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Sammanfattning 

Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; 

ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av 

alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter 

med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring.  

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med patienter 

som har ohälsosamma levnadsvanor.  

Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Semistrukturerade individuella intervjuer 

genomfördes med åtta distriktssköterskor. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av 

en innehållsanalys.  

Resultat: I dataanalysen identifierades två huvudkategorier, i första kategorin, att ha 

möjlighet till tid och resurser är av betydelse för det hälsofrämjande arbetet framkommer det 

att tillräckligt med tid, resurser och stöd från ledningen är en förutsättning för att genomföra 

ett bra arbete samt att det finns behov av mer kunskap i samtalsmetodik. Den andra kategorin, 

att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i det hälsofrämjande samtalet innefattar 

vikten av att utgå från patientens förutsättningar och skapa förtroende, personcentrerad vård, 

hantering av svåra samtal, motiverade eller omotiverade patienter samt att det är betydelsefullt 

med uppföljande samtal. 

Slutsats: I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att utgå från patientens förutsättningar och 

behov för att lättare få till förändring gällande ohälsosamma levnadsvanor.  

Nyckelord: distriktssköterskor, hälsofrämjande arbete, kvalitativ intervjustudie, ohälsosamma 

levnadsvanor, personcentrerad vård 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Habits that mostly have a negative effect on health are one or more of the 

following: unhealthy diets, insufficient physical activity, daily tobacco smoking, and the risk 

use of alcohol. In primary care, the district nurse has the task of supporting and motivating 

patients with unhealthy lifestyles to change.  

Aim: To describe the district nurse's experience in health promotion work with patients who 

have unhealthy lifestyles. 

Method: Qualitative study with inductive approach. Semi Structured individual interviews 

were conducted with eight district nurses. The collected material was analyzed using a content 

analysis. 

Result: The data analysis identified two main categories, in the first category, to have 

possibility for time and resources is relevant to the health promotion work, it is revealed that 

sufficient time, resources and management support is a prerequisite for carrying out a good 

job and that there is a need for more knowledge in conversational methodology. The second 

category, based on a person-centered approach in the health-promoting conversation, 

includes the importance of work based on person-centered care and creating trust, handling 

difficult conversations, motivated or unmotivated patients and that follow-up calls are 

significant. 

Conclusion: In the health promotion work, it is important to start from the patient's 

conditions and needs to make it easier to change regarding unhealthy lifestyles. 

Keywords: district nurses, health-promotion work, person-centered care, unhealthy living 

habits, qualitative interview study 
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BAKGRUND 

Hälsa och levnadsvanor  

Hälsa definieras enligt världshälsoorganisationen (WHO, 1946) som “ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning”. Levnadsvanor är ett begrepp som används inom sjukvården och som 

innebär faktorer i sättet att leva, som kan påverka hälsan positivt och negativt. Våra 

levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa både fysiskt och psykiskt, på såväl kort som på 

lång sikt. Sjukdomar som kan relateras till människors levnadsvanor, även kallade icke-

smittsamma sjukdomar, är sjukdomar som ej överförs mellan människor och inte är en 

infektion i sig (Folkhälsoguiden, 2017).  

 

Ohälsosamma levnadsvanor 

Sjukdomar relaterade till ohälsosamma levnadsvanor är de främsta orsakerna till för tidig död 

globalt sett, fler än 63 procent av dödsfallen världen över sker till följd av ohälsosamma 

levnadsvanor (WHO, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2018) är de vanor som främst påverkar 

hälsan negativt en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, 

daglig tobaksrökning samt riskbruk av alkohol. WHO (2013) beskriver att de ovan nämnda 

ohälsosamma levnadsvanorna är de främsta riskfaktorer för många av vår tids stora 

folksjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, cancer, kroniskt obstruktiv sjukdom 

(KOL) eller diabetes typ 2. Enligt Svenska Läkaresällskapet (2019) lever den som inte röker, 

äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol i genomsnitt 

14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. 

 

Kostens betydelse för hälsa och ohälsa 

Hälsosamma kostvanor innebär att konsumera mat som både ger näringsämnen och minskar 

risken för sjukdom relaterad till kosten. Exempel på sådan kost är grönsaker, baljväxter, frukt, 

fisk och vegetabiliska oljor som till exempel rapsolja samt mat med fullkorn 

(Livsmedelsverket, 2019a). En sund kosthållning med mycket grönsaker och frukt minskar 

risken för fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa typer av cancersjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Om en individ ändrar kostvanorna från ett högt intag av 

energitäta livsmedel till en kost med högt intag av fibrer, frukt och grönsaker minskar 

https://vadarskillnaden.se/vad-ar-skillnaden-mellan-vardbitrade-och-underskoterska/
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cancerrisken på grund av att det blir en reducering av insulinnivåer, fettvävnad och kronisk 

inflammation (Behrens, Gredner, Atock, Leitzmann- Brenner och Mons, 2018). Enligt 

Livsmedelsverket (2019b) bidrar ohälsosam kost till att en fjärdedel av Sveriges befolkning 

riskerar att få sjukdomar relaterade till ohälsosam kost. Socialstyrelsens (2018) påtalar att 

ohälsosamma kostvanor är den riskfaktor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan 

såväl i Sverige som i världen.  

 

Fysisk aktivitet 

Att regelbundet vara fysiskt aktiv har fördelar för hälsan oavsett ålder. Det minskar risken för 

sjukdomar som kopplas till övervikt och fetma (WHO, 2018). Låg fysisk aktivitet är orsak till 

sex procent av olika cancerformer enligt Behrens et.al. (2018) och vid en måttlig aktivitet på 

150 minuter per vecka minskar risken att utveckla diabetes typ 2 med 26 procent jämfört med 

att vara inaktiv (Smith, Crippa, Woodcock och Brage, 2016). Tillräcklig fysisk aktivitet 

innebär 150 minuters aktivitet på måttlig intensitet eller 75 minuter på hög intensitetsnivå per 

vecka. Vid kronisk sjukdom samt hos äldre individer är rekommendationen att vara så aktiv 

som tillståndet tillåter (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Larsson och Rössner (2015) är det den 

motion som blir av som har effekt, därför bör även lättare fysiska aktiviteter samt 

vardagsmotion uppmuntras.  

 

Tobaksrökning 

Socialstyrelsen (2018) beskriver att all tobaksrökning, daglig, tillfällig samt rökning i mindre 

mängder innebär risker för människors hälsa. Riskerna har ett samband med duration och 

mängd tobak som personen har förbrukat. Enligt West (2017) röker cirka en miljard av den 

vuxna populationen i världen. I Sverige röker sju procent av befolkningen i åldrarna 16–84 år 

varje dag och cirka 100.000 personer insjuknade i Sverige år 2012 i rökrelaterade sjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). Trots en allmänt ökad medvetenhet gällande 

tobaksrökningens risker, skador samt dess kostnader lyckas endast fem procent, av de som på 

egen hand försöker, att sluta röka. Förekomsten av rökning anses kunna minska genom bland 

annat höjd skatt på tobak, utarbetade riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal, tillgänglighet 
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av både beteendestöd för rökavvänjning samt vid behov farmakologiska alternativ (West, 

2017).  

Alkoholkonsumtion 

Enligt Shield, Parry och Rehm (2013) är det den totala mängden alkohol som har betydelse 

för alla alkoholrelaterade sjukdomar medan för ischemiska hjärt-kärlsjukdomar är det 

dryckesmönstret som är av betydelse. Alkohol ökar även risken att drabbas av sjukdomar 

såsom olika leversjukdomar, bröstcancer hos kvinnor, prostatacancer samt cancer i mage och 

tarm. Det finns även ökad risk för diabetes typ 2 och hypertoni vid överkonsumtion av 

alkohol (Shield et al., 2013). Med ett riskbruk av alkohol avses att intaget för män är mer än 

14 standardglas per vecka och för kvinnor mer än 9 standardglas per vecka, alternativt fem 

eller fler standardglas per tillfälle för män respektive fyra standardglas för kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2018). Av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år uppgav 16 procent att de 

har en riskkonsumtion av alkohol (Folkhälsomyndigheten (2019b). 

 

Samhälleliga konsekvenser av ohälsosamma levnadsvanor  

Samhällets kostnader för vård av patienter med sjukdomar relaterade till ohälsosamma 

levnadsvanor är höga. Dessa kostnader antas i framtiden öka på grund av att den arbetsföra 

populationen minskar relaterat till sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor samt av 

att befolkningen blir äldre. Till följd av detta kan gemensamma medel komma att påverkas 

negativt på grund av minskade skatteintäkter och ökat behov av resurser till vård (Engelgau, 

Rosenhouse, El-Saharty & Mahal, 2011). Al-Alawy (2019) menar att människan idag har 

goda kunskaper om att sjukdomar relaterade till ohälsosamma levnadsvanor ökar runt om i 

världen, i såväl utvecklingsländer som industriländer. Evidens finns även på att det 

hälsofrämjande arbetet är av stor vikt och bör prioriteras högt av samhället. Trots detta 

misslyckas hälso- och sjukvården att arbeta utifrån denna kunskap och evidens. I dagsläget 

läggs istället stora resurser på att vårda de som redan är sjuka på grund av en ohälsosam 

livsstil och betydligt mindre resurser läggs på det hälsofrämjande arbetet. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015) läggs endast tre procent av OECD-ländernas (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) hälsobudget på att främja hälsa och förebygga 

sjukdomar.  
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WHO (2013) påtalar att i och med en ökad förekomst av hälsoproblem som orsakats av 

ohälsosamma levnadsvanor ställs hälso- och sjukvården inför nya utmaningar. Det är känt att 

sjuklighet och för tidig död relaterat till ohälsosamma levnadsvanor skulle kunna minskas 

och/eller elimineras genom en mer effektiv hälso- och sjukvård. För att nå dit är det 

nödvändigt med investeringar för att kunna producera hälsointerventioner av hög kvalitet. 

