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Abstrakt 

Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring 

som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i 

vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. Det finns olika hinder som gör 

att en livsstilsförändring kan vara svår att uppnå eller hålla fast vid, exempelvis 

kostvanor som är hårt rotade i familjen och därför svåra att bryta. Det sociala kring 

mat gör det svårt att umgås, eftersom patienter ofta får tacka nej till mat och 

godsaker. För att klara av att säga nej behöver motivationen vara stark.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskan kan motivera patienter 

till att välja en hälsosam livsstil vid diabetes typ 2.  

 

Metoden som använts är litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts i 

databaserna Cinahl och PubMed.  Artiklarnas resultat har sammanställts med hjälp 

av integrerad analys.  

 

Resultatet visar att det är viktigt med information, inre drivkraft, delaktighet och 

stöd till patienten för att klara av en livsstilsförändring. Patienten ska kunna ta egna 

beslut kring det som är viktigt vid livsstilsförändringen utifrån information om 

sjukdomen och dess komplikationer. Motiverande samtal är ett hjälpmedel som kan 

underlätta motivering och förenklar en livsstilsförändring. Att informera både familj 

och patient om vikten av livsstilsförändring vid diabetes typ 2 skapar större 

förståelse kring sjukdomen. 
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1 Inledning 

Livsstilsförändring vid diabetes typ 2 valdes som ämne för den här uppsatsen på 

grund av att det finns ett ökat behov av kunskap kring ämnet i samhället. Vårt 

intresse för problemet väcktes i kursen ”I rörelse mot hälsa”. Vi har fått lära oss att 

dessa patienter behöver motiveras för att klara en livsstilsförändring i tidigt skede av 

sjukdomen. Om inte en förändring utförs i tid är risken stor för komplikationer. 

Patienten vet oftast att en hälsoförändring bör göras, men det kan vara svårt att finna 

motivationen till det.  

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 2 

Det finns två olika huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2. Vanligast är diabetes typ 

2, som utgör ungefär 90% av all diabetes. Diabetes typ 2 orsakas av försämrad 

verkan av insulinet i cellerna i kroppen. Denna typ av diabetes drabbar främst äldre 

samt personer med övervikt. Personer som drabbas av sjukdomen behandlas 

vanligtvis inte med insulin, behandlingen som erbjuds är viktminskning samt ändrad 

kost. Viktminskning leder till minskning av glukos i blodet och det krävs inte lika 

mycket insulin (Sand, 2007). På grund av övervikt försämras insulinkänsligheten i 

kroppen, vid diabetes typ 2 klarar inte kroppen av att producera den mängd insulin 

som behövs. Upp till 10 gånger mer insulin behövs till personer med övervikt, vilket 

innebär att överviktiga personer bör minska i vikt då det minskar behovet av insulin 

(Diabetesförbundet, 2017). Den viktigaste behandlingen vid diabetes typ 2 är 

förändring av livsstilen, ändring av kostvanor och viktminskning (Korkiakangas 

m.fl., 2011). Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar kraftigt i världen samt 

debuterar allt tidigare i ålder. Det går tydligt att se hur sjukdomen ökar parallellt 

med ökad övervikt hos människor (Ericson & Ericson, 2013).  

 

När en människa drabbas av diabetes typ 2 finns risk för komplikationer. De 

vanligaste komplikationerna är förändringar i blodkärlen orsakat av för höga 
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blodsockernivåer, vilket under längre tid kan ge upphov till nedsatt cirkulation. 

Andra komplikationer som kan uppkomma är fönstertittarsjuka samt problem med 

ögonen till följd av dålig cirkulation. Nervfunktionen kan bli påverkad vilket leder 

till sämre känsel i fötter och händer, vilket också kan leda till att patienten inte 

upptäcker sår när de uppkommer. Höga blodsockerhalter kan leda till 

åderförfettning och därefter åderförkalkning. Risken att drabbas av 

hjärtinfarkt/stroke ökar också när blodsockerhalterna är höga (Diabetesförbundet, 

2017).  

2.2 Metabola syndromet 

Metabola syndromet innebär symtom som övervikt, hypertoni, minskad 

glukostolerans, insulinresistens och patienten har ofta diabetes typ-2. Det är även 

vanligt förekommande med förhöjda blodfetter. Patienter med metabolasyndromet 

har oftast ett stillasittande liv och mindre rörelse i sin vardag. Patienter som ligger i 

riskzonen har ofta ett stort bukomfång, det finns även en koppling till könshormoner 

vilket gör att det är vanligast bland män. För kvinnor ökar risken efter menopaus. 

Vid metabolt syndrom är det viktigt att ändra livsstilen, där det är betydelsefullt med 

viktminskning, fysisk aktivitet och en hälsosammare kost som är gynnsam för 

minskat bukomfång (Ericson & Ericson, 2013).  

2.3 Kostens betydelse vid diabetes typ 2 

Sedan 1980 har totala intaget av mat per dag ökat i Sverige med ca 200 kcal per 

person enligt Jordbruksverket, vilket kan vara en bidragande faktor till att fler 

människor drabbas av livsstilssjukdomar.  (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

En person med diabetes typ 2 bör tänka på kosten, vilken behöver innehålla mycket 

fibrer samt innehålla långsamma kolhydrater (Ericson & Ericson, 2013).  

Lämplig koständring för patienter med diabetes typ 2 är att äta på regelbundna tider 

för att hålla en jämn blodsockernivå i blodet. Intaget av ohälsosamma livsmedel 

som till exempel socker, söta drycker, alkohol samt fet mat behöver minskas. Istället 

för ohälsosamma livsmedel behöver patienter med diabetes typ 2 äta hälsosamma 

livsmedel som till exempel grönsaker, frukt, spannmål, fett från växtriket och fet 

fisk som exempelvis lax (Hjärt-Lungfonden, 2018). Det finns många olika dieter 

cirkulerande i media vilket kan förvirra patienter samt sjuksköterskor. 
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Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer för att tydliggöra lämpliga dieter. 

