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Sammanfattning 
Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor ökar i västvärlden och orsakar folksjukdomar så som 
hjärtkärlsjukdom, cancer, sjukdomar i andningsorganen och diabetes. Hälso- och sjukvården uppmanas 
att arbeta med förebyggande metoder mot användandet av alkohol och tobak, inaktivitet och ohälsosam 
kost. Det saknas aktuell forskning som rör distriktssköterskors hälsofrämjande arbete på 
livsstilsmottagning, därför behövs erfarenheterna undersökas för att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet inom primärvården. Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orens teori om egenvård belyser vikten 
av sjuksköterskans roll att stärka patientens kapacitet till att själv ta makten över sin hälsa. Syftet med 
studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande på 
livsstilsmottagning. Metoden var kvalitativ med induktiv ansats där fem intervjuer gjordes med 
distriktssköterskor som arbetade på livsstilsmottagning förlagd på vårdcentral. Intervjuerna 
analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade två övergripande 
kategorier med fem underkategorier. Kategorin ”Barriärer i det hälsofrämjande arbetet” med 
underkategorierna ”Patientens nivå av hälsolitteracitet" och ”Patientens motstånd till egenvård” Den 
andra kategorin var ”Möjligheter med ett hälsofrämjande arbete” med underkategorierna 
”Individanpassa arbetet”, ”följa upp patientens levnadsvanor” och ”Samverkan med andra 
hälsoyrken”. Slutsats: Dorothea Orems teori går att applicera i distriktssköterskornas hälsofrämjande 
arbete, men den visar samtidigt att hälsolitteraciteten har betydelse för att individanpassa arbetet.  
Studiens resultat kan stödja liknande forskning för att skapa evidens.  Vidare forskning krävs för att 
undersöka om några verktyg används och i så fall, vilka verktyg och dess funktion för att utveckla 
strukturen i det hälsofrämjande arbetet på Livsstilsmottagning inom primärvården.
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Abstract 

Background: Unhealthy lifestyles are increasing in the Western world, causing widespread diseases 
such as cardiovascular disease, cancer, respiratory diseases and diabetes. The health services are 
encouraged to work with preventive methods against the use of alcohol and tobacco, inactivity and 
unhealthy diet. There is no current research related to nurses' health promotion in lifestyle clinics, 
hence it’s necessary to explore the experience to enable development in the area of health promotion in 
primary care. Nursing theorist Dorothea Orem's theory of self-care highlights the importance of the 
nurse's role to strengthen the patient's capacity to self take control of their health. The purpose of this 
study was to investigate the nurses' experience of working in health promotion lifestyle clinic. The 
method was qualitative inductive approach where five interviews were conducted with district nurses 
who worked on lifestyle clinics located at the medical center. Interviews were analyzed according 
Graneheim and Lundman's content analysis. The results showed two main categories with five 
subcategories. Category "Barriers in health practice" with subcategories "The patient's level of health 
literacy" and "The patient's resistance to self-care" The other category was "Possibilities with a health 
promotion" with the categories “Adapt practice", "Monitor the patient's living habits" and 
"Collaboration with other health professions.” Conclusion: Dorothea Orem's theory can be applied in 
the district nurses' health practice work, but it also shows that of health literacy is important to 
individualize the work. The study results could support similar research to create evidence. Further 
research is needed to investigate if some tools are used and if so, which and its function in the structure 
of health promotion at lifestyle clinic in primary care.   
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INLEDNING 
Folksjukdomar så som hjärtkärlsjukdom, cancer, sjukdom i andningsorganen och 
diabetes typ-2 som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor ökar mer och mer i de 
västerländska länderna (World Health Organisation [WHO], 2015). Med goda 
levnadsvanor som innebär minskad alkoholkonsumtion, minskning av tobaksbruk, 
fysisk aktivitet och hälsosam kost kan dessa sjukdomar förebyggas. Individer med 
goda levnadsvanor kan enligt WHO leva 14 år längre än individer med ohälsosamma 
levnadsvanor (ibid). Hälso- och sjukvården kommer ofta i kontakt med individer som 
har ohälsosamma levnadsvanor (Svensson & Hallberg, 2011; Persson, Mahmud, 
Hansson & Strandberg, 2014). I Sverige lever två tredjedelar av alla män och hälften 
av alla kvinnor med minst en ohälsosam levnadsvana (Socialstyrelsen, 2014). De 
flesta människor är positiva till förändring av sina levnadsvanor och önskar att få stöd 
i förändringsarbetet (ibid). Socialstyrelsen (2011) uppmanar hälso- och sjukvården att 
arbeta förebyggande med fyra olika negativa levnadsvanor: riskbruk av alkohol och 
tobak, inaktivitet och ohälsosam kost. I hälsofrämjande arbete är rådgivande samtal 
och uppföljning av patienters hälsa en central uppgift för distriktssköterskan 
(Carlfjord, Lindberg & Andersson, 2012; Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
[DSK], 2008).  Distriktssköterskor upplever att de hälsofrämjande insatserna inte 
prioriteras i deras dagliga arbete och de saknar stöd från ledning och organisation 
(Brobeck, Bergh, Odencrants & Hilding, 2013; Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking 
& Weinerhall, 2006). Socialstyrelsen (2011) har utvecklat övergripande riktlinjer för 
hur hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta hälsofrämjande och en organisatorisk 
lösning kan vara bedriva en livsstilsmottagning.   

 

BAKGRUND  
Hälsa, livsstil och levnadsvanor  

Svensson och Hallberg (2011) beskriver att hälsa, välbefinnande, livskvalitet och 
livsstil är vanligt förekommande begrepp som går in i varandra. Hälsa handlar om ett 
välbefinnande där de fysiska, psykiska, sociala och personliga behoven är i balans 
(WHO, 1986). WHO (2015) belyser att hälsans bestämningsfaktorer påverkar 
befolkningens hälsa oberoende om individen är sjuk eller frisk. Faktorerna handlar 
om individens relation till familj och vänner, boendeförhållande, ekonomi, utbildning, 
miljön och omgivning, genetik samt personliga egenskaper och beteende har påverkan 
av hälsan. Thomas, Bendtsen och Krevers (2014) beskriver att leva ett hälsosamt liv 
som en process för att uppnå sitt hälsoideal. Vidare menar Korp (2008) att ha hälsa 
innebär att kunna vara aktiv socialt i familjen, i intressen, i arbete eller föreningar, och 
att kunna ta beslut utifrån sina egna värderingar. Ett annat sätt att se på hälsa är 
upplevelsen av att känna välbefinnande och kunna njuta av livet, trots eventuella 
sjukdomar (Fagerlind, Ring, Brülde, Feltelius & Lindblad 2008). Svensson och 
Hallberg (2011) beskriver att begreppet livsstil kan ses utifrån två olika perspektiv. Ur 
det ena perspektivet beskrivs livsstil som en oberoende variabel, där individens egna 
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val av levnadsvanor påverkar hälsan och ur det andra perspektivet beskrivs livsstil 
som en beroende variabel där individens påverkas av de olika miljöerna som finns i 
samhället (ibid). Livsstilen har inte bara betydelse för individens hälsa utan speglar 
även individens liv genom personlighet och identitet (ibid). Livsstilen påverkas av 
omgivande faktorer som kultur, politik, ekonomi och samhälle (Svensson & Hallberg, 
2011; Persson et al, 2014; Korp, 2008). En livsstil kan vara att inte behöva 
kompromissa mellan önskemål och välbefinnande (Elgán, Axelsson & Fridlund, 
2009). Det finns ett samband mellan vilken livsstil individen har och hur mycket 
sjukvård som individen är i behov av (Socialstyrelsen, 2011). Levnadsvanerelaterande 
sjukdomar beror på individers omgivning och val av levnadsvanor (Svensson & 
Hallberg 2011). I denna uppsats används begreppet levnadsvana utifrån 
Socialstyrelsens förklaring: ”specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som 
individen själv kan påverka” (Socialstyrelsen, 2015). 
 