Investeringar som måste säkerhetsställa att vårdpersonal, inom primärvården, utbildas och ges 

möjlighet att bibehålla produktiviteten, kvalitén och kompetensen gällande hälsopreventiva 

åtgärder. Även Al-Alawy (2019) menar för att bryta denna trend med att stora resurser läggs 

på att vårda de som redan är sjuka relaterat till ohälsosamma levnadsvanor, bör större 

resurser, ansträngningar och fokus läggas på hälsofrämjande arbete. I folkhälsoarbetet som 

innefattar hälsofrämjande arbete menar Pellmer och Wramner (2007) att det pågår en etisk 

och moralisk konflikt mellan samhället och den enskilde individen. Vem bestämmer vad som 

är en hälsosam livsstil och vem har störst fördel av en hälsosam befolkning, samhället eller 

den enskilde individen.  

 

Hälsofrämjande arbete 

WHO (2018) beskriver att hälsofrämjande arbete är en process som ger människan möjlighet 

att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Hälsofrämjande arbete kan 

förklaras som ett uppdrag att förbättra hälsotillståndet för enskilda individer samt på det 

kollektiva planet. Genom att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa kan hälso- och 

sjukvården främja hälsa. Faktorer som ofta ligger utanför individens kontroll, såsom; sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade aspekter är viktiga faktorer att beakta i det hälsofrämjande 

arbetet (Ewles & Simnett, 2003).  

 

Förenta nationerna (FN, 2015) har formulerat globala mål, Agenda 2030. Ett av dessa mål, 

avhandlar att hälsosamma liv och välbefinnande ska främjas hos individer i alla åldrar. Vidare 

innefattar målen att förebyggande insatser ska bidra till att antalet individer som i förtid dör av 

sjukdomar kopplade till ohälsosamma levnadsvanor ska minska. Socialstyrelsen (2018) har i 

samarbete med Folkhälsomyndigheten utformat svenska nationella riktlinjer vilka innefattar 
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prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med riktlinjerna är att förhindra 

eller behandla sjukdomar som kan uppkomma genom att individen har levnadsvanor som är 

ohälsosamma. Att få patienten delaktig i den egna vården gällande levnadsvanor är en viktig 

aspekt som tas upp i de nationella riktlinjerna. Detta kan även öka patientens följsamhet vilket 

förbättrar resultatet och bidrar till säkrare vård (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Pellmer och 

Wramner (2007) är hälsofrämjande arbete en process som ger människor möjlighet att öka 

kontrollen över hälsan och förbättra den. Detta arbete bör, på lokal och nationell nivå vara 

evidensbaserat, långsiktigt, bygga på samverkan, innefatta delaktighet samt utgå från en 

strävan att minska ojämlikhet i hälsa.  

 

Hälsofrämjande arbete inom primärvården 

Primärvården har en betydelsefull roll att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom 

rådgivning till patienter (Folkhälsomyndigheten, 2017). Socialstyrelsen (2016) har kartlagt 

primärvårdens uppdrag i Sverige och det framgår att samtliga landsting och regioner har 

uppdragsbeskrivningar som säger att vårdcentralerna ska arbeta med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Vidare ska primärvården ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som ska integreras i samtliga vårdinsatser. Socialstyrelsen (2018) belyser 

även att det behövs tid och resurser för personal som har i uppgift att arbeta med 

hälsofrämjande samtal.  

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom primärvården 

Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskor ha fördjupad 

kunskap kring folkhälsa och hälsofrämjande arbete. Professionen ska bidra till människors 

möjlighet att förbättra, skapa och bibehålla hälsa. Distriktssköterskors uppgift är bland mycket 

annat att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor att göra förändringar 

mot mer hälsosamma levnadsvanor (Distriktssköterskeföreningen, 2019). I 

specialistutbildningen till distriktssköterska läggs stort fokus på folkhälsoarbete, och 

professionen besitter hög kompetens i ämnet. Många distriktssköterskor har önskan om att 

arbeta med detta men krav på mer sjukdomsorienterade uppgifter i primärvården skapar 

ambivalens hos professionen (Wilhelmsson och Lindberg, 2009). Stöd och rådgivning av 
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distriktssköterskor är något som leder till förbättrade levnadsvanor hos patienter med 

ohälsosamma levnadsvanor enligt Lönnberg, Ekblom-Bak & Damberg (2019) och det är 

patienternas beredskap för att aktivt delta i processen som är den viktigaste faktorn för 

framgång. En svårighet som adresseras är att flertalet patienter är ovana att sätta upp mål för 

att själv hantera hälsoproblem (Lenzen et al., 2016). Lundberg, Jong, Kristiansen och Jong 

(2017) beskriver att hälsofrämjande arbete är kärnan i distriktssköterskornas arbete och om de 

tillåts arbeta med detta kan sjukdom förebyggas eller återinsjuknande i exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdom förhindras. 

 

Enligt Persson, Rasmusson och Pennbrant (2015) är det inte ovanligt att distriktssköterskor 

upplever tidsbrist och avsaknad av intresse för hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen, men 

även att det behövs mer kunskap och utbildning om olika samtalsmetoder. Socialstyrelsen 

(2012) rekommenderar samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) i distriktssköterskors 

hälsofrämjande arbete med ohälsosamma levnadsvanor. MI har enligt Holm Ivarsson (2010) 

evidens för att vara en effektiv metod att kunna motivera människor till förändrade 

levnadsvanor. Metoden utgår från att behandlaren har ett personcentrerat förhållningssätt. 

Newdick (2017) beskriver att vägleda patienter med ohälsosamma levnadsvanor kan hos 

distriktssköterskor skapa en konflikt mellan grunden i folkhälsoetik som bland annat 

innefattar frihet, jämlikhet, autonomi och medborgarskap och distriktssköterskans kunskap 

om faran med ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh 

(2014) är det viktigt att patienter som söker vård på grund av ohälsa relaterad till 

levnadsvanor har förtroende för distriktssköterskan. Därmed är det viktigt med ömsesidig 

interaktion där distriktssköterskan och patienten tillsammans skapar medvetenhet hos 

patienten.   

 

Teoretisk referensram 

En av de kärnkompetenser som genomsyrar distriktssköterskans specialistkompetens är 

personcentrerad vård (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). I den 

personcentrerade vården läggs fokus på personens autonomi och frihet. En människas 

egenskaper och förmågor som utmärker denne kan uppmärksammas eller negligeras, 

uppmuntras eller motverkas, förstärkas eller förminskas av andra, till exempel av 
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distriktssköterskor. I relationer med andra kan människor uppleva gemenskap, en känsla av 

delad existens. Inom hälso- och sjukvård är människan dock inte oberoende, utan ömsesidigt 

beroende, med dess vårdgivare. Inom den personcentrerade vården benämns detta som ett 

partnerskap mellan patienten och hälso- och sjukvården. Genom att noggrant och strukturerat 

lyssna på patientens berättelse kan distriktssköterskan få förståelse för patientens kunskap, 

förutsättningar och hinder för att nå hälsa. I den personcentrerade vården beskrivs detta som 

patientberättelsen. Tillsammans kan sedan patienten och distriktssköterskan skapa en 

hälsoplan. Hälsoplanen dokumenteras i patientjournalen och skall ses som ett levande 

dokument som patienten ska få ta del av (Ekman & Norberg, 2013).  

 

Enligt Ekman och Norberg (2013) har den personcentrerade vården människan som 

utgångspunkt och denne ska bemötas som en fri och värdig person. 

Distriktssköterskeföreningen (2019) anser att distriktssköterskor ska ha ett personcentrerat 

arbetssätt för att på bästa möjliga vis kunna stödja och stärka individen, familjen och gruppen 

i hälsofrämjande ställningstaganden. Genom att vara lyhörd i mötet med patienter 

och anhöriga skapas relationer som även stödjer patienternas autonomi och integritet. 

Entwistle och Watt (2013) föreslår som vägledning i det personcentrerade förhållningssättet, 

där vårdgivaren ska bemöta patienten som en person, ska patientens samtliga personliga 

kapaciteter beaktas. För att uppnå detta identifieras ett antal områden som är särskilt viktiga 

att ta hänsyn till; respekt och medkänsla, förmåga att stödja patienten till självbestämmande 

samt en mottaglighet för olika identiteter, personliga upplevelser och unika levnadshistorier.  

 

PROBLEMFORMULERING  

Ohälsosamma levnadsvanor såsom osunda kostvanor, fysisk inaktivitet, tobaksbruk, samt 

riskbruk av alkohol är de levnadsvanor som hos människan främst bidrar till risk för sjukdom 

i Sverige. Primärvården är en av de aktörer som har en viktig roll att förebygga detta 

samhällsproblem, och i och med att förekomsten av ohälsa som en konsekvens av 

ohälsosamma levnadsvanor ökar, ställs hälso- och sjukvården inför nya utmaningar. 

Distriktssköterskor inom primärvården möter patienter som riskerar sjukdom på grund av 

ohälsosamma levnadsvanor och har därmed en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. 

