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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Levnadsvanor, hälsa, primärvård, hälsofrämjande arbete    

Bakgrund: Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskriver hur förebyggande av sjukdomar 

och ohälsa på grund av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt 

ohälsosamma matvanor bör uppmärksammas, detta för att kunna ge stöd till patienter i en 

förändring av dessa ovanor. Alla deltagare i denna studie har en eller flera ohälsosamma 

levnadsvanor som kan bidra till framtida ohälsa.   

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att studera hur deltagande i en intervention vid en 

levnadsvanemottagning påverkar patienters hälsa och levnadsvanor. 

Metod: Prospektiv studie av en patientkohort som deltagit i en intervention vad gäller 

levnadsvanor. Urvalet var alla som deltagit i en levnadsvanemottagning på en vårdcentral 

belägen i Uppsala och inklusionskriterier är deltagande vid minst två tillfällen, totalt kunde 28 

patienter inkluderades. Studien utvärderade redan insamlade och färdigställda patientenkäter. 

I analys har beskrivande statistik använts och icke-parametriska tester har utförts.  

Resultat: Deltagarnas intag av grönsaker/rotfrukter och deras vardagsmotion, mätt i minuter 

per vecka, ökade signifikant från mättillfälle ett till mättillfälle tre. Vid analys kan man även 

se att de patienter som hade en stor ökning av vardagsmotion även hade en signifikant 

minskning av BMI över tid. Gällande deltagarnas mätbara värden såsom vikt, BMI och 

midjemått sågs inga direkta förbättringar genom interventionen.  

Slutsats: Goda levnadsvanor behövs för att erhålla och bibehålla en god hälsa och arbetet 

med goda levnadsvanor behöver vara en del av primärvårdsarbetet. Som vårdpersonal i 

arbetet kring levnadsvanor kan det vara av vikt att stärka patienters hälsolitteracitet och 

empowerment så att denne lyckas i sin eventuella levnadsvaneförändring.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Keywords:  Lifestyle habits, health, primary care, health prevention 

Background: National guideline from National Board of Health and Welfare 

(Socialstyrelsen) describe how the prevention of disease and poor health due to tobacco use, 

hazardous use of alcohol, insufficient physical activity and unhealthy eating habits should be 

noted, that in order to provide assistance to patients in a change of these unhealthy habits. All 

participants in this study has one or more unhealthy habits that may contribute to future health 

problems. 

Aim: The aim of the study was to examine how participation in an lifestyle change 

intervention at a primary health care unit can affect patients health and lifestyle. 

Method: Prospective study of a cohort of patients who participated in an intervention in daily 

habits. The selection is everyone who participated in a living habits intervention at a 

healthcare centre in Uppsala, Sweden.  A total of 28 patients where included, participation at 

least two occasions where required. The study evaluated already collected and completed 

patient questionnaires. In the analysis descriptive statistics have been used and non-parametric 

tests has been done.  

Result: The participant’s intake of vegetables/root vegetables and their daily exercise, 

measured in minutes per week, increased significantly between the first measurement and the 

third measurement. In analysis, one can also see that the patients who had a high increase in 

daily exercise also had a significant reduction in BMI over time. Regarding the participant’s 

measurable values, such as BMI, body weight and waist circumference, no immediate 

improvement where seen.  

Conclusion: Good living habits is needed to obtain good health and therefore should focus of 

the primary care work enhance healthy habits. As healthcare professionals in the work on 

lifestyle changes, it may be important to strengthen patients empowerment and healthlitteracy, 

so that the patient can succeed with his/her eventual lifestyle changes.  
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1. BAKGRUND 

Socialstyrelsen publicerade år 2011 “Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder”. Dessa riktlinjer beskriver hur förebyggande av sjukdomar idag och i framtiden 

behöver ta en självklar del av hälso- och sjukvårdens arbete. Det är angeläget att patienter 

erbjuds möjligheten att få stöd från hälso- och sjukvården att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor.  Hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför, i större utsträckning än de gör 

idag, ställa fler frågor angående detta för att kunna stödja personer att förebygga sjukdomar 

relaterade till ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). För att lägga mer ansvar på 

Hälso-och sjukvården i frågor kring hälsosamma levnadsvanor är riktlinjerna från 2011 nu 

under bearbetning (Socialstyrelsen, 2016). 