Att rekommendera lämplig kost till patienter med diabetes typ 2 kan vara svårt, 

patienter behöver utforma en kost som minskar blodsockernivåerna men även bidrar 

till viktnedgång om det är nödvändigt. Socialstyrelsen rekommenderar frukt och 

grönsaker, baljväxter, fisk, fullkorn, nötter och kaffe. Socialstyrelsen har med 

vetenskaplig grund tagit fram fyra olika kosthållningar som vårdpersonal kan 

rekommendera sina patienter. Traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, 

medelhavskost, traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI) 

(Socialstyrelsen, 2011).  

2.4 Fysisk aktivitet 

Rekommendationen för vuxna över 18 år är fysisk träning i 150 min i veckan, 

lämpligen uppdelat på fem dagar i veckan á 30 min varje pass. Det finns ett behov 

för kroppen att stärka de stora muskelgrupperna i samband med fysisk aktivitet, 

rekommendationen är minst två gånger per vecka. För att få bästa resultat bör 

aktiviteten vara pulshöjande, att vara stillasittande under längre tid ska helst 

undvikas. Vid perioder med mycket stillasittande är det lämpligt att ta pauser med 

rörelse (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Av alla som är fysiskt inaktiva runt om i 

världen får 7 % diabetes typ 2. När människan blir äldre samt inte är fysisk aktiv 

ökar risken för kroniska sjukdomar såsom diabetes typ 2. Fysisk aktivitet vid 

diabetes typ 2 har en god effekt på individens egen hälsa, även om hen inte minskar 

i vikt (Matthews, Jones, Thomas, van den Berg, & Foster, 2017). Fysisk aktivitet 

har positiv inverkan för glukostoleransen och insulinkänsligheten samt även god 

påverkan för blodtrycket. Fysisk aktivitet hjälper även till för en god sömn, vilket 

ses som en viktig faktor vid viktminskning. De flesta är medvetna om vilka fördelar 

som finns med fysisk aktivitet, dock är det svårt att få de stillasittande personerna 

med risk för diabetes typ 2 att börja med regelbunden träning. Enligt studien var de 

vanligaste hindren för fysisk aktivitet övervikt, tidsbrist samt brist på motivation för 

att träna (Korkiakangas m.fl., 2011).  
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2.5 Att leva med diabetes 

När en patient drabbas av diabetes förändras livet drastiskt, i de fall där ohälsosam 

livsstil är orsaken till diabetes typ 2 blir den största utmaningen att skapa en 

hälsosammare livsstil. Att hitta en hälsosam livsstil som passar patienten kan 

uppfattas som svårt, men där kommer sjuksköterskan in som en hjälp för att lyckas 

(Diabetesförbundet, 2016). Livet med diabetes typ 2 ses som begränsat då det 

behövs rutiner kring maten för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå. Det kan 

behövas livslång medicinering, en nödvändig kostförändring och regelbunden 

träning. När en patient har fått diagnosen diabetes kan de samtidigt uppleva att det 

finns fler hälsoproblem, så som hjärt- och kärlsjukdomar, ledvärk och njurproblem 

(Ysmin, Ali, Banu, Rasul, Sauerborn & Sourares, 2020). Patienter som drabbas av 

diabetes typ 2 kan ha viss kunskap kring sin sjukdom, så som att kosten påverkar 

sjukdomen men även komplikationer som kan uppkomma. Den kunskap de besitter 

kommer från sjukvården. De är medvetna om att det finns ett behov av 

livsstilsförändring trots att de samtidigt känner sig trötta och hungriga, vilket 

orsakar negativa känslor kring mat och fysisk aktivitet (Vicente, Candila, Thomas, 

Gomez Aguilar & Aviles, 2018). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll 

Hälso- och sjukvård bygger enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 2017:30) 

på att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. För att 

kraven på en god vård ska uppfyllas behöver hälso- och sjukvården upprätthålla god 

kvalitet samt hålla god hygienisk standard. Sjuksköterskan behöver även arbeta för 

att bygga upp patientens trygghet, självbestämmande och integritet. Sjuksköterskan 

har ett självständigt yrkesansvar och ska ge vård med omtanke samt respekt 

gentemot patienten. Ett mål inom hälso- och sjukvården är att uppnå en hög 

patientsäkerhet, vilket sjuksköterskan ska bidra till i sitt arbete genom att rapportera 

risker för vårdskador hos patienten till vårdgivaren (Socialstyrelsen 2019). 

Sjuksköterskans kompetens innefattar omvårdnad av patienter där både det 

patientnära arbetet samt den vetenskapliga kunskapen ingår. Sjuksköterskan arbetar 

självständigt vid beslut där målet är att patienten ska uppnå välbefinnande och 

livskvalitet i livet fram till sista andetaget. Kunskap om beteendevetenskap och 
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medicinsk vetenskap ska finnas hos sjuksköterskan, samt förståelse för en hållbar 

utveckling inom sjukvården. Arbetet som sjuksköterska ska utföras i samverkan 

med gällande lagar och styrdokument för sjukvården, sjuksköterskan ska ge en vård 

präglad av respekt, hänsyn till patientens värderingar, integritet samt värdighet. Vid 

teamarbete har sjuksköterskan ansvar att kontakta andra professioner i teamet om 

behov av kompletterande kompetens finns, exempelvis när det gäller smärta eller 

nutrition. Sjuksköterskan har en viktig del i vård av patienter, bedömning av 

tillstånd, planering av vård, genomförande av vård och utvärdering är några av de 

områden sjuksköterskan dagligen arbetar med. Sjuksköterskans skyldighet är att 

arbeta hälsofrämjande vilket är fallet när det gäller att motivera patienter till 

livsstilsförändringar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

   

2.6.1 Relation mellan sjuksköterska och patient 

En god relation mellan sjuksköterska och patient skapas genom samtal och 

delaktighet från båda parter. Det krävs samspel för skapande av en trygg och öppen 

relation. Sjuksköterskan behöver se patienten som expert på sin egen hälsa samt se 

patientens livsvärld (Ekebergh, 2015a). När patienten genomgår en förändring i livet 

är det viktigt som sjuksköterska att finnas där och ge stöd samt se till att patienten 

känner sig delaktig i processen att förändra sin hälsa (Ekebergh, 

2015b). Sjuksköterskan behöver förstå patientens livsvärld genom att visa sitt 

intresse, vilja förstå patientens egna tankar samt hålla egna värderingar utanför. Det 

viktigaste i en förändring är att patienten själv vill förändra sin situation, inte bli 

påtvingad en förändring av sjuksköterskan (Ekebergh, 2015c)  

3 Teoretisk referensram 

När en person behöver ändra sin livsstil för att förbättra sin hälsa kan motiverande 

samtal, motivational interviewing (MI), vara till hjälp. Det är en 

kommunikationsmetod som är vanlig inom hälso- och sjukvård. MI går ut på att 

stärka patientens motivation till en förändring med hjälp av förändringsprat och 

acceptans, patienten ska själv ändra sitt tankesätt för en enklare livsstilsförändring. 