Hälsofrämjande arbete 

WHO (1986) definierade hälsofrämjande, i Internationella Health Promotion 
konferensen i Ottawa, som en process vilket ger individen möjlighet att öka 
kontrollen och förbättra sin hälsa samt ses som en pågående resurs i vardagen, inte 
som ett mål (ibid). Vid WHO’s Internationella konferens i Bangkok 2005, påvisades 
hälsans bestämningsfaktorers påverkan på det hälsofrämjande arbetet (WHO 2005). 
Fyra mål togs fram för att öka det hälsofrämjande arbetet och ett av målen var att 
varje medlemsland skulle ta ansvar för det hälsofrämjande arbetet. I propositionen En 
förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110 (2008) lades tyngd på att hälso- och sjukvård 
skulle arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ur ett folkhälsoperspektiv, 
genom att skapa miljöer som främjar hälsan och stödja den enskilda patienten till att 
själv kunna ta makten över sin situation och hälsa. Haglund och Tillgren (2009) 
menar att hälsofrämjande arbete utgår från sju olika principer; helhetssyn på hälsa, 
delaktighet, empowerment, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, vidmakthållande och 
social rättvisa. Enligt Pellmer, Wramner & Wramner (2012) kan ett hälsofrämjande 
arbete bli effektivt genom en tydlig organisation. Detta kan förklaras utifrån; hur 
resurserna används på bästa sätt för befolkningens hälsa, tvärprofessionellt samarbete 
utifrån hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande arbetet bör ses som en 
långsiktig process samt utföras av personal med folkhälsovetenskap (ibid). Tengland 
(2010) beskriver hälsofrämjande som en aktivitet, där målet är att stödja hälsan i 
positiv riktning. Det går att främja hälsa utan att förebygga sjukdom, men det går inte 
att förebygga sjukdom utan att främja hälsa (ibid). För att individen ska kunna 
förändra sina levnadsvanor och förbättra eller bibehålla sin hälsa behöver individen 
förstå, ta till sig och använda information och sina färdigheter samt ha modet att 
utföra förändringsarbetet (WHO, 1998). Hälsolitteracitet är ett komplext begrepp som 
innehåller många olika faktorer som påverkar individens hälsa, vilket innebär att 
personal och individen måste samarbeta utifrån individens situation och olika faktorer 
runtomkring hälsan (Mårtensson & Henning, 2011). Med hög hälsolitteracitet menas 
att individen har utvecklade personliga förutsättningar, har social och kognitiv 
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förmåga samt besitter lättillgänglig, tillförlitlig och relevant information, vilket 
används aktivt och självständigt för att kunna lösa hälsoproblem. Vid låg 
hälsolitteracitet kan det uppstå svårigheter för individen att fullfölja rätta instruktioner 
för olika behandlingar som främjar hälsan (ibid). Socialstyrelsen (2011) beskriver 
betydelsen av att hälso- och sjukvårdspersonal har ett hälsofrämjande förhållningssätt 
i det sjukdomsförebyggande arbetet. Det innebär att patienten ska erbjudas stöd i form 
av samtal och dialog; enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerade rådgivande 
samtal. Hälso- sjukvårdspersonal ska kunna ställa frågor om levnadsvanor och göra 
en bedömning av patienterna, oavsett eventuell sjukdom, upplevd hälsa och ohälsa. 
Hos en del patienter faller det sig naturligt att prata om levnadsvanor då sjukdomens 
symtom är kopplade till ohälsosamma levnadsvanor. Genom att ge stöd, kunskap och 
verktyg kan patienten själv ta makten över sin egen hälsa och lyckas göra en 
levnadsvaneförändring. Det är viktigt att patienten bemöts med ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som utgår ifrån patientens upplevelse av levnadsvanor och motivation 
samt att frågorna ställs med respekt och lyhördhet inför patientens inställning till 
samtal om levnadsvanor, värderingar och förväntningar. Frånvaron av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt riskerar att skapa obehag, skuldbeläggning och ohälsa 
samt att högt ställda krav kan orsaka att patienten förlorar sin självtillit och att 
levnadsvaneförändring uteblir (ibid).  

 

Primärvårdens roll 

I Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 beskrivs primärvården som en del i öppen hälso- 
och sjukvården utan begränsning till sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Den ska 
ansvara för grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver specialist kompetens eller sjukhus vård (Hälso- och 
sjukvårdslag, 1982:763). Primärvården ligger närmast befolkningen och är den första 
kontakten i vårdkedjan för patienten (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Olika 
personalkategorier arbetar i team vilket skapar möjligheter i primära, sekundära och 
tertiära insatser i det hälsofrämjande arbetet (ibid). Hälso- sjukvårdspersonal har 
kunskap om livsstilsfaktorer och hälsorisker i befolkningen för att kunna arbeta 
hälsofrämjande inom primärvården (Wilhelmsson & Lindberg, 2009, och Johansson, 
Weinehall & Emmelin, 2010). Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att 
sjuksköterskeledd mottagning där hälsofrämjande arbete mot olika 
folkhälsosjukdomar ger minskad mortalitet och morbiditet samt ökar 
kostnadseffektiviteten.  Socialstyrelsen (2011) belyser att instiftandet av en 
mottagning inom primärvården med inriktningen mot livsstil, kan vara ett sätt att 
organisera det hälsofrämjande arbetet, där oftast det hälsofrämjande arbetet kring 
levnadsvanor sker på individuell nivå men där kan även ges möjligheter att arbeta 
med patientgrupper. Varje enskild vårdcentral får utforma sin egen organisation eller 
mottagning utifrån Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
(Socialstyrelsen, 2011).  I föreliggande studie kommer begreppet livsstilsmottagning 
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med definitionen en distriktssköterskeledd mottagning på vårdcentral med inriktning 
att arbeta med patienter och deras levnadsvanor.  

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Ett av distriktssköterskans arbetsområden är att arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande (DSF, 2008). Distriktssköterskorna ska arbeta evidensbaserat 
mot målet att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa med hjälp av 
reflektion, kritiskt granska, beskriva olika situationer, se och hitta nya idéer som 
sedan genomförs och utvärderas (DSF, 2008).  

