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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom och kan förebyggas eller fördröjas genom 

hälsosamma levnadsvanor. Att informera och motivera patienterna på ett hälsofrämjande och 

preventivt sätt är distriktssköterskans ansvar. Distriktssköterskans nyckelroll är att kritiskt 

granska evidensbaserad forskning för att uppnå en säker vård av god kvalitet som kan 

implementeras i praktiken. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till hälsosammare levnadsvanor 

genom evidensbaserad vård. Metod: En kvalitativ ansats användes. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med sju distriktssköterskor. Materialet analyserades utifrån 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Resultatet i föreliggande studie visar att 

distriktssköterskorna måste utgå från patientens situation och individanpassa informationen. 

Genom stöd från distriktssköterskan ska patienten kunna motivera sig själv till att genomföra 

förändringar. Informanterna i studien belyste vikten av att informera patienten om diabetes 

samt vilka komplikationer som kan uppstå. För att uppnå en patientsäker vård av hög kvalitet 

ansåg distriktssköterskorna att evidensbaserad kunskap var en förutsättning. Konklusion: För 

att motivera patienterna till förändrade levnadsvanor krävs det att distriktssköterskorna 

informerar och undervisar patienterna om diabetes och hur förändrade levnadsvanor påverkar 

hälsan. Distriktssköterskan måste finna olika metoder för att motivera patienterna. Det som 

förmedlas ska grunda sig på vetenskap och evidensbaserad kunskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, distriktssköterska, motivation, hälsosamma levnadsvanor och 

evidensbaserad vård. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Abstract 
 
Background: Diabetes is a common disease and can be prevented by a healthy lifestyle. It is 

the district nurse's responsibility to inform and motivate patients in a health promotion and 

preventive manner. The district Nurse's role is to critically review evidence-based research to 

achieve a safe quality care. Purpose: The district Nurse's experiences of motivating patients 

with diabetes type 2 to healthier lifestyles by evidence-based care. Method: A qualitative 

approach was used. Interviews were conducted with seven district Nurses. The material was 

analyzed according to Graneheim and Lundmans content analysis. Results: The approach of 

the district nurses must be based on the patient's situation and personalize information. 

Support from the district nurse shall the patient be able to dedicate time and effort to 

implement these changes. The informants in this study illustrate the importance of informing 

the patient of diabetes and which complications that may arise. To achieve a patient safe care 

of high quality the district nurses deemed that an evidence-based knowledge was a 

prerequisite. Conclusion: To motivate patients to change their lifestyle, the district nurse 

must pass diabetes information and teach the patient how these lifestyle changes affect the 

health. The information must be based on evidence-based knowledge. 

. 
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BAKGRUND 
 
Diabetes typ 2 är ett av de vanligaste och snabbt växande hälsoproblemen i världen, som 

orsakar en betydande sjuk- och dödlighet (Crinnion, 2011; Huang, Hung, Stocker & Lin, 

2013). Personer med diabetes har en kraftigt reducerad livslängd på grund av den höga risken 

att utveckla kroniska komplikationer samt hjärt- och kärlsjukdomar (Huang et al., 2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) beräknas det finnas 382 miljoner människor i världen med 

diabetes. Andelen kommer troligtvis att öka till 592 miljoner fram till år 2035, där Afrika 

beräknas stå för den största ökningen. I Asien och länderna runt Stillahavsområdet har 

andelen personer med diabetes typ 2 ökat mest, främst i Kina där omfattningen är störst 

(Huang et al., 2013). I Sverige beräknas antalet personer med diabetes uppgå till 400 000 och 

85-90 procent av dessa lider av diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2015). Sex procent av 

samhällets hälso- och sjukvårdskostnader används till vård av personer med diabetes typ 2 

(Socialstyrelsen, 2009). Bortsett från den negativa effekten på hälsa, är den ekonomiska 

kostnaden för diabetes och dess komplikationer enorma, både inom sjukvården och genom 

förluster för samhället. Förebyggande insatser är av största vikt för att ta itu med de 

individuella- och samhälliga kostnaderna, då diabetes utgör en stor börda, både för samhället i 

allmänhet och för enskilt drabbade i synnerhet (Whittemore et al., 2010). Att kunna ta hand 

om dessa människor och hjälpa dessa till en så god livskvalité som möjligt är en global 

utmaning (Cong, Zhao, Xu,  Zhong, & Xing, 2012; World Health Organization [WHO], 

2013).  

 

Diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus finns i två olika former, dessa klassificeras som diabetes typ 1 och diabetes 

typ 2. Förliggande studie kommer endast att behandla diabetes typ 2. Om en person drabbas 

av diabetes typ 2 innebär det att personen befinner sig i ett tillstånd med ständig 

hyperglykemi. Vid diabetes typ 2 förekommer ofta en kraftigt nedsatt insulinkänslighet även 

kallad insulinresistens, i samband med succesivt försämrad betacellsfunktion. Den nedsatta 

insulinkänsligheten innebär att upptaget av glukos i skelettets muskulatur minskar, vilket 

leder till att leverns produktion av glukos ökar. Ökad törst, trötthet, täta trängningar och större 

urinmängder samt försämrad syn är några av symtomen som kan uppstå vid diabetes. 

Behandlingen av diabetes typ 2 innehåller ofta till en början livsstilsförändringar, men i 

många fall behövs behandling genom tillförsel av insulin till kroppen genom injektioner eller 

behandling i form av tabletter. De primära behandlingsmålen vid diabetes är att patienten ska 
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bibehålla en god livskvalitet och ej drabbas av akuta och långsiktiga komplikationer (Berne & 

Fritz, 2015). 

 

Distriktssköterskans kompetensområden 
 
I dagens samhälle kan en distriktssköterska arbeta inom många olika verksamheter till 

exempel vård- eller hälsocentral, skolhälsovård, barnhälsovård och palliativ vård. Det finns 

fyra områden som är specifika vad beträffar distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 

vårdetenskap/omvårdnad, medicinisk vetenskap, folkhälsovetenskap och 

pedagogik/ledarskap. Området vårdvetenskap/omvårdnad omfattar att förstå, stödja och 

behandla individer samt att distriktssköterskan på verksamhetsnivå har ett ansvar att följa 

hygienrutiner och verka för att verksamheten som bedrivs är av god kvalitet och att den 

utvecklas. Inom området folkhälsovetenskap innebär det att distriktssköterskan ska ha 

fördjupade kunskaper om olika faktorer som kan påverka människors hälsa samt ha goda 

kunskaper om hur ett hälsofrämjande arbete bedrivs på olika nivåer, såsom individ-, grupp- 

och samhällsnivå. Den mediciniska vetenskapen innebär att distriktssköterskan ska ha 

fördjupade kunskaper kring vanliga kroniska sjukdomar med avseende på symtom, uppkomst 

patofysiologi samt behandling. Samtidigt krävs det goda kunskaper kring olika 

läkemedelsegenskaper och vaccinationsbehov hos både barn och vuxna samt att bedöma och 

förskriva vissa hjälpmedel och läkemedel. Inom det fjärde området pedagogik och ledarskap 

krävs det bredare kunskaper kring ledarskap samt andra faktorer som leder till resultat. Det 

innefattar också att ha fördjupade kunskaper kring individer, grupper och samhället samt hur 

dessa kan påverka varandra. Det ingår även att distriktssköterskan ska ha kunskaper kring 

kommunikation, samtalsmetodik och pedagogik för att förstå hur detta kan påverka lärandet 

hos individer (Distriktssköterskeföreningen i Sverige [DSF], 2008).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen ska specialistsjuksköterskan som arbetar med diabetesvård ha 

fördjupad kunskap kring levnadsvanor, komplikationer och preventiva åtgärder på både 

individ- och samhällsnivå. Specialistsjuksköterskan som arbetar med diabetesvård måste vara 

kunnig och uppdaterad kring informationen som förmedlas på sociala medier och följa den 

tekniska utvecklingen. Det krävs att denna specialistsjuksköterska har studerat och 

implementerat nya rutiner och metoder för att bedriva evidensbaserad diabetesvård. För ett 

kontinuerligt förbättringsarbete ska specialistsjuksköterskan delvis använda det nationella 
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diabetesregistret som underlag (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård [SFSD], 

2013).  