Patienten får öppna frågor som ger möjlighet till reflektion samtidigt som svaren 

sägs högt och en tankeprocess kring svaren påbörjas för patienten. Samtalen vägleds 
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av sjuksköterskan, dock är det patientens svar som driver samtalet framåt med de 

egna tankarna. MI ses som en vetenskaplig metod där så lite som 15 minuter kan 

göra stor skillnad i ett förändringsarbete, eftersom effektiviteten är stor när patienten 

får tänka högt. MI som samtalsmetod är ensam bland metoder i att kommunicera 

kring livsstilsförändringar (Farbring & Rollnick, 2015). 

Stages of change är en förändringsmodell som grundades för att bryta beroende och 

senare kom att användas som stöd i MI. Förändringsmodellen visar hur en patients 

beteende speglas i dess handling (Bart, Näsholm, 2006). När MI används som 

hjälpmedel behöver sjuksköterskan undersöka var i förändringsmodellen patienten 

befinner sig. De olika faserna är: Före begrundan, då är patienten omedveten om att 

problem finns. Begrundan, patienten reflekterar över sig själv och inser att problem 

finns. Beslut/förberedelse, patienten planerar inför livsstilsförändring. Handling, 

patientens uppbyggda motivation ska omvandlas till en förändring i praktiken. 

Stabilisering, patientens förändring ska bli en del av vardagen (Österlund 

Efraimsson, 2013).  

4 Problemformulering 

Allt fler människor drabbas av diabetes typ 2 till följd av bristfällig kosthållning och 

minskad fysisk aktivitet. Att få diabetes typ 2 kräver oftast en livsstilsförändring. 

Om inte patienten klarar av att förändra livsstilen så som krävs finns en risk att 

drabbas av komplikationer som försämrar möjligheterna till ett hälsosamt liv.  Det 

har gjorts mätningar som visar att människan nu äter i genomsnitt 200 kcal mer per 

dag än på 80-talet. Detta går att relatera till ökat energiintag, vilket är ett stort 

problem för patienter med diabetes typ 2 eller patienter som ligger i riskzonen för att 

drabbas av diabetes typ 2. Det går även att se ett samband med metabola syndromet 

som till stor del beror på övervikt. I arbetet som sjuksköterska finns uppgiften att 

hjälpa patienten att känna välbefinnande och uppleva hälsa, samtidigt som patienten 

är delaktig i vårdförloppet. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa 

patienterna att komma vidare i sin livsstilsförändring för ett friskare liv 
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5 Syfte 

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskan kan motivera patienter till att välja en 

hälsosam livsstil vid diabetes typ 2. 

6 Metod 

Som metod har vi valt en litteraturstudie, där syftet ligger till grund för en 

litteratursökning inom området. En systematisk sökning av relevanta artiklar har 

gjorts och de funna artiklarna har granskats och sammanställts till ett resultat. Enligt 

Kristensson (2014) ger en litteraturstudie möjlighet att sammanställa ny kunskap 

som kan tillämpas i praktiken (Kristensson, 2014).  

6.1 Datainsamling 

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie börja med att arbeta fram en 

relevant sökstrategi för att finna rätt sökord som passar till studien. Relevanta 

inklusions och exklusionskritreier ska arbetas fram, samt databaser som passar för 

att söka lämplig litteratur  (Kristensson, 2014). För datainsamlingen valdes 

databaserna Cinahl och PubMed som är relevanta databaser kopplade till hälso- och 

sjukvård, i databaserna sökte vi utan specifikt perspektiv för att få tillgång till både 

sjuksköterska och patients synpunkter. Testsökningen som utfördes i Cinahl 

arbetades fram till att bli slutliga sökningen, den gav oss dock inte önskat resultat. 

Vi kontrollerade därför om sökord slog ut varandra och på så vis genererade en 

mindre sökning. Sökord som till exempel ”Nurse” valdes bort i sökningen samtidigt 

som nya sökord provades, nya kombinationer togs fram och gav ett bättre resultat. 

Vi valde att inte söka alla ord som ämnesord som vi tidigare gjort, utan provade i 

stället vissa sökord som fritextsord. Efter ett antal justeringar fick vi fram en lyckad 

sökning som relaterar till syftet. Då fritextord kan ge många träffar valde vi att 

använda Booleska operatörer som ger möjlighet att kombinera sökorden med hjälp 

av sökoperanderna OR som lägger samman liknande ord och AND för att sedan 

kombinera de olika sökningarna (Kristensson, 2014).  
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6.1.1 Cinahl  

Sökord söktes som ämnesord, dessa var MH (”Life style changes”) och MH 

(”Diabetes Mellitus”). Sökorden som tidigare var ämnesord ändrades till 

fritextsökning och dessa var motivation, health behaviour, motivational 

interviewing, diabetic patient och patient education. Dessa ord sökte vi vart och ett 

för sig vilket gav oss många träffar. Med hjälp av OR utvidgade vi sedan sökningen 

där vi sökte i blocken diabetic patient OR MH (”Diabetes Mellitus”), motivational 

interviewing OR patient education och MH (”Life style changes”) OR health 

behaviour. För att minska sökresultatet och få fram relevanta artiklar användes 

AND tillsammans med dessa 3 block, se bifogad bilaga 1 med sökmatris från 

Cinahl.  