Brobeck et al. (2013) beskriver att distriktssköterskor är positivt inställda till att arbeta 
hälsofrämjande med önskan om att arbeta mer med detta men de upplever att det 
saknas brist på engagemang och stöd från organisationen om hur hälsofrämjande 
arbete ska prioriteras. I Wilhelmsson och Lindbergs (2009) studie uttryckte 
distriktssköterskorna att de behövde arbeta patientcentrerat för att kunna stödja och 
stärka patienten och dennes familj samt visa respekt inför patienternas autonomi, 
integritet och unikhet. Behovet av stöd kan variera beroende på situation eller miljö. 
Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att stödja individerna till en 
levnadsvaneförändring beskrivs som en utmaning (Svenningsson, Hagberg & Gedda, 
2011). Personalens uppgift är att vägleda och förbättra varje enskild individs 
förståelse till en bättre hälsa genom sin kompetens inom medicin och omvårdnad. Det 
handlar om att skapa ett samarbete med hänsyn till patienternas unika situation, 
behov, kunskap och krav samt hitta kärnan genom att balansera coachning och 
försiktighet. (ibid). Flera studier visar att sjuksköterskor kan uppleva tidsbrist som 
hindrar dem att arbeta med levnadsvanor eftersom det kräver mycket tid (Brobeck et 
al., 2013; Jerdén et al., 2006; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). En känsla av tidsbrist 
kan bero på att medicinskt sjukvårdsarbete ses som en skyldighet och något som 
måste prioriteras framför det hälsofrämjande arbetet (Carlfjord et al., 2012; Mahmud, 
Olander, Eriksén, & Haglund 2013; Jerdén et al., 2006). För att distriktssköterskor ska 
kunna arbeta hälsofrämjande behövs stöd på organisatorisk nivå. Det är också av vikt 
att chefer på vårdcentraler ger uttryck för att förändring av levnadsvanor är av 
betydelse (Carlfjord et al., 2012; Mahmud et al., 2013). Många distriktssköterskor 
upplever brister i målformulering och långsiktig planering, vilket påverkar strukturen 
i arbetet och att de inte får arbeta så mycket hälsofrämjande som de önskar. Enligt 
Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall (2010) ansåg distriktssköterskorna att 
deras hälsofrämjande arbete kunde förändras om övrig personal såg dem som ett 
verktyg och om det fanns en balans mellan resurser och arbetsuppgifter, 
handlingsfrihet och engagemang från organisationen. För att detta ska kunna ske 
behövs en förändring av hälso- och sjukvården, ett paradigmskifte, som genomsyras 
av hälsofrämjande arbete istället för det traditionella patogena perspektivet (ibid). 
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Teoretisk ram 

Dorothea Orems egenvårdsteori består av tre relaterande teorier: egenvård, 
egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001).  Egenvårdsteorin ses som en 
målinriktad aktivitet som omfattar både människans möjligheter och begränsningar i 
livet, människans natur och mognad (ibid). 

Egenvård innefattar målinriktade aktiviteter som individerna själv har eget ansvar för, 
tar initiativ till och själv utför i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande 
(Orem 2001). Målet med egenvård är att säkerställa en normal funktion, utveckling 
och hälsa. Egenvårdsbehoven måste vara identifierade och medvetandegjorda för att 
en egenvårdshandling ska kunna utföras. Valet av aktiviteter kan variera beroende på 
vilka kulturella och sociala miljöer som funnits och finns runt patienten samt via 
interpersonliga relationer och kommunikation. När Orem beskriver begreppet miljö 
lägger hon stor tyngd på att familjen, den sociala gruppen och kulturen kring 
individerna är av betydelse för individernas inlärning av egenvården. Det är av 
betydelse att kunna ändra på gamla inlärda vanor i samband med att det uppstår 
förändringar i egenvårdsinsatserna. När egenvårdskraven är större än 
egenvårdskapaciteten blir det obalans i egenvården och då kan det behövas hjälp från 
någon annan person. Dessa begränsningar kallar Orem för egenvårdsbrist och denna 
brist kan vara orsakad av yttre och inre faktorer. En inre faktor kan vara ålder, där 
åldern kan medföra åldersrelaterande begränsningar i egenvården. Yttre faktorer kan 
vara specifika livshändelser eller att miljön som patienterna lever i gör att patienterna 
blir mer eller mindre oförmögen att tillgodose sina allmänna eller specifika behov. 
Enligt Orem är egenvård och egenvårdsbrist sammanlänkade med varandra. I 
omvårdnadssystemet kommer sjuksköterskan och närstående att länkas ihop med 
patienterna som har en egenvårdsbrist. Sjuksköterskor använder kunskap och 
färdigheter för att besluta om det finns en obalans i individernas egenvård och om 
omvårdnad är nödvändig. När egenvårdsbehoven har identifierats av sjuksköterskorna 
kan de enligt Orem använda sig av fem övergripande stödjande metoder att göra något 
för individerna; att handleda, att ge psykiskt och fysiskt stöd, att skapa en miljö som 
leder till utveckling och att undervisa (ibid). 

Begreppen hälsa och välbefinnande beskriver Orem som två olika tillstånd hos 
individerna (Orem, 2001). Begreppet hälsa förklaras som ett tillstånd som är 
personligt med både subjektiva och objektiva sidor. Hälsa karakteriseras av friskhet 
och ser till hela människans fysiska och psykiska funktionsförmåga. Välbefinnande 
beskrivs som ett tillstånd av hur människan själv upplever sin livssituation utifrån 
välbehag, glädje och harmoni samt en känsla av personlig utveckling oavsett 
motgångar i livet, nedsatt funktion eller sjukdom.  (ibid). 
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PROBLEMFORMULERING 
Hälsofrämjande arbete så som rådgivande samtal kring levnadsvanor och uppföljning 
av patienters hälsa är centrala uppgifter i distriktssköterskornas arbete (Carlfjord et 
al., 2012; DFS, 2008). Distriktssköterskor kommer ofta i kontakt med patienter som 
har olika folkhälsosjukdomar vilket kan bero på ohälsosamma levnadsvanor 
(Socialstyrelsen, 2011; Svenningsson, et al, 2011; Persson et al, 2014). För att ett 
hälsofrämjande arbetssätt ska bli effektivt krävs en organiserad planering (Pellmer, 
Wramner & Wramner, 2012). Socialstyrelsen (2011) menar att instiftandet av 
livsstilsmottagningar kan vara ett organiserat sätt, att bemöta patienter som behöver 
göra en levnadsvaneförändring. Det saknas aktuell forskning som rör 
distriktssköterskors hälsofrämjande arbete på livsstilsmottagning, därför behövs 
erfarenheterna undersökas för att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom 
primärvården. 

 

SYFTE  
Syftet var att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande 
på livsstilsmottagning.  

 

METOD  
DESIGN 
Då studiens syfte var att undersöka distriktssköterskornas erfarenheter av att arbeta 
hälsofrämjande på livsstilsmottagning, valdes en kvalitativ intervjustudie med 
induktiv ansats.  Den kvalitativa metoden inhämtar kunskap utifrån informantens 
subjektiva upplevelse av sin omvärld, såsom erfarenheter, tankar och upplevelser som 
sedan tolkas utifrån innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003). Induktiv ansats 
innebär att forskaren går ut i verkligheten med ett öppet och anpassningsbart 
förhållningssätt för att inhämta ny kunskap. 

