt liv. Det nuvarande begreppet livsstil kommer 

ursprungligen från sociologin. Livsstil beskrivs som en orsak till vårt beteende där 

individen själv behöver förändra sina levnadsvanor för att kunna bevara hälsan. 

Livsstilen påverkas även av strukturen i samhället såsom lagstiftning, skolmat och 

reglering av livsmedelsindustrin, vilket kan vara faktorer som kan inverka på hälsan. 

Befolkningen i Sverige har fått en bättre hälsa genom det moderna samhällets 

utveckling. Trots detta ses en ökning av kroniska livsstilssjukdomar eftersom vårt 

levnadssätt har förändrats. Livsstilsfaktorer som påverkar vår hälsa är kost, motion, 

rökning, alkohol och stress (Hallberg, 2010).  
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2.4 Besök på livsstilsmottagningen 

I en studie av Følling, Solbjørn och Helvik (2015) beskriver deltagarna som besökte 

livsstilsmottagningar att det är svårt att bryta gamla vanor som ohälsosam kosthållning, 

stillasittande livsstil samt rökning. De söker hjälp från sjukvården när deras 

ohälsosamma vanor går ut över deras omgivning, deras familjer och deras arbete. 

Patienterna beskriver att de uppskattar att få hjälp av sjukvården för att förändra sin 

livsstil.  

 

Persson och Friberg (2009) menar att patienter som besöker en livsstilsmottagning och 

som själva upplever sig som friska har ofta svårigheter att ta till sig råden från 

distriktssköterskan. Vissa patienter kan känna sig kränkta när livsstilsförändringar 

rekommenderas eftersom de till exempel upplever att de har goda matvanor. Detta 

styrks även av Nymberg och Drevenhorn (2016) som även menar att innehållet i 

hälsosamtalet ger upphov till många frågor. Patienter efterfrågar en uppriktig 

kommunikation från distriktssköterskan. De anser att det är viktigt att kunna ställa 

frågor och få ärliga svar. Även om det är svårt att ta till sig att en livsstilsförändring 

behöver göras så hade det ändå varit värre för patienterna att inte få reda på sanningen. 

 

I en studie av Nymberg och Drevenhorn (2016) beskriver patienterna som besöker 

livsstilsmottagning att de upplever en rädsla för att de är sjuka och de känner sig osäkra 

på om de lever ett ohälsosamt liv. De upplever även en osäkerhet kring vad det innebär 

att leva hälsosamt. Även om patienterna har en vetskap om innebörden av att leva 

hälsosamt vill de ändå ha en bekräftelse av distriktssköterskan att de har rätt kunskaper. 

Patienter känner sig ibland besvikna och saknar uppmuntran från distriktssköterskan. De 

efterfrågar vägledning från distriktssköterskan för att komma till insikt om en 

hälsosammare livsstil. Patienterna upplever även en bristfällig och oprofessionell 

samtalsteknik av distriktssköterskan.  

 

Drevenhorn (2013) menar att i hälsosamtalet med patienterna rekommenderas det att 

sjuksköterskan använder sig av en motiverande samtalsmetodik. Denna metod har fått 

en större betydelse sedan de nationella riktlinjerna för förebyggande arbete utarbetades 

av Socialstyrelsen år 2011. Motiverande samtal (MI) är en personcentrerad metodik. 

Patientens synpunkter, tankar och värderingar utgör en utgångspunkt i samtalet. 

Samtalet är inriktat på samarbetet mellan patient och distriktssköterska. Meningen med 

MI är att patientens egen motivation ska komma fram och detta ska genomföras på ett 
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respektfullt sätt för att patientens autonomi ska bevaras. Distriktssköterskans uppgift är 

att hjälpa patienterna lyfta fram sina egna resurser för att de själva ska kunna ta beslut 

om förändringar utifrån egna värderingar. Målet med MI är att patienten själv 

bestämmer huruvida en förändring ska ske eller inte.  

 

När patienterna får sin kallelse till livsstilsmottagningen saknar de information om vad 

samtalet ska innehålla. Patienterna upplever att besökstiden är för kort även fast de inte 

tror att deras problem kan lösas vid första besöket. Patienterna beskriver att de saknar 

ett planerat uppföljande återbesök på livsstilsmottagningen efter avslutad kontakt. Detta 

gör att patienterna känner sig besvikna (Nymberg & Drevenhorn, 2016).  

 

Distriktssköterskans kompetens avseende livsstilsfrågor avgör om mötet anses givande 

för patienterna. En del patienter känner att de inte blir tagna på allvar och upplever 

därför att de blir oprofessionellt bemötta (Nymberg & Drevenhorn, 2016). Interaktionen 

mellan patienter och distriktssköterskan är en viktig faktor som kan bidra till att 

patienter upplever hälsosamtalet som meningsfullt. Om interaktionen fungerar väl kan 

det bidra till att patienterna verkligen genomför livsstilsförändringar. En aktiv 

distriktssköterska som är närvarande och tar sig tid för samtalet ses som en fördel av 

patienterna. Distriktssköterskorna är professionella personer, vilket gör att patienterna 

har lättare att samtala med dem om livsstilsförändringar (Brobeck, Odencrants, Bergh & 

Hilding, 2014).  

 

Persson och Fribergs studie (2009) visar att deltagarna anser att en personlig kontakt är 

bättre än att få en broschyr om livsstilsförändringar. I samtalet upplever patienterna att 

de är på samma nivå som distriktssköterskan. Detta ger dem en känsla av att vara en 

unik person.  

 

Brobeck et al. (2014) menar att om distriktssköterskan möter patienterna på ett 

respektfullt sätt gör detta att de känner sig bekräftade. Patienterna är ofta medvetna om 

att det är de själva som ska göra förändringarna och att distriktssköterskans roll är att 

uppmuntra dem till detta. Enligt patienterna behöver distriktssköterskan vara medveten 

om och ha en förståelse för deras tankar om livsstilsförändringar. Det är en fördel om 

distriktssköterskan ser vad som är bäst för olika patienter samt har en förståelse för att 

inte alla kan eller vill göra förändringar i samma utsträckning. Distriktssköterskan 



  
 

5 

behöver ha en förståelse för att patienterna kan uppleva det skamligt att samtala om 

livsstilsproblem. För att få en meningsfull diskussion under hälsosamtalet behöver 

distriktssköterskan vara medveten om detta.  