 
Diabetes typ 2 och levnadsvanor 
 
Diabetes typ 2 är en folksjukdom och kan förebyggas genom livsstilsförändringar. 

Riskfaktorer för diabetes typ 2 anses i stor grad vara ohälsosamma levnadsvanor såsom 

rökning, övervikt, dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet. En viktig del i preventionen är att 

försöka uppmuntra till hälsosammare levnadsvanor (Bartol, 2012; Crinnion, 2011; Ljung, 

Olsson, Rask & Lindahl, 2013). Åttio procent av sjukligheten till följd av diabetes typ 2 skulle 

kunna förhindras genom en förändrad livsstil. Ökad fysisk aktivitet och sänkt energiintag har 

visat sig ha många positiva effekter för att förhindra uppkomsten av diabetes typ 2 (Ljung et 

al,. 2013). Utvecklingen av diabetes typ 2 kan förbyggas eller fördröjas genom hälsosamma 

levnadsvanor. Om personer uppfyller de fyra riskfaktorerna för ohälsosamma levnadsvanor 

har det visat sig att de i genomsnitt lever fjorton år kortare än de som har en livsstil som 

innefattar hälsosamma levnadsvanor. De ohälsosamma levnadsvanorna orsakar mycket 

sjukdom. Åtgärder finns för att arbeta förebyggande och är en del av hälso- och 

sjukvårdslagen där det sjukdomsförebyggande arbetet inte har någon framskjuten och 

självklar position i dagens hälso- och sjukvård. Regeringen i Sverige har beslutat att de 

nationella riktlinjerna för diabetes skall introduceras, stödjas och vägledas både mot 

professionerna och vårdgivarna. Att erbjuda åtgärder i enlighet med rekommendationer 

innebär ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. På längre sikt skulle detta 

också kunna leda till besparingar i minskade sjukvårdskostnader för sjukdomar som är starkt 

sammankopplade med ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är gruppbaserad utbildning en viktig del och en förutsättning för 

att motivera patienter att bibehålla de förändrade levnadsvanorna. Vården måste ges av 

personal med rätt kompetens och patienterna måste få tillgång till vården i den utsträckning 

som krävs. Diabetesvården i Sverige arbetar i team som innefattar flera yrkeskategorier, 

såsom läkare, sjukgymnast, kurator, fotvårdsterapeuter, dietist och diabetessjuksköterska med 

ambitionen att motivera patienterna. I dessa team ska ett mål för behandlingen formuleras där 

patientens förmåga att genomföra behandlingen skall beaktas. Målet ska formuleras med 

fokus på vilka risker som finns för komplikationer, där det centrala målet är att uppnå 
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livskvalité. För att uppnå ett gott resultat är det av största vikt att patienten är väl insatt och 

själv tar ansvar för sin hälsa och behandling (ibid.). 

 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom men patienten kan i stor grad själv påverka den till en 

förbättring eller försämring (Bartol, 2012).  Socialstyrelsen (2012) anser att patienters 

levnadsvanor bör uppmärksammas och patienterna bör erbjudas en bättre prevention när det 

gäller levnadsvanor, på ett sätt som upplevs relevant av patienten. Vårdpersonalen måste alltid 

göra en individuell bedömning för att på bästa möjliga sätt bemöta patienten med lyhördhet 

och beakta patientens värderingar och förväntningar (ibid.). Det krävs också att vårdpersonal 

förmedlar kunskap med god evidens, hög tillförlitlighet och validitet, för att därigenom 

upprätthålla tilliten mellan vårdpersonal och patient (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009).  

 

 
 

Metoder till förändring 
 
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska hälso- och sjukvården stödja patienten genom 

särskilda metoder till att förändra en ohälsosam levnadsvana (Socialstyrelsen, 2012). 

Livsstilsfokuserad gruppbehandling i primär- och sekundär prevention av diabetes typ 2 fyller 

flera viktiga syften. Att diskutera och försöka förändra levnadsvanorna kan leda till en ökad 

förståelse och ett eget ansvar för hälsan. Preventionens utgång kan delas upp i en positiv eller 

negativ riktning. I den positiva riktningen upplevs en känsla av lättnad och ökad förmåga till 

att agera och använda sig av de förändrade levnadsvanorna och i den negativa riktningen kan 

det framkalla känslor av skam och tveksamhet inför förändringarna/behandlingen. Patienter 

som deltog i en gruppbaserad livsstilsbehandling gick igenom en process av självutveckling. 

Detta ledde till att patienten utvecklade och fördjupade sin förståelse och det egna ansvaret för 

sin hälsa. Vidare visade resultatet att patienten hade förbättrat sina färdigheter att finna stöd 

hos andra som befann sig i samma situation (Ljung et al,. 2013). 

 
Vid införandet av rekommendationerna i de nationella riktlinjerna beskriver Socialstyrelsen 

(2012) vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förhållningssätt som är 

hälsofrämjande. Att ge patienten verktyg, kunskap och vägledande stöd i sin hälsoutveckling 

är en av hälso- och sjukvårdpersonalens viktigaste roller i förhållande till samtal om 

levnadsvanor. Samtalen om livsstil ska formuleras som en stödjande dialog där det viktiga är 

att utgå från patientens egen uppfattning och upplevelse av levnadsvanan. Det är också 
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väsentligt att personalen inom hälso- och sjukvården beaktar patientens motivation till 

förändring. Genom att patienten får en central roll i den egna hälsoutvecklingen kan 

empowerment (egenmakt) uppnås (Bartol, 2012; Robertsson, 2012; Socialstyrelsen, 2012). 

Patienter med diabetes typ 2 som känner delaktighet och får vägledning av vårdpersonal med 

kunskap som grundar sig på god evidens har visat sig ha en positiv effekt på förmågan till 

egenvård (SBU, 2009). Ett hälsofrämjande förhållningssätt är betydelsefullt i alla 

vårdsituationer, speciellt viktigt är det i samtal och behandling när det handlar om 

förändringar av levnadsvanor (Bartol, 2012; Robertsson, 2012; Socialstyrelsen, 2012). 

 

 
Evidensbaserad vård 
 

Evidensbaserad vård (EBV) innebär att de som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett 

vetenskapligt förhållningssätt för att patienterna skall få en säker, trygg och individualiserad 

vård baserad på bästa tillgängliga evidens. Diagnostiska metoder, behandlingar och 

omvårdnadsåtgärder skall baseras på ett vetenskapligt underlag och grundas på det som ger 

störst nytta för patienterna. EBV lägger stor vikt på omvårdnadsåtgärder för att kunna hjälpa 

den enskilda patienten och utgå från dennes behov och önskemål för att vårdtagaren ska 

uppnå välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskans kliniska erfarenhet är av stort värde i den 

evidensbaserade vården för att uppnå ett optimalt omhändertagande (Edberg et al., 2013). 

Distriktssköterskan har en nyckelroll att finna och kritiskt granska evidensbaserad forskning 

för att kunna uppnå en effektiv och säker vård av god kvalitet som i sin tur kan implementeras 

i praktiken (Graue, Bjarkøy, Iversen, Haugstvedt & Harris, 2010; Sandström, Borglin, Nilsson 

& Willman, 2011). Detta är en utmaning för verksamheterna och det behövs praktiska 

strategier för att integrera evidensen i klinisk praxis (Stetson, Ruggiero & Jack, 2010). Det 

finns ett flertal hinder som begränsar användningen av forskningen i praktiken, framförallt 

tidsbrist, arbetsmiljön och strukturella- samt organisatoriska problem. I diabetesvården är 

många yrkeskategorier involverade och de behöver arbeta utifrån en evidensbaserad vård och 

göra det till en klinisk rutin (Graue et al., 2010). Evidensbaserad diabetesvård bör vara 

individ- och situationsanpassad och varje beslut ska grundas utifrån den senaste forskningen. 