 

URVAL 
För att kunna hitta lämpliga livsstilsmottagningar för deltagande i studien gjordes en 
allmän sökning på Internet med sökorden ”Livsstilsmottagning”, vilken 
kompletterades med länen ”Halland”, ”Skåne” och ”Kronoberg” var för sig. 
Inklusionskriterierna för livsstilsmottagningen var att den drevs på vårdcentral med 
minst en verksam distriktssköterska. Distriktssköterskorna skulle har erfarenhet av att 
arbeta på livsstilsmottagning samt att vårdcentralen skulle ligga i södra Sverige. Sju 
vårdcentraler kontaktades som matchade sökningen, oberoende av geografiskt läge 
eller om de bedrevs i privat eller offentlig regi. Avdelningschefer och ansvariga 
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distriktssköterskor på vårdcentralerna kontaktades via e-post och/eller telefon. 
Muntlig och skriftlig information om studiens syfte och metod delgavs samt förfrågan 
om medverkan i studien. Två vårdcentraler exkluderades då svar från respektive 
avdelningschef inkom sent. Fem distriktssköterskor, varav två män och tre kvinnor 
deltog i studien. Distriktssköterskorna hade 1-21 års yrkeserfarenhet som 
distriktssköterska. En distriktssköterska hade utöver sedvanlig 
distriktssköterskeutbildning även utbildning i diabetes och Astma/KOL. Fyra 
vårdcentraler bedrevs i offentlig regi i Halland, Kronoberg respektive Skåne. Tre 
vårdcentraler låg i tätort och två stycken på landbygden.  

 

DATAINSAMLING 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Informanterna fick information om 
studiens syfte och att medverkan var frivillig. Skriftligt samtycke inhämtades innan 
intervjun påbörjades. Intervjun bestod dels av semistrukturerade frågor som tog upp 
bakgrundsdata och dels öppna frågor som berörde informantens erfarenheter (bilaga 
A). De öppna frågorna kompletterades med följdfrågor så som; ”Kan du beskriva det 
här samtalet lite mer?” så att distriktssköterskornas svar skulle bli uttömmande och ge 
en så klar bild som möjligt av deras erfarenheter utifrån Polit och Beck (2012). Båda 
studenterna närvarade under intervjuerna, en student genomförde intervjun och den 
andre satt med och hade möjlighet att ställa kompletterande frågor. Varje enskild 
intervju tog 25-40 minuter som spelades in och transkriberades ordagrant. 

 

DATABEARBETNING 
Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod (Graneheim & Lundman, 
2004). Inspelningarna lyssnades på och texterna lästes genom enskilt flera gånger. 
Bakgrundsdata från intervjufrågorna användes för att få en beskrivande helhet och 
ökad förståelse för analysen av de öppna frågorna. Från den transkriberade texten 
plockades meningar och fraser som svarade mot syftet, så kallade meningsbärande 
enheter. Dessa enheter kondenserades till mindre enheter utan att de förlorade sitt 
innehåll och behöll den essentiella betydelsen. De meningsbärande enheterna och 
kondenseringen gjordes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt så att 
samstämmighet rådde. Tillsammans diskuterades likheter och skillnader mellan 
koderna och de koder som hade likande betydelse delades in i subkategorier och 
kategorier. Exempel på dataarbetningen av innehållsanalysen visas i tabell 1.   
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Tabell 1. Exempel på databearbetning utifrån innehållsanalys    

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

”Om de själva har den insikten. Så 
får man arbeta utefter det. Det 
handlar mycket om att få patienten 
att själv komma till insikt… att 
något är fel i deras livsstil. Det är 
ju den viktiga biten. Jag kan ju 
komma med mycket pekpinnar, 
men är de inte mottagliga för att 
göra en förändring så leder inte 
det någon vart.” (V) 

Det handlar om att få 
patienten om att komma 
till insikt om att något 
är fel i deras livsstil. Är 
de inte mottagliga för 
en förändring så leder 
inte det någon vart.  

kunskapsbrist Patientens nivå 
av 
hälsolitteracitet 

Barriär i det 
hälsofrämjande arbetet 

Men jag tycker att det individuella 
måste finnas i det, för alla har 
olika bekymmer och problem och 
då får man lägga det på det 
individuella planet, tycker jag… 
om man informerar.” (III) 

Det individuella måste 
finnas för alla har olika 
bekymmer 

 Det 
individuella 
måste finnas  

Individanpassa 
arbete 

Möjligheter med ett 
hälsofrämjande arbete  

 
 
 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE  
Etikansökan godkändes lokalt av etikprövningsgruppen inom Akademin för Hälsa och 
Välfärd på Högskolan i Halmstad: diarienummer: UI2015/8. 

Avdelningschefen blev informerad via telefon eller e-post om studien och förfrågan 
ställdes om vilken distriktssköterska som kunde frågas om deltagande i studien. 
Distriktssköterskorna tillfrågades via telefon om deltagande. Informanterna fick 
muntlig och skriftlig information om studiens syfte och genomförande samt gav sitt 
skriftliga informerade samtycke till att delta i studien och fick veta att de när som 
helst kunde avbryta deltagandet utan att ange något skäl till det. Informanterna fick 
också information om att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Sveriges 
författningssamling [SFS], 2003:460). Informanten valde en plats där intervjun kunde 
ske samt gav sina muntliga godkännanden till att båda forskarna närvarade under 
intervjun. Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg, då studenterna ville vara säkra 
på att svaren var spontana.  

 

RESULTAT 
I resultatet framkom två kategorier och fem underkategorier. Kategorierna beskrev 
distriktssköterskornas erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande på livsstilsmottagning 
och det resulterade i två övergripande kategorier med fem underkategorier. Kategorin 
Barriärer i det hälsofrämjande arbetet påvisade svårigheter med patientens nivå av 
hälsolitteracitet och patientens motstånd till egenvård. Den andra kategorin var 
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möjligheter med ett hälsofrämjande arbete där underkategorierna belyste 
individanpassa arbetet, följa upp patientens levnadsvanor och samverkan med andra 
hälsoyrken. Analysens resultat visas i en översiktstabell (tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat översikt Distriktssköterskors erfarenhet av att arbeta på livsstilsmottagning 
Kategori Underkategori 
Barriärer i det hälsofrämjande 
arbetet 

patientens nivå av 
hälsolitteracitet 

patientens motstånd till 
egenvård 

 

möjligheter med ett 
hälsofrämjande arbete 

individanpassa 
arbetet 

följa upp patientens 
levnadsvanor 

Samverkan med 
andra hälsoyrken. 

 
 
 
BARRIÄRER I DET HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET  
Patientens nivå av hälsolitteracitet  

Distriktssköterskorna belyste att patienternas medvetenhet om ohälsosamma 
levnadsvanor och deras risker såg olika ut, vilket yttrade sig i att de låg på olika 
nivåer vad det gällde kunskap om hälsa och goda levnadsvanor. Distriktssköterskorna 
beskrev att hälsolitteraciteten angående levnadsvanors påverkan på hälsan hos 
patienter i olika generationer kunde skilja sig åt. Patienterna i högre ålder upplevdes 
ibland ha större tilltro till läkemedel än hälsosamma levnadsvanors positiva effekter 
på hälsan.  

Det kan jag nog känna att många tror inte att man kan bli bättre […] 
Alltså större tilltro till tabletter än att man faktiskt kan förändra sitt sätt 
att leva. Att det ger mycket större effekt många gånger […]. (dsk I) 

Svårigheter i arbetet var att korrigera information som patienterna uppgav vid 
hälsosamtalet. Det fanns patienter som hade införskaffat sig kunskap via media och 
internet, men ibland överrensstämmde den inte med evidensbaserad vård. 
Distriktssköterskorna upplevde att patienterna hade behov av information om hälsa 
och hälsofrämjande åtgärder, exempelvis hur kost, motion och vikt påverkade 
varandra. En barriär kunde vara att patienterna saknade förmågan att förstå och tolka 
hälsoinformation vilket kunde visa sig som rädsla eller oro. 