6.1.2 PubMed 

I PubMed gjordes en sökning lik den i Cinahl, vilket inte gav några träffar. Vi fick 

istället ändra tankesätt samt välja ut de viktigaste sökorden då många sökord inte 

gav några träffar. En användning av färre sökord i PubMed gav fler träffar, 

fritextord användes i PubMed. Sökorden som användes var ”diabetes mellitus type 

2”, motivation och life style changes . Dessa sökord söktes i PubMed tillsammans 

med AND, för att skapa blocket ”diabetes mellitus type 2” AND motivation AND 

life style changes, se bifogad bilaga 2 med sökmatris från PubMed. 

  

6.2 Urval och kvalitetsgranskning 

Enligt Kristensson (2014) skulle urvalet preciseras med inklusionskriterier för att få 

fram vetenskapliga artiklar till analysen. Inklusionskriterier i studien var artiklar 

som dels överensstämde med studiens syfte, med ett tydligt fokus på 

livsstilsförändring vid diabetes typ 2, dels innehöll både patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna skulle handla om patienter med diabetes typ 2 

samt vara inriktade på vuxna över 18 år. Avgränsningar med stöd från Kristensson 

(2014) utfördes tidigt i sökningen, dessa omfattade en åldersbegränsning mellan 

2009–2019, artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt att 

artiklarna var peer-reviewed. Artiklar skrivna på andra språk exkluderades manuellt 

vid genomgång av funnet resultat i databaserna Cinahl och PubMed. Två artiklar 
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valdes från PubMed där informationen huruvida dessa var peer-reviewed inte var 

tillräcklig, istället kontrollerades detta i databasen Ulrich. Där framkom det att båda 

artiklarna var peer-reviewed.  

I sökningens resultat lästes rubriker och därefter abstrakts för att sortera ut artiklar 

som var relevanta att läsas i fulltext. Artiklar som kunde svara till syftet granskades 

med hjälp av en kvalitativ granskningsmall (se bilaga 4) då samtliga funna artiklar 

hade en kvalitativ design. Granskningsmallen var från början anpassad till en annan 

patientgrupp och ändrades till patienter med diabetes typ 2 för att stämma överens 

med studiens syfte. Varje artikel granskades och poängsattes enligt 

granskningsmallens poängsystem där samtliga utvalda artiklar uppnådde 

kvalitetsgrad 1 eller 2. Enligt Kristensson (2014) syftar en kvalitetsgranskning till 

att granska de valda studiernas kvalitet och då alla artiklar uppnådde en hög kvalitet 

inkluderades samtliga till studiens resultat. 

  

6.3 Analys 

En integrerad analys enligt Kristensson (2014) valdes för att bearbeta och 

sammanställa de ingående artiklarnas resultat, detta med hjälp av tre steg. Första 

steget innebär att läsa igenom artiklarna för att hitta likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Nästa steg blir att finna kategorier som ger en sammanfattning 

av alla valda artiklar. Dessa kategorier ska ge en beskrivning av genomläst resultat 

för att underlätta tredje och sista delen i analysen. Kategorierna ska vara rubriker där 

resultatet ur alla artiklar ska sammanställas till ett slutligt resultat. I sista delen av 

analysen sorteras funnet resultat in under varje kategori i en tabell (Kristensson, 

2014). 

Elva artiklar lästes och under tiden kom vi fram till åtta kategorier som hade 

relevans för syftet. Utifrån de valda kategorierna samlade vi sedan information från 

varje artikels resultat och skrev det under passande kategori. Resultaten 

sammanställdes i en tabell, se utdrag nedan. Efter att resultatet sammanställts 

sammanfördes kategorierna som slutligen omvandlades till fyra rubriker i resultatet.  
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Kategori Utsagor från artiklarna 

Information Både personal och patient tycker att 

information om diabetes typ 2 är viktig 

för förståelsen kring sin diagnos.  

Vårdpersonal anser det är viktigt att 

informera om sjukdomens förlopp samt 

vilka komplikationer som kan medföras 

vilket kan generera till en enklare 

livsstilsförändring (1). 

 
Viktigt med lättillgänglig information. 

Sjuksköterskan ska ge förslag på andra 

ställen där information kring diabetes 

typ 2 kan finnas. Viktigt att patienten 

känner sig trygg med att ställa frågor 

och motfrågor när sjuksköterskan delar 

med sig av informationen (5). 

 
Motivation/ Inre drivkraft Både personal och patient anser att 

motivation är viktigt för att patienten 

själv ska kunna förändra sin livsstil för 

att förbättra egenvård. Motivation ökar 

förmågan att ta till sig information (1). 

 
Ha korta möten där sjuksköterskan 

motiverar patienten till att själv vilja 

förändra sin livsstil (3). 

 
Känslan av ett sammanhang motiverar 

patienten till livsstilsförändring (5). 

 
Exempel på analystabellen 

6.4 Forskningsetiska aspekter 

Många medicinska forskningsstudier som genomförs kring exempelvis sjukdom, 

ohälsa och hälsa rymmer etiska frågeställningar och dilemman. Eftersom studier 

görs på människor gäller det att förhålla sig till frågor kring exempelvis 

patientsäkerhet och känsliga persondata. Det behöver göras forskningsetiska 

ställningstaganden även vid litteraturstudier, då andras etiska överväganden här 

granskas.  

Ett viktigt dokument som rör etik vid forskning kring hälsa, vård och medicin är 

Helsingforsdeklarationen (Kristensson, 2014). Denna utgår ifrån ett antal olika 
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principer vilka handlar om att alla deltagare i studien ska behandlas lika, att 

medverkan i studien ska vara frivillig och att deltagarna ska få information om vad 

studien handlar om. Det är även viktigt att överväga värdet av forskningen, samt att 

deltagarnas integritet skyddas (Kristensson, 2014).   

När artiklarna valts ut till vår studie har vi kontrollerat så deltagarna i de olika 

artiklarna har deltagit frivilligt, och att de fått information om studien de deltagit i. 

