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SAMMANFATTNING
Bakgrund: I dagens samhälle är hjärt- och kärlsjukdomar högst upp på listan av de 
sjukdomar som orsakar död och de fortsätter att stiga. Genom att upprätthålla goda 
levnadsvanor minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Inom sjuksköterskans 
kompetensområde står det att denna ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors kunskap om att motivera till förändrade 
levnadsvanor hos patienter med risk av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes där fem informanter deltog. Dessa 
informanter var allmänsjuksköterskor inom sluten somatisk vård. Som
analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Det är svårt att motivera en patient till förändrade levandsvanor vid risk för att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdom innan symtomen brutit ut. Sjuksköterskans erfarenhet är 
viktig för att denne ska kunna uppnå en motivation till förändring hos en patient som ska 
förändra sina levnadsvanor. Trots mycket erfarenhet så utgör den stora tidsbristen inom 
vården det största hindret för att det ska finnas tid till att motivera en patient.
Slutsats: Kunskapen finns hos dagens sjuksköterskor men de med mer erfarenhet har lättare 
att motivera en patient till förändrade levnadsvanor vid risk för hjärt- och kärlsjukdom. Dock 
krävs det mer resurser och tid för att göra detta till en regelbunden process. 
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BAKGRUND
Hjärt- och kärlsjukdomar – ett folkhälsoproblem
I dagens samhälle är hjärt- och kärlsjukdomar högst upp på listan av de sjukdomar som 
orsakar död och de fortsätter att öka vilket har fått hälsomyndigheter att på sikt vilja förändra 
mönstret (Sidney, et.al., 2012). År 2008 uppskattades det att 17,3 miljoner människor dog av 
hjärt- och kärl sjukdomar världen över (WHO, 2013).
I Sverige, 2011, dog 89 943 personer relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar. Resterande 
dödsorsaker var inte i samma omfattning (Socialstyrelsen, 2013). För att kunna påverka 
människors levnadsvanor så att de inte i lika hög utsträckning drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar är det viktigt att allmänheten får en bredare kunskap om riskfaktorer för hjärt- 
och kärlsjukdomar (Eshah, Bond & Froelicher, 2010). 

Ökad incidens för hjärt- och kärlsjukdom
Det finns en rad olika orsaker som kan ligga till grund för att man drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdom, exempelvis rökning, högt blodtryck, höga blodfetter (Jan Kallenberg, 2013). 
Nödvändigheten av att lägga om till en bättre kost ur hälsosynpunkt och att konsumera rätt 
livsmedel är viktigare än att till exempel få i sig vissa näringsämnen (Mozafarrian, Lawrence 
& Van Horn, 2011). Evidensbaserad forskning har visat på att rätt kost och motion utgör 
prevention för att inte drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Mozafarrian, Lawrence & Van 
Horn, 2011). I USA som exempel, ökar hjärt- och kärlsjukdomarna i samband med att 
övervikten ökar (Socialstyrelsen, 2009). Socialstyrelsen menar även att i Sverige ser vi en 
tendens till att övervikten ökar, men inte i samma utsträckning. Det är barn och unga vuxna 
som utgör det största antalet av de överviktiga. Konsekvenserna av detta kommer inte att visa 
sig förrän de kommer upp i högre åldrar (ibid). En allt mer ohälsosam livsstil i familjen, på 
arbetsplatsen men också i samhället ligger till grund för att vi ser denna utveckling bland unga 
vuxna och barn idag, exempelvis barnfetma, vilket i sin tur ligger till grund för hjärt- och 
kärlsjukdomar (Raghuveer, 2010). Hills, King och Armstrang (2007) konstaterar att en 
kombination av nyttigare mat och ökad fysisk aktivitet förebygger risken för att drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar, även i tidig ålder. 

Riskfaktorer och ohälsosamma levnadsvanor
Socialstyrelsen (2011) redogör i sina nationella riktlinjer för fyra områden som ligger till 
grund för hjärt- och kärlsjukdomar: 

Tobak
Med rökning menas daglig rökning, oavsett mängden cigaretter. För vissa människor och 
grupper är rökning mer riskfyllt än för andra och därför är det viktigt att dessa får hjälp med 
att sluta röka. Dessa grupper avser människor med exempelvis, övervikt, cancer, diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdom. För vuxna som röker dagligen finns det en vetenskaplig belagd risk 
för 58 olika sjukdomar. All rökning, även i små mängder är förenad med hälsorisker. Rökning 
ökar blodets koldioxidhalt och bildar därmed till en långsiktig åderförkalkning som ökar 
risken av att drabbas hjärt- och kärlsjukdom, exempelvis hjärtinfarkt (Persson, 2003). Det 
finns olika rekommendationer till patienter som röker dagligen för att få dem att sluta på sikt. 
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Hälso- och sjukvården erbjuder rådgivande samtal till vuxna som röker och även webb- och 
datorbaserad rådgivning förekommer. 

Alkohol
Riskbruk av alkohol innebär en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller 
intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. En hög genomsnittlig 
alkoholkonsumtion innefattar över 14 standardglas i veckan för män och nio standardglas för 
kvinnor. Regelbunden alkohol konsumtion bidrar till ökade blodfetter, triglycerider. Alkohol 
ökar även risken att drabbas av stroke och högt blodtryck (Persson, 2003). De som dricker 
mer alkohol på ett och samma tillfälle istället ökar risken för mer akuta skador, exempelvis 
olycksfall och våld. Hälso- och sjukvården kan erbjuda rådgivande samtal och datorbaserad 
rådgivning vid riskbruk av alkohol hos vuxna. Denna åtgärd har visat sig ha måttlig till stor 
effekt på den rådande alkoholkonsumtionen (Socialstyrelsen, 2011). 

Fysisk inaktivitet: 
Att vara fysiskt inaktiv innebär också en risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 
(Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) rekommenderar minst 30 
minuters motion dagligen. Studier visar att majoriteten av den vuxna befolkningen inte 
uppnår detta utan är till största delen inaktiv.

Rådgivande samtal har visat sig ha stor effekt då man ordinerat olika instrument, exempelvis 
stegräknare, med senare uppföljning. Endast rådgivande samtal har visat sig ha en sämre 
effekt och därför satsar man allt mer på samtal med uppföljning (Socialstyrelsen, 2011).  