Evidensen bekräftar att diabetes kan förebyggas och förhindras genom hälsosamma 

levnadsvanor. Utmaningen är att utveckla metoder som motiverar patienten att anamma den 

nya och hälsosammare livsstilen samt att få patienten att bibehålla de förändrade 

levnadsvanorna i ett långsiktigt perspektiv (Walker, O'dea, Gomez, Girgis & Colagiuri, 2010).  

För att förbättra och upprätthålla en hög kvalitet av diabetesvården, krävs att 
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distriktssköterskan håller sig uppdaterad genom den nyaste forskningen. För att kunna 

bedöma kvaliteten av litteraturen krävs det regelbundna litteratursökningar och noggranna 

genomgångar av vetenskaplig kunskap. Evidensbaserad kunskap, teoretiska kunskaper och 

yrkeserfarenheter ska kombineras i syfte att kunna avgöra och genomföra adekvata åtgärder i 

den kliniska praktiken (Graue et al,. 2010). Hälsosamma levnadsvanor måste patienten 

implementera dagligen i sin vardag för att uppnå livskvalitet och förhindra komplikationer 

som diabetes kan medföra. En balans mellan kost, fysisk aktivitet och eventuell 

läkemedelsbehandling är en förutsättning för att uppnå en god livssituation och en 

tillfredsställande kontroll över sjukdomen samt blodsockernivåerna. För att patienten ska 

kunna genomföra och ha framgång med detta krävs att de erhållit kunskap från 

distriktssköterskan som grundar sig på evidensbaserad forskning (SBU, 2009). 

 

Motivation 
 

Faktorer som leder till att diabetes typ 2 kommer att fortskrida är ökad förekomst av fetma, 

fysisk inaktivitet och tobaksanvändning samt att befolkningen blir äldre och lever längre 

(Socialstyrelsen, 2015). För att erbjuda en så bra vård som möjligt och för att påverka 

motivationen till egenvård och hälsosammare levnadsvanor kan rådgivning, fysisk aktivitet på 

recept och strukturerade program användas (Socialstyrelsen, 2009). För att påverka diabetes 

typ 2 till det positiva bör patienterna uppmuntras till minst 150 minuter måttlig till intensiv 

fysisk aktivet per vecka. Ett sätt att motivera kan vara att använda sig av en stegräknare. De 

bör också motiveras till viktnedgång och upprätthålla ett hälsosamt Body Mass Index (BMI). 

Andra viktiga faktorer är att öka konsumtion av fullkorn, frukt, grönsaker och andra produkter 

som innehåller mycket kostfiber samtidigt som intag av mängden fett i kosten samt mängden 

mättat fett bör minskas. Det är distriktssköterskans ansvar vid regelbundna träffar att 

informera och motivera patienter på ett hälsofrämjande och preventivt sätt (Socialstyrelsen, 

2014). Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården är det av stor vikt att kunna screena 

ohälsosamma levnadsvanor hos befolkningen samt rikta screeningen till personer som 

befinner sig i riskzonen. I längden kommer det att innebära minskade sjukvårdskostnader och 

vinster för befolkningens hälsa (Socialstyrelsen, 2015).  

 
 

Problemformulering  
 
Den aktuella forskningen visar starka samband mellan diabetes typ 2 och ohälsosamma 

levnadsvanor. Det finns tydlig forskning som bevisar att ohälsosamma levnadsvanor ökar 



   

 7 

risken att insjukna i diabetes typ 2 samt att förekomsten av komplikationer i förhållande till 

diabetes ökar. För att hälsosamma levnadsvanor ska bli bestående är distriktssköterskans roll 

viktig genom att motivera och handleda patienten i rätt riktning. Dagens forskning belyser att 

det finns starka samband mellan evidensbaserad vård i relation till diabetespatienternas 

följsamhet till förändrade levnadsvanor. Trots att evidensen är tydlig angående hälsosamma 

levnadsvanor i förhållande till diabetes typ 2 visar flera studier att evidens inte används i den 

kliniska verksamheten och i vissa fall är den obefintlig. För att kunna förmedla detta på ett 

lättförståeligt sätt till patienten krävs det att distriktssköterskan kan bidra med praktisk och 

teoretisk kunskap. Ökad kunskap om sjukdomen hos patienterna kan leda till att deras 

motivation ökar. Det krävs mer information om hur distriktssköterskan kan motivera personer 

i riskgrupperna. Genom trygghet kan vårdpersonal motivera patienten till en ökad självinsikt 

och tilltro till den egna förmågan vad gäller livsstilsförändringar. Distriktssköterskan är en 

stor del i preventivt och hälsofrämjande arbete. Genom evidensbaserad kunskap inom detta 

område finns en förhoppning att få ökad kunskap och handlingsberedskap för att som 

distriktssköterska kunna minska förekomsten av diabetes typ 2.   

 
 

Syfte 
 
Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att motivera patienter med diabetes 

typ 2 till hälsosammare levnadsvanor genom evidensbaserad vård.  

 
 
METOD 
 
Design 
 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer. 
 

 
Urval/undersökningsgrupp 
 
Valet av undersökningsgrupp grundade sig i ett geografiskt lämplighetsurval och ett 

bekvämlighetsval (Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes i två städer i mellansverige där 

informanterna arbetade på fyra olika hälsocentraler/vårdcentraler. Studien omfattar sju 

informanter där inklusionkriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle vara 

utbildade distriktssköterskor samt arbeta med diabetes typ 2 på en vårdcentral/hälsocentral i 

minst 2 år. Den informant som hade minst erfarenhet av diabetes typ 2 hade endast arbetat 

med det i tre månader. Trots informantens korta erfarenhet av diabetes så inkluderades den 
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ändå i studien. Orsaken till detta var att verksamhetschefen på hälsocentralen hade informerat 

alla distriktssköterskor som arbetar med diabetes om studien och alla informanter ville delta. 

Den som hade mest erfarenhet hade arbetat patienter med diabetes typ 2 i 14 år. Författarna i 

föreliggande studie hade förhoppningen att informanternas varierade erfarenheter kunde ge ett 

bredare resultat.   Samtliga informanter var utbildade distriktssköterskor och hade läst 

påbyggnadskurser som omfattade 15 högskolepoäng inom diabetes vid olika högskolor i 

landet.  

 
Datainsamlingsmetod 
 
En empirisk studie med kvalitativ metod har genomförts. Insamling av data skedde genom 

personliga semistrukturerade intervjuer. Personliga intervjuer valdes för att få fram ett resultat 

med god kvalité. Semistrukturerade intervjuer innebär ett användande av frågeområden eller 

öppna frågor istället för specifika slutna frågor (Polit & Beck, 2012 ). Tanken med 

intervjuerna var att uppmuntra informanterna att svara fritt runt frågeområdena, utveckla sina 

svar och gå in på djupet av sina erfarenheter. En intervjuguide (bilaga 1) utformades där tio 

väsentliga, öppna frågor samt följdfrågor togs upp inom angiven tidsram. Två pilotintervjuer 

genomfördes för att se om intervjuguiden besvarade studiens syfte. Dessa pilotintervjuer 

inkluderades i studien då de uppnådde önskad kvalitet.  

 
 

Tillvägagångssätt 
 
Författarna skickade via mail ut en förfrågan om att få genomföra studien till 

verksamhetscheferna på respektive hälsocentral/vårdcentral. Efter godkännande av 

verksamhetscheferna skickades mail om förfrågan att delta i studien till distriktsköterskorna. 