Omfattningen av ohälsan tar allt mer av sjukvårdens resurser och leder därigenom till 

överbelastning och kompetensbrist. En stor del av kostnaderna går i dag åt till att behandla 

sjukdomar och symptom som hade kunnat förebyggas (Folkhälsomyndigheten, 2014). De 

ohälsosamma levnadsfaktorerna; tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 

samt ohälsosamma matvanor, är sammantaget de mest kostsamma för den svenska hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2011). Det är därför ekonomiskt ohållbart att inte satsa mer på 

förebyggande hälso- och sjukvård och därigenom påverka individers hälsa i positiv riktning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) eftersom goda levnadsvanor och en bra livsstil även kan 

minska mortalitetsrisken (Ding, Rogers, Van DerPloeg, Stamatakis & Bauman, 2015). En 

större studie, baserad på den europeiska databasen Survey of Health Ageing and Retirement 

in Europe (SHARE), visar att hög eller måttlig fysisk aktivitet och konsumtion av frukt och 

grönsaker, regelbundna måltider och ett adekvat intag av vätska är positivt relaterat till ett 

hälsosamt åldrande och ökar även sannolikheten att erhålla god hälsa i en högre ålder (Sowa, 

Tobiasz-Adamczyk, Topór-Madry, Poscia & Ignazio la Milia, 2016).  

 

1.1 Otillräcklig fysisk aktivitet 

Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid, det vill säga, mindre än 150 minuter fysisk 

aktivitet i veckan med måttlig intensitetsnivå, eller mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per 

vecka på en hög intensitetsnivå, innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet 

och en för tidig död. Typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancersjukdomar så 
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som till exempel tjocktarmscancer och bröstcancer är några av de sjukdomar som det är ökad 

risk att få vid otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). En ny studie från USA visar 

att ju mer fysisk aktiv man är ju mer minskar risken för äldre vuxna att insjukna i diabetes, att 

bli deprimerade, ensamma och få en sämre mental hälsa (Musich, Wang, Hawkins & Greame, 

2016). Enligt riktlinjerna från 2011 bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med 

tillägg av skriftlig ordination (fysisk aktivitet på recept, FaR) eller stegräknare samt särskild 

uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). FaR har setts 

ha en positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet hos överviktiga (Olsson, Börjesson, Ekblom-

Bak, Hemmingsson, Hellénius & Kallings, 2015).  Människor idag är i större utsträckning 

stillasittande både i vardagen, under transport och i sitt arbete. Ökad kunskap genom ny 

forskning visar att långvarigt stillasittande medför en ökad hälsorisk (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012). Fysisk inaktivitet i studier sett över tid, ökar bland yngre kvinnor 

(Völzke et al., 2014) och man har sett att just fysisk inaktivitet hos unga kvinnor är den 

främsta ohälsosamma levnadsvanan för ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar (Whatnall, 

Collins, Callister & Hutchesson, 2016). 

 

1.2 Kost och ohälsosamma kostvanor 

Ohälsosamma kostvanor påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt-

kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar och bedöms även bidra till sänkt 

livskvalitet och risk för förtida död. Baserat på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 

(Livsmedelsverket, 2012) har Socialstyrelsen utarbetat ett kostindex som kan ge en 

uppskattning av kostens näringsmässiga kvalitet utifrån hur ofta man äter grönsaker, 

rotfrukter, frukt, bär, fisk, skaldjur, kaffebröd, choklad, godis, chips, snacks, saft och läsk 

(Socialstyrelsen, 2011). Personer med sjukdomstillstånd av typen diabetes och hypertoni som 

erhåller konkret rådgivning angående kosten och lyckas med en förbättring av denna har visat 

sig i större utsträckning göra andra hälsosamma val (Baynouna, Neglekerke, Ali, ZeinAlDeen 

& Al Amrei, 2014). Man har även sett att patienter (med nedstämdhet eller ångest) som får 

individanpassad konsultation av en dietist, med större sannolikhet bibehåller en bra 

kosthållning (Forsyth, Deane & Williams, 2015). Hälso-, och sjukvården bör erbjuda 

kvalificerade rådgivande samtal till personer med ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 

2011).  
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1.3 Tobaksvanor 

Daglig rökning är förenat med kraftig till mycket kraftig förhöjd risk för sjukdom, försämrad 

livskvalitet och förtida död. All rökning är förenad med hälsorisker, men risken ökar med 

antalet cigaretter man röker. Forskning visar att ökad risk finns för 58 olika sjukdomar till 

exempel flera typer av cancer och lung-, hjärt- och-, kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). 