Ohälsosamma matvanor
När man definierar matvanor utgår man från kostens näringsmässiga kvalité. Kvaliteten 
definieras genom vad det är man konsumerar, exempelvis fisk, kött, grönsaker, godis eller 
läsk och hur mycket man förtär. Forskning menar på att 20 procent av den svenska 
befolkningen har ohälsosamma matvanor. Det finns grupper som har en högre risk än andra. 
En högriskgrupp är personer med exempelvis övervikt eller fetma. Högriskgrupperna har fått 
en högre prioritering och det är mer angeläget att ge dem stöd till att äta mer hälsosamt. Idag 
behöver hälso- och sjukvården erbjuda en mer kvalificerad rådgivning till dem som har 
ohälsosamma matvanor. Detta är en åtgärd som kräver resurser men också den som prioriteras 
minst idag (Socialstyrelsen, 2011). 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
Enligt Socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, ska 
sjuksköterskan ”ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 
motivera till förändrade livsstilsfaktorer” (ibid.). Sjuksköterskans mål, men också 
övergripande syfte, är att få en stärkt hälsa hos människan. Vår hälsa påverkar i sin tur vårt 
välbefinnande, vilket leder till en ökad livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). 
För att sjuksköterskan ska kunna arbeta preventivt mot ohälsosamma levnadsvanor, måste 
sjuksköterskan vara mer aktiv när det gäller att just ställa frågor kring den enskilda personens 
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levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Studier har visat att det är svårt att motivera patienter 
till förändrade levandsvanor innan en sjukdom har brutit ut (Van Nes & Sawatzky, 2009). 

Det är viktigt att sjuksköterskan vid rådgivning visar öppenhet och får patienten delaktig i sin 
vård (Socialstyrelsen, 2011). Andra studier visar att behandling av patienter med risk för 
hjärt- och kärlsjukdom i ett tidigt skede har varit betydande för att utveckla vårdkvaliteten. 
Därför kan sjuksköterskor bidra till att förebygga förekomst av hjärt- kärlsjukdomar genom 
att ge råd och rekommenderad behandling (Voogdt-Pruis, et.al., 2011). Socialstyrelsen (2011) 
betonar vikten av hälsofrämjande samtal. Ett hälsofrämjande samtal skänker individen en 
potential till att få insikt om sin hälsa, och att förändra den. Stödet sjuksköterskan kan 
förmedla är att ge kunskap men även hjälp och stöd för patientens hälsoutveckling. 

Det kan vara svårt för sjuksköterskan att motivera en patient som inte anser sig vara sjuk och 
denna brist på insikt leder sällan till en permanent beteendeförändring. Studier har gjorts 
angående motiverande samtal för patienter som ligger i riskzon för hjärt- och kärlsjukdomar. I 
dessa studier använde man sig av just motiverande samtal, vilket går ut på att få patienterna 
att identifiera sina problem och därefter förändra sitt beteendemönster. Studieresultaten visade 
på att de motiverande samtalen bidrog till att få förändringar i patienternas beteendemönster 
(Van Nes & Sawatzky, 2009).

TEORETISK REFERENSRAM
Denna studie kommer att utgå utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. Studien kommer att 
undersöka sjuksköterskors kunskap av att motivera patienter till förändrade levnadsvanor för 
att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Som grund för studien kommer fyra 
vårdvetenskapliga begrepp att belysas. Hälsa ses som mer än enbart frånvaro av sjukdom. För 
att uppleva hälsa krävs välbefinnande. Det är sjuksköterskans uppgift att göra patienten 
delaktig i sin vård, skapa möjligheter utifrån patientens livsvärld och bidra med livskraft så att 
patienten kan genomföra en förändring av levnadsvanor. 

Hälsa

”Hälsa innebär att må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av värde 
i livet, både i stort och smått” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52).

Dahlberg och Segesten (2010) skriver, att tillståndet hälsa inte är något konstant som kan 
beräknas eller ställas upp i tabell. Begreppet hälsa är mångdimensionellt och har olika 
innebörder för olika människor beroende på vilken situation de befinner sig i. Därför är hälsan 
relativ och avspeglar människans aktuella livssituation. Samma författare menar även att trots 
sjukdom kan hälsa uppnås eftersom det är ett relativt och individuellt begrepp.  

Livskraft
Begreppet livskraft är ett begrepp som är avgörande för patienters livsstilsförändringar. Det 
krävs styrka och kraft för att ändra om sina levnadsvanor och rutiner för att uppnå hälsa. 
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Dahlberg & Segesten (2010) skriver att begreppet patientens livskraft handlar om patientens 
frihet, bestämdhet och obestämdhet. För att ta vara på möjligheter och besegra olika hinder 
krävs livskraft. Det är med denna kraft som de små eller stora livsprojekten kan genomföras. 
Det är av stor vikt att vi som blivande sjuksköterskor har kompetensen att stödja och stärka 
patienters livskraft när ohälsa råder. Detta för att ge patienterna motivation till att göra 
nödvändiga förändringar av sina levnadsvanor. 

Välbefinnande
Välbefinnande och hälsa går hand i hand och därför blir välbefinnandet ett återkommande 
begrepp i studien. 
Eriksson (1984) skriver i Dahlberg och Segesten (2010) att välbefinnande är väsentligt för 
människan för att kunna uppleva hälsa. Att uppleva fysisk hälsa behöver inte betyda att 
välbefinnande infinner sig. Samma författare lägger vikt på att ge patienten förståelse om sin 
situation och hur de kan se över sin hälsa genom att själva förändra den. Charmaz (2006) 
skriver i Dahlberg och Segesten (2010) om hur en sjukdom kan påverka självbilden både 
positivt och negativt. På så sätt kan det upplevas att ett större välbefinnande efter sjukdomen 
har uppkommit, tack vare ett stärkt hälsomedvetande samt bättre kunskap i hur motion och 
vila bidrar till ökad hälsa. 
Det är även av vikt att patienten upplever en känsla av mening och sammanhang i sin 
sjukdomsprocess. Utan mening och sammanhang är det svårt att uppleva välbefinnande med 
sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010)

Delaktighet
Eftersom vi vill belysa hur sjuksköterskan motiverar patienter till livsstilsförändringar för att 
förhindra hjärt- & kärlsjukdom, så måste vi lyfta fram patientens delaktighet i vårdprocessen. 
Att få patienten delaktig speglar resultaten av vården men också att den är säker. Patienten får 
mer ansvar och kan påverka sin vård och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).
Nordgren (2008) i Dahlberg Segesten (2010) betonar att delaktigheten har en djupare mening 
än vanliga former av stöd och information. Det är inte förrän stödet och informationen möter 
upp patientens livsvärld som delaktigheten uppstår.  