Tidigare studier har belyst att det förekommer brister gällande hälsofrämjande arbete till 
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patienter i behov av förändrade levnadsvanor. Det kan även upplevas som svårt i 

hälsofrämjande samtal att nå fram till patienten och få han eller hon delaktig i hälsosamtalet 

och skapa en förändring av levnadsvanorna. Mot bakgrund av detta anser författarna till denna 

studie att det finns behov att studera distriktssköterskors erfarenheter av det hälsofrämjande 

arbetet. Detta för att generera ny kunskap samt att ge ytterligare stöd för att 

distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet i primärvården är betydelsefull dels för den 

enskilde individen men även för samhället då sjukdom relaterat till ohälsosamma 

levnadsvanor minskar när det satsas på hälsofrämjande arbete.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor. 

 

METOD 

Design 

Då studiens syfte var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

hos patienter med ohälsosamma levnadsvanor valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. 

En kvalitativ studie ansågs lämplig eftersom författarna hade som mål att erhålla en djupare 

förståelse av distriktssköterskors erfarenheter kring det valda ämnet (Polit & Beck, 2017). 

Datainsamlingen till föreliggande studie inhämtades genom kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer bygger på ett samspel mellan 

informanten och intervjuaren. Då målsättningen med intervjuerna var att skapa kunskap 

utifrån informantens erfarenheter av ett ämne ansågs induktiv ansats som lämplig. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att vid en induktiv ansats avses att söka mönster i 

det insamlade datamaterialet och kräver att forskaren förutsättningslöst analyserar texter som 

är baserade på deltagarnas erfarenheter. 
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Urval 

Studien genomfördes utifrån ett strategiskt urval av informanter, ett strategiskt urval ansågs 

vara lämpat då strävan i enlighet med Polit & Beck (2017) var att erhålla en bred 

informationsgrund som svarade till studiens syfte. Inklusionskriterierna för deltagande i 

studien var att deltagarna hade specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska och 

arbetade aktivt inom professionen med hälsofrämjande arbete. Sammanlagt intervjuades åtta 

distriktssköterskor som i varierande utsträckning arbetade primär- och sekundärpreventiv på 

sex olika vårdcentraler i mellansverige. Deras erfarenhet inom professionen varierade mellan 

nio månader och 29 år.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde i form av åtta individuella intervjuer med stöd av en frågeguide 

(bilaga 1) som innehöll fyra demografiska frågor. Vidare innehöll frågeguiden ett antal öppna 

frågor samt följdfrågor vars avsikt var att besvara studiens syfte. Danielsson (2017) beskriver 

en intervju med öppna frågor som en ostrukturerad intervju där forskaren utgår från få frågor 

och några följdfrågor. Följdfrågorna var tänkta som ett stöd om intervjuaren upplevde att 

denne inte erhöll tillräckligt med uttömmande svar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en 

kvalitativ forskningsintervju som ett utbyte av åsikter mellan två individer som har ett 

gemensamt intresseområde. 

 

Tillvägagångssätt  

Under hösten år 2019 kontaktades verksamhetschefer för de tilltänkta vårdcentralerna via e-

post eller via ett fysiskt besök. Verksamhetscheferna erhöll en förfrågan om en eller flera 

distriktssköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien, kunde ges möjlighet att 

delta i tilltänkta intervjuer. Det önskade antalet om åtta distriktssköterskor uppnåddes inte 

efter en första förfrågan till verksamhetscheferna varpå en påminnelse skickades via e-post 

två veckor efter första förfrågan. Därefter kunde slutligen åtta informanter inkluderas i 

studien. I slutet av september år 2019 kontaktades deltagarna per e-post eller via ett fysiskt 

besök för att bestämma dag och tid för intervju, de erhöll då även ett informationsbrev (bilaga 

2). I informationsbrevet gavs en beskrivning av studien och dess syfte. Information om 
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frivilligt deltagande samt att deltagandet när som helst kan avslutas, utan vidare motivering, 

framgick i brevet. En bilaga för informerat samtycke (bilaga 3) bifogades tillsammans med 

informationsbrevet, denna bilaga fick deltagarna skriva under varpå den lämnades till studiens 

författare i samband med intervjuerna. Intervjuerna med de distriktssjuksköterskor som valde 

att delta i studien genomfördes under oktober och november år 2019 på förutbestämd plats 

och tid. Deltagarna numrerades i förhållande till den tidsordning intervjuerna utfördes, 

deltagare 1 till deltagare 8. Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter och spelades in via diktafon. 

Författarna till studien utförde fyra intervjuer vardera.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades genom att transkribera intervjuerna till text. Studiens författare har 

transkriberat de fyra intervjuer de enskilt har utfört. Transkribering innebär att det inspelade 

materialet lyssnas igenom samtidigt som det skrivs ner ordagrant (Polit & Beck, 2017). 

Genom transkribering ges möjlighet till att återigen uppleva intervjusituationen (Danielsson, 

2017). Genom upprepade granskningar av analysmaterialet skapas en helhetsbild och 

förståelse för innehållet, och forskaren blir familjär med insamlad data (Polit & Beck, 2017). 

Mot bakgrund av detta lästes texterna upprepade gånger för att erhålla förståelse och en 

helhetsbild. Därefter diskuterade författarna gemensamt datamaterialet och utifrån det 

datamaterial som svarade på studiens syfte har författarna identifierat ord och meningar med 

liknande innehåll som bildade meningsbärande enheter. I enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004) studerades därmed textens manifesta budskap och fokus lades på det 

uppenbara och synliga i texten. Författarna till denna studie hade ej som avsikt att tolka den 

underliggande meningen av texten vilket görs vid en latent innehållsanalys. Text som inte 

stod i relation till vad som avsågs att studera sorterades bort. De meningsbärande enheter som 

identifierades sammanfattades sedan utan att förlora den centrala betydelsen, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kallas kondensering. Därefter skapades koder med hänsyn 

till meningsenheternas kontext och studiens syfte. När en meningsbärande enheten kortas ned 

och kodas avlägsnas överflödig text och blir därmed mer lätthanterlig men bibehåller fokus på 

det väsentliga. Koderna har för avsikt att kortfattat men övergripande beskriva innehållet. 

Utifrån koderna skapades underkategorier och slutligen relevanta kategorier som utgör kärnan 

i intervjuernas innehåll. Slutligen kunde sju underkategorier utformas vilka delades upp i två 
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huvudkategorier. Som stöd i analysprocessen användes en analysmall utformad av Graneheim 

och Lundman (2004).  

 

Tabell 1. Exempel på analys  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategorier Huvudkategori  

 
 

Det finns ju mycket att vinna 

genom att jobba som vi ska jobba 

preventivt i samhället men att det 

finns inte den möjligheten på 

grund av att det kan finnas brister 

hos oss eller brist på personal på 

vårdcentraler men det skulle ge 

mycket vinster för samhället om 

man skulle kunna ha den tiden att 

jobba preventivt.  

Deltagare 2 

 

 

Det finns många vinster med att 

arbeta preventivt men på grund av 

personal och/eller kunskapsbrist hos 

personalen finns inte alltid den 

möjligheten. Samhället skulle vinna 

på att distriktssköterskan har mer tid 

för preventivt arbete. 

 

Distriktssköterskans 

preventiva arbete ger 

vinst för samhället, men 

då det är brist på tid, 

personal och kunskap 

prioriteras inte det 

preventiva arbetet.  

 

Betydelsen av tid och 

resurser 

 

Stöd från ledningen – en 

viktig tillgång 

 

Behov och önskan av mer 

kunskap i samtalsmetodik 

 

 

Att ha möjlighet till tid och 

resurser är av betydelse för 

det hälsofrämjande arbetet 

 

 

Eh… pratar öppet. Låta patienten 

berätta och lyssna in vad det är 

dom vill säga, vad är det dom vill 

ha hjälp med egentligen. Inte 

lägga för stort ansvar direkt, 

utan… ge möjliga, eller 

tillsammans med patienten 

komma fram till små saker som 

dom ser som möjliga och 

långsiktiga förändringar. Och inte 

slänga på dom en massa 

förändringar som dom själva inte 

upplever att dom har möjlighet att 

göra. På grund av olika orsaker.  

Deltagare 7   

                                    

 

Jag pratar öppet med patienten i det 

hälsofrämjande mötet. Patienten får 

berätta och jag lyssnar in vad det är 

den vill förmedla. Jag försöker att vi 

tillsammans skall komma fram till 

små saker som patienten anser 

möjliga att förändra. 

 

Distriktssköterskan har 

ett öppet förhållningssätt 

i det hälsofrämjande 

arbetet och önskar 

förmedla till patienten att 

det är ett gemensamt 

arbete. 

Att utgå från 

personcentrerad vård och 

skapa ett förtroende 

Att motivera till 

livsstilsförändring 

Att hantera svåra samtal 

Betydelsen av uppföljande 

samtal 

 

 

Att utgå från ett 

personcentrerat 

förhållningssätt i det 

hälsofrämjande samtalet 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Fyra övergripande etiska krav ska beaktas gällande forskning som innefattar människor. 

