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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Ohälsosam livsstil är ett växande problem. Sjuksköterskans roll i form av 

riskidentifiering av beteenden som orsakar ohälsa blir därför allt viktigare. Sjuksköterskan bör 

även motivera patienter till en mer hälsosam livsstil genom sin kompetens. Kompetensen kan 

vara i form av egenskaper, kunskap och färdigheter. 

Syfte: Denna studie har som syfte att belysa allmänsjuksköterskans nödvändiga kompetens i 

motiveringsarbetet för livsstilsförändring hos patienter. 

Metod: För att belysa problemområdet har författaren valt att göra en kvalitativ 

litteraturstudie med en manifest innehållsanalys. 



 
 

 
 

 

Resultat: Sjuksköterskans kan stöta på hinder såsom tidsbrist, vilket kan påverka det 

vårdande mötet negativt eftersom tiden inte räcker till för att skapa en relation mellan patient 

och sjuksköterska. Det finns även psykosociala hinder sjuksköterskan kan stöta på i form av 

rädsla att skuldbelägga en patients egna arbete.  Sjuksköterskans ledarskapsförmåga och 

patientförståelse är två ledande färdigheter för att motivera och preventivt minska risken för 

följdsjukdomar på grund av en ohälsosam livsstil.  

 Slutsats: Sjuksköterskan besitter färdigheter, kunskap och egenskaper som motiverar en 

patient att genomgå en livsstilsförändring. Sjuksköterskan kan dock också stöta på hinder som 

försvårar arbetet. Dessa hinder kan sjuksköterskan anpassa sig inför, genom sin kompetens att 

planera och strukturera sitt arbete men även genom att stötta patientens eget arbete i form 

positiv feedback och återkoppling. 
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1. INLEDNING 

Alla människor har rätt till sin egen livsstil. Problematiskt nog finns det livsstilar som kan 

utgöra hälsofara. Problemet med ohälsosam livsstil minskar ej även om vetskapen finns hos 

gemene man om att exempelvis rökning, fet mat och stillasittande ger ökad risk för kända 

folksjukdomar. Sjuksköterskans roll är här att identifiera risker och stödja patienter i 

nödvändiga livsstilsförändringar. Författaren till denna litteraturstudie vill därför belysa 

allmänsjuksköterskans nödvändiga kompetens som kan hjälpa till att påverka patienter till att 

bryta en ohälsosam livsstil. Sjuksköterskan kan utifrån sin erfarenhet ge råd som kan motivera 

och underlätta patientens väg till en förändring. Sjuksköterskan gör detta både genom sin 

kunskap om patientens tillstånd samt färdigheten att motivera genom samtal och förståelse. 
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2. BAKGRUND 

Femtiosex procent av Sveriges population mellan 16–84 års ålder lever ohälsosamt med 

dåliga levnadsvanor enligt Sveriges folkhälsoinstitut (2010). Dessa vanor innefattar bland 

annat för hög alkoholkonsumtion, spelberoende, tobaksanvändande och inte sällan droger. 

Hos fjorton procent av populationen var livsstilen i form av inaktivitet problemet då detta 

leder till övervikt.  Livsstilen kan bidra till förekomsten av riskfaktor som ger upphov till 

hjärt-kärlsjukdom, diabetes, KOL, tumörsjukdomar samt psykisk ohälsa. Tillsammans ger 

detta en ökad risk för en förtidig död (Ibid), Den psykiska ohälsan kommer bland annat av att 

patienten inte har den motivation som krävs för att förändra en livsstil. Även om hen många 

gånger är medveten om enligt Brobeck, Odencrants, Bergh och Hilding (2014). Nymberg och 

Drevenhorn, (2016) beskriver att problemet med att ha en nedbrytande livsstil är komplicerad 

då de dåliga vanorna i sig ofta ger en minskad motivation att ta tag i problemet. Som ett 

exempel leder detta till en nedbrytande spiral där personen finner en tröst i just de faktorer 

som skapar problemet från början. En person som har ett riskbruk av alkohol mår till exempel 

dåligt över sitt begynnande missbruk och dämpar denna ångest med mer alkohol  

Livsstil är ett begrepp som är komplext. Livsstil är det som motsvarar en persons subjektiva 

inställning till hälsa, exempelvis innefattar begreppet värderingar och prioriteringar i form av 

en persons vilja och livsval. Livsstil kan lätt förväxlas med levnadsvanor, levnadsvanor är 

dock en del av en persons livsstil. Skillnaden är att levnadsvanor är ett smalare begrepp som 

innefattar sättet en person lever sitt liv på mer praktiskt. Exempelvis genom mängden fysisk 

aktivitet eller kostvanor enligt Svensson och Hallberg (2010).  
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En hälsosam livsstil som förebygger sjukdomar består bland annat av goda kostvanor, bra 

sömn, goda motionsvanor, ett fungerande socialt liv samt god personlig hygien enligt 

Balasubramanian (2017). En ohälsosam livsstil kan uppstå om patienten av någon anledning 

saknar en eller flera av dessa goda vanor. Den dåliga livsstilen kan även uppstå som en 

konsekvens av osunda val och stress. Vilket i förlängningen leder till en mer eller mindre 

ohälsosam livsstil (Carlson & Berg, 2014).En positiv livsstilsförändring innebär dels att 

personen modifierar sina levnadsvanor genom att ändra sina prioriteringar och värderingar, 

vilket i slutändan ska gynna den goda hälsan. Exempelvis genom att bli mer fysiskt aktiv och 

få en förändrad attityd till sin hälsa Svensson & Hallberg. 2010).  

Dahlberg och Segersten (2010 ss. 108, 184) beskriver vikten av att sjuksköterskan gör 

patienten delaktig i sin vård i samband med livsstilsförändringar genom att motivera patienten 

till att själv utföra egenvård, bland annat att motionera. Denna typ av motivationsarbete är en 

form av omvårdnadsåtgärd som innefattar en evidensbaserad insats som syftar till att främja 

god hälsa hos patienten (Dahlberg & Segersten, 2010 ss 15-18). Patienten kan i stor 

utsträckning själv utföra dessa åtgärder om sjuksköterskan bedömer detta vara lämpligt. 

Denna form av egenvård innebär att patienten själv utför dessa handlingar utifrån adekvat 

information och tydliga mål från sjuksköterskan. Detta är hur livsstilsförändringen sker 

genom patientens eget arbete (Wiley Irwin & Morrow, 2012). Begreppet motivation är stort. 

En person kan känna olika sorters motivation, exempelvis inre motivation och yttre 

motivation. Inre motivation speglas i känslan av uppfyllelse, exempelvis genom att känna sig 

frisk och ha god hälsa. Yttre motivations styrs mer av den yttre belöning personen får av att 

klara av något som exempelvis att gå ner i vikt. De båda har gemensamt att de skapar en 
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drivkraft för att nå uppsatta mål, exempelvis en livsstilsförändring. (Deci, Koestner, & Ryan, 

1999). 

 

Enligt Dahlberg och Segersten (2010 ss 299-305) är sjuksköterskans roll att motivera, stötta 

och delge information samt strukturera patientens egenvårdsarbete genom den kompetens hen 

har. I mötet med patienten är allmänsjuksköterskans kompetens här av stor vikt enligt Leksell 

och Lepp, (2013 ss 20-28). Begreppet kompetens innefattas i denna studie av sjuksköterskans 

färdigheter, kunskap och egenskaper som sjuksköterskan har uppnått genom erfarenheter och 

utbildning, samt även mer personliga kvalitéer. Sjuksköterskans färdighet är skickligheten att 

utföra praktiskt vårdarbete genom exempelvis att kunna leda ett samtal med patienten där 

dennes livsvärldsperspektiv också är inbegripit. Även sättet sjuksköterskan identifierar ett 

riskbeteende på, exempelvis genom öppna frågor. Sjuksköterskans kunskap återspeglas 

således i kännedomen om omvårdnadsarbetets alla aspekter, exempelvis genom att ha 

vetskapen om hur ett vårdande möte går till och vad som är målet med det Leksell och Lepp, 

(2013 ss 20-28). Denna kompetens bidrar många gånger till att patienten känner en större inre 

och yttre motivation som kan utgöra grunden för en hälsosammare livsstil (Wiley, Irwin & 

Morrow, 2012).  