Därefter fick samtliga vårdenhetschefer samt informanterna läsa informationsbrevet (bilaga 3 

och 4) samt skriva under blanketten om skriftligt informerat samtycke. Därefter bokade 

författarna in tid och plats som passade informanterna för att genomföra intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes under september månad 2015 på respektive 

vårdcentral/hälsocentral och pågick i cirka 30 minuter per intervju. Alla intervjuer spelades in 

på telefon samt diktafon. De inspelade intervjuerna raderades efter transkriberingen. 
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Forskningsetiska överväganden 
 
En etisk egengranskning (bilaga 2) har genomförts och därigenom har författarna kommit 

fram till att ingen etisk formell ansökan om att få genomföra studien behövde göras. Varje 

informant fick inför studien lämna skriftligt informerat samtycke till att intervjun 

genomfördes. Informanterna fick upplysning om att deltagandet i studien var helt frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan närmare motivering. Inför varje 

vetenskaplig undersökning skall hänsyn tas till individskyddskravet som innebär att individen 

skyddas både fysiskt och psykiskt (Codex - regler och riktlinjer för forskning, 2014). För att 

minska risken för att kunna identifiera informanterna har datainsamlingens material avkodats. 

Det insamlade intervjumaterialet kommer att förstöras efter det att studien examinerats 

(Danielson, 2012). Författarna lämnande ut sina e-mail adresser samt telefonnummer till 

informanterna om eventuella frågor skulle uppstå innan, under eller efter studien. 

 
 
Analys 
 
För att analysera intervjuerna valdes en kvalitativ innehållsanalys med en manifest inriktning 

utifrån Graneheim och Lundmans modell (Graneheim & Lundman, 2004). En manifest 

inriktning innebär att lyfta fram det uppenbara, det som uttrycks direkt i textens innehåll (Polit 

& Beck, 2012). När en innehållsanalys genomförs kan en del specifika frågeområden urskiljas 

utifrån textinnehållet, det är vanligt förekommande att dessa områden stämmer överens med 

frågor eller frågeområden i intervjuguiden. Förloppet under en innehållsanalys innebär att 

försöka hitta mönster i intervjutexten och att bryta ned texten till meningsenheter, sedan 

kondensera dessa med syftet att bibehålla kärnan i innehållet. Därefter sker en kondensering 

som ska utmynna i en kod, som leder till ett subtema och slutligen ett tema. Det mest 

väsentliga i en kvalitativ innehållsanalys är att skapa teman utifrån innehållet som bör svara 

på frågan ”vad?”  (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Författarna genomförde intervjuerna och transkriberade dessa ordagrant på varsitt håll. 

Transkriberingen utfördes så fort som möjligt efter att intervjun var genomförd. Anledningen 

var att inte förlora sammanhanget. Därefter lästes varje intervju i sin helhet ett flertal gånger 

av båda författarna för att skapa en helhetsbild och förståelse av innehållet. Författarna tog ut 

meningsbärande enheter och kondenserade dessa på var sitt håll för att minimera risken att 

missa viktiga delar av resultatet. Därefter diskuterades och jämfördes författarnas 

uppfattningar angående meningsenheterna och kondenseringen. Gemensamt ledde detta fram 
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till koder, subteman och teman som överensstämde med innehållet och besvarade syftet. De 

meningsbärande enheterna resulterade i tre olika teman: Motivation till förändring, 

Information om diabetes och hälsosamma levnadsvanor samt Praktisera evidensbaserad 

vård. Se exempel, tabell 1, tabell 2 och tabell 3. Materialet analyserades med en induktiv 

ansats, vilket innebär att författarna gemensamt drog slutsatser av informanternas erfarenheter 

(Fridlund, 2012). 

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen Motivation till förändring 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Man kan ju motivera 

på det sättet att de får 

en blodsockermätare 

och mäter sitt 

blodsocker innan en 

fysisk aktivitet och 

efter när de kommer 

tillbaka så ser de där 

skillnaden så har 

blocksockret sjunkit, 

blivit mycket lägre av 

den här 

motionstimmen och 

det gör att de själva 

blir väldigt motiverade 

när de ser själv. (I.4) 

Blodsockermätare 

som pedagogiskt 

material i syfte att 

motivera patienten 

till förändring. 

 

Blodsockermätare 

som 

motivationsfaktor. 

 

Blodsockermätare Motivation till 

förändring 

 
Tabell 2: Exempel ur analysprocessen Information om diabetes och hälsosamma  

Levnadsvanor 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Informationsmässigt 

är ju jätteviktigt att de 

verkligen vet vad 

diabetes är, så de vet 

vad det är som kan 

hända om man 

missköter sin diabetes. 

Det är jätteviktigt att 

man ger dom riktig 

information och sen 

vad man själv kan 

göra, så det här med 

kost och motion i 

första hand kan man 

komma väldigt långt 

med. (I.4). 

Informera 

patienten om 

kroppens funktion 

i förhållande till 

diabetes samt 

kosten och 

motionens 

betydelse. 

Information om 

diabetes, kost och 

motion. 

Individanpassad 

information. 

Information om 

diabetes och 

hälsosamma 

levnadsvanor 
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Tabell 3: Exempel ur analysprocessen Praktisera evidensbaserad vård 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Jag läser jättemycket 

böcker om kost och 

träning och försöker 

hålla mig uppdaterad 

med läkartidningar 

och vetenskapliga 

artiklar (I.1). 

Uppdateras genom 

böcker, 

läkartidningar och 

vetenskapliga 

artiklar.  

Böcker och 

vetenskapliga 

källor. 

Evidensbaserad 

litteratur och 

information. 

Praktisera 

evidensbaserad 

vård 

 

 

RESULTAT 
 
Studien hade till syfte att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att motivera patienter 

med diabetes typ 2 till hälsosamma levnadsvanor genom evidensbaserad vård. Ur analysen 

framkom tre teman samt åtta subteman (se figur 1). 

 

Figur 1: Efter analysen framkom följande teman (gråa rutor) och subteman (vita rutor): 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Motivation till förändring 
 
Ur analysen framkom att distriktssjuksköterskan upplevde olika motivationsaspekter relaterat 

till patienter med diabetes typ 2. Under detta tema identifierades  

tre subteman: Blodsockermätning, Motiverande samtal och Uppföljningar. 

 
 

Motivation till 

förändring 

Information om diabetes 

och hälsosamma 

levnadsvanor 

Praktisera evidensbaserad 

vård 

Blodsockermätning 

Motiverande samtal 

Uppföljningar 

Individanpassad 

information 

Pedagogiska metoder 

Gruppundervisning 

Fysisk aktivitet 

Evidensbaserad 

litteratur och 

information 
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Blodsockermätning 
 

Ett motivationssätt som flera informanter använde sig av var blodsockermätare. Det användes 

som pedagogiskt material i syfte att utbilda, visa samband samt påvisa effekten av kostens och 

motionens betydelse på blodsockret. Två informanter betonade vikten av att patienterna fick 

mäta sitt blodsocker både före och efter fysisk aktivitet för att se förändringarna i blodsockret. 

Ett annat pedagogiskt motivationssätt var att visa blodsockerkurvor på ett förenklat sätt 

beroende på vilket livsmedel som valdes eller vilken motionsform som genomfördes. Syftet 

med att visa blodsockerkurvor var att ge patienten förståelse och visa att de själva hade 

makten över sin diabetes och att det gick att påverka de egna värdena med enkla metoder. 

 

”Man kan ju motivera på det sättet att de får en blodsockermätare och mäter sitt blodsocker 

innan en fysisk aktivitet och efter när de kommer tillbaka så ser de där skillnaden så har 

blocksockret sjunkit, blivit mycket lägre av den här motionstimmen och det gör att de själva 

blir väldigt motiverade när de ser själv” (Informant 4). 

 
Motiverande samtal 
 
Flera informanter hade gått utbildningar i motiverande samtal (MI). Några informanter 

upplevde att det var svårt att praktisera metoden och använde därmed vissa delar, öppna 

frågor sades vara användbara. Tanken med att använda MI var att vägleda patienten i ett 

förändringsarbete, att patienten själv skulle få insikt och på så sätt motivera sig själv till 

förändring. Flertalet av informanterna betonade att patienten själv ansvarar för sin sjukdom 

och sina beslut. För distriktssköterskan handlade det om att ge patienten verktyg för att själva 

kunna se förändringens effekt och samband och på så sätt komma fram till genomförbara 

förbättringsåtgärder. 