 

I en studie av Ljung, Olsson, Rask och Lindahl (2013) beskriver patienterna att när de 

får konkreta råd om livsstilsförändringar är det till en hjälp att både få teoretisk och 

praktisk kunskap för att underlätta livsstilsförändringar. När patienterna använder sig av 

hjälpmedel i form av stegräknare och planering av måltider gör att de får konkreta 

instrument för att mäta förbättringar, öka motivationen och erhålla en känsla av kontroll.  

 

På livsstilsmottagningar börjar hälsosamtalet med information om livsstil där 

patienterna ofta är införstådda med att livsstilsförändringen är deras eget val och ansvar 

(Persson & Friberg, 2009). I samband med besöket får de ett frågeformulär om 

livsstilsfrågor. Det hade varit en fördel om patienterna hade besvarat formuläret innan 

besöket för att få ut mer av rådgivningen (Nymberg & Drevenhorn, 2016). 

Hälsosamtalet leder ibland till ett uppvaknande som gör att patienterna måste tänka till 

över sin livsstil. De ser fördelar med att de får information om avvikande provsvar 

såsom förhöjda blodfetter, högt blodtryck och förhöjda blodsockervärden. 

Informationen som de får om hur de ska förändra sina vanor gör att de känner sig mer 

motiverade att ändra sin livsstil. Patienterna upplever ett ökat ansvar för sin kropp efter 

hälsosamtalet eftersom de inte längre kan förneka sina osunda vanor (Persson & 

Friberg, 2009).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori (2001) bygger på människans förmåga att ta hand om 

sig själv, sina närstående och att se till att ta hand om sin egen hälsa för att upprätthålla 

en helhet och balans i livet. Orems egenvårdsmodell delas in i tre teorier vilka är 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Tillsammans bildar dessa tre teorier 

en allmän teori om omvårdnad. En del i hennes teorier innebär att alla människor har 

förutsättningar och en vilja att ta hand om sig själva och sin hälsa om de får stöd och 

kunskap.  

 

2.5.1 Egenvård 

I egenvårdsteorin ingår begrepp som egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. 

Egenvård är ett av begreppen som innefattar att personen själv avgör vilka aktiviteter 
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och handlingar som genomförs för att bibehålla den egna hälsan och välbefinnandet. 

Definitionen av egenvårdsbehov är att individen måste få insikt om vilka handlingar 

som ska utföras för att individen ska fungera. Detta är en nödvändighet för personlig 

utveckling. Egenvårdskrav är ett begrepp där alla egenvårdsaktiviteter slås samman för 

att individens utveckling ska tillgodoses utifrån den aktuella hälsoproblematiken (Orem, 

2001). 

 

2.5.2 Egenvårdsbrist 

Egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning är två centrala begrepp som ingår i teorin 

om egenvårdsbrist. Egenvårdskapacitet kan vara olika beroende på individens ålder, 

vilket hälsotillstånd denne har samt personliga erfarenheter i livet. Orem menar att dessa 

faktorer är grundläggande för egenvårdskapaciteten. Egenvårdsbegränsning kan ses som 

ett hinder, vilket kan bero på individens begränsade kunskaper och oförmåga att ta rätt 

beslut men även begränsningar i att genomföra handlingar som leder till resultat (Orem, 

2001). 

 

2.5.3 Omvårdnadssystem  

I en omvårdnadssituation skapas ett omvårdnadssystem utifrån åtgärder och samspel 

mellan sjuksköterska och patient. Omvårdnadssystemet ger struktur åt 

omvårdnadssituationen där patientens och sjuksköterskans roller och rollfördelning sker 

(Orem, 2001). 

 

 

3 Problemformulering 
Över hälften av den svenska befolkningen som är mellan 16-84 år har ohälsosamma 

levnadsvanor såsom felaktiga matvanor, fysisk inaktivitet, obesitas, tobaksanvändning 

och högt alkoholintag. De sjukdomsförebyggande nationella riktlinjerna från 2011 

rekommenderar att de människor som har en ohälsosam livsstil ska erbjudas rådgivning 

för livsstilsförändringar. I Sverige drabbas flera tusentals människor av sjukdomar som 

till exempel cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar och 

psykisk ohälsa på grund av ohälsosamma levnadsvanor. Detta leder till att patienterna 

får ett ökat lidande. Primärvården har ett ansvar för folkhälsan och har därmed en 

skyldighet att erbjuda förebyggande hälsovård för befolkningen. Det finns begränsad 

forskning kring patienters upplevelser av besöket på livsstilssköterskor på 
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hälsocentraler. I genomgången litteratur sett utifrån ett patientperspektiv visas att det 

finns både positiva och negativa upplevelser av besök på livsstilsmottagning. Att 

ytterligare belysa patienters upplevelser av besöken kan bidra till att förbättrings-

/förändringsområden vid besöken på livsstilsmottagningen identifieras, vilka kan vara 

värdefullt att implementera kliniskt. 

  

 

4 Syfte  
Att belysa patienters upplevelser av besök hos livsstilssköterskor på hälsocentraler. 

 

 

5 Metod 

 

5.1 Design  

I studien användes kvalitativ design med induktiv ansats. Detta innebär att den börjar i 

empirin där forskaren observerar och studerar det valda området objektivt, för att 

därefter beskriva detta så detaljerat som möjligt (Henricson & Billhult, 2017). Enligt 

Polit och Beck (2012) utgår kvalitativ design från det holistiska synsättet där 

människors levda erfarenheter av det valda området studeras. I människors erfarenheter 

finns inga absoluta sanningar eller felaktigheter. Detta styrks även av Henricson och 

Billhult (2017). Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

5.2 Urval 

Enligt Polit och Beck (2012) ska urvalet av informanter vara så noggrant utvalda att de 

kan svara på forskningens syfte. Beskrivs deltagarna grundligt i en studie ökar 

möjligheten till att resultatet kan bli överförbart till andra grupper. I en kvalitativ studie 

bör minst åtta till tio deltagare ingå för att vara tillförlitlig. Det är innehållet i resultatet 

som är den betydande faktorn i studien och inte antalet deltagare.  