Att folk är så himla rädda, liksom, om det har lite för högt blodtryck och 
det är nästan så att de tror att de ska inte överleva helgen. Nä men jag 
kan känna att ofta får man bara lugna människor att det inte är så 
farligt. Okey det är lite på gränsen med det är liksom ingen fara, liksom. 
(dsk I)   
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Kulturella skillnader, såsom språk och/eller livsåskådning, kunde vara en barriär i 
hälsokommunikationen mellan distriktssköterskorna och patienterna. Det fanns 
erfarenhet av att distriktssköterskorna saknade kunskap om andra kulturers 
levnadsvanor, eftersom dessa grupper av patienter hade ett annat behov av 
information jämfört med patienter födda i Sverige.  

På våran vårdcentral har vi […] invandrare, som har ett helt annat tänk 
på vad de äter och så de äter ju inte samma saker som vi. Och det är ju 
många gånger svårt att veta om det bröd de äter […] hurdan man 
jämföra det med våra bröd? Så det är ju inte så enkelt. (dsk IV) 

 

Patientens motstånd till egenvård 

Distriktssköterskorna uttryckte att patienterna brydde sig om sin hälsa, hade önskemål 
om viktminskning, ett bra blodtryck och om att minska eller undvika 
läkemedelsbehandling, men styrkan av motivation som drivkraft var olika. Under det 
första samtalet kunde det framkomma att motivationen inte var tillräcklig för att göra 
den förändring som krävdes.  Yttre faktorer kunde vara en barriär som orsakade svag 
motivation vilket påverkade egenvårdens resultat.   

Många av de här patienterna har många kringliggande problem […]då 
är det… kanske svårt att ta sig an och sluta att röka eller gå ner i vikt 
eller något liknande om du dessutom har väldigt stora psykiska problem 
eller problem hemma eller, ja… eller vad det nu kan vara.(dsk III) 

En annan barriär som kom upp var att det kunde ta tid och flera samtalstillfällen innan 
patienterna hittade tillräckligt med motivation till sin levnadsvaneförändring. Detta 
upplevdes ibland av distriktssköterskorna som en utmaning, att nå fram till 
patienterna och stärka motivationen. 

Det förekom att patienter med egenvårdsbrist försökte lägga sina problem i 
distriktssköterskornas händer och ville att hon eller han skulle lösa problemen. 
Beskrivningar gavs på att patienter kunde vara mycket fokuserade på kosten och att 
de hade förväntningar på att få färdiga menyer och instruktioner om hur maten skulle 
tillagas. Distriktssköterskorna uppgav att det var viktigt att tydliggöra för patienterna 
att de själva var tvungna att utföra förändringen i det hälsofrämjande arbetet.  

Man måste ha patienten med sig för att det ska fungera. […] Man talar 
om riskfaktorerna, sen kan man inte göra mer, sedan väljer de själva. 
(dsk II) 

 

 10 



 

MÖJLIGHETER MED ETT HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET  
Individanpassa arbetet 

Samtalet var utgångspunkten för distriktssköterskornas arbete på 
livsstilsmottagningen. Det upplevdes som viktigt att skapa en god relation som gav 
förtroende så att patienten skulle känna trygghet och våga berätta om sin livssituation 
och därifrån gjordes en bedömning om ifall det fanns ohälsosamma levnadsvanor. 
Distriktssköterskorna uppgav att de inte använde sig utav någon specifik 
samtalsmetod. Det individuella samtalet var det mest vanligt förekommande, men 
patientutbildning i grupp kunde vara ett komplement vilket distriktssköterskorna hade 
positiva erfarenheter av. Det möjliggjorde att distriktssköterskorna kunde nå ut till ett 
större antal patienter samtidigt.   

Vi har haft grupper här förut med arabiska kvinnor […] där vi pratat 
kvinnohälsa, ryggar och skelett. […] Vi haft grupper om 10-12 stycken 
och då har vi haft sjukgymnaster och diabetessköterskor. Vi har varit 
involverade så har vi suttit i grupp och pratat. Man har fått ställa frågor, 
frågor och frågor. (De var) jättenöjda. (dsk IV) 

Distriktssköterskorna kunde använda sig utav vårdprogram eller hälsoenkäter vilket 
gav struktur för hälsosamtalet. Med utgångspunkt från svaren eller genom öppna 
frågor gavs möjligheten för patienten att beskriva sin livssituation utifrån hur 
vardagen såg ut, vilka behov och önskemål han eller hon hade. Det kunde 
framkomma i samtalet att patienter upplevde sig ha hälsa, men genom kartläggning 
och mätbara värden påvisades en eller flera levnadsvanor, hälsoproblem eller sjukdom 
som patienten behövde ta ställning till för att kunna sätta upp mål för  förändringen. 

Gå genom de stora sakerna, det vill säga kost, motion, rökning, alkohol 
[…]Hur ens vardag ser ut och sedan benar jag ner det lite. Varje del för 
sig. […] patienterna får beskriva deras vardag. Och hur de ser på sin 
vardag. […] Om de själva har insikt […] så får man arbeta utefter det. 
(dsk V) 

Vi har fångar många och vi har många som har… blivit mycket bättre. 
Sen upptäcker man mycket annat också på en sådan här 
livsstilsmottagning. Hyperthyreos har jag upptäckt, någon som var 
jättedålig.  Så att det finns enormt mycket och ta på. (dsk II) 

Distriktssköterskorna såg det som en möjlighet att individanpassa det hälsofrämjande 
arbetet genom att hitta den unika aktiviteten som fungerade för den enskilde patienten 
för att lyckas med sin förändring. Det fanns positiva erfarenheter av att patienter som 
själva tog ansvar för och utförde egenvård även lyckades med sin 
levnadsvaneförändring.   
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Följa upp patientens levnadsvanor 

Distriktssköterskorna intog en stödjande/coachande roll genom att erbjuda 
uppföljning. Erfarenheterna visade att uppföljningen anpassades efter individens 
önskemål, behov och det kunde ske med olika intervaller. Det kunde handla om att 
följa ett blodtryck som låg i riskzonen, utvärdera av olika mål eller upprepa av 
information. En del patienter hade behov av att komma på regelbundna återbesök. 
Distriktssköterskorna uppgav även att de inte ville avsluta uppföljningen av vissa 
patienter utan att patienterna ofta ombads att komma tillbaka på återbesök.  

Jag har några stycken kvar som jag känner att jag inte släpper, så… som 
kommer tillbaka och vill komma tillbaka. Det är aldrig någon som ringt 
och sagt ”Nej, jag vill inte gå på det här” eller någonting. (dsk II) 

Distriktssköterskorna hade möjlighet att individanpassa uppföljningen efter patientens 
mål. Det kunde vara vitalparametrar såsom blodtrycksmätning, viktkontroller, 
blodprover eller modern teknik som olika appar i mobiltelefon, motiverande samtal 
och utvärderingar av de individuella målen.  