Dessa är informationskravet som innebär att forskaren ska informera informanter gällande 

syfte med studien, vilken deras uppgift är i studien och vad deras deltagande innebär. Något 

som även betonas är att deltagandet ska vara frivilligt och att medverkan kan avbrytas utan 

vidare motivering (Vetenskapsrådet, 2002). Relaterat till föreliggande studie tillhandahöll 

deltagare ett informationsbrev med beskrivning av studien och dess syfte samt deltagarnas 

uppgift. Information om frivilligt deltagande och att deltagandet när som helst kan avslutas, 

utan vidare motivering till varför, framgick i informationsbrevet. Samtyckeskravet innebär att 
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det före studien skall inhämtas ett samtycke till medverkan från informanter 

(Vetenskapsrådet, 2002). Gällande detta etiska krav erhöll deltagare i aktuell studie ett 

samtyckesbrev där de fick skriva under för att sedan överlämna detta till studiens författare. 

Även information om att deltagandet kan avslutas utan att behöva förklara orsak framgick 

(bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras utan att obehöriga 

har möjlighet att ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna till föreliggande 

studie har ej låtit obehöriga ta del av deltagarnas uppgifter och information. De sparade 

personuppgifterna raderades efter att studien blivit godkänd av examinator. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet ytterligare ett krav att förhålla sig till, vilket 

innefattar att deltagarnas uppgifter inte får användas till annat än vetenskaplig forskning. 

Författarna till föreliggande studie hade endast för avsikt att använda uppgifter gällande 

informanterna till aktuell studie. Deltagarnas personuppgifter har behandlats enligt högskolan 

Dalarnas regelverk med hänvisning till den nya datainsamlingslagen, The General Data 

Protection Regulation, GDPR (Högskolan Dalarna, 2019).  

 

RESULTAT 

Analys av intervjudata resulterade i två huvudkategorier med sju underkategorier. Resultatet 

presenteras utifrån de två huvudkategorierna i löpande text med tillhörande citat där 

numrering efter citat avser tidsordningen av intervjuerna. Nedan visas en tabell över de 

kategorier som framtogs i analysen.     

                                  

Tabell 2. Tabell över kategorier och underkategorier 

Huvudkategorier  Underkategorier 
 

 

 

Att ha möjlighet till tid och resurser är av betydelse 

för det hälsofrämjande arbetet 

 

 

Betydelsen av tid och resurser 

 

Stöd från ledningen – en viktig tillgång 

 

Behov och önskan av mer kunskap i samtalsmetodik 

 
 

 

 

 

Att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i det 

hälsofrämjande samtalet 

 

Att utgå från personcentrerad vård och skapa ett 

förtroende 

Att motivera till livsstilsförändring 
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Att hantera svåra samtal 

Betydelsen av uppföljande samtal 

 

Att ha möjlighet till tid och resurser är av betydelse för det hälsofrämjande 

arbetet                                                                                                        

Betydelsen av tid och resurser  

Att arbeta förebyggande med ohälsosamma levnadsvanor upplevdes som viktigt och det 

beskrevs av distriktssköterskorna som ett arbete som genererar framtida positiva effekter på 

individers hälsa och att det därför borde prioriteras högre. Dock erfor distriktssköterskorna 

att   det hälsofrämjande arbetet alltför ofta prioriterades på grund av att andra arbetsuppgifter 

som var mer akuta upptog den tid som fanns tillgänglig för deltagarna. En viktig aspekt som 

framkom gällande det hälsofrämjande arbetet var tiden som fanns till förfogande. Den 

inplanerade tiden för hälsofrämjande arbete räckte inte alltid till då inte tillräckligt med tid var 

avsatt för arbetet vilket gjorde det svårarbetat.  

“Oftast är mottagningarna så tight bokade att det finns inte utrymme.” Deltagare 5 

Om tiden som var avsatt för besöket var för kort upplevdes det vara svårt att få den kontakt 

med patienten som deltagarna behövde för att den givna information skulle nå fram till 

patienten. När tillräckligt med tid inte var avsatt för det hälsofrämjande arbetet upplevde 

deltagarna även att det inte prioriterades av ledningen. Deltagarna erfor därmed att resurs- och 

tidsbrist ledde till att det hälsofrämjande arbetet inte hanns med i den utsträckning det borde 

eller som deltagarna önskade. Något som framkom var att det såg olika ut på vårdcentralerna 

avseende hur mycket tid som avsattes för det hälsofrämjande arbetet. Det förekom 

livsstilsmottagningar där patienter kunde boka tid för råd och stöd gällande ohälsosamma 

levnadsvanor. Andra distriktssköterskor beskrev hur de vävde in det hälsofrämjande arbetet 

när patienten kom till mottagningen av andra orsaker, som exempelvis blodtryckskontroller 

och omläggning av bensår. Deltagarna upplevde även att det var en fördel att ligga steget före 

i arbetet med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor.  

“Den största styrkan man kan ha vid ett samtal oavsett metoden det är ju tiden man kan ha 

till att kunna utföra det samtalet, det ska inte vara 30 minuters mottagningstid för att då 
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hinner man inte ens få en kontakt som gör att det går fram den information man vill” 

Deltagare 2 

Deltagarna uttryckte genom sina svar att även fast tid och resurser inte alltid var tillräckliga så 

upplevdes en glädje och tillfredsställelse med det hälsofrämjande arbetet.  

“Det är spännande, det är väldigt roligt att jobba med den här biten i alla fall. Ja, det är lika 

roligt att gå till jobbet varje morgon.” Deltagare 5     

 

Stöd från ledningen - en viktig tillgång  

Deltagarna i föreliggande studie menade att stöd från ledningen gällande det hälsofrämjande 

arbete var viktigt men även tillgång till kollegor som de kunde diskutera problem med 

var betydande. Att delegera vissa arbetsuppgifter, till exempel enklare såromläggningar, till 

andra yrkesgrupper sågs som en lösning för att distriktssköterskorna skulle ha mer tid till 

förfogande för exempelvis pre-diabetiker. Deltagarna uttryckte att de kunde göra en 

betydande insats inom hälsofrämjande arbete för denna patientgrupp. Det var också viktigt att 

ledningen tydliggjorde vikten av det hälsofrämjande arbetet inte tålde någon kompromiss 

avseende pre-diabetiker. Om ledningen var tydlig med att hälsofrämjande arbete var 

prioriterat möjliggjorde detta även att olika professioner på vårdcentralen kunde dela med sig 

av kunskap till kollegor i form av internutbildning. Ett hinder som nämndes för att få 

möjlighet till exempelvis fortbildning var att verksamheten vanligen var så hårt pressad 

tidsmässigt och att deltagarna därmed avstod då det inte fanns utrymme till fortbildning i den 

dagliga verksamheten.   

“Jag tänkte ett tag om jag skulle gå den här fördjupningskursen när det gäller MI, men eh, 

nej det har inte funnits utrymme för det som det har varit eftersom jag är ensam 

diabetessköterska och har varit det länge nu.” Deltagare 5 

Ytterligare en aspekt som uttalades var att när gemensamma riktlinjer för det hälsofrämjande 

arbetet fanns skapades det en grund för hur distriktssköterskorna skulle arbeta och det ansågs 

vara positivt då patienten fick likvärdig vård oavsett vilken distriktssköterska patienterna 

mötte.  
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“Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer är bra, då vet man att alla gör på samma sätt, att 

patienten får en likvärdig vård var man än kommer.” Deltagare 4 

Deltagare uttryckte motsatta erfarenheter när det hälsofrämjande arbetet saknade 

gemensamma riktlinjer. När det hälsofrämjande arbetet inte var samstämmigt påtalades att 

detta riskerade drabba patienter med ohälsosamma levnadsvanor som då eventuellt inte gavs 

möjlighet att ta del av det hälsofrämjande arbetet i den utsträckning som ansågs nödvändig.  

 

Behov och önskan av mer kunskap i samtalsmetodik  

Det framkom av deltagare att någon specifik samtalsmetodik inte alltid användes i det 

hälsofrämjande arbetet men att det kunde vara ett hjälpmedel för distriktssköterskor i samtalet 

med patienter. Det upplevdes dock att mer kunskap och utbildning i samtalsmetodik 

behövdes. En samtalsmodell som ofta användes av deltagarna i det hälsofrämjande arbetet var 

motiverande samtal (MI). Många gånger utgick deltagarna från MI men att den kanske inte 

användes fullt ut eller att var och en hade skapat en egen variant av metodiken utifrån de delar 

som ansågs mest användbara. Att ställa frågor utifrån MI upplevdes ge mer utförliga svar än 

om frågor alltför enkelt kunde besvaras med ja eller nej. Genom att använda metodikens sätt 

att sammanfatta och bekräfta tycktes patienter i högre grad uppleva att de blev lyssnade på 

enligt deltagarna.  

“Ja, jag gillar ju MI, fast jag har nog mitt eget hopkok av MI. Jag kanske inte alltid gör 

precis så som man ska. Men jag brukar ändå försöka ha det med mig, i bakhuvudet när jag 

träffar patienter.” Deltagare 6 

Flertalet deltagare hade grundläggande utbildning i MI. Dock uttryckte deltagarna önskemål 

om mer fördjupad utbildning för att ha möjlighet att använda metodiken på ett bättre sätt. 