Samtliga artiklars etiska överväganden har även kontrollerats innan dessa nyttjats i 

vår litteraturstudie. I vår studie har all data redovisats som är relevant för syftet, vi 

har inte dolt eller gjort egna tolkningar av det funna resultatet. Alla artiklar som 

framkommit i sökningen och visat sig vara relevanta har tagits med i studien.   

7 Resultat 

I resultatet framkom följande fyra kategorier som svar på syftet, att undersöka hur 

sjuksköterskan kan motivera patienter till att välja en hälsosam livsstil vid diabetes 

typ 2. De fyra kategorierna är vikten av information, stöd till patienten, känslan av 

delaktighet samt en inre drivkraft för att vilja förändra.   

7.1 Vikten av information 

Det framkom att både sjuksköterska och patient tycker att informationen om 

diabetes typ 2 är viktig för förståelsen kring diagnosen. Informationen från 

sjuksköterskan till patienten bör ges på ett förståeligt så att patienten inte har några 

frågetecken efteråt. Sjuksköterskan bör ge tydlig information och tillsammans med 

patienten lägga fram en plan för framtida möten, så att patienten får kontroll och kan 

ta ansvar för sin livsstil (Hushie, 2019; Jones, Laura, Crabb, Shona, Turnbull, 

Deborah, & Oxlad, Melissa, 2013; Laursen, Frølich, & Christensen, 2017; Murphy, 

Chuma, Mathews, Steyn, & Levitt, 2015). Utbildar sjuksköterskan sin patient 

genom att informera kring diabetes typ 2 minskar risken för förnekelse och 

patienten kan bli mer motiverad till förändring (Hushie, 2019). 

Sjuksköterskor i flera studier anser att det är viktigt med information till patienten 

om sjukdomens förlopp samt vilka komplikationer som kan uppstå. Rätt information 

kan generera en enklare livsstilsförändring. Patienten behöver bli medveten om att 
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en utebliven livsstilsförändring kan göra att komplikationer uppstår (Hansen, 

Landstad, Hellzén, & Svebak, 2011; Jones, Laura m.fl., 2013).  

Det är viktigt med lättillgänglig information för patienten, sjuksköterskan kan ge 

förslag kring var information kring diabetes typ 2 kan inhämtas. Sjuksköterskan bör 

visa flera olika alternativ på informationskällor (Moore, Rivas, Stanton-Fay, 

Harding, & Goff, 2019; Nguyen, Sepulveda, & Angulo, 2017; O’Brien, van 

Rooyen, & Ricks, 2015; Weaver, Lemonde, Payman, & Goodman, 2014). 

Sjuksköterskan behöver anpassa rådgivningen efter varje individs enskilda 

förutsättning. Patienten är ofta medveten om att hen ska äta hälsosamt, men det är 

viktigt att sjuksköterskan ger konkreta råd angående vilken mat som är lämplig samt 

individanpassar råden utifrån patientens livssituation. Sjuksköterskan bör förklara 

hur egenvård av diabetes typ 2 kan se ut, samt ge konkreta råd kring val av rätt 

livsmedel som gynnar kroppens blodsockernivåer. Sjuksköterskan bör även 

förmedla att fysisk aktivitet har stor vikt i livsstilsförändringen och samtidigt hjälpa 

patienten med olika träningsalternativ (Jones, Laura m.fl., 2013; Moore m.fl., 2019; 

Murphy m.fl., 2015; Nguyen m.fl., 2017; Weaver m.fl., 2014).  

7.2 Sjuksköterskans stöd till patienten 

Patienten bör ha en fast vårdkontakt som finns där för stöttning vid behov, eftersom 

patienten får förtroende för sjuksköterskan när upprepade möten sker. Genom att 

regelbundet ha kontakt med patienten kan sjuksköterskan dessutom ge stöd utifrån 

patientens egna förutsättningar (Jones, Laura m.fl., 2013; Murphy m.fl., 2015; 

Nguyen m.fl., 2017; O’Brien m.fl., 2015). För att patienten ska kunna lyckas med 

att förändra sin livsstil är det gynnsamt om sjuksköterskan hör av sig några veckor 

efter första kontakt för att se hur det går (Nguyen m.fl., 2017). 

Sjuksköterskan bör ha en positiv inställning och visa ett intresse för patientens 

behov, samt bekräfta patientens framgångar i den nya livsstilen så patienten känner 

sig sedd. En patient som känner sig sedd har lättare att upprätthålla nya vanor samt 

förbättra sin egenvård (Laursen m.fl., 2017; Murphy m.fl., 2015).  Det är viktigt för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till patientens modersmål, lägga samtalet på en nivå 

som patienten förstår samt anpassa informationsmaterialet efter patientens språk. Är 

det svårt för patient och sjuksköterska att förstå varandra är det viktigt att använda 
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tolk för att utelämna missförstånd (Hushie, 2019; Jansink, Braspenning, van der 

Weijden, Elwyn, & Grol, 2010; Nguyen m.fl., 2017). 

7.3 Delaktighet i livsstilsförändring 

Patienten bör vara delaktig i vården och känna att det inte är sjuksköterskan som 

bestämmer över förändringarna som ska göras, patienten behöver vara villig till en 

förändring för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa. Det är viktigt att det är 

patientens egna val att förändra sin livsstil samt att vården är frivillig. Detta kan 

resultera i en långsiktig hållbar livsstil (Hansen m.fl., 2011; Jansink m.fl., 2010; 

Nguyen m.fl., 2017). Sjuksköterskan behöver vara delaktig under en längre tid, men 

samtidigt lämna utrymme till patienten så att hen kan ta eget ansvar. När patienten 

ser sjuksköterskan som en tillgång i förändringsarbetet blir det lättare att ta hjälp av 

hen för att arbeta fram en hälsosam livsstil (Hansen m.fl., 2011; Jansink m.fl., 2010; 

Jones, Laura m.fl., 2013). 