Enligt Hälsa och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, Kap 2, 1 §) ingår det dessutom i 

sjuksköterskans roll att identifiera risker i de livsval patienter gör, exempelvis att motivera 

patienten till en sundare livsstil. Sjuksköterskan har ett tungt ansvar på sina axlar men å andra 

sidan belyser Jallinoja et. al (2007) att inte allt ansvar ligger hos sjuksköterskan. Patienten har 

ett eget ansvar att själv bestämma om hen vill utföra sjuksköterskans rekommenderade 

åtgärder eller inte. Idag bedrivs forskning kring hälsoproblematik relaterad till levnadsvanor. 
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Som exempel vad rökning ger för konsekvenser. Det bedrivs även forskning kring vikten av 

att ha motivation för att kunna främja hälsa, exempelvis genom att belysa de positiva 

aspekterna av vad god hälsa för med sig. Forskning kring den subjektiva aspekten av livsstil 

innefattar värderingar och prioriteringar. Denna forskningen visar att personer värderar och 

prioriterar ibland en  ohälsosam livsstil i form av rökning framför motion, som är en del i den 

goda livsstilen. (Svensson & Hallberg, 2010).  

 

3. TEORETISK REFERENSRAM  

Dahlberg och Segersten (2010. S 48) beskriver holistisk vård som ett helhetsperspektiv. I 

detta ingår kroppen och psyket, men inkluderar även patientens andlighet och existentiella 

behov. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter av patientens livsvärld för att kunna 

förstå patienten och dennes möjligheter till att bli motiverad till livsstilsförändringar.  

Dahlberg och Segersten (2010. S 110–116) pekar vidare på att patienten måste vara delaktig i 

vården för att lättare kunna utföra egenvård i form av livsstilsförändringar. Ett vårdande möte 

är här en bra grund för att just kunna göra patienten delaktig och även delge nödvändig 

information. Mötet syftar till att sjuksköterskan ska få förståelse för patientens behov och 

möjliggöra för ett bättre informationsmottagande enligt Ivarsson (2015 S 53). Därför tar 

denna litteraturstudie ett avstamp i livsvärldsteori eftersom de belyser förståelsen av ett 

helhetsperspektiv (Dahlberg & Segersten, 2010). En beskrivning av centrala begrepp 

involverade i ovanstående processer följer nedan. 

3.1.Motivation 
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Motivationen innefattas av olika aspekter. Drivkraften kan komma från både inre och yttre 

faktorer som framkommer av en persons känsla av uppfyllelse. De vill säga att personen 

känner att de har klarat av något. För att sjuksköterskan ska kunna använda denna drivkraft 

för att patienterna ska kunna genomföra en livsstilsförändring kan de använda sig av 

motiverande samtal (Deci, Koestner & Ryan, 1999). 

3.1.1. Motiverande samtal. 

För att sjuksköterskan ska kunna påverka patienter att genomföra en livsstilsförändring 

behöver sjuksköterskan motivera patienten. Detta kan tas till uttryck på olika vis. Ett verktyg 

för detta är det motiverande samtalet (Motivational Interviewing, MI) som enligt Miller och 

Rollnick (2013. s. 18-20) är en metod som vårdpersonal använder sig av för att bidra till 

förändring och för att stärka hälsan. Metoden skapades för att förändra alkoholisters 

missbruksvanor, men används idag i de flesta vårdkontexter där ett förändringsarbete behövs. 

Det motiverande samtalet går ut på att föra en dialog med patienten för att hen ska känna sig 

trygg och unik (ibid). Det motiverande samtalet går även ut på att bjuda in patienten i samtalet 

så att hen får möjlighet att reflektera fram sina egna lösningar. Sjuksköterskan talar inte om 

vad patienten ska göra utan guidar patienten i samtalet till egna resonemang, genom 

reflektion, för att styrka och stödja dennes hälsoprocess (Dahlberg & Segersten, 2010 s 157). 

3.2. Delaktighet 

Vården som bedrivs för patienterna ska alltid verka för patientens bästa och behov. Med detta 

menas att patienten ska ingå eller vara delaktig i den aktuella ”laget” eller ”teamet” som 

vanligtvis vårdar patienten. Lejsgaard Christensen och Huus-Jensen (2004 ss 86–90) menar 

att vårdteamet ska ses som en enhet där personal och patienten utgör grundpelarna för att 
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tillsammans arbeta för att tillgodose patientens behov. Som tidigare nämnts så understryker 

Dahlberg och Segersten (2010. SS 108) vikten av patientens delaktighet då sjuksköterskan 

behöver lyssna till patientens behov och livsvärld för att på så vis uppskatta det behovet som 

finns. I bedömningen ska också alltid patientens autonomi betonas, det vill säga att patienten 

alltid har ett självbestämmande över sin vård. Ett problem som kan uppstå i vården är 

nämligen att patienten blir en alltför passiv vårdmottagare, där besluten tas över huvudet på 

patienten. I en sådan situation bör sjuksköterskan istället motivera patienten till att anta en 

mer aktiv roll, bland annat genom patientens egna reflekterande kring sin problematik. 

Autonomi kommer således ge patienten en mer aktiv roll i sin vård enligt Dahlberg och 

Segersten (2010 ss 108-112). 

 

3.3.Vårdande möte 

 Ett vårdande möte kan se ut på flera sätt. Ett bra vårdande möte utgår från att patienten 

uppfattas och blir bemött som en unik individ, där ett informativt utbyte mellan patient och 

sjuksköterska sker (Berglund & Ekebergh, 2015 SS 24-25). Det vårdande mötet är därför en 

kanal som dels ger patienten en chans att utrycka sin livsvärld och dels ger sjuksköterskan en 

möjlighet att ge informativt stöd och kunskap. För att det ska bli ett bra vårdande möte 

behöver sjuksköterskan även få patienten att känna sig trygg. Under samtalet ska 

sjuksköterskan ha bra och följsamma frågor som är öppna för reflektion (Dahlberg & 

Segersten, 2010 ss 155). Detta ligger till grund för att framgångsrikt kunna förändra 

patientens livsstil.  
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4. PROBLEMFORMULERING 

Patienter som lever med en ohälsosam livsstil upplever det många gånger utmanande att 

genomföra en förändring. Allmänsjuksköterskan har här bland annat som uppgift att 

identifiera en ohälsosam livsstil hos patienten, samt att motivera denne till en förändrad 

livsstil. Detta innebär att det finns ett behov av att sammanställa tidigare forskning genom att  

belysa behovet av kompetensen som behövs för att motivera patienter till en 

livsstilsförändring. Hur kan då sjuksköterskan motivera patienterna till att utföra en 

livsstilsförändring? Denna litteraturstudie avser att belysa den kompetens som 

allmänsjuksköterskans behöver för att kunna motivera patient till att utföra en 

livsstilsförändring och istället leva mer hälsosamt. Studiens resultat ska kunna vara ett 

framtida hjälpmedel för sjuksköterskor. Detta genom att få en bättre bild av hur de kan utföra 

livsstilsförändrande arbete hos sina patienter. 

 

5. SYFTE 

Syftet var att belysa allmänsjuksköterskans kompetens som behövs för att kunna motivera 

patienter till livsstilsförändring. 