Deltagarna uttryckte även ett antal svårigheter med MI. Bland annat uppgavs att metodiken 

inte alltid var användbar till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) på 

grund av att den kunde upplevas som svårbegriplig för vissa med NPF-diagnos. Det uppgavs 

även att MI inte alltid var användbart i samtalet med patienter vid riskbruk av alkohol. 
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Att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i det hälsofrämjande samtalet 

Att utgå från personcentrerad vård och skapa ett förtroende 

Att arbeta utifrån lagar och riktlinjer i det hälsofrämjande arbetet var en viktig aspekt som 

beskrevs gällande distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete, men även att kunna anpassa 

dessa och utgå från enskilda patienter ansågs som värdefullt. I mötet med patienter uppgav 

deltagarna att de tillsammans med patienten kartlade levnadsvanor gällande kosthållning, 

fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion. Deltagarna i föreliggande studie utgick i och 

med detta från patientberättelsen i det hälsofrämjande arbetet. En annan aspekt som beskrevs 

var att bemöta patienter med ett öppet förhållningssätt och utan fördomar. Genom detta ansåg 

deltagarna att goda relationer skapades, det signalerade även till patienter att det var ett 

gemensamt arbete. För deltagarna var det viktigt att försöka lära känna människan bakom 

dennes ohälsosamma levnadsvanor för att bygga upp ett förtroende. Detta för att sedan utgå 

från patientens förmågor och förutsättningar exempelvis avseende fysisk aktivitet. Genom 

detta menade deltagarna att de kunde uppmuntra till en aktivitet som patienter tyckte var rolig 

och förmådde att utföra, inte något patienter gör enbart för att vara duktig inför behandlande 

distriktssköterska. Det framgick av studiens deltagare att de ansåg att patienterna själva ägde 

sin hälsa samt hade ansvar för den egna hälsan och att distriktssköterskorna kunde hjälpa 

patienter på väg till mer hälsosamma val.  

“ Det är dem själva som äger sin hälsa och att vi kan bara hjälpa dem på vägen för att hitta 

vägen till hälsosamma levnadsvanor.”  Deltagare 1 

Deltagare i föreliggande studie påtalade vikten av att se patienter och bemöta dem 

förutsättningslöst. Detta för att alla patienter har olika förutsättningar oavsett kön, ålder, 

eventuella sjukdomar, erfarenheter med mera och att det var utifrån dessa förutsättningar det 

hälsofrämjande arbetet borde utgå ifrån.  

“Man kan inte säga det tillräckligt ofta. Personcentrerat, vem har vi framför oss? Vad är 

utgångspunkten? Vad har vi och jobba med? Vi får inte stirra oss blinda på åldern.”  

Deltagare 5 

För att på bäst möjliga sätt åstadkomma ett bra samtal ansågs det viktigt att vara öppen och 

samtala inte bara om de ohälsosamma levnadsvanorna utan även om vardagliga ting och 

patienternas intressen. Dels beskrev deltagarna att det genom detta förhållningssätt skapades 
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en god relation och ett mellanmänskligt förtroende. Kunskapen om patienternas intressen 

kunde vara ett fortsatt stöd i förändringsprocessen.  

“Pratar jag om annat också så blir det ofta ett bättre samtal.” Deltagare 6  

 

Att motivera till en förändring av levnadsvanor 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev att det hälsofrämjande samtalet var enklast när de 

träffade patienter som var motiverade till förändring och när de upplevde att patienten var 

hjälpsökande. Samtalet om ohälsosamma levnadsvanor kunde komma att underlättas när 

patienter hade en eller flera komplikationer av grundsjukdomen då detta beskrevs ytterligare 

motivera till förändring.  

“ Enklast är det när patienten själv är motiverad, och inte har kommit för att någon annan 

tycker det. När dom förstår att deras beteende inte är bra.”  Deltagare 6 

Deltagarna beskrev att flertalet patienter var medvetna, och hade kunskap om, att deras 

ohälsosamma levnadsvanor på sikt kunde leda till sjukdom. Däremot påtalades det att 

patienter kunde sakna redskap för att skapa en förändring, och distriktssköterskorna kunde 

hjälpa patienter med detta. Det beskrevs även att patienter med nydiagnostiserad 

diabetessjukdom erhöll motivation till förändring av levnadsvanor genom att i grupp med 

andra i samma situation få träffa någon som hade lyckats bra med att förändra levnadsvanor 

och uppnått god blodsockerkontroll. I mötet med patienter som på grund av psykiska orsaker 

inte förmådde förändra levnadsvanorna fick fokus i första hand läggas på att försöka bistå 

med hjälp till det som hindrar. Det framkom även hos deltagare att ett ämne kunde vara 

känsligt att samtala om och patienterna undvek ämnet och hade svårt att öppna sig. Att som 

distriktssköterska i de situationerna ge information och betona att hjälp fanns var en aspekt 

som belystes.  

“Man kan inte tvinga nån att öppna sig men jag brukar säga att om du behöver hjälp när man 

antar att det finns ett behov så tänk på det här och det här, man kan kasta ut små krokar men 

det är inte alltid man får napp” Deltagare 3  

Det hälsofrämjande samtalet upplevdes som svårast när distriktssköterskorna träffade 

patienter som var omotiverade till förändring eller inte alls hade förståelse för att deras 
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ohälsosamma levnadsvanor inte var bra. Alternativt att patienter hade kommit till besöket för 

att någon närstående eller myndighet hade initierat det.  

”Av dom råd man kanske kommer med, att man liksom, ja känner det där motståndet från 

början. Att jag gör som jag vill och det finns inget intresse.” Deltagare 8  

 

Att hantera svåra samtal 

Som distriktssköterska ansågs det viktigt att våga fråga alla patienter, unga som äldre, om 

ohälsosamma levnadsvanor som exempelvis rökning eller alkoholvanor även om patienterna 

hade sökt för andra orsaker. Deltagare ansåg, även de med lång erfarenhet inom professionen, 

att det var svårt att prata och fråga om alkoholvanor med patienter. Det påtalades av deltagare 

att det var viktigt att fråga på ett vänligt och fördomsfritt sätt.  

“Att man där vågar fråga helt enkelt, att man inte är rädd för att trampa nån på tårna, bara 

man säger det på ett vänligt sätt.”  Deltagare 3 

Strukturerade frågeformulär kunde vara ett stöd i det svåra samtalet gällande alkoholvanor 

enligt deltagarna. Det poängterades även vikten av att tydliggöra för patienter att alkoholvanor 

var något som alla patienter tillfrågades om. Deltagarna beskrev att frågor och samtal om 

alkoholvanor var något som de, även om det var svårt, lärde sig att hantera.  

“Och det informerar jag ju också att det här är ju ingenting som bara gäller den här 

patienten utan det här frågar vi ju alla patienter för att alkoholen har så stor betydelse för 

hälsan.” Deltagare 7 

Det framkom vidare att det var svårt att samtala om ohälsosamma levnadsvanor med yngre 

patienter som precis hade fått en diabetesdiagnos. Detta eftersom de ofta önskade leva som 

tidigare och bland annat äta onyttig mat som de var vana vid, och kompensera det genom att 

ta lite mer insulin för att reglera blodsockernivån, utan att tänka på de långsiktiga 

konsekvenser och eventuella komplikationer som kan uppstå. Även hos unga personer med ett 

risk eller missbruk av alkohol upplevdes det av deltagarna som svårt att nå fram till dessa 

patienter och få dem att förstå att deras beteende på sikt kunde leda till sjukdom. Det 

upplevdes ibland vara enklare att motivera patienter till förändring av ohälsosamma 

levnadsvanor när distriktssköterskan kunde tydliggöra att patienten exempelvis kunde minska 
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sin blodtrycksmedicinering om den minskade sin alkoholkonsumtion.  Det framgick även av 

deltagarna i föreliggande studie att vid samtal där tolk innefattas kunde information gå 

förlorad men även att relationen kunde bli sämre på grund av att behandlande 

distriktssköterska och patienter inte förstod varandra.  

“Det kan försvinna väldigt mycket informationen eller kontakten kan bli sämre mellan 

patienten och mig på grund av språkförbristningar.” Deltagare 2 

 

Betydelsefullt med uppföljande samtal 

Uppföljande samtal ansågs av distriktssköterskorna vara viktigt i deras hälsofrämjande arbete, 

bland annat för att erhålla en bild av hur mycket av den givna informationen patienten hade 

tagit in. Vid ett första möte erfor deltagarna att det kunde finnas en anspänning hos patienter 

som gjorde dem mindre mottagliga för information. Behov av uppföljande samtal kunde även 

förekomma då tiden vid det första besöket inte alltid var tillräcklig för samtal om aktuella 

hälsofrämjande frågor.  

“ Behövs det ett besök till ja men kom tillbaka. Hellre det än att jag tappar dem.” Deltagare 7 

I de fall där deltagarna arbetade med patienter som hade en risk- eller överkonsumtion av 

alkohol nämndes det att flera besök var en förutsättning för att patienter ska motiveras till 

förändring av deras beteende. Det beskrevs även att det för denna grupp av patienter var 

viktigt att vara tillgänglig. Även i de fall där patienterna sagt att de ej behöver hjälp ansågs det 

viktigt att berätta att de alltid kan återkomma. 

“Dom får mitt nummer och jag har telefonen öppen nästan jämt, det är viktigt annars kanske 

dom inte ringer igen. Ja, alltså jag vill vara tillgänglig.”  Deltagare 6 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet.  