 

Vid motivation till förändringar är det viktigt att utgå från den enskilda individens situation. 

Distriktssköterskan måste visa förståelse och beakta patientens livssituation, vilket innebär att 

patienten ska involveras i beslut genom att ta hänsyn till patientens självbestämmande. 

Distriktssköterskan kan bara berätta och förklara riskerna för patienten med att inte ta hand 

om sin diabetes, men vårdpersonalen måste acceptera att det är patientens eget val att 

genomföra förändringen. Flera informanter belyste vikten av att inte använda sig av ”pek-

pinnesamtal”, vilket betyder att patienten motiverades genom att se det positiva och 

hälsosamma först. På så sätt kunde distriktssköterskan ”lyfta” patienten, istället för att 
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fokusera på det som behövde förändras. Det handlade om att vägleda patienten till att vilja ha 

kunskap som de inte hade, eller att få hjälp med att leta kunskap. Det framkom att 

distriktssköterskan bör ta hänsyn till patientens kunskapsnivå. 

 

”Personen måste motivera sig själv och få någon slags insikt och övertygelse om att vilja 

förändra och då gäller det att hitta in där. In till förändringsarbetet och att patienten sätter 

igång ett eget förändringsarbete. Det gör man mycket genom samtalsmetodik (MI) att ställa 

öppna frågor” (Informant 5). 

 

”Det är ju att förstå hur mycket man kan påverka själv, att de verkligen förstår det. Att det 

inte är jag som ska fixa, då gäller det ju att försöka ha tagit reda på vilken kunskapsnivå de 

har och på vilken nivå man ska gå, för ofta är ju risken är att det blir alldeles för mycket 

första gången” (Informant 6). 

Uppföljningar 
 

En hel del av informanterna underströk vikten av kontinuerliga uppföljningar. Dessa kunde 

ske via besök, telefonkontakt eller provtagningar. Det var viktigt att vid det första besöket 

skapa förtroende och etablera en kontakt så att patienten ville komma tillbaka och känna ett 

behov av uppföljning. Det beskrevs som betydelsefullt att patienten och distriktssköterskan 

gemensamt lade upp en plan för uppföljningar, delmål och provtagningar för att patienten 

skulle kunna se förändringar och därmed öka motivationen. 

 

”Jag kallar tillbaka dig om 3 mån så tar vi ett nytt prov, så får vi se vad som har hänt och det 

vill de ju gärna också för att de själva ska känna sig motiverade att göra en förändring. Så 

vill de att man ska följa upp så får de själva se vad det har gett för resultat.  Då blir de också 

mer motiverade av att man följer upp dem helt enkelt” (Informant 4). 

 

Information om diabetes och hälsosamma levnadsvanor 
 

Efter analysprocessen framkom att distriktssköterskan tyckte det var viktigt att ge patienterna 

information och rådgivning om diabetes och hälsosamma levnadsvanor på ett förenklat sätt. 

Under temat identifierades fyra subteman: Individanpassad information, Pedagogiska 

metoder, Gruppundervisning samt Fysisk aktivitet. 
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Individanpassad information 
 
Flertalet informanter poängterade vikten av att ge patienten individanpassad information om 

diabetes och dess komplikationer. För att patienten skulle förstå vad diabetes innebär och vad 

misskötsel kan leda till var det betydelsefullt att distriktssköterskan försäkrade sig om att 

patienten hade förstått informationen. Vid det första besöket var det viktigt att 

distriktssköterskan utbildade patienten om kroppens anatomi och fysiologi på ett 

grundläggande sätt. I sammanhanget innebar det bland annat att berätta var bukspottskörteln 

sitter, vad den har för funktion samt informera om insulinet och dess funktion. Informanterna 

förmedlade kunskap om levnadsvanor, vad som anses hälsosamt och ohälsosamt samt på 

vilket sätt levnadsvanor påverkar diabetes.  

 

”Informationsmässigt är ju jätteviktigt att dem verkligen vet vad diabetes är, så dem vet vad 

det är som kan hända om man missköter sin diabetes. Det är jätteviktigt att man ger dem 

riktig information och sen vad man själv kan göra, så det här med kost och motion i första 

hand kan man komma väldigt långt med” (Informant 4). 

 

Pedagogiska metoder 
 
Många informanter använde sig av bildmaterial för att på ett enkelt och lättförståligt sätt 

sprida kunskap om olika kostalternativ. Blodsockerkurvor var ett annat pedagogiskt alternativ 

för att påvisa hur blodsockret förändras beroende på vilken kost personen åt och vilken 

motionsform som utfördes.  Att förmedla kunskap om diabetes och levnadsvanor kunde ge 

patienten förutsättningar för hälsosamma val och därmed goda resultat. Det ansågs viktigt att 

få patienten att se möjligheter och att dessa möjligheter kunde påverka sjukdomen till det 

bättre.  

 

”Jag har haft ett bildmaterial som jag jobbar jättemycket med. Det är fotografier på mat, all 

vanlig mat som man äter ... Det har varit en ögonöppnare för väldigt många att dem ser 

vilken otrolig skillnad det är hur dem väljer sin kost. Det är ett jättebra hjälpmedel” 

(Informant 5). 
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Gruppundervisning 
 

Ett fåtal av informanterna ansåg att gruppundervisning kunde användas för att förmedla 

information om kost och fysisk aktivitet. Genom att delta i en grupp fick patienten chansen att 

träffa andra patienter med diabetes som befann sig i samma situation. Tanken med 

gruppundervisning var att patienterna kunde utbyta information, kunskaper och erfarenheter 

med varandra. Informanterna betonade dock att gruppundervisning inte kunde ersätta det 

individuella samtalet med varje patient. 

 

Fysisk aktivitet 
 

Informanterna utgick från Socialstyrelsens rekommendation av fysisk aktivitet som omfattar 

150 min/vecka. För att detta inte ska kännas för stort och jobbigt för patienten att genomföra 

menade distriktssköterskorna att det var av vikt att anpassa samtalet efter individen för att 

gemensamt komma fram till ett förslag för att uppfylla en hållbar rekommendation. Ett sätt att 

öka mängden motion hos patienten kunde vara att använda sig av fysisk aktivitet på recept 

(FaR). Samtliga informanter beskrev att fysisk aktivitet var mest effektivt när det gäller att 

sänka blodsockret och därigenom undvika komplikationer till följd av diabetes typ 2. 

 

”Rekommendationen av fysisk aktivitet är 150 min/vecka. Då kanske många tycker att det 

låter som jättemycket med 2,5 timme. Men så kan man lirka in det till att, skulle du kunna 

tänka dig att ta 10 min promenad på morgonen och 20 min på kvällen, eller att man delar upp 

det men att det överstiger 10 min i alla fall” (Informant 1). 

 
 

Praktisera evidensbaserad vård 
 
Resultatet av analysen visade att distriktssköterskan ansåg att det var betydelsefullt att vara 

uppdaterad med ny och evidensbaserad kunskap. Det var svårt att få möjlighet att söka ny 

information under arbetstid. Under detta tema identifierades ett subtema: Evidensbaserad 

litteratur och information. 

 

Evidensbaserad litteratur och information 

 
Det fanns en samstämmighet mellan informanterna om att de inhämtar evidensbaserad 

kunskap genom nationella riktlinjer såsom Socialstyrelsen samt vetenskaplig litteratur till 
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exempel från artiklar. Flertalet informanter beskrev att tidsåtgången för att söka artiklar i olika 

databaser var begränsad och önskade att det fanns mer tid till att söka evidensbaserad 

information på arbetstid. Majoriteten av informanterna var tvungna att läsa uppdaterad fakta 

och nya rön hemma och inte på arbetstid.  