 

Stöd från familjen är viktig för att patienten ska lyckas, det är betydelsefullt om 

familjen får en utbildning i diabetes typ 2 vilket leder till förståelse till den 

anhöriges sjukdom (Blondon, Klasnja, Coleman, & Pratt, 2014; Hushie, 2019; 

Jones, Laura m.fl., 2013). Stöd från familj och vänner är också nödvändigt för att 

patienten ska kunna genomgå den livsstilsförändring som behövs, dessa behöver 

vara medvetna om patientens livsnödvändiga förändring i vardagen, så som 

koständring och motion (Hansen m.fl., 2011; Moore m.fl., 2019; Murphy m.fl., 

2015; O’Brien m.fl., 2015). Det är också viktigt med andra sociala relationer som 

stödjer patientens livsstilsförändring, exempelvis andra patienter med samma 

diagnos (Jones, Laura m.fl., 2013; Murphy m.fl., 2015; Nguyen m.fl., 2017; 

O’Brien m.fl., 2015).  

 

7.4 Inre drivkraft att vilja förändra 

Både sjuksköterska och patient anser att motivation är viktigt för att patienten själv 

ska kunna förändra sin livsstil för en förbättrad egenvård. Motivation ökar förmågan 

att ta till sig information samtidigt som känslan av sammanhang motiverar patienten 

till livsstilsförändring (Jones, Laura m.fl., 2013; Nguyen m.fl., 2017). Patienten bör 
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sätta upp mål och delmål i livsstilsförändringen som skapar motivation. Hen 

behöver tro på sig själv för att känna sig motiverad till förändring, för att detta ska 

vara möjligt är det viktigt att få feedback i form av synliga resultat (Blondon m.fl., 

2014; Moore m.fl., 2019; Murphy m.fl., 2015). Vid korta möten kan sjuksköterskan 

motivera patienten till att själv vilja förändra sin livsstil samt göra rätt val relaterat 

till sin sjukdom. Motiverande samtal är ett hjälpmedel i beteendeförändring, den 

egna motivationen är en viktig drivkraft för att komma framåt och nå sitt mål 

(Hansen m.fl., 2011; Jansink m.fl., 2010; O’Brien m.fl., 2015).   

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Datainsamling 

En litteraturstudie var en lämplig metod för att besvara syftet i studien. Under 

informationssökandets gång kom flera artiklar fram till samma resultat, vilket ökade 

resultatets trovärdighet. Vi gjorde en testsökning som inte gav önskat resultat, vilket 

visade sig först när vi började läsa alla artiklar i fulltext. Då insåg vi att vi behövde 

ändra i sökningen. Syftet lästes igenom igen och vi funderade på om vi verkligen 

behövde låsa oss vid ”nurse” bara för att sjuksköterska finns med i syftet. Under 

diskussion framkom det att vårt syfte är perspektivlöst vilket gav oss möjlighet att 

använda både sjuksköterskan och patientens tankar. En ny sökning gjordes och 

önskat resultat framkom både i Cinahl och PubMed. Att välja en perspektivlös 

sökning gav oss möjlighet att se både sjuksköterskans och patientens tankar kring 

det som är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna vara behjälplig vid en 

livsstilsförändring. Dock har det varit viktigt att vara observant på vems resultat vi 

läst, för att inte blanda ihop sjuksköterskan och patientens tankar kring hur 

motivering kan uppnås.   

Ämnesord och fritextord kombinerades i block för att få med så mycket resultat som 

möjligt i Cinahl, vi provade oss fram för att hitta lämpliga sökord utifrån vårt syfte. 

Att ta hjälp av biblioteket gav oss en större förståelse för hur vi skulle kunna komma 

fram till ett lyckat sökresultat. Detta gav vår slutliga sökning en styrka. Att använda 
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färre ämnesord gav oss mer relevanta artiklar vilket kan se som en styrka då vi inte 

låst vår sökning vid endast ämnesord. Ämnesord ger en mer specifik sökning men i 

vårt fall blev det en hindrande faktor. Blocksökningen med ”or” gav oss en vidare 

sökning med fler träffar vilket styrkte vårt resultat, att lägga till ”and” gjorde vår 

sökning smalare och mer specifik.   

8.1.2 Urval och granskning 

De avgränsningar som valdes var ett åldersspann mellan 2009-2019, vilket kan 

anses vara ett relevant spann. Hade artiklarna varit äldre hade resultatet påverkats.  

Åldersspannet var en styrka för resultatet då relevanta artiklar hittades, ett förkortat 

åldersspann hade resulterat i minskad information till studien. Artiklar som innehöll 

ett intressant abstrakt men var skrivna på språk vi inte förstod har vi sökt efter i 

andra databaser, för att se om de finns på engelska eller svenska. Att vi inte valde 

bort dessa artiklar direkt kan ses som en styrka. Vi har manuellt valt bort artiklar 

som handlat om barn och diabetes då vi ansett att detta inte haft relevans för vår 

studie, en inkludering av barn i studien hade inneburit ett förändrat resultat då 

livsstilsförändringar inte varit lika enkelt för barn.     

8.2 Analys 

I analysen framkom åtta kategorier som vi valde att minska till endast fyra rubriker 

för att dessa inte skulle beskriva samma resultat. Analysmetoden som valdes visades 

vara en användbar metod för oss i analysprocessen, sammanställningen av 

artiklarnas resultat underlättade i processen. Vi valde att färgmarkera de resultat 

som liknade varandra vilket gav ett lättare sätt att se likheter i resultatet, det 

resulterade i ett tydligt resultat, vår analys kan därför ses som en styrka då vi tydligt 

kunde se likheter och skillnader i vårt resultat. Båda författarna granskade samtliga 

artiklar och jämförde det sammanställda resultatet, detta gjordes för att inte påverka 

varandras förförståelse samt få med triangulering i analysprocessen. Vi diskuterade 

våra fynd för att se om vi funnit liknade resultat och att vi tolkat de engelska 

texterna på samma sätt.  När minst två författare deltar i analysprocessen innebär det 

triangulering, det används för att stärka resultatets verifierbarhet samt tillförlitlighet. 