I föreliggande studie framgår det att distriktssköterskor som arbetar hälsofrämjande med 

patienter som har ohälsosamma levnadsvanor anser det viktigt att tid, resurser och stöd från 

ledningen finns, detta för att ett bra arbete ska kunna utföras. Det framkommer även att när 

Caroline
Överstruket
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distriktssköterskorna utgår från ett personcentrerat förhållningssätt i det hälsofrämjande 

samtalet skapas ett förtroende, vilket underlättar det fortsatta arbetet. I de hälsofrämjande 

samtalen användes MI till viss del men det uttrycktes en önskan och ett behov av mer kunskap 

i samtalsmetodik. Deltagarna erfor att när patienterna var motiverade till förändring 

underlättade det arbetet. När patienterna var omotiverade, eller om det hos patienterna 

förekom andra personliga hinder, upplevdes det hälsofrämjande arbetet svårare. Ett 

uppföljande samtal ansågs vara betydelsefullt eftersom patienterna många gånger kunde 

inneha en anspänning vid det första besöket. Ett uppföljande samtal upplevdes ibland vara 

nödvändigt för att patienten skulle förstå och ta in den information som delgavs. 

 

Resultatdiskussion 

Deltagarna erfar att det hälsofrämjande arbetet många gånger prioriteras bort på grund av att 

mer akuta arbetsuppgifter upptar den tid som finns till förfogande. När tillräcklig tid inte är 

avsatt upplevs det som svårt att nå fram till patienterna. Tidsbrist är även något som Persson 

et al. (2015) belyser att distriktssköterskor upplever i det hälsofrämjande arbetet. Även 

Jallinoja et al. (2009) menar att distriktssköterskor upplever att det inte finns tillräckligt med 

tid att fördjupa sig i patienternas livssituationer samtidigt som de anser att det är en del av 

deras arbete att informera, vara stödjande och motiverande i livsstilsförändringar. I enlighet 

med Wilhelmsson och Lindberg (2009) anser författarna till föreliggande studie att 

professionen besitter hög kompetens och entusiasm för hälsofrämjande arbete. Även Brobeck, 

Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) beskriver att distriktssköterskor ofta är engagerade 

och motiverade gällande hälsofrämjande arbete samt att de har värdefull kunskap för att 

vägleda patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Deltagarna i föreliggande studie beskriver 

det hälsofrämjande arbetet som viktigt och något de anser är värdefullt. Studiens författare 

menar att distriktssköterskornas kompetens och engagemang ej tillvaratas på bästa sätt när de 

på grund av tid- och resursbrist, tvingas prioritera bort det hälsofrämjande arbetet. Möjligen 

kan detta även skapa etisk ambivalens hos distriktssköterskor som inte har möjlighet att utföra 

det arbete som de genom sin specialistsjuksköterskeutbildning har en fördjupad kunskap om. 

På sikt kan det även resultera i konsekvenser för individen som riskerar sjukdom, för 

samhället bland annat genom ökade kostnader för vård samt även en högre belastning på den 

vårdpersonal som vårdar sjuka patienter.  
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Distriktssköterskorna i föreliggande studie uttrycker en viss besvikelse och uppgivenhet över 

att inte ha möjlighet att arbeta hälsofrämjande i den utsträckning de önskar och anser sig 

behöva göra. Detta kan ställas i relation till det Wilhelmsson och Lindberg (2009) beskriver 

att det av distriktssköterskor ofta upplevs att det sjukdomsorienterade arbetet blir mer 

respekterat jämfört med det hälsofrämjande arbetet. Deltagarna i föreliggande studie anser att 

stöd från ledningen gällande hälsofrämjande arbete är viktigt. När distriktssköterskor har 

möjlighet att arbeta förebyggande upplever de att de kan göra betydande insatser för patienter 

med ohälsosamma levnadsvanor. Deltagarna uttrycker även behov av fortbildning och 

internutbildning i hälsofrämjande frågor vilket inte alltid prioriteras av ledningen. Författarna 

till föreliggande studie delar deltagarnas åsikt att vinster, både för individen och för samhället, 

kan nås om det hälsofrämjande arbetet prioriteras högre. Evidens finns att hälsofrämjande 

arbete är samhällsekonomiskt lönsamt vilket borde ge mer utrymme för distriktssköterskor att 

arbeta med detta. För att samhället skall kunna bryta trenden med att stora resurser läggs på 

att vårda de som redan är sjuka på grund av ohälsosam livsstil menar Al-Alawy (2019) att 

större ansträngningar och fokus bör läggas på det hälsofrämjande arbetet. Författarna till 

föreliggande studie finner det beklämmande att samhället inte lyckas prioritera det 

hälsofrämjande arbetet inom primärvården och ge distriktssköterskor möjligheten att arbeta 

med dessa viktiga frågor.  

 

Deltagarna i föreliggande studie beskriver att ett personcentrerat förhållningssätt underlättar 

till en god relation med patienten och de upplever att det lättare skapas ett förtroende. Bertakis 

och Azari (2011) beskriver hur ett personcentrerat förhållningssätt minskade antalet besök till 

specialistkliniker, sjukhusinläggningar och provtagningar. Detta i sig ledde till reducerade 

kostnader för sjukvården och tros delvis bero på en ökad kännedom om patienten och ett 

större förtroende mellan distriktssköterskan och patienten. Att kostnaderna för sjukvård 

genom detta kan minskas anser författarna till föreliggande studie är glädjande och en stor 

vinst för samhället. Det viktigaste är dock att enskilda individer ges möjlighet till bibehållen 

och/eller ökad hälsa. 
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Kringos, Boerma, van der Zee och Groenewegen (2013) beskriver att med en väl fungerande 

och stabil primärvård kan antalet potentiella dödsfall i ischemisk hjärtsjukdom och 

cerebrovaskulär sjukdom minskas genom ett hälsofrämjande arbete avseende patienter med 

hypertoni. Eftersom forskning visar att det hälsofrämjande arbetet resulterar i vinster både för 

individen i form av ökad hälsa, samt är kostnadseffektivt för samhället anser författarna till 

föreliggande studie att det hälsofrämjande arbetet bör prioriteras högre.  

 

I mötet med patienter med ohälsosamma levnadsvanor upplever deltagarna att motiverande 

samtal (MI) är en användbar samtalsmetodik även om de inte använder metodiken i dess 

helhet. Deltagarna beskriver att de besitter grundkunskaper i MI men att fördjupad kunskap i 

MI, eller alternativ samtalsmetod, är önskvärt. Detta överensstämmer med vad Östlund, 

Wadensten, Häggström och Kristofferzon (2013) beskriver att distriktssköterskor inte har 

tillräckliga kunskaper i MI och det vore önskvärt med ytterligare utbildning i MI eller 

alternativ samtalsmetod som stöd i det hälsofrämjande arbetet. MI är en samtalsmetod som 

ursprungligen utvecklades som en behandlingsmodell för patienter med alkoholproblem 

(Socialstyrelsen, 2012). Det uttrycktes i föreliggande studie att MI upplevdes vara svårt att 

använda i samtalet med patienter som har ett riskbruk av alkohol. Detta är något som 

författarna finner intressant och möjligen kan det bero på otillräcklig kunskap i 

samtalsmetoden. Även Jallinoja et al. (2009) och Persson et al. (2015) beskriver att flertalet 

distriktssköterskor upplever att deras kunskap om rådgivning av levnadsvanor inte är 

tillräckliga. Författarna till denna studie anser att det skulle vara betydelsefullt om 

distriktssköterskor hade större möjlighet att fördjupa sina kunskaper i samtalsmetodik då det 

kan möjliggöra att förutsättningarna till att lyckas med att motivera till mer hälsosamma 

levnadsvanor ökar. Detta stöds även av Lönnberg et al. (2019) som påvisar att stöd samt 

rådgivning leder till förbättrade levnadsvanor hos patienter med ohälsosamma levnadsvanor.  

 

I föreliggande studie framgår det att när distriktssköterskorna i det första besöket med 

patienterna arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt möjliggör det till att inge ett 

förtroende och trygghet hos patienterna, vilket upplevs bidra till ett gemensamt gott 

samarbetsklimat. Även Nygren-Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) beskriver det 

första mötet som det viktigaste och om detta blir bra finns grunden för ett förtroendefullt 
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förhållande mellan distriktssköterskor och patienter. Författarna till föreliggande studie är av 

åsikt att det finns fördelar med att distriktssköterskorna i samtalet arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt och skapar ett förtroende eftersom förutsättningarna då kan 

öka för att faktiskt hjälpa patienten till en förändring. Detta stöds av bland annat 

Distriktssköterskeföreningen (2019) som beskriver att distriktssköterskor ska arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt för att kunna ge både stöd och få patienten men även familjen 

stärkt inför ett hälsofrämjande ställningstagande. Deltagarna erfar att ett förtroende underlättar 

det fortsatta arbetet med att stödja patienter till mer hälsosamma levnadsvanor. Att även 

bemöta patienter med ett öppet förhållningssätt och utan fördomar poängteras i föreliggande 

studie som en viktigt del i arbetet.  

 

Deltagarna i denna studie beskrev att de ofta ber patienterna berätta hur deras vardag ser ut 

bland annat gällande kost, fysisk aktivitet och alkoholvanor. Hörnsten, Lindahl, Persson och 

Edvardsson (2014) ger liknande beskrivningar där distriktssköterskor i mötet med patienter 

ber dem berätta hur deras vanor ser ut under en dag. Utifrån patienternas berättelser kan 

distriktssköterskorna identifiera potentiella livsstilsförändringar som patienterna möjligen kan 

ha nytta av. Författarna till föreliggande studie anser att genom detta arbetar 

distriktssköterskorna utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där patientens livssituation 

utgör grunden för det fortsatta arbetet. Detta arbetssätt kan relateras till Ekman och Norberg 

(2013) som menar att genom att lyssna på patientens berättelse ger det distriktssköterskan 

förståelse för patientens kunskap, förutsättningar samt hinder för hälsa.  