 

6. METOD 

Denna kvalitativa litteraturstudie utgår ifrån en induktiv ansats som utgår ifrån teorin av 

observationer utav tolkningen av den subjektiva speglingen och reflektionen hos 
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sjuksköterskan i mötet med patienten i samband med livsstilsförändring (Dahlberg & 

Segersten, 2010 ss 43-47). Litteraturstudien utgår alltså från allmänsjuksköterskans perspektiv 

för att bäst belysa den kompetens som sjuksköterskan har för att motivera en patient till 

livsstilsförändring. 

Data kommer att samlas via kvalitativa originalartiklars. För att kunna undersöka detta 

användes tio kvalitativa artiklar. Dessa bedömdes utgöra tillräckligt med analysmaterial i 

denna litteraturstudie 

6.1.Urval. 

Ett strategiskt urval gjordes med relevanta inklusions-och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var följande: originalartiklar av kvalitativ ansats publicerade mellan 2013–

2018. Artiklarna skulle även belysa allmänsjuksköterskans perspektiv samt vara peer-

reviewed. De som har valts var också tillgängliga i fulltext. I vissa länder som exempelvis 

USA finns Nurse practitioners (NP), vilket är en sjuksköterska med utökade ansvar och 

befogenheter som jobbar mer självständigt mot patienter. Eftersom en NP utför liknande 

arbete som Sveriges allmänsjuksköterskor med hänseende till livsstilsförändrande arbete 

inkluderades även denna grupp av sjuksköterskor i denna studie (Poghosyan et al, 2017). 

Artiklarna bör således inkludera en erfaren sjuksköterska som identifieras via ett självständigt 

arbetssätt, exempelvis genom att hålla  egna motiverande samtal eller liknande 

omvårdnadsåtgärder. Erfarenhet utgörs enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) av 

sjuksköterskans förmåga att utöva sitt yrke självständigt, men även förmågan att kontinuerligt 

kunna ta till sig ny kunskap för sin egen vidareutveckling i yrket. 
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Exklusionskriterier: studier som främst avsåg att undersöka patienter med psykisk ohälsa, 

samt även de som involverade specialistsjuksköterskor. De artiklarna som inte har haft ett 

tydligt etiskt ställningstagande exkluderades också.  

 

 

6.2.Datainsamling  

För att skapa en stark kunskapsbas kring det valda området gjordes först en inledande 

litteratursökning. Enligt Friberg, (2012 SS 108) är detta ett sätt att skapa förutsättningar för att 

kunna bli mer precis i sitt senare utförande av en slutgiltig litteratursökning. I den inledande 

litteratursökningen valdes och granskades artiklar från databasen Pubmed genom att läsa 40 

stycken abstracts samt 15 hela artiklar för att kunna skapa en bild av problemområdet. Av 

dessa 15 valdes sedan 7 artiklar till resultatet och sedan 4 till vid yttligare en sökning. 

Databasen Pubmed valdes eftersom relevant forskning inom medicin och omvårdnad 

publiceras där enligt Karolinska institutets universitetsbibliotek (2019).  

För att hitta relevanta artiklar i den avslutande och slutgiltiga sökningen användes sedan 

sökord med tillhörande synonymer.  

För att de funna artiklarna skulle innehålla så mycket relevant information som möjligt 

användes två typer av headings, vilka var Major topic (huvudämne) och Subheading 

(underkategori). Major topic användes i sökningen för att sökordet skulle belysa ett relevant 

huvudämne i artiklarna. Subheading innehåller mer detaljerad information som diskuterades 

på ett substantiellt sätt i artikeln (National Library of Medecine, 2018).  
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 Sökorden var: (Major topic) Nurse and patient relations, (synonymer: Caregiver, Client och 

Healthcare), Subheading: Motivation (synonymer: actuate, incite), Subheading: Lifestyle 

change (synonym: modus vivendi(= ord för att ändra riktning i livet)).  

Genom att kombinera sökorden i Pubmed med hjälp av Booliean Operators OR och AND 

blev omfånget i sökningen större. Sökningen gav dock inte tillräckligt många artiklar och 

därför gjordes också en fri sökning med hjälp av tilläggssökord på Pubmed, för att hitta fler 

relevanta artiklar. Tilläggs-sökorden var: participation, unhealthy lifestyle och nurse 

competence. Se bilaga 1. 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades också utifrån SBU:s mall gjorda för kvalitativa 

studier. Dess kvalitet och relevans kunde benämnas som låg, medelhög och hög. Se bilaga 2. 

Kriterierna var bland annat att de ska ha ett strukturerat och relevant syfte, metod och resultat. 

Därav klassificerades de som användbara eller inte för denna litteraturstudie. Kvalitén 

bottnades i huruvida artikelns innehåll uppfyllde kraven som SBU:s mall ställer på syftet, 

metoden och resultatet genom olika kriterier (se bilaga 3). Artiklar med låg relevans uteslöts 

från litteraturstudien. Dock hade en artikel låg relevans och ströks. Samtliga 10 andra artiklar 

som kvalitets granskades togs med.  

 

 

6.3.Dataanalys. 

Den valda metoden för litteraturstudien är en manifest innehållsanalys och beskrivs av 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012 SS 212–222) som ett sätt att analysera genom att hitta 

mönster eller underliggande struktur i materialet. För att analysera artiklarna lästes dem först 
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översiktligt och sedan mer grundligt för att bilda sig en generell bild av problemområdet för 

denna litteraturstudie, utifrån syftet. Efter detta valdes textstycken ut från resultatsektionen i 

form av lämpliga meningsenheter. Meningsenheterna representerar det som är relevant i de 

valda artiklarna utifrån denna litteraturstudies syfte. Dessa kondenserades sedan för att kunna 

kodas i lämplig form. Kondenseringen är en förkortning av meningsenigheten för att beskriva 

det allra viktigaste. Kodningen var sedan i form av tre till fem ord som beskrev det som var 

centralt och bärande i meningsenheten. Flera koder kommer bilda mönster av beskrivningar 

och innebörder av den valda artikelns text. De som har en generell likhet kom sedan att 

sammanställas till underkategorier. Underkategorierna sammanställdes till kategorier där 

fynden presenterades i denna litteraturstudiens resultatdel. Ett exempel på analysprocessen 

presenterades också i denna studie för att öka resultatets trovärdighet (Ibid). Se bilaga 4. 

 För att inte blir allt för färgad av sin personliga åsikt belyser Dahlberg och Segersten (2010 

SS 134–137) vikten av att hålla tillbaka sin förförståelse under analysprocessen, detta är ett 

sätt att vara öppen för resultatet även om det inte är som förväntat, vilket således gjordes i 

denna studie. 

 

 

 

7. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 Helsingfors deklarationen (2018) belyser vikten av att forskningen som utförs måste vara 

evidensbaserad och ej skada de som medverkar i studien. I detta fallet det de intervjuade 
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sjuksköterskorna. Den forskning som bedrivs ska dessutom alltid värka för att skapa bättre 

vård. Sjuksköterskor som medverkat i studierna ska ha fått tydlig information om vad 

forskningen innebär och även lämnat ett medgivande där det står att de kan dra sig ur när de 

vill.  

Denna litteraturstudie baseras dock på tidigare forskning och inte på författarens egna 

intervjuer med sjuksköterskor. Däremot kommer överväganden göras när artiklarna 

analyseras om de bryter mot de etiska aspekter som ovan beskrivits. Författaren kommer även 

respektera forskarens resultat och inte medvetet feltolka analysmaterialet. Kunskapsinnehållet 

i artiklarnas resultat ska återges på ett trovärdigt sätt. 

 

8. RESULTAT 

Inledningsvis pekar resultatet på tre kategorier som belyser den erfarna allmänsjuksköterskans 

kompetens vid det livsstilsförändrande arbetet, samt sex tillhörande underkategorier. 

Resultatet visar också på de utmaningar sjuksköterskan kan mötas av i livsstilsarbetet.  

 

 

 

 

Underkategori Kategori 
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Psykosocial påverkan   

Kompetensnivå och resurser   

Fysiska faktorer och 

miljöaspekter. 