 

Uppdaterad information inhämtades även genom nätverksträffar med diabetesläkare och 

diabetessköterskor. På dessa träffar fick informanterna möjlighet att delta på olika seminarier 

och föreläsningar. Flertalet informanter poängterade vikten av att informationen som 

patienterna erhöll via distriktssköterskan skulle vara uppdaterad. Många patienter både läser 

och hör fakta på sociala medier som i vissa fall inte är evidensbaserad fakta. I dessa fall är det 

viktigt att distriktssköterskan kan sprida kunskap som är saklig och korrekt samt baserad på 

evidens. 

 

”Jag läser jättemycket böcker om kost och träning och försöker hålla mig uppdaterad med 

läkartidningar och vetenskapliga artiklar” (Informant 1). 

  

”Vi använder ju oss av diabeteshandboken och nationella diabetesregistret ... Sen är det 

socialstyrelsen och överlag vad vi har för riktlinjer att följa ... Våra broschyrer som vi får ska 

ju också vara vetenskapliga och evidensbaserade” (Informant 3). 

 

 

DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten 
 
Föreliggande studie visar att distriktssköterskan måste utgå från patientens situation och 

individanpassa sin information. Detta för att patienten själv, genom stöd från 

distriktssköterskan ska kunna motivera sig till att genomföra förändringar. Informanterna i 

studien beskrev vikten av att informera patienten om diabetes samt vilka komplikationer 

sjukdomen kan ge. Vidare var det viktigt att patienterna erhöll kunskap om hur förändrade 

levnadsvanor kan påverka diabetes. Evidensbaserad kunskap ansågs vara en förutsättning för 

att uppnå en patientsäker vård.  

 
 

Resultatdiskussion 
 
Diskussionen utgår från de tre teman som framkom under analysprocessen.  
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Motivation till förändring 
 
Informanterna i författarnas studie belyste att blodsockermätare kunde användas som en 

motivationsfaktor för att främja förändrade kostvanor och fysisk aktivitet. Det var också 

viktigt att patienterna fick förståelse för hur blodsockret kunde påverkas av en viss kost eller 

motionsform. Enligt en studie av Oftedal, Karlsen och Bru (2010) rapporterades det också av 

många patienter, att en del vårdgivare inte tyckte att det var bra eller nödvändigt för patienten 

med diabetes typ 2 att använda en blodsockermätare. Detta ledde också till att dessa patienter 

inte fick någon information om blodsockervärden (ibid.). En studie visade att teknisk 

utrustning kan användas för att främja fysisk aktivitet. Tekniska hjälpmedel skulle kunna vara 

stegräknare, distansmätare för cykel, pulsmätare och blodsockermätare (Korkiakangas, 

Alahuhta, Husman, Kenaänen-Kiukaaniemi & Taanila, 2011).  

 

Distriktssköterskor hade till uppgift att göra patienterna medvetna om sin livsstil och motivera 

de till förändring. Genom att distriktssköterskan arbetade utifrån riktlinjer, enkla råd och med 

ett patientcentrerat förhållningssätt kunde förändringar genomföras. Motiverande samtal (MI) 

var en patientcentrerad metod som syftade till att patienten skulle finna vägar att motivera sig 

själv och ta ansvar för att behandlingens mål uppnåddes med stöd från distriktssköterskan. 

Både Socialstyrelsen (2015) och Jansink et al. (2013) påtalade att effekten av MI kan fungera 

med goda resultat på ett specifikt beteende, dock inte när det handlade om en komplex och 

kronisk sjukdom som exempelvis diabetes, där det krävs flera livsstilsförändringar. Både 

Linmans, Van Rossem, Knottnerus och Spigt, (2015) och Hansen, Landstad, Hellzén och 

Svebak, (2011) poängterade att det fanns väldigt lite tid för livsstilsrådgivning inom dagens 

primärvård för patienter med diabetes typ 2. Samtidigt menade vårdpersonalen att det var 

svårt att anpassa informationen till patienternas kunskapsnivå. De ansåg också att det var svårt 

att använda sig av motiverande samtal i praktiken samtidigt som de försökte att undvika 

tillrättavisande samtal, detta för att upprätthålla en god relation med patienten. Genom att 

upprätta planer och delmål, anpassa kunskapen efter patienten, bevara en god kommunikation 

och involvera patienten i vården uppnåddes följsamhet och genomförandet av 

livsstilsförändringar kunde motiveras. De förändringar som genomförs utifrån egen 

motivation var det som vanligtvis gav varaktiga förändringar. För att upprätthålla 

egenmotiverade hälsorelaterade livsstilsförändringar över tid var det viktigt att patienten 

upplevde en känsla av självständighet, självbestämmande och kompetens (ibid.). En del 

informanter i denna studie upplevde att det var svårt att använda sig av MI. De flesta 
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informanterna utgick från grunderna i MI genom att ställa öppna frågor som ledde till att 

patienten motiverade sig själv. Samtliga informanter belyste vikten av en individanpassad 

vård, där patienten involverades att ta ansvar för sin hälsa. 

 

 

Information om diabetes och hälsosamma levnadsvanor 
 
Många informanter i studien lade mycket vikt vid att informera patienten om hur diabetes 

påverkar kroppen fysiologiskt och anatomiskt. Distriktssköterskans uppgift var också att ge 

patienten kunskap om levnadsvanor som är ohälsosamma samt hur det kunde påverka 

sjukdomen. Enligt Linmans et al. (2015) kunde bristande kommunikation mellan vårdgivare 

och patient ha en negativ effekt på livsstilsförändringarna. Diabetesbehandling kunde vara 

frustrerande både för vårdgivare och patienter i relation till att kompetensen inte var 

tillräcklig, vilket i sin tur kunde försämra diabetesvården (ibid.).  

 

Många informanter belyste betydelsen av att involvera patienten i beslut genom rådgivning 

och information, samt att genomföra en individanpassad vård. Enligt Oftedal, Karlsen och Bru 

(2010) kunde vårdgivare stärka motivationen bland patienterna med diabetes typ 2 genom att 

öka förväntningarna och tron på att kunna genomföra förändringar som påverkar 

diabetessjukdomen till det bättre. Detta genom att upprätthålla ett empatiskt förhållningssätt, 

kunna ge praktiska råd och information, låta patienten delta i beslut samt ge korrekt och 

individualiserad vård. Många patienter uppgav också att positiv feedback från 

distriktssköterskan påverkade tron på sin egen förmåga att klara av att hantera sin diabetes 

(ibid.). Det framkom tydligt i föreliggande studies författare att det var viktigt att patienterna 

fick förtroende för distriktssköterskan. En av informanterna påtalade att det var viktigt att ge 

patienten positiv respons för att öka tilltron till den egna förmågan för att kunna genomföra 

förändringar. 

 

Gruppbaserade livsstilsprogram är en kostnadseffektiv metod och har visat sig vara 

framgångsrikt på flera fronter bland annat genom diabeteskunskap och motivation som i sin 

tur resulterar i hälsosammare levnadsvanor. Gruppbaserade metoder där deltagarna 

informerades och motiverades till förändring hade en positiv effekt och påvisade förbättringar 

i livsstilen vad gäller kost och motion (Moore et al., 2011). Genom att distriktssköterskan 

utvecklade strategier för att öka patienternas kunskaper om diabetes kunde en hälsosam 

livsstil uppnås (Critchley, Hardie & Moore, 2012). Resultatet i studien visade att ett antal 
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informanter såg flera fördelar med gruppundervisning, dock var de noga med att framhålla 

vikten av individanpassade och enskilda samtal. En kombination av gruppundervisning samt 

enskilda samtal ansågs vara den mest effektiva metoden för att uppnå långsiktiga 

livsstilsförändringar. 