Jag har […] haft någon som […] upptäckt en app med stegmätare som 
vi har i moderna telefoner. Vi utgick ifrån den […] under några möten 
med honom, för han tyckte att det var lite roligt. Han hade ett genomsnitt 
på 2000 steg om dagen […]. Vi sa […] att då försöker vi till nästa möte 
att du ska […] få det till cirka 3000 steg om dagen […]. (dsk V) 

 

Samverkan med andra hälsoyrken 

Samarbetet mellan olika yrkeskategorierna på vårdcentralen behövdes, dels för att 
hitta de patienter som var i behov av levnadsvaneförändring och behandling samt 
uppmärksamma om livsstilsmottagningens existens.  Patienterna kunde bli 
rekommenderade till livsstilsmottagning av läkare för att göra 
levnadsvaneförändringar i första hand framför medicinsk behandling. Det förekom 
också att patienter först kom till distriktssköterskorna för att samtala om levnadsvanor 
och att då symtom på sjukdom eller ohälsa upptäcktes, varefter det togs kontakt med 
vederbörande yrkeskategori.   

För att få en helhet kring levnadsvaneförändringarna kunde teamarbete mellan olika 
yrkeskategorier användas, där varje yrkesperson fick tillfälle att prata om sitt område. 
Det kunde vara dietist, sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut, kurator eller 
undersköterska som pratade om sina specifika områden enskilt eller i olika 
patientutbildningsgrupper.  
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DISKUSSION 
METODDISKUSSION 
Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys valdes då det var 
distriktssköterskors erfarenheter som skulle studeras. Begreppen tillförlitlighet, 
giltighet och överförbarhet användes för att uppnå trovärdighet i denna studie.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks tillförlitligheten i studien av att 
analysprocessen är väl beskriven. Intervjuerna genomfördes i lugn miljö på 
informanternas arbetsplats som de själva hade valt, för att skapa trygghet i intervjun 
och ett intresse hos informanten (Polit & Beck, 2012). Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) bör intervju materialet som används i analysen ses ur sitt 
sammanhang utifrån informanternas livssituation, personlig historia och rådande 
kultur vilket sedan har betydelse i tolkningen av textmaterialet. Tillförlitligheten kan 
ha stärkts av att båda intervjuarna var med under alla intervjuer eftersom reflektioner 
och diskussioner har förts utifrån den visuella bilden av informanternas kultur på 
livsstilsmottagningen tillsammans med bakgrundsfakta i intervjuguiden (bilaga 1). 
Semistrukturerade frågor ställdes kring distriktssköterskans erfarenheter där 
informanterna fick möjlighet att utveckla sina svar. I slutet av intervjun tillfrågande 
informanten om han/hon hade något att tillägga, för att säkerställa att hon/han hade 
fått säga allt som ville sägas. Båda intervjuarna saknar erfarenhet av att utföra 
semistrukturerade intervjuer vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Däremot kan 
giltigheten ökat eftersom båda intervjuarna deltagit i alla intervjuerna och kunnat 
ställa kompletterande frågor för att distriktssköterskornas svar skulle bli mer 
utvecklande och tydligare. Transkribering och bearbetning gjordes enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Den som gjorde intervjun transkriberade texten inom ett par 
timmar för att reflektioner och tankar skulle bibehållas. Därefter lyssnade den andre 
på intervjun samt korrektur läste texten så att materialet överensstämde med varandra. 
Inför analysen lyssnades och lästes texten flera gånger vilket stärker tillförlitligheten 
att resultatet stämde med syftet. Enskilt plockades meningsbärande enheter ur texten 
och diskuterades gemensamt. Tillsammans gjordes kondensering, vilket gjorde att 
reflektioner och diskussioner fortsatte tills underkategorier och kategorier gemensamt 
överensstämde med båda intervjuarnas uppfattning. En svårighet med kvalitativa 
intervjuer i informanternas svar kan se ut på olika sätt och svaret kan passa in i flera 
kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta har upplevts under 
analysen och den har gjorts om flertalet gånger samt mycket tid har lagts på 
bearbetningen. Tillförlitligheten stärks av att analysen är väl genomarbetad. 

 

Giltigheten ökar med antalet variationer i kvalitativ forskning (Graneheim & 
Lundman, 2004). Urvalet i studien är väl beskrivet, men begränsningen till 
benämningen livsstilsmottagning gjorde att andra mottagningar med liknade 
verksamhet med annan benämning exkluderades. Detta begränsade urvalet och 
andelen potentiella informanter blev få samt svårigheter att få tag i deltagare. Detta 
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kan ses som en brist, men detta blev uppenbart en bit in i studien för studenterna som 
inte hade denna förförståelse innan studien påbörjades. Om studien skulle göras om 
bör beaktande tas om att mottagningar inom primärvård som arbetar specifikt med 
levnadsvanor kan benämnas olika i olika regioner. Distriktssköterskorna var mycket 
engagerade och intresserade av det hälsofrämjande arbetet och hade en positiv 
inställning till deltagande i studien. Avdelningschefers upplevda brist på tid gjorde att 
bokningar av intervjuer försköts. I de fallen där avdelningschefen kontaktades först, 
tog det längre tid att få svar om godkänt deltagande än i de fallen där 
distriktssköterskorna var första kontakt. Intresset kan också ha ökats då informanten 
inte behövde någon restid till annan plats, utan intervjuarna kom till informanten och 
tidsresursen gick enbart till intervjun. Giltigheten stärktes av att det fanns 
distriktssköterskor med varierande yrkeserfarenhet samt vårdcentralernas geografiska 
område som representerade stad och landsbygd. Distriktssköterskornas 
yrkesverksamma år skiljde sig åt men svaren från intervjuerna liknade ändå varandra. 
En distriktssköterska hade ett års yrkes erfarenhet som distriktssköterska vilket kan ha 
påverkat giltigheten. Andra inklusions- och exklusionskriterier skulle kunna ha 
använts så som ett visst antal yrkesverksamma år som distriktssköterska, 
tjänstgöringsår på livsstilsmottagning eller liknade mottagningar för att öka 
giltigheten. Då sökning gjordes på Internet är chansen liten att träfflistan blir 
densamma, men det bedöms ändå ha liten påverkan angående giltigheten. Patienters 
socioekonomiska tillhörighet har inte beskrivits, eftersom patienter fritt kan välja 
vilken vårdcentral de vill tillhöra. Detta gör att patienters socioekonomiska situation 
inte speglar tidigare indelningar då patienter tillhörde en vårdcentral i ett specifikt 
område samt generella slutsatser kan inte tas över vilka behov patienter tros ha eller 
vilka levnadsvanor som är mest representativa. Livsstilsmottagningarnas verksamhet 
hade varit aktiva under olika lång tid och var olika prioriterade i det dagliga arbetet 
samt i den egna organisationen. Förförståelse förändras under tolkningsprocessen och 
den objektiva synen får inte påverkas av personliga erfarenheter (Olsson & Sörensen, 
2011). Studenterna hade erfarenheter kring arbetet med levnadsvanor och dess 
påverkan på hälsan utifrån sjuksköterskeperspektiv. Djupare förförståelse växte fram 
under intervjuernas gång och andra följdfrågor kan ha ställts men gör att svaren har 
fått andra infallsvinklar och ökat variationen i svaren.  Däremot har samma 
intervjuguide använts för att behålla objektiviteten och strukturen under alla intervjuer 
vilket kan har påverkat giltigheten av textmaterialet. För att tydliggöra 
analysprocessen, finns den som exempel i tabell 1 och 2 (Graneheim & Lundman, 
2004) vilket stärker tillförlitligheten med sin överskådlighet. Citat från intervjuerna 
har lyfts fram, vilket stärker resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Giltigheten stärks av att en noggrann metod och analys beskrivning har gjorts. Detta 
gör att läsaren får möjlighet att bedöma giltigheten och tolkningar i studien. I en 
kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på djupare tolkning av materialet vilket innebär 
att kvalitén har större betydelse än antalet intervjuer (Graneheim & Lundman 2004) 
och skulle få större tyngd tillsammans med liknande studier. 
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I bedömningen av trovärdighet ingår även om studien är överförbar till andra grupper 
eller situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Det är upp till läsaren att avgöra om 
tillförlitligheten och giltigheten av metoden resultatet är överförbart till andra 
distriktssköterskor eller verksamheter.  