 

Studiens inklusionskriterier var patienter över 18 år som hade besökt en 

livsstilsmottagning två till fem gånger det senaste året och tillhörde den södra delen av 

Kalmar län. Patienter med minnessvikt och patienter som inte var svensktalande 

exkluderades ur studien. I denna studie var det nio informanter som ville medverka och 

berätta om sina erfarenheter av besöket hos distriktssköterskan på livsstilsmottagningen. 
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En informant exkluderades i samband med bokning av intervjuerna då det framkom att 

personen led av minnessvikt. Av de tillfrågade informanterna var tre kvinnor och fem 

män i ålder mellan 35 och 72 år, med en medianålder på 50 år.  

 

5.3 Datainsamling 

Kontakt via mail togs under våren 2017 med verksamhetschefer på fyra hälsocentraler i 

södra delen av Kalmar län. Detta gjordes för att informera om studien och dess syfte 

samt att få deras medgivande till att genomföra studien. Samtliga verksamhetschefer 

gav sitt samtycke till att studien fick genomföras. Därefter togs kontakt med 

livsstilssköterskorna på de valda hälsocentralerna via mail för förfrågan om hjälp med 

rekrytering av informanter. För att livsstilssköterskan skulle veta vilka patienter som 

kunde tillfrågas bifogades studiens inklusionskriterier och informationsbrevet till 

informanterna. I samband med patienternas besök på livsstilsmottagningen informerade 

livsstilssköterskan om studien och frågade därefter om patienterna ville delta. Fanns det 

ett intresse överlämnades informationsbrevet till patienterna och information gavs att 

författarna skulle ta kontakt med dem via telefon. Livsstilssköterskorna förmedlade 

patienternas namn och telefonnummer till författarna. För att de skulle få betänketid om 

deltagandet i studien ringde författarna upp patienterna en tid efter besöket hos 

livsstilssköterskan. Fanns ett intresse att delta i studien bokades tid och plats för 

intervjuerna.  

 

För att deltagarna ska känna delaktighet kan det vara av värde att informanterna själva 

får välja plats där intervjun ska äga rum. Det är av stor vikt att intervjun kan genomföras 

utan avbrott eller störande ljud för att den ska bli så bra som möjligt (Polit & Beck, 

2012). Författarna föreslog i första hand att intervjuerna skulle äga rum på en 

hälsocentral men hänsyn togs även till om informanterna hade andra önskemål om var 

intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna genomfördes på olika platser såsom en 

hälsocentral, universitetsbiblioteket, en arbetsplats och i ett hem. När informanterna 

kom till avtalad plats togs hänsyn till deras integritet. Detta gjordes genom att 

intervjuerna utfördes i ett enskilt rum där  deltagarna fick möjlighet att själva välja var 

de ville sitta. Samtliga intervjuer ägde rum under två veckor i slutet av augusti och i 

början av september 2017. 

 

En grund i kvalitativa studier är att forskaren inger förtroende för att skapa en trygghet i 

relationen med informanten. Detta kan underlättas genom att använda några minuter 
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innan intervjun börjar med att ha en allmän konversation. Detta för att skapa en 

avslappnad stämning, vilket kan leda till att intervjun blir mer uttömmande (Polit & 

Beck, 2012). I samband med intervjuerna gavs information om studiens syfte, att det var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan närmare motivering. 

Informanterna informerades om att intervjun spelades in och att innehållet skulle skrivas 

ner ordagrant för att sedan raderas. De upplystes även om att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt och om författarnas tystnadsplikt. Därefter skrevs samtyckesformuläret 

under av informant och av båda författarna.  

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer där forskaren ställer öppna frågor 

utifrån det valda ämnesområdet. Forskaren använder sig av en intervjuguide, vilket är 

ett verktyg som består av frågor som utgår från studiens syfte men där informanternas 

svar inte kan förutses. Den huvudsakliga uppgiften för forskaren under intervjun är att 

uppmuntra informanten att obehindrat berätta om sina erfarenheter med egna ord (Polit 

& Beck, 2012).  

 

Under intervjuerna var båda författarna aktiva genom att ställa frågor till informanterna 

utifrån intervjuguiden (bilaga A). Informanterna uppmuntrades att berätta utifrån 

författarnas ställda frågor med egna ord och när författarna önskade ha mera utvecklade 

svar ställdes följdfrågor till informanterna. Intervjuerna spelades in på två 

mobiltelefoner och varade mellan 10 till 17 minuter. Inspelat material transkriberades 

ordagrant i direkt anslutning till intervjuerna, detta i enlighet med Polit och Beck (2012) 

som menar att forskaren ska försäkra sig om att inget material eller information glöms 

bort. 

 

5.4 Dataanalys 

Studien analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Detta innebär att texterna analyseras förutsättningslöst och grundar sig på individers 

beskrivningar av sina upplevelser. En text som analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys, bör tolkas i sitt sammanhang där hänsyn tas till informanternas historia 

och livsvillkor. Det finns flera möjliga tolkningar av texten och även fast de är olika är 

de ändå giltiga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I kvalitativ innehållsanalys 

beskrivs variationer i texten genom att upptäcka likheter och skillnader. Utifrån likheter 

och skillnader kategoriseras texten och delas in i olika teman (Polit & Beck, 2012). I 

samband med skapandet av kategorier och teman har sammanhanget en stor betydelse 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studier som analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys kan inte generaliseras men kan vara överförbara till likartade 

sammanhang som avser grupper eller situationer (Danielsson, 2017). 

 

Analysen av intervjumaterialet inleddes med att båda författarna tillsammans lyssnade 

på det inspelade materialet, vilket sedan transkriberades ordagrant. Därefter läste båda 

författarna den utskrivna texten ett flertal gånger för att få en överblick över innehållet 

och gjorde en gemensam reflektion över textens väsentliga innehåll. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) påbörjas analysen med att texten delas in i meningsenheter. Dessa 

kan innehålla ord, meningar eller stycken från den ursprungliga texten som har ett 

liknande innehåll. Meningsenheterna kondenseras för att göra texten kortare, därefter 

abstraheras den kondenserade texten med hjälp av kodning som sätts samman till 

kategorier eller underkategorier.  