 

Stötta patientens eget arbete 

 

Kompetensen att öka 

motivationen genom 

delaktighet 
 

Skräddarsytt 

tillvägagångssätt  

 

Vägleda genom gott exempel 

 

sjuksköterskan vägleder i 

vårdmötet. 
 

Tydliga mål och delmål 

underlättar förändring 

 

 

8.1.Kompetensnivå och resurser 

Kompetensen som hjälpte sjuksköterskan att utföra ett förändringsarbete var till stor del 

baserad på färdigheter, kunskap och egenskaper. För att genomföra en livsstilsförändring 

behövde patienterna (men även sjuksköterskan) motivation. Att kunna införliva motivation 

genom färdigheter och kunskap om omvårdnadsåtgärder var viktigt.   Sjuksköterskan möter 

försvårande aspekter i patientmötet där vikten av kompetens blev tydligt. Dessa kunde vara 
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psykosociala i sin natur, men även rent fysiska omständigheter. Till exempel tidsbrist eller 

avsaknad av tilltro till sina egna omvårdnadsåtgärder (Östlund et al. 2015). 

8.1.1. Psykosocial påverkan 

 Sjuksköterskorna berättar om rädslan för att kränka en patients förändringsarbete, vilket 

kunde vara hämmande (Koutoukidis et al. 2018). Anledningen till detta var att sjuksköterskan 

oftast såg det hårda arbete patienten lade ner, men på ett felaktigt sätt. Ett exempel var att 

patienten hade dragit ner på tobaksanvändande men istället börjat äta godis för att stilla sitt 

tobakssug. Detta gjorde att sjuksköterskans färdighet att förhålla sig mot sina egna 

känsloyttringar blev en kompetens enligt Koutoukidis et al. (2018) 

”Sjuksköterskorna ville inte lägga skuld på patientens livsval vilket gjorde att de 

ohälsosamma vanorna fortsatte och cancern kom tillbaka” - Koutoukidis et al. (2018). 

Sjuksköterskans bristande kunskap om sina omvårdnadsåtgärder kunde även påverka 

livsstilsarbetet negativt. Östlund et al. (2015) beskriver vidare rädslan för att använda fel 

metoder i arbetet. Ett exempel på detta var när sjuksköterskan inte var tillräckligt utbildad i 

motiverande samtal (MI). Det motiverande samtalet ska i första hand lyfta fram vilka resurser 

som behövs för den unika patienten och genom patientens eget reflekterande leda dem mot en 

egen lösning. Detta gjorde att sjuksköterskan med otillräcklig kompetens inte var bekväm att 

använda MI. En annan utmaning med sjuksköterskans bristande kunskap om MI var att 

sjuksköterskan inte tillräckligt kunde motivera patienten att prioritera sin livsstilsförändring, 

utan andra problem kändes viktigare. Sjuksköterskans egenskap i form utav att se patientens 

livsvärld och kunna införliva en inre motivation blev då ännu viktigare. 
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”Livsstilen är inte alltid prioriterad utan psykosociala och finansiella problem tar mer plats”. 

- Koutoukidis et al. (2018) 

Självförtroendet hos sjuksköterskan var viktigt för att tro på de omvårdnadsåtgärder som hen 

utförde. Vikten av att tro på sina åtgärder för att patienten i sin tur ska tro på dem förbisågs 

ofta enligt Elwell et al. (2013). Resultatet pekar på att kompetens, som till exempel kunskap 

och erfarenhet, ökar sjuksköterskans självförtroende. Även god kvalitet i vårdutbildningen 

kunde ge sjuksköterskan ökat självförtroende, vilket underlättade för sjuksköterskan att utföra 

motiveringsarbetet  för att understödja livsstilsförändringen hos patienterna. Denna 

kompetens yttrar sig genom den kunskap som sjuksköterskan besitter. Patienten blev på så 

sätt motiverad av sjuksköterskans yrkeskunskap, vilket ledde till att patienten trodde på ett 

gott slutresultat (ibid). 

8.1.2. Fysiska faktorer och miljöaspekter. 

Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som en faktor som var hämmade i motivationsarbetet 

eftersom tiden ofta var för knapp för att kunna se patientens riktiga behov. Analysen pekar på 

att vissa möten endast var 5-10 minuter långa. Sjuksköterskorna önskade att mötet åtminstone 

skulle sträcka sig över 30 minuter för att både kunna göra en adekvat bedömning av 

patientens hälsotillstånd och även påbörja motivationsarbetet. Sjuksköterskan behövde 

använda sin färdighet att prioritera och strukturera arbetet i förhållande till tidsbristen. I annat 

fall bidrog detta till otrygghet hos patienten och ett minskat förtroende för sjuksköterskan. 

Östlund et al. (2015) beskrev: ”Sjuksköterskorna kände att de hade för lite tid med 

patienterna för att använda motiverande samtal korrekt”.  
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Sjuksköterskor borde tydligt förhålla sig till tidsbristen för att i detalj planera hur tiden bäst 

kunde användas. Resultatet visade att en del av sjuksköterskans kompetens är att kunna 

prioritera omvårdnadsåtgärder för att möjliggöra ett bra vårdande i detta specifika 

sammanhang.  

Det fysiska mötet ansikte mot ansikte var det som gjorde att sjuksköterskan, trots allt, kunde 

bygga en förtroendeingivande relation med patienten. beskrev till exempel det som svårt att 

använda sin egenskap av följsamhet om mötet med en patient  istället ägde rum över telefon 

eller via internet. En del av det ett vårdande möte var just att sjuksköterskan använde sin 

egenskap av följsamhet på ett konkret och jordnära sätt stödja patienten fysiskt och 

miljömässigt (Brandt et al., 2018). 

För att motivera patienten till ett nyttigare val behövde sjuksköterskan därför visa, rent 

konkret och praktiskt, hur patienten kunde tillaga sin egen, nyttiga, mat. Att ta med sig de 

grönsaker som var nyttiga till vårdmötet var en annan strategi. Om denna möjlighet inte fanns 

så var detta en negativt påverkande faktor för det livsstilsförändrande arbetet. Tydlig och klar 

information underlättade förändringsarbetet. (Martin et al., 2013).   ”Genom att ha fler 

konkreta och bildliga exempel blev patienter mer motiverade” -  Benavides-Vaello, Brown 

och Vandermause (2017) 

 Ett annat exempel var de patienter som efter en diabetessjukdom fått amputera fötter vilket 

gjorde att fysisk aktivitet försvårades. Sjuksköterskans kunskap om de hjälpmedel som kunde 

möjliggöra fysisk aktivitet var då en tillgång rent kompetensmässigt. Resultatet visade att 

sjuksköterskans anpassning till patientens fysiska förutsättningar var en färdighet som 

möjliggjorde förändringsarbetet. På detta sätt kunde sjuksköterskan hitta en unik väg, speciellt 

utformat för patienten (Elwell et al., 2013). 
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8.2.Kompetensen att öka motivationen genom delaktighet  

Om patienten kände sig delaktig i vården kunde hen lättare se nyttan av förändringen och bli 

mer motiverad genom sjuksköterskans unika tillvägagångssätt. Sjuksköterskan använde här 

sin kunskap och erfarenhet för att skräddarsy sättet patienten skulle arbeta på. Detta arbetssätt 

liknande alltså den anpassning till patienten som beskrivits ovan. Genom ett tydligt 

strukturerat arbete kunde patienten få en mer aktiv roll i sin vård, vilket ökade motivationen 

hos patienten som då blev mer delaktig. Sjuksköterskan motiverade även genom sin färdighet 

att stötta patienten i sitt egenvårdsarbete enligt Davison, I., & Cooke, S. (2015) 

8.2.1. Stötta patientens eget arbete. 

Förändringen sker genom de egenvårdsåtgärder som patienten själv utförde. Detta innebär att 

en del av sjuksköterskans färdighet ska vara att stötta patientens egenvårdsarbete. 