PROBLEMFORMULERING
Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i världen. Genom osunda levnadsvanor, 
eller genom att vara fysisk inaktiv ökar risken av att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Arbetet 
som sjuksköterska innebär att man kommer i kontakt med patienter som ligger i riskzonen för 
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Förutsättningen för patientmötet behöver inte vara att 
patienten tidigare varit i kontakt med sjukvården för hjärt- och kärlsjukdom, och det är inte 
heller nödvändigt att så är fallet vid aktuella mötet. Sjuksköterskan ska ändå enligt 
kompetensbeskrivning kunna identifiera hälsorisker hos sina patienter. Då hjärt- och 
kärlsjukdomar är överrepresenterade både i Sverige och i världen vill författarna få en bild av 
hur sjuksköterskan egentligen går tillväga för att motivera till förändrade levnadsvanor hos 
patienten. Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar är så vanligt förekommande ställer författarna 
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frågan, om sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap och kompetens för att motivera en 
patient i riskzonen till förändrade levnadsvanor. Då livsstilsfaktorer som ökar risken för 
sjukdom är överrepresenterad bland barn och unga vuxna är det av största vikt att 
sjuksköterskan har denna kompetens. Kommer hjärt- och kärlsjukdomar att öka eller minska? 
Författarna anser att det viktigt att belysa huruvida sjuksköterskan har tillräckligt med 
kunskap för att motivera en patient med risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom till att 
förändra sina levnadsvanor.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Har sjuksköterskan tillräckligt med kompetens för att främja hälsa hos en patient i riskzon för 
hjärt- och kärlsjukdom?

Hur motiverar sjuksköterskan en patient i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar att förändra 
sina levnadsvanor?

SYFTE
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors kunskap om att motivera till förändrade 
levnadsvanor hos patienter med risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

METOD
Studien är utformad utifrån en kvalitativ ansats och presenteras som en intervjustudie. En 
kvalitativ ansats medför en förståelse och en känsla för människors subjektiva upplevelser 
(Polit & Beck, 2010). Studien genomfördes med ett förutsättningslöst förhållningssätt för att 
se helheten. En kvalitativ ansats ligger till grund när människors erfarenheter skall belysas 
genom intervjuer  (Forsberg & Wengström, 2008).

Datainsamling 
Fem olika intervjuer genomfördes varav en var en pilotintervju. Intervjufrågorna hade en 
semistrukturerad uppbyggnad. Med detta menas att båda öppna och slutna frågor tillämpades 
för att få sjuksköterskornas subjektiva bild av valt område. Intervjufrågorna var utformade 
utifrån studiens syfte. Pilotintervjun analyserades och granskades för att säkerställa om några 
korrigeringar behövde göras av intervjufrågorna. Frågorna var tillräckligt tydliga och 
ytterligare korrigeringar behövde ej utföras. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att 
genomföra. Intervjuerna utfördes via högtalartelefon, på arbetsplats och på Linnéuniversitetet. 
Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. En av oss förde intervjun och utsågs till 
huvudintervjuare, medan den andra lyssnade och skötte inspelningen. Informanten fick 
information om detta innan intervjun påbörjades

Urval
Kriterierna för att få delta i studien var att informanterna skulle vara legitimerade 
sjuksköterskor och arbeta inom sluten somatisk vård. Informanterna var mellan 26-55 år. En 
deltagare bodde i Västra Götaland och resterande i Kronobergs Län. Det ansågs att könet på 
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informanterna inte skulle ha någon påverkan på kommande resultat. Innan intervjuerna 
genomfördes erhöll varje informant ett informationsblad som presenterade studien och dess 
syfte. Eftersom författarna ville belysa sjuksköterskans erfarenhet relaterat till syftet, gavs de 
begränsat med information angående studiens innehåll. Informanterna fick reda på ämnet men 
inga detaljfrågor. Detta för att informanterna inte skulle kunna läsa på ämnet innan och 
därmed fick också författarna reda på vilken kunskap informanterna hade i sitt vardagliga 
arbete med patienterna. På så sätt ansåg författarna få en så sanningsenlig information från 
informanterna som möjligt. Kontakt togs med fem stycken sjuksköterskor inom sluten 
somatisk vård. Därefter fick vi svar om informanterna var villiga att delta i studien. 
Författarna tillämpade ett bekvämlighetsurval då vi använde oss av de allmänsjuksköterskor 
som var lättast att nå i vårt kontaktnät (Trost, 2005).

Dataanalys
Inspelning av samtliga intervjuer gjordes och sedan utförde författarna en transkribering av 
intervjumaterialet. En intervjutranskribering innebär att hela konversationen skrivs ner för att 
underlätta för ytterligare analys (Polit & Beck, 2010). Författarna delade upp transkriberingen 
av intervjumaterialet och läste sedan gemensamt transkriberingen ett flertal gånger för att få 
en tydligare förståelse. En analys av materialet påbörjades sedan. 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2010) kvalitativa manifest 
innehållsanalysmetod. Denna analysmetod är uppbyggd av fyra steg. Ett uttag av 
meningsbärande enheter utfördes. Detta innebär att viktig information ur intervjun plockas ut 
som var relevant till syftet. När författarna tillsammans kommit överrens om dessa enheter 
påbörjades en kondensering av de meningsbärande enheterna. Texten kortades ner så att 
enbart den allra viktigaste informationen fanns med. Av kondenseringen genomfördes sedan 
en kodning vars syfte var att skapa kategorier som återspeglar budskapet i intervjuerna. 
Slutligen kunde en kategorisering ske vilket skapade rubriker till resultatet utifrån 
intervjuernas innehåll. 

Det finns fördelar med att använda sig av Graneheim och Lundmans (2010) analysmetod. Det 
underlättar förståelsen av informationen som ges av informanten och gör den samtidigt mer 
trovärdig. Det leder till ett större helhetsperspektiv av insamlade data. 

Tabell 1. Exempel av analys, ytterligare exempel finns i bilaga 3.

Meningsbärande 
enheter

Kondensering Kodning Kategorisering

Samtidigt finns det 
inte tid i mitt arbete 
att sätta mig ner och 
motivera en patient till 
förändring. Vi har 
knappt tid till att säga 
hej. Det är in ut och 

Tiden räcker inte till i 
mitt arbete

Tidsbrist Möjligheter och hinder 
till motivation
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ge mediciner sen 
hejdå

Etiska överväganden

För att utföra en intervjustudie så måste den utföras enligt vissa etiska krav. Författarna har 
utgått från de riktlinjer och etiska aspekter som står skrivit i Helsingforsdeklarationen. 
Deltagarna skall vara skyddade mot både psykisk och fysisk skada och detta krav är uppdelat i 
fyra stycken punkter (WHO, 2009).