 

Meningsenheter i texten som svarade på syftet markerades och färgkodades utifrån 

likheter och skillnader vilket ledde fram till olika teman. Innehållsanalysen påbörjades 

genom att texten delades in i meningsenheter som sedan kondenserades och ledde fram 

till koder som i sin tur sattes samman till kategorier och underkategorier. Exempel på 

detta ses i tabell 1.  

 

 Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tycker nog att 
det vart saklig 
information 
precis det man 
behöver varken 
mer eller mindre 
utan det känns 
som hon är 
rutinerad och vet 
vad som behövs i 
varje situation. 
(Informant 1) 

Hon är 
rutinerad och 
ger saklig 
information 
precis det man 
behöver varken 
mer eller 
mindre 

 

Förmåga att 
ge konkret 
information 

 

Information och 
rådgivning 

Livsstilssköterskans roll 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik syftar till att skydda de människor som medverkar i studier genom att 

försvara deras värden och rättigheter. Enligt Kjellström (2017) ska deltagarna som ingår 
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i forskningen skyddas från att utnyttjas eller såras. Belmontrapporten (1978) har haft en 

betydande roll inom forskningsetiken och beskriver att forskning ska utföras utifrån 

grundläggande etiska principer.  

 

Enligt Göra-gott-principen ska forskarna undvika, förhindra samt minimera skador som 

kan uppkomma för deltagarna i studien. En annan etisk princip är autonomiprincipen. 

Denna innefattar att människor ses som självbestämmande och kapabla till att fatta egna 

beslut (Polit & Beck, 2012). Innan studien påbörjades gjorde författarna en etisk 

egengranskning enligt granskningsmallen från Etikkommittén Sydost (bilaga B). I 

samråd med författarna och deras handledare beslutades att skicka in en ansökan till 

Etikkommittén Sydost för att få råd och etisk granskning avseende studien (drn. EPK 

439-2017). Enligt deras bedömning fanns inga hinder till att studien genomfördes. 

Informanterna erhöll i samband med intervjun information av författarna avseende 

studiens syfte och att det blivande resultatet skulle publiceras i form av en 

magisteruppsats. I samband med intervjun upplystes informanterna om att intervjuerna 

skulle kodas med hjälp av siffror, vilket görs för att skydda och respektera 

informanterna i studien. Det inspelade materialet raderades efter att intervjun hade 

transkriberats vilket gjordes för minimera risken för att obehöriga personer kunde få 

tillgång till materialet. Nyttan med studien ansågs överväga risken att någon informant 

skulle ta skada. Studiens material har hanterats med stor varsamhet av författarna. 

 

 

6 Resultat 
Utifrån analys av intervjuerna framkom två huvudkategorier som beskriver att 

livsstilssköterskan har en betydelsefull uppgift för att patienten ska kunna genomföra 

sina livsstilsförändringar. Kategorierna som presenteras i resultatet är 

Livsstilssköterskans roll och Patientens förändrade levnadsvanor med tillhörande 

underkategorier. I tabellen nedan (tabell 2) visas huvudkategorierna och 

underkategorierna. Citat från informanterna presenteras i underkategorierna och är 

kodade med nummer 1 till 8. 
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Tabell 2.  Översikt av dataanalysen 

Kategori Underkategori 

Livsstilssköterskans roll Information och rådgivning 

Uppmuntran och stöd 

Patientens förändrade levnadsvanor  

 

 

6.1 Livsstilssköterskans roll 

 

6.1.1 Information och rådgivning 

I intervjuerna framkom vikten av att få anpassad och saklig information för den enskilde 

individen och att det skedde i dialog med patienten. Informanterna poängterade att om 

de fick för mycket information upplevdes det som en risk att kraven blev för höga. 

Detta kunde bidra till att de kände ett motstånd till att fortsätta med sina besök på 

livsstilsmottagningen. Flera av informanterna hade redan innan besöket förkunskaper 

om vad en hälsosam livsstil innebar men upplevde att de fick en fördjupad och 

professionell vägledning genom samtalet.  

 

”Ja, jag tyckte det var väldigt bra måste jag säga. Hon tog sig god tid och 

frågade först kanske vad jag ville ha ut av det hela. Jag märkte så väl att 

hon frågade och informerade men hon serverade inte allt på ett fat. Det 

var väldigt bra.” (4) 

 

Informanterna beskrev att de kunde ta till sig informationen tydligare om de fick ta del 

av den i både muntlig och skriftlig form. Om informationen delades upp vid flera 

besökstillfällen var det en fördel eftersom det kunde vara svårt att ta till sig allt vid ett 

och samma tillfälle. De flesta informanterna saknade ingen information från 

livsstilssköterskan, utan upplevde att den var saklig även om det också framkom 

önskemål om att få mer specifik information gällande kost.  

 

6.1.2 Uppmuntran och stöd 

Flertalet av informanterna upplevde att livsstilssköterskan gav dem stöd och 

uppmuntran. Detta gjordes genom att de fick olika redskap för att komma vidare i 

processen för att uppnå sina egna mål. Informanterna såg med fördel att 

livsstilssköterskan hade ett entusiastiskt arbetssätt utan att de för den delen upplevde 
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stress gällande sin livsstilsförändring. Informanterna uppgav att de kände sig inspirerade 

och entusiastiska efter mötet med livsstilssköterskan, vilket gjorde att de fortsatte arbeta 

för en hållbar förändring. Det framkom även att det på egen hand kan vara svårt att själv 

ändra sin livsstil och där livsstilssköterskan har en betydande roll som vägledare.  

 

”Det är helt enkelt bra att få lite hjälp man får lite kickar i baken åhh och 

det är svårt å ändra livsstil på egen hand.” (6) 

 

I mötet med livsstilssköterskan beskrev informanterna samtalet som lärorikt, vilket 

skapade ett personligt engagemang och intresse för att sprida kunskapen vidare om att 

ändra ett levnadssätt. Detta gjordes genom att delge andra människor sina erfarenheter 

och upplevdes som utvecklande på det personliga planet. Informanterna uppgav att det 

var av stor vikt att själv vara delaktig i sina mål gällande livsstilsförändringar, vilket 

skedde i dialog med livsstilssköterskan. 