 

RESULTATDISKUSSION 
Barriärer i det hälsofrämjande arbetet 

I denna studies resultat framkom att graden av hälsolitteracitet hos patienterna låg på 
olika nivåer av medvetenhet angående hälsa och goda levnadsvanor. Denna 
medvetenhet påverkades av olika faktorer så som patientens generation, tillgång till 
information och kulturella skillnader. Orems teori om egenvård bygger på en 
målinriktad aktivitet som utformas efter individens begränsningar och möjligheter, 
den målinriktade aktiviteten kallas egenvård och utförs av patienten själv (Orem, 
2001). För att patienten själv ska kunna utföra egenvård måste egenvårdsbehoven 
vara identifierade och medvetandegjorda hos patienten för att det ska leda till 
handling (ibid). I begreppet hälsolitteracitet tas hänsyn till individens förutsättningar 
så som sociala och kognitiva förmågor samt lättillgängligheten av tillförlitlig och 
relevant information för att kunna tillgodose sig hälsoinformation (Mårtensson & 
Hensing, 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal försöker lära patienter och öka deras 
förståelse inför sambandet mellan deras val av levnadsvanor och önskat hälsotillstånd 
utifrån deras egna specifika situation (Svenningsson et al, 2011). Nymberg och 
Drevenhorn (2015) uppger patienters önskemål om att sjuksköterskans 
kommunikation om levnadsvanor bör vara tydlig och enkel, vilket var positivt för 
patienternas förståelse angående riskerna med dåliga levnadsvanor. Hinder mellan 
distriktssköterskan och patienten kunde vara olika kultur och språk (Hörnsten et al, 
2013; Persson et al, 2014). 

Orem (2001) beskriver, i sin teori om egenvård, att faktorer påverkar individens 
initiativ till och val av målinriktade aktiviteter samt vikten av att sjuksköterskan tar 
hänsyn till individens omgivande faktorer i mötet med individen (Orem, 2001). Enligt 
Mårtensson och Hensing (2011) handlar en hög hälsolitteracitet inte bara om 
läskunnighet och medicinsk förståelse utan också om individens möjlighet via dialog 
diskutera frågor kring hälsa och med kunskap kunna ta rätt hälsobeslut. Om hälso- 
sjukvårdspersonal använder sig av individens egenintresse av hälsa på rätt sätt kan 
individen bli en aktiv samarbetspartner istället för en passiv vårdkonsument (ibid). 
Enligt Nymberg och Drevenhorn (2015) uttryckte patienter att de ville ses som en 
individ i mötet med sjuksköterskan på livsstilsmottagningen där de ville uppmuntras 
till att på ett intellektuellt sätt få skapa sig egen insikt till att göra en förändring och 
inte att få rådgivning om sin hälsa. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011) 
är det rådgivande samtalet grunden för det sjukdomsförebyggande arbetet och att 
samtalet ska utgå ifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka individen till 
att själv ta kontroll över sin hälsa och genomföra en förändring.  
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Resultatet i denna studie visade att distriktssköterskorna hade erfarenheter av att låg 
motivation hos patienterna kunde vara en barriär som påverkade egenvårdens resultat. 
Orem (2001) belyser att alla patienter har förmåga och motivation till att utföra 
egenvård men faktorer i den inre och yttre miljön påverkar den. Inre och yttre 
drivkrafter påverkar patientens handlingskraft och motivation i det egna 
hälsofrämjande arbetet (Thomas et al, 2014). Intressen, erkända behov, nöje och 
förmåner är inre drivkrafter samt yttre drivkrafter kunde vara diagnoser, familjen, 
testresultat eller andra påtagliga hälsorisker. Inre resurser där patienten kände 
välbefinnande och beslutsamhet gjorde att levnadsvaneförändringen fortsatte över tid 
(ibid). Sjukvårdspersonal menar att patienter har potential att göra en förändring och 
det är sjuksköterskans uppgift att försöka motivera och lära patienterna om 
levnadsvaneförändringars positiva påverkan (Svenningsson et al, 2011). 
Distriktssköterskorna måste ha förståelse för patienternas vardag och livssituation för 
att kunna motivera till en förändring av patientens levnadsvanor (Eriksson & Nilsson, 
2007). Sjuksköterskan har till uppgift att bedöma om individens psykiska och 
fysiologiska förmåga till att identifiera egenvården, ta beslut om samt kunna utföra 
aktiviteter. Bedöms patienten ha egenvårdsbrist kan hon använda sig utav någon av de 
övergripande stödjande metoder som kan hjälpa patienten till levnadsvaneförändring 
(Orem, 2001). Arvidsson et al (2011) menar att egenvård handlar om en inre dialog 
mellan individens fysiska, kognitiva och emotionella upplevelser av patientens 
livsmiljö så som socialt nätverk, familj och kultur, massmedia och internet. 
Egenvården handlar om en process där tidigare erfarenheter vägs mot en vilja att 
utmana och göra en förändring som leder till ett ökat välbefinnande. Det är också 
viktigt att patienten kan lita på sig själv och tro på sin egen förmåga att utföra 
egenvård (ibid). En utmaning i hälso- och sjukvårdspersonals arbete är att användas 
sig utav coachande metoder så att patienterna känner sig medvetna och motiverade för 
att använda sig utav de egna resurserna som kan vara till hjälp i egenvård 
(Svenningsson et al, 2011). 

 

Möjligheter med det hälsofrämjande arbetet 

En av Orems stödjande metoder går ut på att sjuksköterskan skapar en miljö som 
leder till utveckling genom ömsesidig respekt, tro, tillit och en acceptans av 
individens utvecklings potential (Orem, 2001). Att stimulera både den psykosociala 
och fysiska utvecklingen kan individen tillägna sig nya och förändrade attityder och 
värderingar, förändrad självbild, förbättrad fysisk funktion och nya färdigheter i 
kommunikation och interaktion. Denna metod kan användas tillsammans med att 
tillämpa kunskap, vilken tar upp att individen behöver vara psykologiskt förberedd på 
att behovet om kunskap finns, vara intresserad och vilja ta emot den (ibid). 
Svenningsson et al (2011) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal försöker 
använda coachande och stödjande metoder för att patienten ska kunna nå sitt mål. 
Holistisk syn eftersträvas, där patient är i centrum och medicinsk och omvårdnads 
kompetens är sammanflätade, vilket kräver samarbete tillsammans med patienten. 
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Samarbetet styrs efter patientens unika situation, behov, kunskap och speciella krav 
(ibid).  För att få rätt stöd av distriktssköterskan behövs en god och förtroendegivande 
relation mellan patienten och distriktssköterskan, för att patienten skall våga öppna 
sig, berätta om sin livssituation samt sina önskemål (Thomas et al, 2014). Enligt 
Marshall et al (2011) och Johansson et al (2010) kunde distriktssköterskorna ses som 
ett verktyg i uppbyggandet av en god relation. Det tar tid och flera samtal att för 
bygga upp patientens förtroende och få dem att våga öppna sig inför 
distriktssköterskorna (Brobeck et al, 2013). I denna studies resultat visar att 
distriktssköterskorna erfar att de använder sig själva som verktyg i samtalet för att 
skapa en god relation till patienten. I det individanpassade hälsofrämjande arbetet 
intar distriktssköterskorna en roll som samarbetspartner i stället för en rådgivande 
roll. 