Informationskravet: Forskaren måste informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att deras 
deltagande är helt frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen ska omfatta alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att 
delta. Se bilaga 2 för studiens informationsblad.

Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke. Deltagarna i undersökningen har själva rätt att bestämma över sin medverkan och 
de ska kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Detta 
följdes i vår studie.

Konfidentialitetskravet: Största möjliga konfidentialitet skall råda och förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer skall 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 
identifieras av utomstående. Det gjordes i vår studie.

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål till denna studie. De får ej utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Även detta krav tar vår studie hänsyn till.

RESULTAT
Resultatet av studiens analys presenteras i fyra huvudkategorier. Kategorierna beskriver hur 
informanterna motiverar till förändrade levnadsvanor hos patienter som ligger i risk för hjärt- 
och kärlsjukdom. Motivation och självuppfattning, förhållandet till levnadsvanor, möjligheter  
och hinder och tillräckliga kunskaper är de fyra kategorier framkom. 

Motivation och självuppfattning
Informanterna var överens om att det krävs mer än att enbart nämna för patienten att de ligger 
i riskzon för hjärt- och kärlsjukdomar för att det ska ske en förändring i levnadsvanorna: ”Det 
handlar i grunden om att hitta motivationen hos patienten till förändring. Man måste få 
patienten att inse att problemet ligger hos sig själv och inte stå med en pekpinne” (1). Även 
om sjuksköterskorna har god kunskap om riskerna, ansågs det att det fanns svårigheter i att få 
patienterna att komma till insikt om sin hälsosituation, i synnerhet när inga symtom 
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upplevdes. Sjuksköterskan måste få patienten själv att förstå allvaret och komma till insikt i 
sin hälsosituation och därefter på egen hand förändra sina levnadsvanor med hjälp av råd och 
information som presenterats från vården.  Extra svårt upplevs det när yngre människor 
kommer i kontakt med sjukvården. Många av de yngre patienterna tar inte åt sig 
informationen och kan inte förstå allvaret i den, jämfört med de vuxna. 

När det gäller yngre människor, så får man väl försöka ta fram att kroppen ska hålla i många 
år till och när det gäller de lite äldre att de kan ha en bättre och friskare ålderdom (5).

I en av intervjuerna belystes motiverande samtal (MI) som ett tillvägagångssätt att motivera 
patienten till förändrande levnadsvanor. Dock menade informanten att det är en mer invecklad 
process och MIs omfattning kombinerat med en brist på resurser gör att denna metod sällan 
utnyttjas: 

Motiverande samtal är en väg att gå där det gäller att man får patienten att inse för att jag 
ska må bättre måste förändringar göras, men jag anser att det är en alltför omfattande 
process och därför används den inte på rätt sätt (4).

En informant talade om vikten att ta reda på vilka grundkunskaper patienten har. På det viset 
menade informanten att man kan känna in patienten och på så sätt ha ett nivåanpassat samtal, 
d.v.s., att information tas i olika steg och inte kommer på en och samma gång. Samtidigt 
ansågs det att genom att visa patienten fördelar och risker, så utgör detta ett sätt för att kunna 
motivera till förändrade levnadsvanor.  ”Man kan ju bara gå till sig själv och då vet man ju 
hur svårt man har när det gäller att göra livsstilsförändringar” (2). Det fanns en gemensam 
förståelse hos informanterna att denna typ av förändring inte sker över en natt, utan istället är 
en successiv process som tar tid. Uppföljning av patienten ansågs vara viktig för att en 
förändring ska ske. Med detta menas att ha regelbundna möten med patienterna och följa 
deras framsteg mot bättre levnadsvanor. Att prata om svårigheter och framgång ansågs vara 
viktigt. 

Sjuksköterskans förhållande till levnadsvanor
Sjuksköterskors kompetens inom begreppet levnadsvanor är varierande. Mycket bygger på 
erfarenhet och hur länge sjuksköterskan varit i arbetslivet. Samtidigt finner vi när det gäller 
just sjuksköterskans egna kompetens, att kunskapen om goda levnadsvanor är större om 
sjuksköterskan själv lever upp till goda levnadsförhållanden. Om sjuksköterskan motionerar 
regelbundet kan denne med hjälp av sina egna erfarenheter förmedla information och 
motivation till patienten: ”Jag som motionerar regelbundet och sköter kosten upplever mig 
själv ha lättare att peppa en patient jämfört med en kollega som är överviktig och röker” (5). 
Samtidigt påpekar samma informant att det underlättar för denne mer i själva samtalet, d.v.s., 
denne har ett stärkt självförtroende att föra samtal. Informanterna är eniga om Socialstyrelsens 
riktlinjer angående kost, motion, tobak och alkohol, att de är faktorer som i stor grad påverkar 
risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Kompetensen skiljer sig åt mellan 
informanterna, beroende på att de har olika lång erfarenhet av att arbeta inom vården. De 
anser att arbetet skänker dem en kompetens som man samlar på sig under årens gång. Två av 
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informanterna, som har arbetat en längre tid inom vården, kunde lättare förmedla information 
kring sunda och osunda levnadsvanor relaterat till kost, motion, alkohol och tobak jämfört 
med de övriga tre. Dessa två går djupare in på hur de skulle motivera patienten. Ena 
informanten sa följande: 

Det är ju vanligt att unga, framförallt manliga patienter, gärna går på gym och bara tränar 
statisk träning, bara lyfter tyngder och då försöker jag motivera dem till mer variation och 
dvs. blanda med dynamisk träning, cykla, springa på bandet osv (2). 

Sjuksköterskans egna förhållande till sunda levandsvanor skänker dem en starkare motivation 
och en ökad kompetens enligt vår informator.

Informanternas kunskap om alkohol och dess inverkan på hälsa är god och stämde väl 
överrens med de riktlinjer som socialstyrelsen ger. Resurserna är dock begränsade och det 
saknas rutiner för bland annat frågeställningar kring alkoholkonsumtion. 

Det framkom även att den hälsopropaganda som marknadsförs i ökande omfattning i 
vardagen gör att patienterna ändå på något sätt kan förstå vikten av goda levnadsvanor, men 
att latheten och ”det händer inte mig” inställningen är för stor fram tills dess att problemen väl 
dyker upp. En av informanterna berättar exempelvis: ”Många patienter tror inte att det är så 
farligt att ta bara några cigaretter om dagen, men då upplyser jag dem att risken att få en 
hjärtinfarkt fördubblas även om man bara röker 4-10 cigaretter om dagen” (4). 