 

”Och sen pratade vi mot båda hållen ehh jag fick naturligtvis berätta då 

mina erfarenheter då å och kring framförallt kosthållning. Men jag tyckte 

också att vi hade en sokratisk dialog där vi hittade eller letade efter 

alternativa sätt att komma i rörelse, vi letade efter ett sätt att belöna sig 

utan att det kom i form av kalorier.”(3) 

 

Vid besöket fick patienten inga konkreta instruktioner angående hur de skulle gå 

tillväga för att göra en förändring. Detta gjordes genom att livsstilssköterskan ställde 

frågor på ett sätt där patienten själv fick hitta egna lösningar på hur och på vilket sätt 

förändringarna skulle göras.  

 

”Utan på något konstigt vis fick hon mig att känna som det var jag som 

kom på vad jag behövde göra och hur jag skulle styra det sedan flikade 

hon in vad man kunde göra.” (4) 

 

I intervjuerna framkom att de flesta informanterna uppfattade bemötandet av 

livsstilssköterskan som en positiv upplevelse. Informanterna uppgav att öppenhet, 

ärlighet och förståelse var betydelsefulla komponenter hos livsstilssköterskan i mötet 

med patienten. Innan besöket med livsstilssjuksköterskan upplevde några informanter 

en känsla av att inte gjort nog med förändringar sedan föregående möte. Men efter 

avslutat besök kände sig informanterna ändå nöjda eftersom livsstilssköterskan 

uppmuntrade dem att fortsätta mot sina mål. I samtalet med informanterna framkom 

vikten av att patient och livsstilssköterska var på samma nivå. Det framkom också i 

intervjuerna en upplevelse av bristande intresse från livsstilssköterskan i att ge 
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vägledning och information mot en mer hälsosam livsstil, vilket ledde till en känsla att 

inte vara sedd. 

 

”Det är nog väldigt personligt vem man träffar tror jag. Det betyder 

jättemycket vem det är man träffar som livsstilssköterska och de.” (3) 

 

De flesta informanter upplevde att när kontakten med livsstilssköterskan var avslutad 

kände de inget behov av att ha ett planerat uppföljande besök utan de kände en trygghet 

eftersom de visste var de skulle vända sig om ytterligare stöd skulle behövas.  

 

”Men då vet jag att det finns en coach en livsstilssköterska 

om det behövs. Det räcker.” (3) 

 

6.2 Patientens förändrade levnadsvanor 

I samband med intervjuerna berättade informanterna att deras egen drivkraft hade stor 

betydelse för att de skulle lyckas med sina livsstilsförändringar. Faktorer som gjorde 

att målen uppnåddes var att det fanns motivation och beslutsamhet hos patienterna att  

vilja göra en förändring. För att en förändring skulle kunna genomföras med ett lyckat 

resultat behövdes inte bara kontakt med livsstilssköterskan utan det var även beroende 

av andra omständigheter. Dessa var stöd från informanternas närstående och att det var 

rätt tidpunkt i livet för att göra en förändring. För att en förändring skulle vara hållbar 

över tid uppmärksammades aspekter som långsiktighet och att de nya rutinerna blev en 

vana.  

 

”Det handlar om att ha en hållbarhet framöver å. Det handlar inte om 

vare sig dieter eller annat utan man måste kunna leva som man gör fast på 

ett smartare sätt egentligen.” (1) 

 

 

I samtalet med informanterna framkom det att besöken på livsstilsmottagningen hade 

gjort att deras levnadsvanor hade ändrats. De förändringarna som hade genomförts var 

att patienterna hade tagit till sig råden de fått av livsstilssköterskan angående regelbunda 

och hälsosamma matvanor. I intervjuerna berättade informaterna att de hade fått ökad 

motivation till att börja motionera och att det därefter blivit en vana. Dessa olika 

förändringar hade tillsammans lett till att informanterna hade gått ner i vikt sedan 

inskrivningen på livsstilsmottagningen. Det framkom även att en del av informaterna 

hade slutat snusa. Livsstilssköterskan har en stor del i patienternas genomförda 
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livsstilsförändringar, men det som var mest avgörande var att informanterna tog ett 

personligt ansvar för att förändra sina levnadsvanor. 

 

 

7 Diskussion 
Syftet med denna intervjustudie var att belysa patienters upplevelser av besök hos 

livsstilssköterskor på hälsocentraler. I resultatet framkom att livsstilssköterskan hade en 

betydelsefull roll vad det gäller vägledning och stöd för patienten. Dessa faktorer bidrog 

till att patienterna kunde genomföra olika livsstilsförändringar. Huvudfynden i resultatet 

kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att belysa patienters upplevelser valdes kvalitativ metod 

med induktiv ansats, vilket gjorde att författarna ansåg att var mest lämpligt att använda 

sig av denna metod. Induktiv ansats innefattar en objektiv analys av materialet som 

grundar sig på människors erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den 

kvalitativa designen bygger på det holistiska synsättet där människors levda erfarenheter 

studeras utifrån det valda området (Polit & Beck, 2012). Enligt Henricson och Billhult 

(2017) ger denna metod författarna en mer omfattande förståelse för det valda 

fenomenets innebörd än vad en kvantitativ metod hade kunnat ge. Den kvalitativa 

forskningen syftar till att beskriva människors erfarenheter, vilka ses som subjektiva 

och det finns inget rätt eller fel i människors upplevda erfarenheter. Inom kvalitativ 

forskning är det en fördel att informanterna har olika erfarenheter för att få så 

uttömmande beskrivningar utifrån det studerade fenomenet.  

 

Författarna kontaktade via e-post verksamhetschefer på fyra hälsocentraler i södra 

Kalmar län för att få tillåtelse att genomföra studien. Verksamhetscheferna gav i sin tur 

namn och telefonnummer till livsstilssköterskorna på de fyra valda hälsocentralerna. En 

styrka i denna studie var att kontakt togs med flera hälsocentraler för att kunna få 

tillräckligt stort antal informanter samt för att få en geografisk spridning av 

informanterna. Enligt Henricson och Billhult (2017) är det innehållet som framkommer 

i intervjun det som betyder mest och inte antalet informanter som deltar i studien. I 

föreliggande studie var det åtta informanter som deltog, vilket kan ses som ett litet urval 

men författarna bedömde ändå att det insamlade materialet hade uppnått datamättnad 

för att få ett trovärdigt resultat. Enligt Polit och Beck (2012) anses datamättnad råda när 
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samma information upprepas av informanterna eller att ingen ny information 

framkommer oavsett om fler intervjuer genomförs.  