Sjuksköterskans stöttande roll var en nyckelfaktor för att livsstilsförändringen skulle bli av 

(Elwell et al.,2013). För att möjliggöra detta behöver sjuksköterskans använda sin kunskap 

om den unika patientens behov.   

”Det är patienten själv som bär på lösningen och arbetet, sjuksköterskan ska vara stöttande i 

den processen”. - Elwell et al., (2013) 

Sjuksköterskan skulle inte ta över patientens vård och göra hen till en passiv vårdmottagare, 

utan istället bjuda in till delaktighet i sin vård. Sjuksköterskans roll kan liknas vid en fyr, som 

ger trygghet och riktning genom stöttande av patientens egenvård. et var även viktigt att följa 

upp egenvårdsarbetet för att se om livsstilsförändringen gick i rätt riktning. Detta för att 
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patienten tydligare ska se framstegen och nyttan med förändringen, det är därför av vikt att 

sjuksköterskan använder sin kompetens i form av färdigheten att stötta och stödja patientens 

egna arbete för att hen ska prioritera sin livsstilsförändring. Davison och Cooke (2015).. 

”Sjuksköterskorna uppmanar patienterna att ta eget ansvar för deras hälsa” - Davison och 

Cooke, (2015) 

8.2.2. Skräddarsytt tillvägagångssätt 

Genom informationen som samlades in under samtalet med patienten kunde sjuksköterskan ta 

fram en individuell plan eftersom sjuksköterskan förstod vad som var viktigt för patienten. 

”Vi måste aktivt lyssna efter patients egna erfarenheter för att ge råd som är unikt 

utformade”. Östlund et al. (2015)  

Färdigheten att använda det motiverande samtalet var sedan ett bra sätt att delge planen på. 

Informationen kunde exempelvis vara vilken mat som den överviktiga framförallt skulle äta 

för att gå ner i vikt, för att minska risken för exempelvis diabetes eller hjärta och 

kärlsjukdomar. 

”Vissa kostråd kan vara fel för vissa patienter, informationen måste vara skräddarsydd för 

varje patient”. - Koutoukidis et al (2018) 

Sjuksköterskans mod att testa nya strategier var en annan färdighet som möjliggjorde 

livsstilsförändring. Dessa strategiers framgång identifierades av att förändringsarbetet gick i 

en positiv riktning. En strategi kunde även vara att ta hjälp av andra professioner i vårdteamet 

som sjukgymnast, psykolog eller dietist. Detta gjorde att sjuksköterskan kunde vägleda 

patienten i rätt riktning för det pågående förändringsarbetet (Koutoukidis et al., 2018). 
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8.3.Sjuksköterskan vägleder i vårdmötet 

En av sjuksköterskans roller är att vara en vägledare för patienten. En del i att vara en bra 

ledare var att kunna relatera till andra, men även att tydligt förmedla struktur och förhålla sig, 

på lämpligt sätt, till den unika patienten. Resultatet pekade på att sjuksköterskans färdighet att 

relatera till patienten gav både hopp och motivation för ett positivt slutresultat (Benavides-

Vaello, Brown och Vandermause, 2017).  

För att patienten skulle känna sig motiverad till livsstilsförändring borde sjuksköterskan 

dessutom inte delge allt för mycket information på en och samma gång, sjuksköterskan borde 

istället ge lite information i taget. Det var även en stor fördel att föregå med gott exempel 

genom att visa patienterna både bildligt och praktiskt med egna erfarenheter (Martin et al., 

2013). 

8.3.1. Vägleda genom gott exempel. 

Genom att relatera till patientbehovet kunde sjuksköterskan mer tydligt vägleda utifrån sina 

erfarenheter. Som exempelvis förstod en sydafrikansk sjuksköterska att rökning och dålig 

matkultur kunde vara svårt att förändra eftersom det var starkt kopplat till deras gemensamma 

kultur.  

   ”Sjuksköterskorna förstod patienten bättre efter som de hade samma språkbruk och 

kultur”- Malan, Mash och Everett-Murphy (2015). 



 
 

21 
 

 

Sebire et al., (2018) menade också att patienten kände ett större förtroende för sjuksköterskan 

om hen själv kunde relatera till problematiken. Sjuksköterskans ledarroll innebar bland annat 

att använda sina egna goda erfarenheter som gott exempel. Sjuksköterskan kunde utforma en 

mer passande omvårdnadsåtgärd om hen kunde relatera till patientens speciella svårigheter. 

”Det fungerar bra att basera sina metoder på egen erfarenhet” - Malan, Mash och Everett-

Murphy (2015) 

Resultatet visade på att sjuksköterskans egenskap att kunna relatera till patienten är en 

motiverande faktor, vilket gör att sjuksköterskan kan vägleda på ett för patienten trovärdigt 

sätt. Det är dock viktigt att sjuksköterskan behåller sin professionalitet och inte blir allt för 

privat i sitt motivationsarbete (Sebire et al., 2018). 

8.3.2. Tydliga delmål underlättar förändring. 

För att leda patienten rätt var sjuksköterskans färdighet i form av att kunna utforma en tydlig 

plan med mål och delmål viktig. Detta för att patientens skulle kunna förstå åtgärden samt 

varför hen behövde den. Genom den tydliga strukturen kunde prioriteringar ske som var av 

särskilt intresse för livsstilsförändringen. Som exempelvis att patienten skulle sluta röka eller 

minska sitt alkoholintag. Koutoukidis et al (2018) beskriver att ”För att en patient skulle 

prioritera sin livsstilsförändring behövdes tydliga mål och delmål innan arbetet började” 

 

9. DISKUSSION 

De fynd som har gjorts i analysen visar på att sjuksköterskans kompetens i form av 

färdigheter, kunskap och egenskaper när en patient behöver förändra sin livsstil är många. 
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Resultatet pekar på att det finns vissa faktorer som gör skillnad för hur sjuksköterskans 

motiveringsarbete blir. Om sjuksköterskan kände att hen hade bristande kompetens kunde 

detta medföra att tilltron till omvårdnadsåtgärderna minskade. Även fysiska hinder som bland 

annat tidspress försvårade arbetet. Däremot var egenskapen att relatera till patienten en viktig 

motiverande faktor. Sjuksköterskan behöver kunna relatera till patienten, men fortfarande 

behålla sin professionella hållning. Resultatet visade även att sjuksköterskans förmåga att ha 

en ledarroll i motiveringsarbetet genom att planera och vägleda ökade patientmotivationen.  

9.1. Metoddiskussion. 

Enligt Polit och Beck (2012, ss. 55-560) är trovärdigheten i studier innefattat av begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Hållbarheten i studien som beskriver 

tillförlitligheten kommer genom att ett återskapande av analysprocessen bör visa ett liknande 

resultat, detta anser författaren blir tydligt genom att den analysprocessen som genomförts 

stämmer överens med de som avsågs att undersökas. För att uppfylla giltighets aspekten har 

artiklar med ålder av max 5 år valts, eftersom forskningen ska vara aktuell och relevant (ibid). 

För att vidare stärka studiens trovärdighet kommer andra olika teorier bindas in till denna 

studiens resultat i resultatdiskussionen, detta kallas teoritriangulerig. För att förhålla sig 

gentemot sin egen förförståelse har författaren flera gånger granskat och ändrat kodningen 

utifrån synonymer till orden. Tanken var att få fram meningsbärande enheter som var neutrala 

från egna värderingar, exempelvis genom att aldrig lägga till ett nytt eget ord. Eftersom 

författaren har skrivit själv kan materialet vara färgat av förförståelse, det kan således varit 

bättre att genomföra studien med en partner eller med en kvantitativ design som blir mer 

objektiv och mindre tolkningsbar. 
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Författaren gjorde ett etiskt övervägande genom att granska artiklarna och inte medvetet 

feltolka. Författaren har återgett informationen som framkommit i analysprocessen på ett 

ofärgat sätt genom de kvalitetsindikationer som tidigare nämnts. Vid granskningen av 

artiklarna följdes SBU:s mall som har krav för etiska övervägande. Detta fastslogs genom att 

granska de etiska övervägandena i texten. Artiklarna hade en tydlig sektion med etiska 

överväganden vilket gjorde det lätt för författaren att ta ställning till just det etiska 

övervägandet.  