Ett problem är att ”skräpmat” är så lättillgängligt och billigt. Därför ansåg tre informanter att 
man bör fråga om patienten har några laster i sina kostvanor, som exempelvis hög konsumtion 
av läsk, pizza eller chips och hur ofta detta konsumeras. Det ansågs viktigt att ha ett gott 
förhållande till kosten och att det absolut inte var fel att unna sig något gott ibland. ”Man får  
ha ett sunt förhållningssätt till det, ex ta ett glas vin till maten men inte kröka sig full 4 dagar 
i veckan” (1). Med det menades på att hitta en sorts balans, men att den är svår att förmedla 
till patienten. 

Möjligheter och hinder till motivation
Samtliga i intervjustudien menade att hindren övervägde möjligheterna. ”Tyvärr är väl den 
knappa tiden vi har för varje besök, idag inom sjukvården ett stort hinder till att kunna ge en 
mer grundligare information”(3). En annan informant sa följande: ”Samtidigt finns det inte  
tid i mitt arbete att sätta mig ner och motivera en patient till förändring” (1). Samtliga 
informanter betonade att tiden i deras arbete inte räcker till. Eftersom varje sjuksköterska 
oftast har flera patienter att vårda på samma gång upplevs svårigheter med att spendera 
tillräcklig tid hos varje individ. Ett annat hinder som belystes var den egna förmågan att 
förmedla motivation i samtalet. Kunskapen om hjärt- och kärlsjukdomar och goda 
levnadsvanor finns men det brister i samtalsteknik. 

Jag upplever att jag har tillräcklig kunskap för att motivera någon till att göra 
livsstilsförändringar men jag har inte rätt kunskap eller erfarenhet att komma in på ämnet för  
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de patienter som inte själva tar upp det eller som undrar hur de skall kunna förbättra sin 
hälsa (3).

Samtliga informanter poängterade även svårigheterna som uppstår när det finns 
språkskillnader mellan patient och sjuksköterska. Det upplevs svårt att föra ett motiverande 
samtal för att förändra en patients levnadsvanor när olika språk talas. Här finns möjligheter till 
användning av tolk. Informanterna var överens om att även när tolk används uppstår det 
fortfarande brister i kommunikationen och det blir svårt att sätta sin personliga prägel på 
samtalet. 

Tre av informanterna talade om patienters möjligheter att använda Internet. Det upplevdes 
väldigt positivt att det finns så mycket information att hitta om levnadsvanor och hur man på 
egen hand kan motverka hjärt- och kärlsjukdomar. Kunskapen har generellt sätt ökat hos 
patienter om deras tillstånd sedan Internet började användas. 

Det finns mycket möjligheter att göra en förändring. Det är exempelvis inte särskilt svårt att  
få tag i information i hur du ska gå tillväga, ex 1177 och Vårdhandboken finns på nätet  
lättillgängliga (1).

En informant upplevde att frågor om patienters levnadsvanor tas upp för sällan. Därför har 
effekten blivit att frågor kring detta kan upplevas som kränkande av patienten. Frågorna borde 
ställas till samtliga patienter som del av grundundersökning och bli en del av den 
grundläggande vården. Informanten menade då att frågornas stötande effekt hade försvunnit 
eftersom de inkluderat samtliga patienter.

Det framkom i en intervju att informanten ansåg att denna typ av behandling inte ingick i 
dennes yrkesrolls viktigaste uppgifter och att det finns andra yrkesroller som istället kan ta 
ansvar för detta. ”Samtidigt är det inte vårdavdelningens primäruppgift, utan det är mer 
primärvården som ska syssla med detta. Samtidigt har vi sjukgymnast, arbetsterapeuter som 
man kan lämna vidare ansvar till” (1). 

Tillräckliga kunskaper
Flera av informanterna upplevde att de har begränsad kunskap på grund av att deras 
erfarenhet inom hälso- och sjukvård inte var tillräcklig. En av dessa berättade att kunskapen 
fanns, men upplevde osäkerhet i hur förmedlingen sker på bästa sätt när patienterna låg inne 
för andra symtom och sjukdomar:

Jag har stor kunskap om vilka förändringar som bör göras, men sättet att förmedla 
informationen till patienten så att patienten själv blir medveten om och vill utföra dessa, där 
är min kunskap bristande”(1). 

De informanter som arbetat under en längre tid upplevde att de efter många år i vården blivit 
trygga i sin yrkesroll som sjuksköterska. De kunde applicera riskerna för att drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar och på så sätt motivera patienten till förändrade levnadsvanor med hjälp av 
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sin erfarenhet. Samtidigt poängterade en av dessa två informanter att man ständigt behöver 
uppdatera sig om den senaste forskningen för att utvecklas som sjuksköterska, oavsett 
erfarenhet i yrket. 

DISKUSSION
Metoddiskussion
En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes. En kvalitativ ansats 
ansågs lämplig eftersom subjektiva upplevelser av sjuksköterskors kunskaper med 
utgångspunkt från en intervju, utförd av författarna, skulle belysas (Starrin & Svensson, 
1994). Eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors kunskaper av att motivera till förändrade 
levnadsvanor hos patienter med risk av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, blev det 
naturliga valet en intervjustudie. En litteraturstudie anses inte vara till fördel för studiens 
resultat då den inte ger det svar studien söker. Informanterna erhöll inte någon speciell 
information om ämnet på förhand och informanternas arbetsgivare kontaktades inte. Detta tror 
författarna skapade en möjlighet för informanterna att tala öppet om sina kunskaper utan 
förberedelse och påverkan från arbetsgivaren. Därför anses studiens resultat vara tillförlitligt. 

Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då författarna själva tog direkt kontakt 
med legitimerade sjuksköterskor inom sluten somatisk vård. Fördelarna med detta tillväga 
gångsätt var att det var lätt att genomföra intervjuerna. Nackdelen är förstås att urvalet blev 
något begränsat (Trost, 2005). Informanterna fick själva bestämma tid och plats. En av 
informanterna fick plötsligt förhinder och erbjöd sig att utföra intervjun via högtalartelefon. 
Eftersom författarna inte fick någon direktkontakt med informanten kan intervjun därför ha 
påverkats. Intervjun spelades in som vanligt men ljudflödet blev något sämre än de övriga 
inspelningarna. Författarna ansåg att intervjun gav tillräckligt med information relaterat till 
det valda syftet och därför togs den med i studien. Två av intervjuerna genomfördes i offentlig 
miljö vid universitetet och resterande på sjukhus i ett samtalsrum efter arbetstid. Eftersom två 
informanter själva förslog att genomföra intervjun i mindre avskild miljö, ansåg författarna att 
det inte hade någon negativ inverkan (Trost, 2005). Ljudet upplevdes klart och tydligt vid 
transkriberingen. Trost (2005) beskriver att intervjuer ska vara i en trygg miljö men samtidigt 
bör informanten själv bestämma var intervjun ska äga rum. Därför valde författarna att helt 
lägga ansvaret hos informanten. 