 

Studiens inklusionskriterier var patienter över 18 år som hade besökt en 

livsstilsmottagning två till fem gånger under det senaste året. Författarna bedömde att 

informanterna skulle ha varit på minst två besök hos livsstilssköterskan för att de skulle 

hinna bilda sig en uppfattning om vad besöken på en livsstilsmottagning handlade om. 

Inklusionskriterierna var enligt författarna tillräckligt omfattande för att få ett 

tillfredsställande antal informanter till studien. En styrka i studien var att informanterna 

bestod av både män och kvinnor i ungefär lika stor utsträckning. Deltagarnas ålder var 

mellan 35 till 72 år vilket ansågs vara en bra spridning i studien. Detta styrks även av 

Henricson och Billhult (2017) som beskriver att variationerna i berättelserna ökar om 

studiens deltagare består av olika kön och åldersfördelning.  

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att de flesta informanterna utom en 

rekryterades från samma livsstilssköterska från en hälsocentral, vilket kan ha bidragit 

till utfallet av resultatet. Författarna har inte kännedom om ifall samtliga patienter har 

tillfrågats av livsstilssköterskorna om deltagandet i studien eller om det endast är de 

som har lyckats göra livsstilsförändringar som har fått frågan. Detta kan ses som en 

svaghet i föreliggande studie. För att öka trovärdigheten i urvalet och överförbarheten i 

studien är variationen i urvalet en viktig faktor. Överförbarhet, trovärdighet och 

giltighet påverkar studien beroende på hur många informanter som tillfrågas, vilken 

information de fick om studien, på vilket sätt de tillfrågades och av vem samt var 

intervjuerna ägde rum (Henricson, 2017). 

 

Författarna gav förslag om var intervjun skulle äga rum men informanterna gavs även 

möjlighet till att själv bestämma tid och plats. Detta gjordes för att de skulle känna en 

delaktighet i intervjun, vilket kan ses som en styrka i studien. 

 

Forskare som arbetar med kvalitativ forskning behöver i större utsträckning än 

kvantitativ forskning arbeta med att inge ett förtroende samt att upprätthålla det till 

informanterna. Detta görs genom att man som forskare försöker möta informanten på 

den nivå som denne befinner sig på samtidigt som en viss distans måste hållas av 

forskaren (Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie inledde författarna intervjuerna 
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med en allmän konversation. Detta för att informanterna skulle uppleva en avslappnad 

stämning i rummet och känna en trygghet i intervjusituationen. Detta styrks även av 

Polit och Beck (2012) som menar att en förutsättning för att intervjun ska bli så 

uttömmande som möjligt är att forskaren ska arbeta för en avslappnad stämning innan 

intervjun börjar. Detta gör att informanten får en möjlighet att öppet dela med sig av 

sina erfarenheter och känslor. 

 

Författarna upplyste informanterna om att intervjuerna skulle spelas in på författarnas 

mobiltelefoner. Materialet skulle sedan transkriberas ordagrant för att därefter raderas. 

En påverkan på resultatet kan vara att informanterna undvek att delge alla sina 

personliga erfarenheter eftersom det var en ovan situation för informanten att bli 

intervjuad och att dessutom spelas in. 

 

Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer i studien och frågorna ställdes 

utifrån intervjuguiden. I semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av öppna 

frågor som inte behöver tas i samma ordning vid varje intervju, utan beroende på vad 

som kommer upp i intervjun anpassar forskaren ordningen på frågorna. Forskaren 

behöver vara påläst på intervjuguiden innan intervjun börjar då intervjuguiden endast 

ska användas som ett stöd under intervjun (Polit & Beck, 2012). 

Vid intervjuerna medverkade båda författarna aktivt, vilket både kan ses som en styrka 

och en svaghet i studien. Styrkan kan vara att båda författarna var delaktiga och hade 

möjlighet att ta del av informanternas kroppsspråk, röstläge samt bilda sig en 

uppfattning om vem personen är. Genom att vara en aktiv lyssnare ges en möjlighet för 

intervjuaren att uppfatta informantens olika känslor som gråt och skratt men att även 

fånga nyanser i tonfallet (Danielsson, 2017). En svaghet i studien kan vara att 

informanten upplevde underlägsenhet eftersom det var två som intervjuade, detta kan ha 

påverkat innehållet i intervjun genom att informanten inte delgett fullständig 

information. Detta styrks även av Polit och Beck (2012) som menar att intervjuresultatet 

kan påverkas om det är fler än en person som genomför intervjun. 

 

En ytterligare svaghet i studien kan vara att författarna är ovana vid att genomföra 

intervjuer. Detta kan ha lett till att ämnet inte blivit tillräckligt belyst, vilket kan ha 

påverkat innehållet i resultatet. För att få ett djupare intervjuinnehåll med mer 

uttömmande svar från informanterna hade författarna kunnat ställa följdfrågor vid fler 
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tillfällen än vad som gjordes. I samband med intervjuerna var författarna noga med att 

lyssna på vad informanterna hade att säga och de gavs även möjlighet att tala färdigt 

utan att bli avbrutna.  

 

I föreliggande studie blev intervjuerna relativt korta, vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Detta kan enligt forskarna bero på att frågorna i intervjuguiden kunde ha varit 

annorlunda formulerade och fler till antalet. Det genomfördes ingen provintervju i 

föreliggande studie, men forskarna ansåg att det inte har påverkat resultatet. Enligt 

Danielsson (2017) ses det som en fördel om intervjufrågorna och utrustning testas i 

samband med den första intervjun. Detta för att få en uppfattning om intervjuguiden är 

nog omfattande och att tiden för intervjun är tillräckligt avsatt. 