Det vill säga hur stor sanning det ligger i de presenterade resultaten samt hur det 

insamlade materialet representerar resultatet (Kristensson, 2014). Geografiskt sett 
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spelade det ingen roll vilket land studien utgick ifrån, om norska eller sydafrikanska 

patienter intervjuats, det framkom samma resultat oavsett. Resultatets överförbarhet 

blir tydlig då både män och kvinnor deltagit i studierna, detta gör att resultatet går 

att överföra till både män och kvinnor med diabetes typ 2. Enligt Kristensson (2014) 

handlar överförbarhet om att läsaren ska kunna överföra studiens resultat till sin 

egen verklighet. Resultatet kommer kunna tillämpas i arbetet som sjuksköterska, då 

resultatet tydligt visar hur sjuksköterskan kan arbeta för att stärka motivationen hos 

patienten.  

8.3 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskan kan motivera patienter till att välja en 

hälsosam livsstil vid diabetes typ 2. Resultatet visar att det är viktigt med 

information, stöd till patienten, delaktighet till livsstilsförändring samt inre drivkraft 

till att förändra för att uppnå en livsstilsförändring med gott resultat. 

8.3.1 Vikten av information 

Resultatet visar att information om diabetes typ 2 är viktig, det leder till en 

motiverad patient. Sjuksköterskan behöver delge patienten information så hen har 

möjlighet att läsa och uppdatera sig om sin egen framtid.  

Konkreta råd från sjuksköterskan gör det lätt för patienten att förstå, det leder till 

positiva effekter för livsstilsförändringen (Matthews mfl. 2017). Abel mfl. (2018) 

menar att när patienten får praktiska råd och information som är användbar i 

vardagen leder det till en lättare livsstilsförändring. 

  

I ett motiverande samtal mellan sjuksköterska och patient kan information lämnas 

till patienten. Under ett MI-samtal uppkommer frågor och möjligheter att besvara 

dessa, sjuksköterskan har möjlighet att få veta vad patienten redan vet om sin 

sjukdom och den kommande livsstilsförändringen. Sjuksköterskan har ett gynnsamt 

tillfälle att utbilda patienten på en nivå riktad till varje enskild patient (Hunt, 2010). 

Enligt Österlund Efraimsson (2013) är MI en metod som är personcentrerad samt 

handlar om samarbete och målinriktad kommunikation. Inom MI är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen som är orsaken till att en 

livsstilsförändring behöver göras. För sjuksköterskan är det viktigt med kunskap för 
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att kunna ge information till patienten om hur betydelsefull en förändring är samt 

vad denna kan innebära. 

 

Resultatet visar betydelsen av tydlig information från sjuksköterskan samt en att en 

planering är gjord tillsammans med patienten angående framtida möten. Detta leder 

till ökad kontroll samt ökat ansvarstagande för patienten. Hunt (2010) beskriver hur 

en planering bearbetad av båda parter påverkar framtida möten. Planering ger varje 

möte en struktur som vidare hjälper patienten nå uppsatta mål. 

 

Under studien har vi konstaterat att sjuksköterskan möter både positivt och negativt 

inställda patienter, patienter med negativ inställning är inte intresserade att förändra 

livsstilen. Med hjälp av information kan patienten förstå det allvarliga i diagnosen 

och motiveras till att vilja förändra den negativa inställningen. Resultatet visar även 

att lättillgänglig information är viktigt för patienter som gör en förändring i 

livsstilen, vilket påverkade resultatet positivt. 

 

Information kring sjukdomen diabetes typ 2 ska inte läggas fram på ett sätt så att 

patienten känner skuld kring sitt eget beteende eller att patienten tvingas göra en 

livsstilsförändring, oftast vet patienten själv vad som bör göras. Vikten ligger i att 

information som ges av sjuksköterskan är tydlig och kan förstås av patienten 

(Matthews mfl. 2017). Med hjälp av förändringsprat ges patienten möjlighet att 

ändra sin inställning utifrån de egna tankar som uppkommer under samtalet. 

Patientens åsikt kring huruvida hen behöver ändra sin ohälsosamma livsstil kan vara 

svår att förändra om patienten inte ser problemet i sitt levnadssätt. Dock finns bättre 

förutsättningar att lyckas med en livsstilsförändring om den inte är påtvingad. 

Förändringshjulet ”stages of change” ger möjlighet att fånga upp samt hjälpa 

patienten utifrån hens egen fas i beteendeförändringen. En patient som inte vill 

förändra hamnar i fasen begrundan, där behöver sjuksköterskan hjälpa patienten att 

bli medveten om problemet som finns (Österlund Efraimsson, 2013).  

8.3.2 Sjuksköterskans stöd till patienten 

Information kring diabetes typ 2 ska ges på en nivå som passar mottagaren, i 

resultatet har det framkommit att informationen ska anpassas efter patientens språk. 
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Enligt resultatet ses förståelsen kring språket som en självklarhet för många, det kan 

uppstå problem när vi inte förstår varandra i samtal med patient. Skulle 

sjuksköterskan ignorera språkförbistring kan patientens möjligheter till 

livsstilsförändring vara svår eftersom hen inte förstår vad det är för insats som 

krävs. Förståelsen i informationen är det viktigaste, annars är informationen 

meningslös och ger inte patienten någonting alls. Beroende på patientens nivå av 

förståelse är det viktigt att sjuksköterskan anpassar sin information till sin patient.  

 

Enligt Hunt (2010) får sjuksköterskor en bättre förståelse om patientens tankar och 

känslor kring sin livsstil när motiverande intervjuer (MI) används.  

 

Resultatet visar att återkoppling från sjuksköterskan ger stöd i förändringsarbetet. 

Sjuksköterskan bekräftar patienten i sitt arbete samtidigt som det ger en känsla av 

att sjuksköterskan bryr sig om patientens förändring och framgångar. Det kan vara 

en enkel lösning, som ett telefonsamtal några veckor efter första kontakt för att se 

hur patientens arbete går framåt.  