Inklusionskriterierna var att samtliga informanter skulle arbeta inom sluten somatisk vård 
eftersom det var inom detta område författarna ville få en bild hur de motiverar till förändrade 
levnadsvanor. Exempelvis valdes det att utesluta äldrevården eftersom att motivera en patient 
till förändrade levnadsvanor i slutskedet av sitt liv känns inte lika relevant. I bakgrunden 
presenteras fakta kring hur osunda levnadsvanor verkar på barn och unga vuxna och hur de 
troligtvis kommer bidra till en ökad mortalitet p.g.a. hjärt- och kärlsjukdomar. Därför 
exkluderades sjuksköterskor som arbetar i äldrevården. 

Författarna fann att det fanns en viss skillnad bland informanterna baserat på deras 
arbetslivserfarenhet. De med längre arbetslivserfarenhet kunde ge fler, längre och mer 
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utförliga svar samt mer exempel på upplevda situationer. Det beror troligtvis på att de hamnat 
i dessa situationer betydligt fler gånger och är mer pålästa än de som inte erhåller samma 
erfarenhet. Om inklusionskriterierna varit att samtliga informanter skulle ha exempelvis minst 
tio års erfarenhet skulle resultatet troligtvis blivit annorlunda.

Efter att pilotintervju genomförts och för att konstatera att intervjufrågorna var tillräckligt bra 
för att ha med i studien, anordnades en träff med handledaren där en diskussion kring 
frågornas konstruktion fördes. Författare och handledare var eniga om att frågorna levde upp 
till kraven och pilotintervjun kunde då inkluderas. Våra frågor var förhållandevis väldigt 
öppna och gav utrymme för informanten att tala fritt. Detta ansågs vara bra för att det bidrog 
med mycket information till transkriberingen. Hade frågorna istället varit mer slutna hade det 
inte bidragit med samma bredd och variation på svaren och det hade avspeglat sig negativt i 
resultatet. Vår första fråga var exempelvis: ”Kan du berätta hur du går tillväga när du 
motiverar en patient till förändrade levnadsvanor som befinner sig i risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar?”. Denna fråga var omfattande då den hade underrubriker som alkohol, kost, 
motion samt tobak. Att använda sig av underrubriker och utveckla frågan gör att informanten 
lättare kan förstå hur svaren ska formuleras (Trost, 2005). Frågan tog upp större tiden av 
intervjun då det fanns väldigt mycket att diskutera. Pilotintervjun gav författarna mer säkerhet 
och en bättre grund att stå på inför resterande fyra intervjuer. 

Beslutet togs att båda författarna skulle medverka vid samtliga intervjuer. Detta underlättade 
flödet i intervjun eftersom huvudintervjuaren kunde lägga fokus på svarens innebörd. Den 
andra intervjuaren kunde istället flika in med frågor som huvudintervjuaren eventuellt missat. 
En diskussion fördes senare författarna emellan om intervjuernas uppbyggnad och hur de 
skildes åt beroende på vem som var huvudintervjuare eller inte. Trost (2005) skriver att 
potentiella följdfrågor kan variera och få olika innebörd beroende på personen som intervjuar. 
Även förtroendet och flödet i intervjun kan komma att påverkas. När inspelningarna var 
utförda och båda författarna lyssnat igenom materialet framkom det ingen skillnad. Troligtvis 
beror detta på att författarna var väl förberedda, men också att alla bakgrundsfakta och all 
artikelsökning har gjorts tillsammans under skrivandets gång. Detta har bidragit till att 
författarna har liknande kunskap i ämnet och därför kan diskutera svaren på samma nivå.

Författarnas analys av materialet baserades på Graneheim och Lundmans (2010) kvalitativa 
manifesta innehållsanalys. Analysmetoden ansågs lämplig då den är kvalitativ och formar 
kategorier utifrån intervjumaterialet som sedan kunde användas som underrubriker att utgå 
efter i vårt resultat. Efter att utgått från ovanstående innehållsanalys och samtalat med 
handledare upplevde författarna att analysen blev enklare att genomföra. Det hjälpte 
författarna att transkribera intervjumaterialet och sedan koda resultatet. Studien bygger på fem 
informanters kunskaper relaterat till syftet. Författarna anser att studiens tillförlitlighet skulle 
ha stärkts om fler informanter inkluderats eftersom fler svar kan antas ha inneburit fler 
individuella synpunkter. Tidsbrist gjorde att vi höll oss till minimumkrav för uppsatsen. 

Resultatdiskussion
Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplever svårigheter med att motivera patienter med 
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risk för hjärt- och kärlsjukdom till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskorna har god 
kunskap om goda levnadsvanor i förhållande till hjärt- och kärlsjukdomar men det är tydligt 
att svårigheter finns när patienten själv inte upplever ohälsa. Att motivera en patient till att 
förändra sina levnadsvanor är en omfattande process som kräver tid och planering. Det råder 
brist på tid i dagens sjukvård och oftare än sällan räcker tiden helt enkelt inte till. Studiens 
syfte var att belysa sjuksköterskors kunskap av att motivera till förändrade levnadsvanor hos 
patienter med risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och detta mål anses vara 
uppfyllt. 

Motivation och självuppfattning
Det upplevdes att det fanns svårigheter till att motivera en patient med risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar till förändrade levnadsvanor. Det var en omfattande process, framförallt då 
patienten inte upplevde några sjukdomssymtom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 
begreppet hälsa är individuellt och menar på att individen ofta upplever sig själv som frisk 
och har en god hälsa då inga sjukdomssymtom har yttrat sig. Persson och Friberg (2008) 
skriver, att människor som själva anser att de lever ett hälsosamt liv har svårt att ta åt sig 
negativ information angående sin hälsa från sjuksköterskan. I samma författares studie 
framkom det att patienterna som upplevde att de levde ett hälsosamt liv, betvivlade att de på 
egen hand kunde påverka sin hälsosituation. Dessa patienter kände sig kränkta av att 
sjuksköterskan påpekade att deras levnadsvanor var osunda. Detta skapar då ett hinder till att 
motivera en patient. 