 

I denna studie använde sig författarna av en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att kvalitativ innehållsanalys är mest lämplig 

för oerfarna forskare. För att få en hög tillförlitlighet i studien valde författarna att 

analysera materialet gemensamt, vilket gjordes genom att reflektera och diskutera det 

nedskrivna materialet. Utifrån författarnas gemensamma tolkning urskildes 

meningsenheter ur materialet som därefter kondenserades, kodades och kategoriserades. 

Detta styrks även av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar att när två 

forskare läst det nedskrivna materialet och därefter genomför analysen gemensamt ökar 

resultatets tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet är ett begrepp inom kvalitativ forskning som innefattar i vilken 

omfattning resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper (Polit & Beck, 

2012). För att underlätta och skapa förutsättningar för överförbarhet kan författaren ge 

förslag men det är läsarens bedömning som avgör om resultaten är överförbara till ett 

annat sammanhang. Författarnas tydliga beskrivning av urval, deltagare, datainsamling 

och analys i studien är av stor vikt för att lättare kunna göra en bedömning av 

överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet i föreliggande 

studie anses av författarna till viss del kunna överföras till kontext där patienter besöker 

livsstilsmottagningar. Författarna menar dock att eftersom resultatet till största delen 

utgår från en livsstilsmottagning så kan det vara svårt att helt överföra resultatet. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie belyser patienters upplevelser av besök hos distriktssköterskor 

på livsstilsmottagning. I resultatet framkom två huvudkategorier som var 

livsstilssköterskans roll och patienternas förändrade levnadsvanor. Resultatdiskussionen 

redovisas utifrån dessa huvudkategorier. Diskussion kommer att föras enligt vad 

tidigare forskning visat om livsstilssköterskans roll utifrån ett patientperspektiv samt 

patienternas förändrade levnadsvanor. Enligt informanterna var livsstilssköterskans 

uppgift att anpassa och ge saklig information gällande livsstil. Informanterna upplevde 

att livsstilssköterskan gav dem stöd och uppmuntran. För att informanterna skulle 

lyckas med sina livsstilsförändringar hade deras egna drivkraft en stor betydelse. 

 

För att patienten skulle känna delaktighet gällande sina livsstilsförändringar uppgav 

informanterna att den information som gavs från livsstilssköterskan skulle vara i dialog 

med patienten. I resultatet framkom att det var en fördel att informationen avseende 

levnadsvanor delades upp på flera besökstillfällen, detta för att informanterna skulle 

kunna ta till sig av de råd som gavs. Det ansågs som en fördel om informationen kring 

livsstilsförändringar presenterades både skriftligt och muntligt. Enligt Eldh, Ehnfors och 

Ekman (2004) beskriver patienterna vikten av att den givna informationen ges i form av 

olika pedagogiska hjälpmedel såsom broschyrer, modeller och filmer för att de lättare 

skulle ta till sig informationen. Detta styrks även av Ljung et al. (2013) som även menar 

att om dessa hjälpmedel användes i kombination med den muntliga informationen var 

det lättare att ta till sig vad som sagts. I en studie av Brobeck et al. (2014) beskrivs 

vikten av att patienten får möjlighet att ta egna initiativ och beslut angående 

livsstilsförändringen. Informanterna i föreliggande studie upplevde att 

livsstilssköterskan inte gav några konkreta råd utan använde sig av öppna frågor i 

samtalet, vilket gjorde informanterna delaktiga i målen med livsstilsförändringen. Detta 

ledde till att informanterna fick möjlighet att själva komma fram till lösningar på vilket 

sätt förändringarna skulle göras. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) 

beskriver att när distriktssköterskan använder sig av motiverande samtal underlättar 

detta för patienten att själv hitta egna svar på lösningar för att åstadkomma en förändrad 

livsstil.  

 

I föreliggande studie beskrev informanterna att livsstilssköterskan hade ett entusiastiskt 

arbetssätt vilket gav dem stöd och uppmuntran. De kände sig inspirerade och 
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engagerade efter mötet med livsstilssköterskan, utan att för den skull känna sig stressade 

över sin livsstilsförändring. Detta styrks även av Brobeck et al. (2014) och Eldh et al. 

(2004) som menar att livsstilssköterskans arbetssätt kan göra att patienten känner sig 

mera motiverad, vilket ökar deras självkänsla för att genomföra livsstilsförändringar. 

Patienterna upplevde att de blev bemötta med respekt vilket gjorde att de kände sig 

bekräftade. Orem (2001) beskriver att sjuksköterskor behöver ha en 

omvårdnadskapacitet som innefattar goda kunskaper i ämnet och ett öppet sinne. Detta 

för att patienten ska bli stärkt i sin egenvård och därmed förändra sina levnadsvanor. 

 

Forskning visar att patienterna ansåg att det var svårt att göra livsstilsförändringar på 

egen hand utan de behövde stöd av sjuksköterskan (Brobeck et al., 2014). De berättade 

även att de ville ha uppmuntran och förståelse oavsett om de hade lyckats med 

förändringarna eller inte (Walseth, Abildsnes & Schei, 2011). Detta framkom även i 

föreliggande studie där informanterna beskrev att det kunde vara svårt att ändra sin 

livsstil på egen hand och att livsstilssköterskan har en viktig funktion som vägledare. 

Informanterna kände stundtals att de inte lyckats genomföra förändringar i den 

utsträckning de själva önskade, men eftersom livsstilssköterskan uppmuntrade och hade 

ett stödjande arbetssätt bidrog detta till att informanterna ville arbeta vidare mot sina 

uppsatta mål. Dorothea Orem (2001) ansåg genom sin teori att om sjuksköterskan ger 

patienterna vägledning, undervisning, uppmuntran och stöd kan patienterna utveckla sin 

egenvård mot en bättre hälsa och välbefinnande. 

 

I resultatet framkom att informanterna värdesatte att livsstilssköterskan hade ett öppet 

förhållningssätt, var ärlig och visade förståelse för deras situation. I en studie av 

Walseth et al. (2011) beskriver patienterna att egenskaper hos sjuksköterskan som 

öppenhet, ärlighet, vänlighet och att använda sig av en rak kommunikation var 

värdefullt i mötet med patienterna. Detta styrks även i en studie av Brobeck et al. 

(2014).  