 

Genomgående för studiens resultat är att distriktssköterskorna upplever det hälsofrämjande 

arbetet som enklast när de träffar patienter som är motiverade till förändring och exempelvis 

inte har kommit till besöket för att någon annan anser att det är nödvändigt. Detta kan 

relateras till Lenzen et al. (2016) som påtalar att patienternas beredskap är den viktigaste 

faktorn för framgång gällande förändring. Det framgår vidare att deltagarna anser att 

patienterna själva äger sin hälsa och att distriktssköterskorna kan vara ett stöd för patienterna i 

arbetet mot mer hälsosamma val. Som svårast i det hälsofrämjande arbetet erfar deltagarna att 

det är när de träffar omotiverade patienter. Även Jallinoja et al. (2009) belyser att 

distriktssköterskor inom primärvården anser att en patients ovilja till förändringar gällande 
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levnadsvanorna är ett hinder. Detta kan relateras till Newdick (2017) som påvisar att det kan 

uppstå en konflikt hos distriktssköterskor gällande etik i folkhälsa som bland annat innefattar 

frihet och distriktssköterskors kunskap om hur farligt ohälsosamma levnadsvanor kan vara för 

hälsan. Författarna till föreliggande studie anser att det inte går att tvinga patienterna till 

förändring men att det är viktigt att ge patienterna adekvat information om ohälsosamma 

vanors möjliga konsekvenser.  

 

Att samtala med patienter om deras alkoholvanor är det som distriktssköterskorna upplever 

som svårast att samtala om. Det framgår dock att våga fråga om alkoholvanor är viktigt och 

något som deltagarna gör trots att det upplevs som svårt. Även att alkoholrelaterade frågor är 

ett ämne som de med tiden vänjer sig vid att samtala om. Detta överensstämmer med 

Hörnsten et al. (2014) som beskriver att distriktssköterskornas yrkeserfarenhet hade gjort dem 

mer modiga och säkra avseende områden som anses mer svåra att samtala om. Enligt Persson 

et al. (2015) krävs egenskaper såsom lyhördhet, tålmodighet, empati, engagemang och 

entusiasm för att stödja en patient att sluta med en ohälsosam levnadsvana såsom 

överkonsumtion av alkohol. Det handlar om ett sätt att vara och ett sätt att möta patienter och 

är inte nödvändigtvis något distriktssköterskan kan lära sig genom utbildning. Föreliggande 

studies författare anser att det kan uppstå ett etiskt dilemma för distriktssköterskorna i samtal 

som innefattar svåra ämnen som exempelvis alkoholkonsumtion, eftersom det kan komma att 

få patienten att känna skuld eller skam men att det ändå är nödvändigt att lyfta. Detta kan 

begrundas utifrån Entwistle och Watt (2013) som menar att det är av vikt att bland annat ta 

hänsyn till respekt, medkänsla, personliga upplevelser och stöd till självbestämmande i det 

personcentrerade förhållningssättet. Att det krävs personliga egenskaper hos 

distriktssköterskan som underlättar i svåra samtal är något som föreliggande studies författare 

håller med om men att även utbildning gällande dessa svåra frågor som riskbruk av alkohol 

kan vara av värde speciellt för de distriktssköterskor som inte innehar mycket erfarenhet.  

 

I föreliggande studie framgår att det inte är ovanligt med anspänning hos patienter vid det 

första mötet. Detta kan försvåra det hälsofrämjande samtalet och det upplevs att ett 

uppföljande samtal är nödvändigt. Genom att erbjuda patienter ett återbesök erfar deltagarna 

att de har möjligheten att få ytterligare kunskap om patienterna samt erhålla en bild av hur 
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mycket information som tillvaratogs och förstods vid det första besöket. Erfarenheter hos 

författarna till föreliggande studie är att förtroende kan vara något som växer fram och därav 

vikten med ett uppföljande möte för att på bästa vis kunna nå och stödja patienter med 

ohälsosamma levnadsvanor till mer hälsosamma val. Detta kan relateras till Brobeck et al. 

(2014) som menar att det är av vikt att patienter som söker vård på grund av ohälsosamma 

levnadsvanor har förtroende för behandlande distriktssköterska.  

 

Metoddiskussion  

Avsikten med resultatet var att beskriva, förstå och tolka distriktssköterskornas erfarenheter, 

därför ansågs en kvalitativ design med induktiv ansats vara lämplig (Polit & Beck, 2017). 

Genom att kvalitativ ansats skapades en djupare förståelse för det som studerades än om en 

kvantitativ metod skulle användas. En kvantitativ design ansågs av författarna till denna 

studie som olämplig då en kvantitativ studie svarar på en fråga utan djupare analys 

(Henricsson & Billhult, 2017).  Att använda kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

möjliggjorde att förutsättningslöst strukturera, kategorisera och analysera transkriberad text 

(Elo & Kyngäs, 2007). I föreliggande studie har syftet kunnat besvaras med vald metod vilket 

stärker föreliggande studies trovärdighet. De kategorier som till en början framtogs har under 

studiens gång ändrats om till likvärdiga kategorier, detta kan möjligtvis ha påverkat studiens 

tillförlitlighet. 

 

Studien genomfördes utifrån ett strategiskt urval av deltagare, ett strategiskt urval ansågs vara 

lämpat eftersom strävan i enlighet med Polit & Beck (2017) var att erhålla en bred 

informationsgrund som svarade till studiens syfte. För att erhålla trovärdighet önskade 

författarna nå distriktssköterskor med erfarenheter relaterat till studiens syfte, det vill säga 

distriktssköterskor som inom primärvården aktivt arbetar med hälsofrämjande insatser. För att 

tillräckligt antal deltagare skulle medverka i föreliggande studie krävdes en påminnelse till 

verksamhetschefer vilket bidrog till att vissa intervjuer fick senareläggas, därav en längre 

intervjuperiod än det från början var tilltänkt. Detta anser dock inte studiens författare 

påverkar resultatet och inte heller studiens trovärdighet eller giltighet då alla intervjupersoner 

bidrog med värdefull information som svarade på studiens syfte. Samtliga intresserade 

distriktssköterskor inkluderades i studien eftersom de uppfyllde kriterierna samt att antalet 
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deltagare passade studiens syfte. Detta i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) som menar att det är av vikt att fånga intresserade studiedeltagare som vill berätta om 

det ämne som avses studeras. Graneheim & Lundman (2004) menar att det finns en risk att 

deltagare som själva anmält sitt intresse för deltagande till en studie i större utsträckning 

arbetar med det som studien avser att studera, än de som väljer att avstå. Detta är något 

författarna till föreliggande studie menar kan påverka överförbarheten av denna studies 

resultat till en större grupp. Totalt deltog åtta distriktssköterskor i studien. Enligt Henricsson 

och Billhult (2017) är det mer angeläget att hitta färre personer med olika erfarenheter som 

därmed kan ge rika beskrivningar av ett ämne, jämfört med ett stort antal som inte har samma 

rika erfarenhet. Distriktssköterskorna i denna studie har stor variation avseende 

arbetslivserfarenhet, från nio månader till 29 år, vilket ökar chansen till mer variationsrika 

beskrivningar. Studiens trovärdighet och överförbarhet till andra relevanta situationer stärks 

genom spridningen av arbetslivserfarenhet hos deltagarna. Något som ytterligare stärker 

studiens trovärdighet och överförbarhet är att deltagarna arbetar på olika vårdcentraler i 

mellansverige (Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Intervjuguiden till denna studie utformades utifrån syftet av studiens författare. En pilotstudie 

genomfördes inte varför eventuella svagheter i intervjuguiden, som att exempelvis vissa svar 

inte svarade på syftet, inte kunde bedömas före genomförandet. Detta är något som kan ha 

påverkat studiens trovärdighet och giltighet. Mer erfarenhet hos föreliggande studies författare 

av att utföra intervjuer hade möjligen resulterat i en mer utvecklad frågeguide och djupare 

intervjuer, detta kan möjligen ha påverkad studiens resultat.  Det finns en möjlighet att 

resultatet kan ha speglats av författarnas tidigare erfarenheter av studerat ämne då deras 

förförståelse utan avsikt kan ha påverkat forskningsprocessen där fokus var att objektivt tolka 

och förstå insamlad data. Detta är något som kan ha påverkat studiens trovärdighet och 

giltighet.   

 

För att erhålla förståelse av innehållet har allt transkriberat material upprepade gånger lästs 

och gemensamt diskuterats av studiens båda författare vilket bidrar till ökad tillförlitlighet. 

Intervjuerna utfördes i lokaler där störningar ej förekom vilket bidrog till att det inspelade 

materialet var av god kvalité och därmed minskar risken för exempelvis uteblivna ord på 
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grund av dålig ljudkvalitet (Danielsson, 2017). Ett exempel på analysen presenteras i 

metoddelen vilket ökar studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I 

metoddelen ges en noggrann och tydlig beskrivning av design, undersökningsgrupp, urval, 

datainsamling, tillvägagångssätt och analysprocess vilket bidrar till en god överförbarhet. För 

att läsaren ska få en bättre uppfattning om innehållet samt för att ge läsaren en möjlighet att 

bedöma studiens trovärdighet och giltighet har resultatet stärkts av noga utvalda citat 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna till föreliggande studie har beaktat 

forskningsetiska principer inför insamling av data och har på något vis inte haft för avsikt att 

skada enskilda personer. Vidare har författarna använt avkodade citat som inte kan relateras 

till enskild person.  