Resultatet från vår studie visar att informanterna anser att patienten själv måste inse sitt 
hälsoproblem och på så sätt få denne delaktig i sin hälsoprocess. Det räcker inte bara att 
påpeka i ett möte med patienten att denne har osunda levandsvanor vilket ligger till grund för 
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, utan det är precis som våra informanter betonar, en 
omfattande process som kräver mycket tid och planering. Dahlberg och Segesten (2010) 
skriver, att i dagens vård handlar patienters delaktighet om att få möjligheter att ansvara och 
påverka sin hälsosituation. Får man bara information som framförs okänsligt av 
sjuksköterskan kan det skapa en känsla av minskad delaktighet och sammanhang. Detta kan ju 
i sin tur påverka patientens livskraft att inte orka ta tag i förändringen? Kan det vara så att 
sjuksköterskorna inte har tillräcklig kompetens hur de förmedlar informationen på rätt sätt? 
Eller beror det helt enkelt på att sjuksköterskan inte har tillräckligt med resurser i sitt arbete 
för att förmedla motivation tillräckligt bra? Samtidigt beskrev våra informanter att det är svårt 
att förmedla informationen till patienten på rätt sätt. Kan vi då konstatera att det saknas 
kunskap hur man förmedlar och motiverar en patient på rätt sätt även om vissa av 
informanterna säger att de har god kunskap om just detta? Patienten måste inse att det är upp 
till honom eller henne att göra förändringen i sina levnadsvanor för att minska risken att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, men i och med att sjuksköterskan enligt 
kompetensbeskrivning ska stärka patientens hälsa, måste även deras kunskap om att förmedla 
information och motivera till förändring utvecklas. 

Croghan, E (2005) påpekar att för att förändra ett hälsomönster så måste en identifiering av 
problemet ske grundligt, och att patienten måste inse sitt problem. När patienten insett 
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konsekvenserna, kommer ofta patienten till sjuksköterskan och frågar om råd. På så sätt har 
man fått patienten att komma till insikt, bli motiverad och har en vilja att göra en förändring i 
sina levnadsvanor. Detta stämmer med vad vår studie har visat. 

En av informanterna påpekade motiverande samtal (MI) som en metod för att förändra 
levnadsvanor. I en tidigare studie där MI låg till grund för att få patienter att sluta röka visade 
resultatet att det MI inte hade någon större effekt. Deltagarna i studien var inte inställda på att 
sluta röka (Davis, et.al, 2010). Återigen ser man att patienten själv måste ha en inställning till 
att påverka sina levnadsvanor för att en förändring ska kunna ske. Det är tydligt att fokus 
måste ligga på att först och främst att få patienterna själva vilja göra en förändring och få en 
livskraft till förändring. 

I resultatet framkom det att det var viktigt att lyssna på patienten, ta reda på dennes 
grundkunskaper och på så sätt forma ett nivåanpassat samtal mellan patient och sjuksköterska. 

Enligt Ternstedt och Norberg (2009), så blir det ett bra möte med en patient, då man som 
vårdare inte bara ser till det sakliga förhållningssättet, utan även lyssnar till patienten och 
dennes upplevelser. Här kan vi se hur viktigt det är att lyssna till patienten och hur vården 
underlättas genom att göra patienten delaktig. Genom att agera på detta sätt får vi dessutom 
patienten att känna ett välbefinnande.

Sjuksköterskans förhållande till levnadsvanor
Informanternas förmåga att förmedla kunskaper om god hälsa och sunda levnadsvanor var 
varierande. Det var tydligt att de informanter med längre erfarenhet inom yrket och som 
personligen tog hand om sin kropp och hälsa, var de som hade mest kompetens inom området. 
Är det en förutsättning för att förmedla god hälsa och motivation, att sjuksköterskan har god 
kunskap inom området och själv lever upp till dessa kriterier? Kan en sjuksköterska som 
luktar rök motivera en patient till att sluta röka? Tidigare forskning visar hur viktigt det är att 
sjuksköterskan har kunskap om sjukdomsområdet för att patienten skall uppleva en trygghet 
och tilltro på informationen sjuksköterskan förmedlar (Kvåle & Bondevik, 2010).

Möjligheter och hinder till motivation
I en studie där sjuksköterskan följde upp patienter genom att motivera till bättre levnadsvanor 
då de drabbats av en hjärtsjukdom, visade det sig att detta hade en positiv effekt. Patienterna 
blev mer medvetna om hur de skulle förändra sina levnadsvanor eftersom uppföljningen 
pågick i två veckor med sjuksköterskan. Detta resultat visar att sjuksköterskor kan planera och 
genomföra bra program för att minska patienternas risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 
(Irmak & Fesci, 2008). Det framkom i vårt resultat hur viktigt det är med uppföljning av 
patienter för att det ska ske en förändring i deras levandsvanor. Det tar tid att motivera en 
patient att förändra sina levnadsvanor. Samtidigt så hade deltagarna i den ovannämnda studien 
redan drabbats av hjärt- och kärlsjukdom, vilket troligtvis får patienten att inse att en 
förändring är ett måste. Våra informanter beskrev att ett stort hinder var att få patienterna att 
komma till insikt och på egen hand få förståelse för att det är främst patienten själv som kan 
göra en förändring och påverka sina levnadsvanor. Ingen annan kan göra det åt patienten. 
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Detta påstående från informanterna grundades delvis på att det var svårt att få patienten att 
komma över sina personliga hinder, men informanterna var också överens om att det främst 
var tidsbristen som spelade roll. 
Tidsbristen var det största hindret informanterna upplevde för att motivera en patient till 
förändrade levnadsvanor vid risk för hjärt- och kärlsjukdom. Informanterna beskrev sin 
arbetssituation som stressig och upplevde många gånger att det knappt fanns tid att utföra 
primäruppgifter. I en studie utförd på sjuksköterskor i Sverige visade det sig att tidsbristen 
ligger till grund för att viktiga sjuksköterskeuppgifter oftast blir åsidosatta (Aiken, et.al, 
2012). Persson och Friberg (2009) menar att det krävs tid för att skapa ett förhållande som gör 
det möjligt att bli medveten om en annan människas livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) 
skriver att vården skall vara inriktad på att stärka patienters hälsa och öka deras möjligheter 
till välbefinnande. Eftersom informanterna upplever tidsbrist och forskning visar att tid krävs 
för att förstå en annan människa, hur ska då sjuksköterskorna kunna identifiera ohälsa, som 
hälso- och sjukvårdslagen förskriver, hos patienten när det knappt finns tid för vårdens 
primäruppgifter? Detta är ett bevis på att det inte finns tillräckligt med resurser inom vården 
och arbetsbelastningen bland sjuksköterskor idag är allt för hög. 