 

Enligt Friberg (2017,. SS 76-80) är forskning en färskvara. Därför valdes bara artiklar skrivna 

mellan 2013–2018. För att hitta materialet användes en databassökning med lämpliga sökord 

med tillhörande synonymer. Dessa synonymer var ibland svåra att utforma på ett relevant sätt, 

därför gjordes mer omfattande sökningar, bland annat med sökorden ”Nurse and patient 

relations”. För att kombinera sökorden användes så kallade Booliean Operators i databasen 

Pubmed, vilket var mycket effektivt. Det skulle dock varit en bra idé att i sökningen avgränsa 

till länder som är mer lika Sverige i sin sjukvård för att öka kunskapens överförbarhet. Två av 

de valda artiklarna utgår från länder som har ett mindre etablerat arbete kring 

livsstilsrelaterade problem. Exempelvis ansågs det inte alltid vara ett problem med rökning i 

Sydafrika, utan kunde snarare rekommenderas om patienten var förstoppad, eftersom 

cigaretter har en laxerande effekt. Detta gör att kunskapen alltså blir mindre överförbar mot 

svenska förhållanden. De åtta andra artiklarna baserades på vården i västerländska länder där 

standarden är mer lik Sveriges.  

Det var ibland svårt att avgöra om sjuksköterskorna i artiklarna var erfarna. I vissa artiklar var 

det dock ett urvalskriterium, men även då saknades en gedigen definition om vad som utgör 
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en erfaren sjuksköterska. Som beskrivs i metod delen utgår denna litteraturstudie ifrån 

Swenurse (2008) definition av vad erfarenhet innebär hos allmänsjuksköterskan. 

För att få fram exklusiva underkategorier och kategorier behövdes koderna specificeras för att 

ett mönster skulle kunna uppfattas. Detta gjordes genom att basera koden på de bärande orden 

ifrån meningsenigheten (Friberg, 2017 ss 157-167). Ett annat sätt att analysera 

sjuksköterskans kompetens hade kunnat vara genom tillämpning av en kvantitativ metod. På 

detta sätt hade en konsekvens av en egenskap eller färdighet lättare kunnat utvärderas för att 

fastslå vilken kompetens sjuksköterskan behövde ha för att bäst kunna motivera en patient. 

Analysmaterialet hade då blivit tydligare och mer konkret, exempelvis genom data insamlade 

en enkätstudie. 

Vissa artiklar belyste mestadels patientens upplevelse snarare än sjuksköterskans kompetens 

inom problemområdet, men hade trots denna information som tillförde mycket till denna 

litteraturstudie eftersom det lätt gick att urskilja sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, bland 

annat genom hur de motiverade patienten att prioritera en livsstilsförändring. En artikel 

bedömdes dock ha låg kvalitet på grund av dess avsaknad av sjuksköterskeperspektivet, vilket 

gjordes att den i slutändan ströks. Artikeln granskades eftersom titeln instituerande på att den 

handlade om sjuksköterskas perspektiv, men vid närmare granskning fastslogs att det 

handlande mer om patientperspektivet. 

Kategoriseringen av data blev något komplicerad eftersom tolkningen av en kompetens kunde 

vara omfattande. En kompetens kunde benämnas som en färdighet som exempel att leda ett 

samtal eller jobba strukturerat. Men även som kunskap i form av omvårdnad och medicin 

samt personliga egenskaper som lyhördhet och följsamhet. Detta gjorde att färdighet, kunskap 

och egenskap fick agera som utgångspunkter för att beskriva sjuksköterskans olika 
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tillvägagångssätt för att motivera patienten.   Nurse Praticoners tog med I studien eftersom de 

utför ett motiverande arbete. Problematiken med detta är att NP:s är högre utbildade och 

därigenom besitter högre kompetens. Detta kan påverka överförbarheten av studien. 

9.2. Resultatdiskussion. 

Litteraturstudiens syfte var att belysa den nödvändiga kompetens som allmänsjuksköterskan 

har som kan motivera en patient till en mer hälsosam livsstil. Detta gjordes genom att belysa 

den kunskap, färdigheter och egenskaper som sjuksköterskan har som motiverar patienterna 

till livsstilsförändringen. 

Första huvudresultatet pekar på att allmänsjuksköterskans kompetensnivå påverkar arbetet för 

en livsstilsförändring. Otillräcklig kunskap och färdighet har en direkt inverkan på 

sjuksköterskans självförtroende och genomförande av lämpliga omvårdnadsåtgärder som att 

hålla ett motiverande samtal eller vårdandemöte.  Dahlberg och Segersten (2010) instämmer 

med författarens mening om att sjuksköterskans trygghet ökar om hen har adekvat kunskap 

om omvårdnadsåtgärderna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan får nödvändig kunskap för 

att möjliggöra livsstilsförändrande arbete. 

Resultatet visar även att tidspressen försvårar förändringsarbetet. Tidspressen gör många 

gånger att samtalen blir för korta för att kunna hinna bygga en stark relation med patienten. 

Detta måste sjuksköterskan använda sin färdighet för att planera hur tiden bäst kan användas. 

Författaren såg att tidspressen är en faktor som sjuksköterskan måste förhålla sig gentemot 

genom att strukturera och planera hur tiden bäst kan användas genom sin kompetens. 

DiClement, Schlundt och Gemmell (2004) belyser på ett liknande sätt att det finns olika steg 
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för att kunna motivera till förändring. Bland annat tiden det behövs för att bygga en relation 

till patienten och hinna ge information som förklarar nyttan av förändringsarbetet. 

I Self-Determination Theory (SDT) beskriven av Edward Deci påverkas motivationen av tre 

huvudfaktorer. Dessa huvudfaktorer är känslan av (eller bristen av) kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet (Deci et al, 2012). Sjuksköterskans känsla av 

kompetens för att öka motivationen har redan diskuterats. Sjuksköterskans invit att göra 

patienten delaktig är ett annat huvudresultat i denna litteraturstudie. Bland annat att kunna ta 

ett steg tillbaka och aktivt lyssna på patienten för att uppmuntra ett självbestämmande. 

Dessutom att låta patienten genom eget reflekterande bli mer delaktig och få fram sin egen 

lösning. Sjuksköterskans uppmaning till att patienten ska ta ett eget ansvar och bli delaktig i 

sin vård beskrivs i SDT som ”motivationen att förändras”(ibid). Social meningsfullhet 

kommer bland annat av att sjuksköterskan kan förmedla en vilja till patienten att interagera 

och att bry sig om andra. I denna litteraturstudies resultat belyses vikten av att sjuksköterskan 

har förståelse för patientens livsvärld, vilket sjuksköterskan kan göra genom att relatera och 

underbygga omvårdnadsåtgärder med mål utifrån patientens behov.  

Ett annat viktigt huvudresultat var anpassning till patientens nivå. Akman och Olgun (2016) 

beskriver i sin artikel att patienter ofta har okunskap om sin egen sjukdom vilket ofta 

minskade patientens delaktighet i behandlingen. Sjuksköterskans uppgift är att på ett tydligt 

sätt förklara vad sjukdomen innebär för den enskilde patienten. Detta är viktigt för att dels 

skapa en inre motivation som gör att patienten vill förändra sin livsstil. Författaren anser att 

det är dels viktigt att införliva en inre och yttre motivation med hjälp av motiverande samtal. 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar också vikten av att sjuksköterskan ger patienten 

skräddarsydd information utifrån sin omvårdnadskunskap. Författaren anser att detta är viktigt 
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eftersom varje patient är unik och därför behöver sitt eget tillvägagångssätt för en 

livsstilsförändring. 