  

8.3.3 Delaktighet i livsstilsförändring 

Resultatet visar att patientens familj behöver vara en del av förändringen, sätta sig in 

i och förstå sjukdomen samt de förändringar som krävs. Det är viktigt som 

sjuksköterska att göra familjen delaktig i sjukdomen samt patientens behov av 

livsstilsförändring När familjen är delaktig i sin anhöriges livsstilsförändring 

motiveras patienten att göra sitt bästa. För att familjemedlemmar ska kunna vara 

delaktiga på bästa sätt i patientens förändring behöver sjuksköterskan ge 

information och utbilda dessa. Det leder till en större förståelse samt en större 

förmåga att stötta patienten. Resultatet visar även att patienter med diabetes typ 2 

behöver delaktiga familjemedlemmar för att lyckas med sin livsstilsförändring. 

Sjuksköterskan behöver visa sitt intresse för att patienten ska känna att hen bryr 

sig. Enligt Abel, Whitehead & Coppel (2018) är betydelsen av stödjande relationer 

stor, speciellt vid förändringar av livsstilen. En god samt regelbunden kontakt med 

sjuksköterskan har visat sig vara värdefull vid livsstilsförändring. Råden som 
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sjuksköterskan ger är motiverande information som bidrar till att patienten känner 

inre drivkraft.  

 

Enligt resultatet behöver sjuksköterskan göra patienten delaktig i sin egen hälsa 

samt i sin egen förändringsprocess. Det måste vara patientens eget beslut att 

förändra sin livsstil till det bättre. När patienten är delaktig och känner att hen är 

med och bestämmer kring de beslut som tas angående förändringar i livsstil, skapas 

motivation att hålla den nya livsstilen under en längre tid. Samtal där patienten 

känner sig tvingad till förändring av sjuksköterskan, leder till en patient som inte 

klarar en livsstilsförändring i sin vardag. Enligt Hunt (2010) är det viktigt med 

diskussioner om förändringen under processens gång, att låta patienten uppdatera 

hur det går, vad som är viktigt i förändringen samt hur hen uppfattar den. Hunt 

(2010) menar även att sjuksköterskan bör skaffa en bättre förståelse kring patientens 

perspektiv, vilket minskar konflikter samt frustration som kan påverka 

livsstilsförändringen. Alltså får sjuksköterskan patienten delaktig med hjälp av MI, 

där patienten själv får berätta om viktiga aspekter angående förändringen ur ett eget 

perspektiv. 

  

8.3.4 Inre drivkraft att vilja förändra 

Enligt resultatet skapas motivation när patienten tror på sig själv, därför är det 

viktigt att som sjuksköterska försöka väcka den inneboende motivationen hos 

patienten. Motivation ska ses som en drivkraft som får patienten nå sitt mål. Att 

sjuksköterskan bekräftar de framgångar som görs leder till en ökad motivation. 

Korta motiverande samtal underlättar tankar om förändring hos patienten, vilket 

leder till en långsiktig förändring som går att hålla fast vid. MI har enligt Hunt 

(2010) visats vara effektivt hos många patienter för att bryta ett beroende, det är 

minst lika effektivt att använda MI som hjälpmedel vid livsstilsförändring hos 

patienter med diabetes typ 2. MI är en metod som hjälper patienter att minska i vikt, 

vilket patienter med diabetes typ 2 behöver (Hunt, 2010).  

 

Enligt resultatet behöver patienten tro på sin egen förmåga att klara av en 

livsstilsförändring och leva mer hälsosamt, vilket ger bättre förutsättningar för en 
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komplikationsfri framtid. Enligt Österlund Efraimsson (2013) behöver patienten 

uppmärksammas av sjuksköterskan för att den självtilliten som krävs för en 

livsstilsförändring ska öka.  
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9 Slutsats 

Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att tydligt informera patienten kring diabetes 

typ 2 för att patienten ska få förståelse för sjukdomen. Samtidigt är det viktigt att se 

till så att motivationen finns med i arbetet för att uppnå en livsstilsförändring. 

Sjuksköterskan ska visa stöd och få patienten delaktig i sina egna beslut kring sin 

hälsa. Alla dessa faktorer som påverkar patienten till att välja en hälsosammare 

livsstil kommer med i arbetet när motiverande samtal används som hjälpmedel. 

Sjuksköterskan upptäcker om patienten uppfattat informationen korrekt och den 

inbyggda motivationen tas fram med hjälp av frågor riktade mot 

livsstilsförändringen. Dessa samtal ger samtidigt möjlighet för sjuksköterskan att 

hjälpa patienten att sätta upp mål som går att uppnå. I arbetet som sjuksköterska 

möter hen patienter med diabetes typ 2 som drabbats av komplikationer orsakade av 

sin sjukdom, exempelvis sår som inte vill läka. Det har stor betydelse att 

sjuksköterskan samtalar med patienten om att förändra livsstilen, äta mer hälsosamt 

och röra på sig. För att motivera till en hållbar livsstilsförändring är det viktigt att 

sjuksköterskan ger konkreta råd kring hur patienten kan ändra sin livsstil.  

9.1.1 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning  

Sjuksköterskor i både sluten- och öppenvård möts av patienter med diabetes typ 2, 

varav många behöver förändra sin livsstil. Resultatet i denna studie kan 

sjuksköterskor använda i sitt dagliga arbete exempelvis för att få information kring 

hur man kan motivera patienter till en livsstilsförändring som leder till en friskare 

tillvaro utan komplikationer orsakade av diabetes typ 2.  

Vidare kan det vara viktigt att forska kring hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten 

att hålla den nya livsstilen livet ut. I forskning som lästs i studien har det inte 

framkommit huruvida patienter lyckats bibehålla sin livsstilsförändring. Framtida 

studier bör därför vara riktade mot patienter som redan lyckats förändra sin livsstil 

efter att ha drabbats av diabetes typ 2 och sedan hållit motivationen uppe genom 

livet. 
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Syftet med studien var att tillämpa BCW och 

tillhörande metodologiska ramverk för COM-B 

för att identifiera relevanta tekniker för 

beteendeförändring. 

Föreslår att det är viktigt att sätta upp mål och 

få feedback i form av resultat, förmedla att 

fysisk aktivitet har stor vikt i 

livsstilsförändringen och samtidigt hjälpa 

patienten med olika träningsalternativ.  

Grad 2 

36 p 

75 % 
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Bilaga 4 
Exempel på vår granskningsmall kvalitativ metod.   

 