Tillräcklig kunskap
De informanter med kortare yrkeserfarenhet upplevde sig ha god kunskap om hjärt- och 
kärlsjukdomar, risker för att utveckla dessa, samt hur dessa risker kan motverkas. 
Svårigheterna upplevdes istället vara att förmedla informationen och på så vis få patienten att 
bli medveten om sin situation och att utföra dessa livsstilsförändringar för att stärka sin hälsa. 
Dahlberg & Segesten (2010) skriver att det kan uppstå problem vid användning av medicinska 
termer eller annan yrkesterminologi. Är det så att den oerfarna sjuksköterskan förhåller sig 
mer till medicinska termer och på grund av sin bristande erfarenhet inte kan lägga samtalet på 
patientnivå och därför inte blir tillräckligt övertygande? Det framkom i resultatet att 
sjuksköterskorna till stor del grundar sin information och kunskap om levnadsvanor på 
erfarenhet. Det syntes allra tydligast när det berörde det motiverande samtalet med patienten, 
där erfarenheten låg som grund till kunskapen. Detta går hand i hand med vad Socialstyrelsen 
(2005) betonar i sin kompetensbeskrivning, att sjuksköterskan måste få en möjlighet att öva 
upp sin yrkesskicklighet innan han eller hon utför de mest krävande arbetsuppgifterna. Vi som 
blivande sjuksköterskor anser att något av det svåraste inom vården är att motivera en patient 
till att förändra sina levnadsvanor. Det är en krävande process och det är tydligt att det krävs 
erfarenhet dels för att upptäcka en patient med risk för hjärt- och kärlsjukdom men också, att 
våga ta upp ämnet utan att låta nedvärderande. 

SLUTSATS
Sjuksköterskor är viktiga för att motivera patienter till förändrade levnadsvanor vid risk för 
hjärt- och kärlsjukdom. Det har också visat sig att sjuksköterskor med längre erfarenhet har 
lättare för att tillämpa motivationsmetoder än de med kortare erfarenhet. Vi finner att 
tidsbristen i dagens sjukvård är den största faktorn till att sjuksköterskor upplever svårigheter 
med att motivera patienter till förändrade levnadsvanor. Det har visat sig bland våra 
informanter att mycket av den kunskap som de använder för att motivera patienter till 
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förändrade levnadsvanor i sin tur är beroende av hur lång erfarenhet de har i yrket. Oavsett 
om kunskapen finns, så kommer tidsbristen att vara ett hinder för att förmedla den på ett bra 
sätt. Våra informanter anser att livsstilsförändring med hjälp av samtal är en krävande process 
som tar tid både för sjuksköterskan och för patienten. Denna studie styrker att det råder stor 
tidsbrist i dagens vård och att det kan leda till försämrad patientsäkerhet, definierad av hälso- 
och sjukvårdslagens krav på att identifiera ohälsa. Många sjuksköterskor besitter god kunskap 
om sunda levnadsvanor och hjärt- och kärlsjukdomar men de med kortare erfarenhet har svårt 
att förmedla dessa risker på ett sätt som får patienten att inse att en förändring är nödvändig. 
Förslag på vidare forskning är att utföra en studie på sjuksköterskestudenter där frågor ställs 
angående samtalsteknik och hur de hade gått tillväga när de skall motivera en framtida patient 
till förändrade levnadsvanor. På så vis hade resultatet visat om det råder bristande utbildning i 
samtalsteknik och kunskap kring detta område. 
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       Bilaga 1

Intervjufrågor

1 Kan du berätta hur du går tillväga när du motiverar en patient till livsstilsförändringar som 
ligger vid risk för hjärt- och kärlsjukdomar

* Kost
* Motion
* Alkohol
* Tobak

2 Vad upplever du är det bästa sättet till att motivera patienten till livsstilsförändring?

3 Upplever du några hinder/möjligheter till att motivera patienter?

4 Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper till att motivera patienter vid hjärt- och 
kärlsjukdom till livsstilsförändring 

5 Är det något du vill lägga till som du tycker bör belysas?

Följdfrågor
- Kan du ge något exempel?
- Hur menar du?
- Kan du förklara/berätta/beskriva mer om det? 

     

1



Bilaga 2

Informationsblad till deltagare i intervjustudie

Vi är två studenter som heter Andreas Jeppsson och Martin Lundblad och studerar 
sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi planerar under handledning av 
universitetsadjunkt Karin Alfengård, göra en C-uppsats med syfte att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att motivera till förändrade levnadsvanor hos patienter vid risk av att drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar. 

Till underlag för studien har vi valt att intervjua sjuksköterskor inom sluten somatisk vård.

Intervjun kommer att vara uppbyggd på semistrukturerade frågor. Vi kommer att banda 
intervjun, skriva ner den ordagrant och därefter analysera den. 

Du som informant har rätt till:
- Själv bestämma tid och plats
- När som helst avbryta intervjun
- Under hela processens gång behålla din anonymitet
- Ta del av materialet om så önskas

Informationen som vi erhåller under studiens gång kommer att vara säkert förvarad så att den 
ej nås till obehöriga. Endast vi som författare samt handledare har tillgång till informationen. 
Efter uppsatsens godkännande kommer materialet förstöras.

Med vänliga hälsningar 
Andreas Jeppsson och Martin Lundblad
Växjö 2013

Vid frågor eller synpunkter kan vi nås via mail:
Martin Lundblad: ml222ig@student.lnu.se
Andreas Jeppsson: aj222gg@student.lnu.se
Karin Alfengård: Karin.Alfengard@lnu.se

Underskrift              Namnförtydligande
_______________________________________________
Ort och datum
___________________________________
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       Bilaga 3 

Meningsbärande 
enheter

Kondensering Kodning Kategorisering

Samtidigt finns det 
inte tid i mitt arbete 
att sätta mig ner och 
motivera en patient till 
förändring. Vi har 
knappt tid till att säga 
hej. Det är in ut och 
ge mediciner sen 
hejdå

Tiden räcker inte till i 
mitt arbete

Tidsbrist Möjligheter och hinder 
till motivation

Meningsbärande 
enheter

Kondensering Kodning Kategorisering

Tyvärr är väl den 
knappa tiden vi har 
för varje besök, idag 
inom sjukvården ett 
stort hinder till att 
kunna ge en mer 
grundligare 
information

Tiden räcker inte till i 
mitt arbete

Tidsbrist Möjligheter och hinder 
till motivation 

Meningsbärande 
enheter

Kondensering Kodning Kategorisering

Man får ha ett sunt 
förhållningssätt till 
det, ex ta ett glas vin 
till maten men inte 
kröka sig full 4 dagar i 
veckan

Välbefinnande trots 
förändrade 
levandsvanor

Levnadsvanor Sjuksköterskans 
förhållande till 
levnadsvanor
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