 Stöttning av patienten i sitt eget arbete var en färdighet som var nödvändig för 

förändringsarbetet. Sjuksköterskor motiverar bättre om de besitter egenskapen av att 

personligen kunna relatera till patienter genom exempelvis delad kunskap om kultur. Om 

sjuksköterskan baserar omvårdnadsåtgärden på egen erfarenhet kunde patienten lättare förstå 

och därav öka motivationen hos patienten.  Detta styrks även i Health Belief Modell (HBM). 

Teorin belyser individens, eller i detta fall patientens förståelse av problemet, för att skapa 

motivation till förändring (Carpenter, 2010). HBM är inte utvecklad för omvårdnadsarbete 

specifikt, men är till för att arbeta preventivt och se risker i ett beteende. ”Om personen 

förstår problemet, kan den jobba med det”(ibid). Författaren anser därför att HBM är en 

relevant modell för att en sjuksköterska ska kunna identifiera risker med ohälsosam livsstil 

och jobba motiverande i det vårdande mötet. 

Ett sista viktigt resultat inbegrep målsättandet. Genom att sätta upp tydliga mål och delmål så 

ökade också patientens förståelse vilket påverkade delaktigheten av att styra sin vård mer 

aktivt. Niesen, Kraft och Meiers (2018) förklarar att sjuksköterskan bör stötta och stärka 

genom att lyfta upp framgångarna i livsstilsförändringen. En del i motivationsarbetet är att 

skapa förutsättningar för att uppnå framgångar i livsstilsförändringen, genom att 

sjuksköterskan sätter tydliga mål. Författaren anser att de motiverande samtalen bör vara en 

grund för att identifiera patientens egna mål för att införliva en inne motivation. Målen bör 

även följas upp för att tydligt ge patienten en plan för fortsatt arbete. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan stöttar patienten genom att ge konkret feedback för att patienten ska förändra 

sin livsstil till det bättre (Ibid).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niesen%20CR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29533243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraft%20SJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29533243
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meiers%20SJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29533243
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Resultatet pekar på vikten att förstå sjuksköterskans roll som vägledare. Dels genom att 

tydliggöra mål och att föregå som ett gott exempel. Sjuksköterskans roll som vägledare kan 

liknas vid en fyr. Ett exempel kan vara att patienten inte blir motiverad av att sluta röka om 

den efter avvänjningssamtalet träffar sjuksköterskan i rökrutan. Vid ett sådant tillfälle föregår 

inte sjuksköterskan som gott exempel (Carpenter, 2010). 

 

10. SLUTSATS OCH FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING. 

Den kompetensen som allmänsjuksköterskan bör ha för att motivera en patient till en 

förändrad livsstil är en god kompetensnivå och förmåga att anpassa sig mot miljömässiga 

faktorer. För att kunna utforma skräddarsydda lösningar för patienten bör sjuksköterskan vara 

lyhörd för patientens egen livsvärld.  

Sjuksköterskans kompetens att strukturera upp arbetet genom mål och delmål ger en tydlighet 

som patienten bättre kan följa för att öka motivationen. Detta gör även att sjuksköterskan kan 

följa upp resultaten och stötta patientens eget arbete. 

Det vårdande mötet är ett tillfälle som kan möjliggöra lärande genom att sjuksköterskan tar 

sig tid att planera och strukturera sitt arbetssätt gentemot den unika patienten. 

Resultatet visar vidare att patienten kan öka sin motivation om sjuksköterskan delar med sig 

av sina egna (lyckade) erfarenheter av livsstilsförändringar. 

Livsstilsrelaterade sjukdomar kan bli ett hot mot Sveriges folkhälsa. Ett förslag för vidare 

forskning om ämnet skulle kunna vara att undersöka hur pass bra utbildningen är för att 

understödja ett förändringsarbete hos patienterna? Bör motiveringsarbete prioriteras mer 
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under utbildningen?  Ett förslag för att förbättra detta skulle kunna vara att ha fortlöpande 

utbildningar i motiverande samtal som följs upp och utvecklas efter avslutat utbildning. 
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Bilaga 1.                                                                                                       Bilaga 1: 1 av 2 Litteratursökning. 

 
Databas/d
atum 
 PubMed 
17/11-18 
 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultatet 

1  
Major 
topic 

 (Nurse 
and patient 
relations 
OR  
Caregiver 
OR 
Client OR 
Healthcare 
or Nurse ) 

1,489 803         

2  
Subheadin
g 

Motivation 
OR 
Actuate 
OR incite 

196870 
 
 
 
 
 

  
  

      

3  
Subheadin
g 

Lifestyle 
change OR 
modus 
vivendi 
 

35473 
 

        

4 
  

 #1 AND 
#2 AND 
#3 

  1039 
 
 

        



 
 

 
 

 

  
Avgränsni
ngar 

Avgränsni
ngar:Peer 
Rewied. 
Publicerad 
2013-
2018.   
 

128 
 

98 40 15  7 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning två.                                                                                                            Bilaga 1: 2 av 2. 
Extra sökord: participation, unhealthy lifestyle och nurse competence 
 
Databas/datum 
 PubMed 19/11-
18 
 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar till 
resultatet 

1 Nurse and 
patient relations 
OR  
Caregiver OR 
Client OR 
Healthcare OR 
Nurse OR Nurse 
competence 

6304962         

2 Motivation OR 
Actuate OR 
incite OR 
Participate 

316990 
 
 

  
  

      



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

3 Lifestyle change 
OR 
modus vivendi 
OR unhealthy 
lifestyle 
 

37894 
 

        

4 
  

 #1 AND #2 
AND #3 

  35609 
 
 
 

        

Avgräns-ningar Avgränsningar:P
eer Rewied. 
Publicerad 2013-
2018. interwued 
study.  

3851 
 

541 34 4  3 



 
 

 
 

 

 

Bilaga 2.                                                                                                          Bilaga 2: 1 av 2. 

Kvalitets gransknings mall från SBU. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      
a)   Är urvalet relevant? 
b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c)   Är kontexten tydligt beskriven? 
d)   Finns relevant etiskt resonemang? 
e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

      
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b)   Är datainsamlingen relevant? 
c)   Råder datamättnad? 



 
 

 
 

 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse                                     
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      
a)   Är analysen tydligt beskriven? 
b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 
c)   Råder analysmättnad? 
d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 
Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      
a)   Är resultatet logiskt? 
b)   Är resultatet begripligt? 
c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 
d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 
 

 
 

 

 

Bilaga 3.                                                                                                        Bilaga 3: 1 av 2 

Artikel översikt. 

Författare. År. Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet:  

Alageel 
S, Gulliford 
MC, McDermot
t L, Wright AJ. 
(2018). 

Implementing multiple 
Health behaviour 
 Change interventions for 
cardiovascular risk reduction in 
primary care: a qualitative study. 

Vård personals 
upplevelse av råd 
mot förebyggande 
av 
kardiovaskulära 
sjukdomar 

Semistrukturerade intervjuer/ 
målinriktat urval 

Vårdpersonal gav 
råd men för mycket 
information så 
patienterna inte 
kunde upprätthålla 
förändrad livsstil 

Hög 

Benavides-
Vaello, S., 
Brown, S. A., & 
Vandermause, 
R. (2017) 

Can you keep it real?” Practical, 
and culturally tailored lifestyle 
recommendations by Mexican 
American women diagnosed with 
type 2 diabetes: A qualitative 
study. 

Belysa ett mer 
praktiskt 
informationsutbyt
e om dietära råd 
hos kvinnor med 
diabetes typ 2. 

Sekundär innehålls analys av 
djupintervjuer 

Genom råd kunde 
kvinnorna förstå 
sjukdomen bättre 
och lägga om sin 
kost. Kulturen 
påverkade mycket. 