Struktur och tid var viktigt för distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete i denna 
studie. Strukturen kunde bestå av vårdprogram som underlättade arbetet. En del 
vårdcentraler använde sig av frågeformulär, blodprover och andra prover som stöd för 
att kartlägga behovet och påvisa individuella förändringsområden. Jerdén et al (2006) 
beskriver att en dagbok som innehåller information och kunskap om hälsa och 
patienter kunde dagboksföra sin hälsa och diskutera detta med distriktssköterskan 
bidrog till att patienten kunde se resultat av sina levnadsvaneförändringar. 
Frågeformulär om hälsan som patienten fick fylla i, gav större möjligheter för 
distriktssköterskan att få en samtalsstruktur (Hörnsten et al, 2014) och vägledning i att 
hjälpa patienten på rätt sätt (Nymberg & Drevenhorn, 2015). 

I denna studie var uppföljning en del i förändringsprocessen och patientens 
motivation kunde bibehållas eller öka genom utvärdering och bekräftelse av 
patientens resultat samt eventuellt utveckla nya mål. Orem (2001) betonar att 
målinriktade aktiviteter som patienten utför, har betydelse för att underhålla hälsan 
och därför är uppföljning viktigt.  Enligt Nymberg och Drevenhorn (2015) såg 
patienter uppföljningen som motiverande, den kunde ske via telefon eller i 
patientgrupper med specifika problem där de fann stöd hos varandra. Ett liknande 
resultat har setts i en studie på diabetesmottagning där patienter uttryckte att 
uppföljning gjorde att de kände sig bekräftade, fick vägledning i förändringsprocessen 
och utvecklade sin förståelse vilket gav dem ett ökat självförtroende i egenvården 
(Edwall, et al, 2008). Även patienter uttrycker vikten av att träffa samma 
sjuksköterska regelbundet för att skapa en trygg och god relation som gjorde att 
patienten fick förtroende och stöd (Larsson et al, 2007). Enligt WHO (1986) ska 
hälsofrämjande ses som en process under tid.  

I resultatet framgick det att samarbete förekom mellan olika yrkesgrupper på två olika 
sätt. Det kunde handla om samarbete mellan olika yrkeskategorier för att upptäcka 
och vägleda patienter som har behov av att förändra sina levnadsvanor. På alla 
vårdcentraler i studien skedde någon form av samarbete mellan olika yrkeskategorier 
men beroende på vårdcentralens storlek kunde antalet olika yrkeskategorier skifta. 
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Mindre vårdcentraler hade inte tillgång till exempelvis dietist eller psykolog inom 
vårdcentralens regi. Samarbetes fördelar mellan olika yrkeskategorier var att 
patienterna kunde få tillgång till specifik hjälp. Yrkesgrupperna kunde också 
samarbeta i att hålla patientgrupper där varje yrkeskategori deltog med sitt område. 
Att arbeta med patientgrupper på livsstilsmottagning kan vara fördelaktigt 
(Socialstyrelsen, 2011) eftersom information och diskussioner från olika perspektiv 
på hälsan och når ut till flera patienter samtidigt. Fördelen med kollegialt utbyte sågs 
som väsentligt av hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom den befintliga kompetensen 
fanns inom organisationen men utnyttjades inte optimalt (Johansson et al, 2010).  

 

KONKLUSION 
Distriktssjuksköterskorna ingår i omvårdnadssystemet där hon arbetar individanpassat 
med uppföljning och i samverkan med andra yrkeskategorier för att patienten ska 
kunna uppnå sitt hälsomål. Studien beskriver distriktssköterskors erfarenheter av att 
arbeta på livsstilsmottagning inom primärvården. I studien framkom att det finns två 
barriärer i det hälsofrämjande arbetet: patientens nivå av hälsolitteracitet och 
patientens motstånd till egenvård. Studien belyser också möjligheter i det 
hälsofrämjande arbetet såsom individanpassa arbete, följa upp patienten och 
samverkan med andra yrkeskategorier. Orems teori belyser vikten av att se patientens 
kunskapsnivå, yttre miljö och förutsättningar för att själv kunna genomgöra egenvård. 
Enligt Orems teori skulle patientens egenvårdsbrist ses som låg hälsolitteracitet och 
motstånd till egenvård.  

 

IMPLIKATION 
Vidare forskning krävs för att undersöka om och vilka verktyg som används och dess 
funktion för strukturen i det hälsofrämjande arbetet på Livsstilsmottagning inom 
primärvården. Vid en fullskalig studie skulle inklusionskriterier kunna vara att 
distriktssköterskorna minst ska ha tre års yrkeserfarenhet på livsstilsmottagning eller 
studie utifrån patienter uppfattning av det hälsofrämjande arbetet på 
livsstilsmottagning. Ytterligare förslag på forskning kan vara att undersöka 
avdelningschefers betydelse och engagemang för det hälsofrämjande arbetet på 
livsstilsmottagning.  
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           Bilaga A 

INTERVJUGUIDE  

 

Att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete på livsstilsmottagning.  

 

Grunddata 

Man/kvinna?  

Ålder? 

Utbildning?  

Har du någon speciell utbildning/ar som är av betydelse för arbetet på livsstilsmottagning? 

Antal år i yrket som distriktssköterska?  

Hur länge har mottagningen funnits/varit igång? 

Hur marknadsför ni er mottagning? Hur kommer ni i kontakt med de patienter som vill 
komma till livsstilsmottagningen? 

Har ni riktat mottagningen för någon speciell patientgrupp som exempelvis hypertoni? 

Hur är mottagningen uppbyggd organisatoriskt?  

- Hur många personer arbetar på mottagningen?  

-Vilken/vilka yrkeskategorier är knutna till mottagningen?  

 

Öppna frågor 

Beskriv din erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande på mottagning med levnadsvanor? 

-Vad ser du för möjligheter? 

-Vad ser du för hinder? 

-Hur anser du att livsstilsmottagningen skall bedrivas för att fungera optimalt?  

 

 



 

Hur erfar du stöd (i form av tid, prioritering, kostnad, ekonomi, uppföljning etc) från 
organisationen/chefer? (Vilket av form av stöd är viktig för dig för att du skall kunna utföra 
ditt arbete?) 

-Vad är bra? 

-Vad kan förbättras? 

 

Beskriv din erfarenhet patienter som går på livsstilsmottagningen? 

-Vilka behov anser du att patienter har? 

-Vad efterfrågar patienterna för slags stöd? 

-Beskriv din erfarenhet av hur motivation och förmåga till att nå en förändring ser ut hos 
patienter? 

-Hur kan du nå de patienter som är i behov av en livsstilsförändring men som inte själv söker 
sig till livsstilsmottagningen/inte är motiverade?  

 

Beskriv din erfarenhet av patientuppföljning? (kontinuitet betydelsefullt?) 

-Hur utvärderas patientbesöken? 

 

Har du några andra erfarenheter som du tycker är viktiga? Är det något du vill tillägga? 
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