 

Det framkom i föreliggande studie att om informanterna skulle lyckas genomföra 

livsstilsförändringar var motivation och beslutsamhet betydande faktorer. Informanterna 

beskrev att om en förändring skulle vara hållbar behövdes ett långtidsperspektiv och en 

medvetenhet om levnadsvanor. Detta för att de nya rutinerna skulle bli en del av 

vardagen. Ljung et al. (2013) visar att då patienterna fick mer kunskap om hälsosamma 
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levnadsvanor insåg de hur deras tidigare vanor sett ut. Detta ledde till att de lärde sig 

hur de skulle agera på ett långsiktigt och mer hälsosamt sätt i framtiden. 

 

För att informanterna skulle lyckas med sina livsstilsförändringar berodde detta delvis 

på kontakten med livsstilssköterskan, men det vikigaste visade sig vara att 

informanterna tog ett eget personligt ansvar för sina livsstilsförändringar. Persson och 

Friberg (2009) och Ljung et al. (2013) beskriver att patienterna insåg att beslutet att 

förändra sin livsstil var deras eget ansvar. Dorothea Orems omvårdnadsteori innebär en 

tro på att människan har en förmåga att ta hand om sig själv och sin egna hälsa för att få 

en balans i livet. Orem menar även att människor har goda förutsättningar att själva ta 

hand om sig och sin hälsa om de får stöd och kunskap (Orem, 2001). 

 

Tidigare forskning visar att patienterna känner sig besvikna då de saknar ett uppföljande 

återbesök på livsstilsmottagningen (Nymberg & Drevenhorn, 2016). Detta resultat 

skiljer sig från föreliggande studie där informanterna beskrev att de efter avslutad 

kontakt med livsstilssköterskan inte kände något behov av ett planerat 

uppföljningsbesök på livsstilsmottagningen. Informanterna kände sig trygga med 

vetskapen om var de skulle vända sig om ytterligare rådgivning och stöd behövdes.  

 

I primärvårdens uppdrag ingår att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i 

syfte att upprätthålla hälsan i befolkningen. Ett ohälsosamt levnadssätt ses generellt i 

befolkningen, men förekommer oftare hos människor med låg utbildningsnivå. Det 

finns även ett samband med andra socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar 

människors ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Dessa faktorer kan vara vilka 

familjeförhållanden man har, olika ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och 

psykosociala villkor. En studie av Berkman och Epstein (2008) visar att människor som 

lever under sämre socioekonomiska förutsättningar har i större utsträckning sämre 

levnadsvanor vilket kan leda till ohälsa och för tidig död. Författarna i föreliggande 

studie anser att primärvårdens åtagande gällande att främja hälsa och förebygga 

sjukdomar är en viktig del i folkhälsoarbetet, vilket kan ses som en samhällsekonomisk 

vinst. 
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8 Slutsats 
Patienterna beskriver att det är svårt att förändra sina levnadsvanor på egen hand och 

upplever att livsstilssköterskan har en betydelsefull roll i detta. Förutsättningar för en 

förbättrad hälsa ges genom att livsstilssköterskan ger individanpassad och saklig 

information men även genom att vara uppmuntrande och stödjande. Detta leder till att 

patienterna ges en ökad möjlighet till att nå sina mål. Livsstilssköterskan har en 

betydande funktion för att patienten ska lyckas genomföra en livsstilsförändring, men 

det primära är ändå patientens egna personliga engagemang som innefattar motivation 

och beslutsamhet. 

 

8.1 Kliniska implikationer 

Denna studie bidrar till mera kunskap om hur patienter upplevde besöken hos 

livsstilssköterskor på hälsocentraler. Resultatet visar att patienterna upplever att de får 

hjälp och en möjlighet att förändra sina levnadsvanor genom kontakten med 

livsstilssköterskan. I denna studie visade det sig att patienterna var nöjda med kontakten 

på livsstilsmottagningen. Det som framkom som positivt var livsstilssköterskans 

bemötande, att informationen som gavs var på individnivå samt att patienterna fick 

verktyg för att lyckas med sin livsstilsförändring. Genom att livsstilsmottagningar finns 

på hälsocentraler i Kalmar län främjas därmed hälsan hos patienterna. Ur ett 

samhällsperspektiv kan det även ses som en vinst. Detta eftersom patienter som befinner 

sig i riskzonen för att utveckla kroniska sjukdomar får stöd och hjälp mot en 

hälsosammare livsstil genom kontakt med livsstilsmottagning. Resultatet i föreliggande 

studie styrker att det nuvarande arbetet med levnadsvanor på livsstilsmottagningen 

fungerar tillfredställande, men eftersom utvecklingen hela tiden går framåt så kan det 

finnas potential för att fortsätta utveckla livsstilsmottagningarna vidare. 

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det hade varit intressant att studera långtidseffekterna angående hur 

patienternas levnadsvanor ser ut efter avslutad kontakt med livsstilssköterskan. I 

föreliggande studie hade de flesta patienter kommit i kontakt med livsstilsmottagningen 

via distriktsläkaren. Ur denna aspekt kan det vara av intresse att studera vilken 

patientkategori som får erbjudande om stöd via livsstilsmottagningen. Detta eftersom 

författarna har sett att det är skillnad mellan hälsocentralerna då de har olika kriterier för 

vilka patienter som får erbjudande om livsstilsmottagning.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Informant nummer ___ 

 

Man       Kvinna 

 

Ålder ___ 

 

Antal besök på livsstilsmottagning ___ 
 
 

 

 

Hur kom du i kontakt med livsstilsmottagningen? 

 

Vilka tankar hade du inför mötet med livsstilssköterskan? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av besöket på livsstilsmottagningen? 

 

Hur upplevde du informationen från livsstilssköterskan? Var den 

tydlig/tillräcklig/saknades något?  

 

Berätta hur dina levnadsvanor ser ut nu efter besöken hos livsstilssköterskan?  

 

Hur tänker du kring fortsatt kontakt med livsstilsmottagningen? 

 

 

 

 

Följdfrågor 
 

Kan du utveckla detta lite mera? 

 

På vilket sätt? 

 

Vad kände du? 

 

Vad menar du? 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Etisk granskning 

 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 
men som är ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som 
är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller 
i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t 
ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   

 