Medelhö
g 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alageel%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30376826
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30376826


 
 

 
 

 

 

Brandt 
CJ, Søgaard 
GI, Clemensen 
J, Søndergaard 
J, Nielsen JB. 
(2018) 

Determinants of Successful 
eHealth Coaching for 
Consumer Lifestyle Changes: 
Qualitative Interview Study 
Among Health Care Professional
s. 
 

Hur vårdpersonal 
uppfattar att 
coacha genom 
internet och om 
de kan möjliggöra 
livsstilsförändring 

Semistrukturerade intervjuer/ 
målinriktat urval 

Att upprätthålla en 
god vårdkontakt för 
långvarig 
förändring är svårt 
men möjligt genom 
internet 

Hög 

 
Davison, I., & 
Cooke, S. 
(2015) 

How Nurses’ Attitudes and 
Actions Can Influence Shared 
Care.  

Diskutera 
sjuksköterskors 
inställning till 
patientens 
egenvård i dialys. 

Semistrukturerade 
intervjuer/snöbollsurval. 

Sjuksköterskor ger 
bitvis information 
och är positivt 
inställda mot 
egenvård om 
patienten har fått 
adekvat information 

Medelhö
g 

Elwell, L., 
Povey, R., 
Grogan, S., 
Allen, C., & 
Prestwich, A. 
(2013). 

Patients’ and practitioners’ views 
on health behavior change: A 
qualitative study 

Belysa 
vårdpersonal 
upplevelse av råd 
mot 
livsstilsförändring 
i primärvård. 

Intervjustudie/bekvämlighetsurv
al 

Många faktorer 
spelar in huruvida 
patienten tar emot 
informationen rån 
sjuksköterskan 
vilka ska bejakas 
när man utvecklar 
metoder för 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brandt%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29980496
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livsstilsförändringar
. 

 Koutoukidis 
DA, Lopes 
S, Fisher 
A, Williams 
K, Croker 
H, Beeken RJ. 
(2018). 

Lifestyle advice to cancer 
survivors: a qualitative study on 
the perspectives 
of health professionals. 

Belysa 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
livsstilsråd till 
cancer patienter. 

Semistrukturerade 
intervjuer/målinriktat urval. 

Sjuksköterskor ville 
ge råd men dessa 
var inte matchade 
av adekvat kunskap 
hos sjuksköterskan 
som inte alltid 
kunde bemöta 
frågorna adekvat. 

Hög 

Malan Z, Mash 
B, Everett-
Murphy K. 
(2015). 

A situational analysis of training 
for behavior change counselling 
for primary care providers, South 
Africa 

Understödja den 
nuvarande 
utbildningen för 
rådgivande 
sjuksköterskor. 

Djupintervjuer/ målinriktat urval. Sjuksköterskorna 
saknar 
självförtroende att 
ge bra råd då 
utbildningen inte 
har varit tillräcklig. 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutoukidis%20DA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29593021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koutoukidis%20DA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=29593021
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Martin, F., 

Turner, A., 

Bourne, C., & 

Batehup, L. 

(2013) 

Development and Qualitative 

Evaluation of a Self-Management 

Workshop for Testicular Cancer 

Survivor-Initiated Follow-Up. 

Belysa behovet av 

en 

sjuksköterskeled 

workshop för 

testikelcancer 

patienter genom 

belysa 

delaktighet. 

Djupintervjuer/målinriktat urval Patienterna kunde 

lättare ta till sig 

informationen från 

workshopen och 

uppskattade 

målsättningen från 

sjuksköterskan. 

Hög 

Sebire 
SJ, Toumpakari 
Z, Turner 
KM, Cooper 
AR, Page 
AS, Malpass 
A & Andrews 
RC; (2018) 

I've made this my lifestyle now": 
a prospective qualitative study of 
motivation for lifestyle change 
among people with newly 
diagnosed type two diabetes 
mellitus 

Belysa patientens 
upplevelse av 
olika 
motivationerna 
från 
sjuksköterskor. 

Sekundär innehålls analys av 
djupintervjuer 

Att bryta en dålig 
livsstil är svårt, 
sjuksköterskans 
bästa resultat kom 
ifrån att stötta och 
stärka patientens 
egna önskningar 
om hur livet skulle 
vara. 

Hög 

Östlund, A.-S., 
Wadensten, B., 
Kristofferzon, 
M.-L., & 

Motivational interviewing: 
Experiences of primary care 
nurses trained in the method 

Belysa 
erfarenheter av 
motiverande 
samtal hos 

Semistrukturerade intervjuer / 
målinriktat urval. 

MI fungerar som 
bäst om 
sjuksköterskan 
kunde relatera till 

Hög 
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Häggström, E. 
(2015 

sjuksköterskor i 
primärvården. 

patienten i en öppen 
och delaktig dialog. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

  

Bilaga 4.                                                                                                             Bilaga 4: 1 av 2.                             

Artikel analys. 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kod Underkategori Kategori 

”Livsstilen är inte 
alltid prioriterad 
utan psykosociala 
och finansiella 
problem tar mer 
plats”. 

Psykosocial 
problematik 

 
 
 
 
Psykosocial 
påverkan 

      
 
 
 
 
 
 
 
 kompetensnivå och 
resurser 

”Sjuksköterskorna 
ville inte lägga 
skuld till patientens 
livsval vilket gjorde 
att de ohälsosamma 
vanorna fortsatta 
och cancern kom 
tillbaka”. 

Sjuksköterskans 
rädsla att 
skuldbelägga 

”Sjuksköterskorna 
kände att de hade 
för lite tid med 
patienterna för att 
använda MI 
korrekt”. 

Tidsbrist påverkar 
omvårdnadsåtgärden 
negativt 

 
 
 
Fysiska faktorer 
och miljöaspekter. 

”Informanterna 
önskade att deras 
omgivning skulle 
vara anpassad för att 
kunna ha ett 
hälsosamt liv”. 

Miljön kan 
motverka 
förändringsarbetet 

”Det är patienten 
själv som bär på 
lösningen och 
arbetet, 
sjuksköterskan ska 
vara stöttande i den 
processen”. 

Patienten bär på sin 
egen lösning  

 
 
 
Stötta patientens 
eget arbete 

 
 
 
 
 
Kompetensen att öka 
motivationen genom 
delaktighet. ”Sjuksköterskorna 

uppmanar 
patienterna att ta 
eget ansvar för deras 
hälsa”. 

Sjuksköterskan 
uppmanar till eget 
ansvar 



 
 

 
 

 

 

”Vissa kostråd kan 
vara fel för vissa 
patienter, 
informationen måste 
vara skräddarsydd 
för varje patient”. 

Skräddasydd 
kostrådsinformation 

 
 
 
 
Skräddarsytt 
tillvägagångssätt  

”Vi måste aktivt 
lyssna efter patients 
egna erfarenheter 
för att ge råd som är 
unikt utformade”. 

Unika åtgärder av 
patientens egna 
erfarenheter 

 
 
”Sjuksköterskorna 
förstod patienten 
bättre efter som de 
hade samma 
språkbruk och 
kultur”. 

Relatera genom 
kultur och förståelse 

 
 
Vägleda genom 
gott exempel 

 
 
 
 
 
     
Allmänsjuksköterskan 
vägleder i vård mötet. 

”Det fungerar bra att 
basera sina metoder 
på egen erfarenhet”. 

Metoder utifrån 
sjuksköterskans 
egna erfarenheter 

”För att en patient 
skulle prioritera sin 
livsstilsförändring 
behövdes tydliga 
mål och delmål 
innan arbetet 
började”.  

Tydliga mål och 
delmål motiverar 
prioritering 

 
 
 
Tydliga delmål 
underlättar 
förändring 

”Genom att ha fler 
konkreta och 
bildliga exempel 
skulle patienter bli 
mer motiverade”. 

Konkreta bildliga 
exempel motiverar 
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