 
 
Praktisera evidensbaserad vård 
 

Förekomsten av diabetes har ökat dramatiskt i hela världen och detta innebär en omfattande 

utmaning för hälso- och sjukvården, som måste kunna tillhandahålla en kvalitetssäker och 

lämplig diabetesvård i framtiden. En högkvalitativ vård kunde uppnås genom att 

sjuksköterskor tillämpade evidensbaserad forskning som implementerades i det kliniska 

arbetet. Detta för att kunna uppnå ytterligare kunskap inom området. Studien påvisade att det 

behövs mer forskning för att utveckla metoder i den kliniska praktiken för att uppnå en 

evidensbaserad vård. Sjuksköterskans yrkesroll har utökats och innefattar mer än att vårda, 

behandla och utbilda den har också en roll som forskare. Kunskapsluckor som existerar i 

praktiken kräver åtgärder för att säkerställa en vård med hög kvalitet (Graue et al., 2013). 

Flera av informanterna i föreliggande studie upplevde att det var av stor vikt att informationen 

som patienten erhåller är uppdaterad, korrekt och baserad på evidens. Detta är av extra stor 

vikt i dagens samhälle, då patienter kan söka och inhämta information som inte är 

evidensbaserad från olika medier.  

 

Några patienter önskade detaljerad information om diabetes typ 2 medan andra önskade en 

mer allmän information. Oavsett vilken nivå av information de önskade så upplevde flera 

patienter att kunskapsnivån varierade hos olika vårdgivare vilket ledde till att de inte fick 

samma information. Detta genererade i ett stort problem då patienterna fått olika och 

inkonsekvent information vilket i sin tur bidrog till att de inte längre litade på de råd som gavs 

(Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Internet har bidragit till att det finns en stor mängd forskning 

och information. Den stora omfattningen gör det omöjligt och svårt för vårdgivare att hinna 

uppdatera sig med aktuella artiklar och forskning. Det primära målet för verksamheterna är att 

kunna ge patienterna den bästa tillgängliga evidensen både ur ett medicinskt och pedagogiskt 

perspektiv. Detta bör prioriteras samt att tid måste avsättas för att kunna uppnå målet (Stetson, 

Ruggiero & Jack, 2010). 
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Metoddiskussion  
 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att motivera patienter 

med diabetes typ 2 till hälsosammare levnadsvanor genom evidensbaserad vård. En kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att få ta del av distriktssköterskornas 

upplevelser utifrån deras perspektiv. Författarnas förförståelse inom ämnet har betydelse för 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att författarna är sjuksköterskor 

och har varit arbetsverksamma i över två år vardera, kan tidigare erfarenheter påverka 

förförståelsen. Samtidigt har kunskapen från bakgrundsdelen från studien haft en viss 

betydelse. Ett strategiskt urval tillämpades som innebar att informanternas ålder varierade, de 

hade olika lång arbetserfarenhet inom området diabetes och var verksamma i olika 

kommuner. Informanter med olika erfarenheter som kan ge informationsrika beskrivningar är 

betydelsefullt då detta ger mer variation i berättelserna som därigenom kan svara på syftet. 

Inklusionskriterier användes för att undvika irrelevanta informanter. Detta ökar studiens 

trovärdighet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Studien omfattade sju informanter. 

Enligt Danielson (2012) är det vanligt med ett fåtal informanter i kvalitativa studier. Med 

denna utgångspunkt och i förhållande till tidsaspekten samt studiens omfattning ansågs sju 

informanter vara tillräckligt. Polit och Beck (2012) beskriver att antalet informanter inte är det 

viktiga utan det är informanternas erfarenheter/upplevelser som är det väsentliga i en studie. 

Föreliggande studies intervjuer omfattade cirka 30 min. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är inte tidsaspekten det väsentliga, utan kvaliteten och relevansen.  

 

Varje intervju transkriberades inom en kort tidsram efter genomförandet för att bibehålla 

helheten av intervjun. Därefter lästes hela materialet igenom flera gånger av båda författarna i 

syfte att minimera risken att utesluta betydande meningsenheter för resultatet. Giltigheten av 

studien förstärktes genom att författarna på varsitt håll tog ut betydelsefulla meningsenheter 

och kondenserade dessa (Polit & Beck, 2012). Författarna jämförde och diskuterade sedan de 

utvalda och kondenserade meningsenheterna med varandra. Gemensamt kondenserade 

författarna ner det till koder, subteman och teman. 

 

Intervjuguiden innefattade semistrukturerade frågor och utformades utifrån studiens syfte. Via 

öppna frågor gav det informanterna utrymme att prata fritt kring ämnet som behandlades. 

Genom detta samt följdfrågor, där informanterna kunde utveckla sina svar blev resultatet 

omfattande och informationsrikt. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, 
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som enligt Polit och Beck (2012) kan medföra att informanterna känner sig trygga och 

bekväma. Eftersom analysprocessen och det transkriberade materialet har diskuteras och 

kontrollerats av handledare under studiens gång, ökar det pålitligheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Båda författarna genomförde en pilotintervju vardera för att prova 

intervjutekniken, tidsomfattningen och intervjuguidens kvalitet (Danielsson, 2012). En fråga 

ur intervjuguiden som behandlade ytterligare fördjupningskompetens exkluderades då den 

inte besvarade studiens syfte.  

 

En svaghet i studien kunde vara att författarna omedvetet gjort tolkningar som kan påverka 

resultatet. Ytterligare en svaghet kan vara att författarna genomförde intervjuerna på varsitt 

håll och inte gemensamt, då eventuella följdfrågor kan missas. En annan aspekt av detta var 

att författarna aldrig tidigare genomfört en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer. I 

och med att författarna hade begränsade förkunskaper om att genomföra intervjuer kan en 

svaghet vara att författarna missade att ställa eventuella följdfrågor. Detta kan ha lett till att 

viktig information har gått förlorad. Under datainsamlingens gång har författarnas kunskaper 

kring intervjuteknik ökat och det gjorde att det underlättade att ställa relevanta följdfrågor 

(Polit & Beck, 2012). Att informanterna endast arbetade på sammanlagt fyra olika 

hälsocentraler/vårdcentraler kan bedömas som en svaghet. Detta på grund av att en del 

informanter arbetade på samma hälsocentral/vårdcentral, vilket kunde leda till att de pratade 

med varandra om studien och intervjuguiden som därmed kan ha påverkat resultatet av 

intervjun. 

 

Genom att författarna har en tydligt beskriven metod kan läsaren värdera om överförbarheten 

är möjlig (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2012) krävs det att flera 

studier får fram liknande resultat för att den kvalitativa forskningen ska kunna generaliseras 

och implementeras i den kliniska verksamheten. Graneheim & Lundman (2004) betonar att 

det är läsarens uppgift att avgöra om studiens resultat kan överföras till en verksamhet. 

 
Konklusion 
 
För att motivera patienterna till förändrade levnadsvanor krävs det att distriktssköterskan 

informerar och individanpassar informationen om diabetes och hur förändrade levnadsvanor 

påverkar blodsockret och hälsan. Samtidigt måste distriktssköterskan finna olika metoder för 

att motivera patienten. Det distriktssköterskan förmedlar till patienten ska grunda sig på 

vetenskap och evidensbaserad kunskap. 



   

 22 

Studiens kliniska betydelse  
 
Denna studie är betydelsefull för att få patienterna att bibehålla hälsosamma levnadsvanor 

samt att påvisa hur distriktssköterskor kan motivera patienterna genom evidensbaserad vård.  

Lågutbildade och ekonomiskt utsatta är grupper i samhället som drabbas av ohälsosamma 

levnadsvanor i större utsträckning än andra (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; Roos & 

Prättälä, 2012). Diabetes är ett hot mot folkhälsan, mycket till följd av att fysisk inaktivitet 

och övervikt ökar i dagens samhälle. Genom särskilda insatser för att på olika sätt öka 

intresset för rörligare aktiviteter behövs ett aktivt stöd från samhället, för att alla 

ålderskategorier och funktionshindrade ska kunna komma ut och på sina egna villkor bedriva 

fysisk aktivitet. Detta bör ses som en investering i den framtida hälsan och inte som en 

kostnad. Genom att upprätta hälsoplaner inom respektive verksamhet inom kommun och 

landsting kan det preventiva folkhälsoarbetet utvecklas. Även utbildning för ökad kompetens 

inom folkhälsa hos de yrkesverksamma bör göras. Implementering, metoder, mätning av 

folkhälsa och uppföljning är väsentliga delar som de yrkesverksamma bör få fördjupad 

kunskap inom (SOU 2000:91). 