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) innehåller bestämmelser om att vården ska bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose dennes behov av 

trygghet i vård och behandling. Vidare skall vården främja goda kontakter mellan patienter 

och hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån detta finns ett starkt stöd för att hälsofrämjande 

arbete bland patienter med ohälsosamma levnadsvanor som kan leda till sjukdom är av stor 

betydelse. Samt att ett personcentrerat förhållningssätt bör utgöra grunden i 

distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete. Distriktssköterskor spelar en viktig roll i det 

hälsofrämjande arbetet och det är något som Distriktssköterskeföreningen (2019) belyser. 

Distriktssköterskors arbete innefattar bland annat att stödja och stärka individen, familjen och 

gruppen i hälsofrämjande ställningstaganden. Författarnas förhoppning med studiens resultat 

är att distriktssköterskors engagemang och kompetens för hälsofrämjande arbete ska belysas 

och prioriteras ytterligare. Genom detta gynnas individen då denne ges ökad möjlighet att 

hantera hälsan på bästa vis, samt samhället som i och med en friskare befolkning kan reducera 

kostnaderna för sjukvård och erhålla en ökad arbetsför befolkning.  

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Författarna till föreliggande studie anser att det resultat som framkommit kan bidra till en 

vidare syn avseende distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som har 
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ohälsosamma levnadsvanor. Personcentrerad vård som var den teoretiska modellen till 

föreliggande studie synliggörs och belyses i resultatet genom att det påverkar det 

hälsofrämjande arbetet hos distriktssköterskorna är en viktig aspekt. Detta tydliggör vikten av 

att arbeta utifrån den människa som finns framför dig. Distriktssköterskorna har kompetens 

samt vilja att arbeta med hälsofrämjande uppgifter men tillräckligt med tid och resurser 

begränsas av ledningen vilket även framgår i tidigare forskning. Utifrån ett etiskt synsätt kan 

det ses som en förlust att organisatoriska förutsättningar blir ett hinder för 

distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete som till stor del utgör grunden i professionens 

arbete.  

 

Slutsats  

Hälsofrämjande arbete är ett uppskattad arbetsmoment hos distriktssköterskor i primärvården. 

I det hälsofrämjande arbetet är det av vikt att utgå från patientens förutsättningar och behov 

för att lättare åstadkomma en förändring gällande ohälsosamma levnadsvanor. I 

hälsofrämjande samtal är det viktigt att skapa ett förtroende och det underlättar om patienterna 

är motiverade och hjälpsökande. Det blir svårarbetat när patienter inte har motivation eller när 

de ohälsosamma levnadsvanorna inte ses som ett problem hos patienten. Att utgå från 

motiverande samtal (MI) kan komma att underlätta i samtalet med patienten, däremot behövs 

mer utbildning och kunskap i samtalsmetodik. Hälsofrämjande arbetet prioriteras allt för ofta 

bort gällande tid och resurser och distriktssköterskor erfar att det påverkar utbytet av 

information i det hälsofrämjande samtalet. Att erbjuda ett uppföljande samtal är en faktor som 

belyses som viktigt för att följa upp hur patienter mottagit och använt den informationen som 

samtalet handlat om.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie beskriver distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete riktat mot 

patienter med ohälsosamma levnadsvanor och resultatet tydliggör att distriktssköterskor har 

vilja och kompetens för att arbeta hälsofrämjande. Mot bakgrund av detta skulle det vara 

intressant att vidare studera patienters erfarenheter av hälsofrämjande arbete samt möjligen 
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även patienters önskemål om hur hälsofrämjande arbete på bästa sätt kan bedrivas i samhället 

idag.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.  Intervjuguide 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor. 

1. Demografiska frågor: 

• Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

• Har du några andra utbildningar utöver din distriktssköterskeutbildning? 

• Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

• Har du några specifika patientgrupper du arbetar med? Tex diabetes, astma/KOL.  

 

2. Beskriv hur du som distriktssköterska arbetar med hälsofrämjande frågor med patienter 

som har ohälsosamma levnadsvanor. 

 

3a. Finns det någon grupp av patienter som du samtalar om ohälsosamma levnadsvanor med 

mer? 

• Om det är så skulle du vilja berätta varför? 

• Om det inte är så skulle du vilja berätta varför? 

b. Finns det någon grupp av patienter som du samtalar om ohälsosamma levnadsvanor med 

mindre? 

• Om det är så skulle du vilja berätta varför? 

• Om det inte är så skulle du vilja berätta varför? 

 

4. Hur gör du för att försöka nå fram till patienten och få patienten delaktig i hälsosamtalet? 

5. Skulle du vilja berätta om när du upplever det som enklast att samtala med patienter om 

deras eventuella ohälsosamma levnadsvanor. 

• Varför tror du det kan vara så? 

 

6. Kan du berätta om när du upplever det som svårast att samtala med patienter om deras 

eventuella ohälsosamma levnadsvanor. 

• Varför tror du det kan vara så? 
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7. Kan du beskriva eventuella svårigheter med att påbörja ett samtal med en patient där din 

kunskap talar för att patientens levnadsvanor påverkar/kan komma att påverka dem negativt? 

 

8. Brukar du använda dig av någon specifik samtalsmodell i ditt hälsofrämjande arbete när du 

möter patienter med ohälsosamma levnadsvanor? 

• Beskriv hur du ser på styrkor och svagheter i samtalsmodellen du eventuellt använder.  

 

9. Hur upplever du ditt behov av mer kunskap och utbildning i någon eller flera 

samtalsmetoder som kan användas i det hälsofrämjande arbetet? 

 

10. Hur ser du på stödet från ledningens sida och från kollegor i arbetet med hälsofrämjande 

frågor? 

 

11. Arbetar ni enligt gemensamma riktlinjer för hälsofrämjande arbete på din arbetsplats?  

• Om ja, kan du berätta vad du tycker om att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer.  

• Om nej, anser du det skulle vara önskvärt att det fanns gemensamma riktlinjer? 

 

12. Till sist, är det något mer Du vill tillägga som Du tror kan vara av nytta för studiens 

resultat? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om ett tillfälle att få vara med i en intervjustudie som belyser följande: 

Distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med patienter som har 

ohälsosamma levnadsvanor. 

Du tillfrågas härmed att delta i denna undersökning då din kompetens i kombination med dina 

erfarenheter är betydelsefulla för studiens syfte. 

Studien består utav en kvalitativ intervju med ett antal frågor om dina erfarenheter av 

hälsoförebyggande arbete i mötet med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor. 

Intervjun beräknas pågå cirka 30 minuter. Studien kommer att innefatta åtta 

distriktssjuksköterskor på olika vårdcentraler i mellersta Sverige. Att vara med i studien är 

förhoppningsvis en positiv upplevelse och vi som gör studien kan ej se några kommande 

negativa faktorer att vara med. 

Om du vill delta i studien är det av vikt att du fyller i medföljande blankett för informerat 

samtycke och lämnar den vid intervjutillfället. Efter att samtliga intervjuer är utförda kommer 

insamlade data att analyseras och bearbetas till ett resultat. Endast författarna till studien 

kommer att ha tillgång till insamlade data. I sammanställda data kommer inte namn eller 

personuppgifter att synas, eventuella citat kommer avidentifieras så att citaten inte kommer att 

kunna härledas till aktuell deltagare. Din medverkan är frivillig och vid önskan kan 

deltagandet när som helst avslutas utan vidare motivering till avslutet. 

Vi som genomför studien studerar till distriktssköterskor vid Högskolan Dalarna och har den 

här studien som examensarbete på magisternivå. Studien kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats vid Högskolan Dalarna och publiceras på DIVA, vilken är en allmän 

webbplats där studentuppsatser och forskningsrapporter kan publiceras. Högskolan Dalarna är 

ansvariga för personuppgifter och du som deltar har rätt att få veta vilka personuppgifter som 

behandlas. Du kan vid önskan söka om ett registerutdrag, och du har även rätt att få felaktiga 

uppgifter rättade. 
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Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar 

Eva & Caroline 

  

Dalarna 190912 

Eva Modén Danielsson, mail: v18evdan@du.se, telefon: 0703-275 108 

Caroline Åsroth, mail: h18caasr@du.se, telefon: 0702-048 679             

 

  

Eva Modén Danielsson                                         Caroline Åsroth 

  

 -------------------------------                                    ----------------------------- 
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Bilaga 3. Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Samtycke till att delta i studien: 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

med patienter som har ohälsosamma levnadsvanor.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

  

  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien. 

  

  

………………………………………… 

Underskrift 

  

  

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum 
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Bilaga 4. Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

Projekttitel: Distriktssköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med patienter som 

har ohälsosamma levnadsvanor.  

Studenter: Eva Modén Danielsson & Caroline Åsroth 

Handledare: Anne Friman 

 
Ja 

Tveksamt Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. 

omfattar studien deltagare som kan betraktas tillhöra en 

sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller 

sådana som har en beroendeställning till den som genomför 

studien t.ex. som patienter eller elever till densamma? 

    
X 

2. 
 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

    
X 

3. Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 
    

X 

4. 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt? 
    

X 

5. 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
    

X 
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6. 
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

    
X 

7. 
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, 

som brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden? 

    
X 

8. 
Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 

Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade. 

I händelse av att student arbetet INTE omfattar några 

känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som 

tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför studien, behöver 

inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras. 

Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 

anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till: 

dataskydd@du.se 

  
X 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02



 

 

 