 
 

Förslag till vidare forskning 

 
Diabetes är ett växande folkhälsoproblem över hela världen. Ohälsosamma levnadsvanor är 

en stark bidragande orsak till förekomsten av diabetes typ 2, därför krävs det mer forskning 

kring hur dessa patienter kan motiveras och behålla de förändrade levnadsvanorna. I 

föreliggande studie användes både gruppbaserade möten samt individuella samtal. Det behövs 

mer forskning kring hur gruppbaserade möten kan komplettera det individuella samtalet för 

att öka motivationen. Kompetensen hos distriktssköterskorna skiljer sig åt beroende på många 

olika faktorer, vilket gör att patienterna kan erhålla information som inte överensstämmer. För 

att underlätta detta bör studier göras om hur ett teamarbete med flera olika yrkesprofessioner 

kan påverka och hjälpa patienterna att få evidensbaserad kunskap inom de olika områdena.  
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Intervjuguide 1 (1)     Bilaga 1

    

Namn: 

Ålder: 

 Hur länge har du arbetat med diabetes typ 2? 

 Har du någon fördjupningskompetens/extra utbildning inom diabetes typ 2, vilken/vad 

i så fall? 

 

 Vilka upplevelser har du av att motivera patienter med diabetes typ 2 till hälsosamma 

levnadsvanor? 

 På vilket sätt motiverar du patienten med diabetes typ 2 till hälsosammare 

levnadsvanor? Ge gärna exempel. 

 Vilken effekt upplever du att dina samtal om motivation till hälsosammare 

levnadsvanor har på patienterna? 

 Vilka levnadsvanor informerar du patienten om primärt? Är det lättare att motivera för 

något specifikt eller är det likvärdigt?  

 På vilket sätt beaktar du patientens livssituation och ålder när du motiverar patienten 

till hälsosammare levnadsvanor? 

 Hur/på vilket sätt märker du om patienten inte är tillräckligt motiverad till en 

förändring? 

 Om din motivering med patienten inte fungerar efter upprepade samtal, vad gör du då? 

 Hur uppdaterar du dig kunskapsmässigt gällande diabetes typ 2 och hälsosamma 

levnadsvanor? 

 Vad har du för behov av ytterligare fördjupningskompetens, om du har sådana behov? 

 Kan du beskriva dina upplevelser av användandet av evidensbaserad vård i mötet med 

patienten. 

…kan du beskriva vidare 

…hur menar du? 

…kan du utveckla? 

…kan du berätta om någon specifik situation? 

…möjligheter eller hinder? 
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1 (1)      Bilaga 2 

Blankett för etisk egengranskning av student som involverar människor  

     

 

Ja Tveksamt Nej 

1  

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning 

i förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och 

elever)? 

  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 (t.ex. 

väcka traumatiska minnen till liv)? 

  X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov)? 

  X 

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter 

som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 

(till exempel ett register)? Med känsliga 

personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 

(PuL), uppgifter som berör hälsa eller  

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

  X 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser  

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)? 

  X 

Fastställd av forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Informationsbrev till verksamhetschef 1 (1) Bilaga 3 

Förfrågan om godkännande för genomförande av intervjustudie med en 

specialistsjuksköterska som arbetar med diabetespatienter. Information om deltagande i en 

studie där syftet är att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av att motivera patienter 

med diabetes typ 2 till hälsosamma levnadsvanor genom evidensbaserad vård.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Diabetes är en sjukdom som vi genom forskning har sett är starkt förknippad med 

ohälsosamma levnadsvanor. Vi vill därför undersöka hur specialistsjuksköterskor arbetar för 

att motivera patienten till förändringar i sin livsstil som även bibehålls i ett långsiktigt 

perspektiv.  

Studien kommer att omfatta sex till åtta informanter där inklusionskriterierna för att delta i 

studien är att informanten ska vara utbildad specialistsjuksköterska och ha arbetat med 

diabetesmottagningen på en hälsocentral/vårdcentral i minst två år. Intervjuerna kommer att 

genomföras enskilt, vid ett tillfälle och på valfri plats. Intervjun planeras pågå i 20-30 min. 

Vid intresse kan varje deltagare få ta del av resultatet och den färdiga uppsatsen. Allt 

intervjumaterial kommer att förvaras på en säker plats och behandlas konfidentiellt. 

Intervjumaterialet kommer endast författarna samt vår handledare att ha tillgång till. 

Intervjumaterialet kommer att raderas och förstöras efter avslutad studie. 

Deltagandet är frivilligt. Deltagaren kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare 

motivering. Författarna som genomför denna studie heter Frida Eriksson och Emma Köpmans 

och studerar till distriktssköterskor på Högskolan Dalarna. Som en del i utbildningen skriver 

vi en magisteruppsats.  

Var god kontakta oss senast den 26/6 2015 vid godkännande om deltagande i studien. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

___________________________________________________________________________ 

Frida: 070-334 69 44 h14freri@du.se   Ort/datum 

Emma: 070-428 07 64 h14emmkp@du.se 

 
___________________________________________________________________________ 

Marika Marusarz Fil.Dr. Lektor vårdvetenskap  Ort/datum 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 

Tfn: 023 – 77 84 85 E-post: mmr@du.se     
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Information till deltagare 1 (1) Bilaga 4 

Information om deltagande i en studie där syftet är att beskriva specialistsjuksköterskans 

upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till hälsosamma levnadsvanor genom 

evidensbaserad vård. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Diabetes är en sjukdom som vi genom forskning har sett är starkt förknippad med 

ohälsosamma levnadsvanor. Vi vill därför undersöka hur specialistsjuksköterskor arbetar för 

att motivera patienten till förändringar i sin livsstil som även bibehålls i ett långsiktigt 

perspektiv. 

  

Studien kommer att omfatta sex till åtta informanter där inklusionskriterierna för att delta i 

studien är att informanten ska vara utbildad specialistsjuksköterska och ha arbetat med 

diabetesmottagningen på en hälsocentral/vårdcentral i minst två år. Intervjuerna kommer att 

genomföras enskilt, vid ett tillfälle och på valfri plats, som du önskar. Intervjun planeras pågå 

i 20-30 min. Vid intresse kan varje deltagare få ta del av resultatet och den färdiga uppsatsen. 

Allt intervjumaterial kommer att förvaras på en säker plats och behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att du är anonym. Intervjumaterialet kommer endast författarna samt vår handledare 

att ha tillgång till. Intervjumaterialet kommer att raderas och förstöras efter avslutad studie. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Författarna som genomför denna studie heter Frida Eriksson och Emma Köpmans och 

studerar till distriktssköterskor på Högskolan Dalarna. Som en del i utbildningen skriver vi en 

magisteruppsats. 

Om du vill delta i studien var vänlig kontakta någon av författarna senast 17/8 2015, därefter 

kommer vi att ta kontakt med dig för att planera in tid och plats för intervjun, som kommer att 

ske under september/oktober. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

___________________________________________________________________________ 

Frida: 070-334 69 44 h14freri@du.se   Ort/datum 

Emma: 070-428 07 64 h14emmkp@du.se 

 
___________________________________________________________________________ 

Marika Marusarz Fil.Dr. Lektor vårdvetenskap  Ort/datum 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 

Tfn: 023 – 77 84 85 E-post: mmr@du.se     
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1 (1)      Bilaga 5 

 
Författardeklaration  
 
   
Uppsatstitel: ______________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________  
 

 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i 

förberedelsearbete och utformning av uppsatsen.  

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett nedanstående moment. 

 

 
  

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.  Namnteckning  

 
 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar  

 

Emma Köpmans 

Frida Eriksson 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 

Emma Köpmans 

Frida Eriksson 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 

 

Emma Köpmans 

Frida Eriksson 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

 

 

Emma Köpmans 

Frida Eriksson 

 

 

 