Under det senaste årtiondet så har antalet rökare minskat, men år 2015 rökte 11 % av 

kvinnorna och 9 % av männen i åldern 16–84 år (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att hälso-, och sjukvården bör erbjuda kvalificerat 

rådgivande samtal individuellt eller i grupp till vuxna som röker. Ny forskning visar även att 

det finns ett starkt samband mellan rökning och ett sämre näringsintag och/eller en sämre 

kosthållning (Alkerwi et al., 2016). Gällande daglig snusning har Socialstyrelsen (2011) 

bedömt att det ger något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida 

död, men de har inte formulerat någon central rekommendation för vuxna då forskningen är 

knapphändig. Viss ökad risk finns dock för bland annat viktuppgång, övervikt, fetma och 

ogynnsamma kolesterolvärden. Enligt uppskattning idag brukar 11% av Sveriges befolkning 

snus, det är 4% av kvinnorna och 19% av männen (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

1.4 Orsaker till ohälsosamma levnadsvanor  

Levnadsvanor skiljer sig åt beroende på social miljö, utbildningsnivå, ekonomiska 

förutsättningar och bostadsort. Med andra ord är det alltså inte bara en slump eller okunskap 

som avgör vilka levnadsvanor en individ väljer utan sociala villkor begränsar också 

individens möjligheter att välja (Rostila & Toivanen, 2012), likväl som kulturella normer, 

vanor och övertygelser spelar in (Schulman-Marcus, 2015). Ohälsosamma levnadsvanor är en 

viktig orsak till sociala skillnader i hälsa, till exempel så är det fyra gånger fler lågutbildade 

kvinnor än högutbildade som röker. Man kan också se att personer med kortare utbildning och 

ekonomiska problem har sämre matvanor och är mindre fysiskt aktiva. Ojämlikheterna i 

befolkningens hälsa kan minskas genom att fler personer får hjälp och stöd att förända sina 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2010). Studier har visat att större uppmärksamhet bör ges vad 

gäller socialt stöd, för att kunna uppnå hälsosam livsstil (Stoutenberg et al., 2016; Carpenter, 

Finley & Barlow, 2004). 
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1.5 Levnadsvanemottagning 

Idag finns levnadsvanemottagningar på ett flertal vårdcentraler i Sverige, utformandet av 

arbetet kring levnadsvanor ser olika ut från mottagning till mottagning. Vilken yrkeskategori 

som ansvarar för arbetet varierar, det kan till exempel vara sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

dietister eller fysioterapeuter. Studier har visat att interventioner gällande levnadsvanor i 

första hand bör fokusera på de positiva utfall som förändringarna leder till såsom förbättrad 

fysisk och mental hälsa och livskvalitet (Jepsen et al., 2014). Syftet med en 

levnadsvanemottagning är att främja god hälsa genom individanpassade hälsofrämjande 

insatser. Sådana insatser kan till exempel vara ökad fysisk aktivitet, bättre förhållande till 

stress, förbättrade kostvanor, minskad alkoholkonsumtion eller tobaksavvänjning. Därigenom 

ser patientklientelet väldigt olika ut beroende på vilken/vilka levnadsvanor som står i fokus. 

Insatserna är ämnade att inspirera till att göra positiva förändringar gällande personers 

levnadsvanor, med syfte att leda till bättre och mer långvarig hälsa och därmed förebyggande 

av sjukdom (Ekeby Hälsocenter, 2015). 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt -Definitioner och begrepp 

1.6.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Hälsa idag har ingen klar definition då begreppet används av flertalet olika aktörer. Den mest 

välkända är skriven av WHO redan 1947 och lyder ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” 

(Hallberg, 2010). En annan definition av hälsa av filosofen Nordenfeldt (2004) är att man ska 

må bra och ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och med dessa resurser 

klara av att förverkliga de personliga målen. Med detta menar Nordenfeldt att sjukdom kan 

vara en orsak till ohälsa men inte nödvändigtvis vara ohälsan i sig självt. Istället kan ohälsa 

vara beroende av hur personer uppfattar sin sjukdom och hur det då hindrar och begränsar 

förmågan att nå personliga mål. Det sammanhang man lever i har även det en påverkan på 

hälsa och livsstil. 

Ytterligare en etablerad definition av hälsa och hälsofrämjande arbete från WHO lyder; 

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över 

sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt 
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välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli 

medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall 

därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron” (WHO, 1986). Alla 

insatser som ämnar till att främja patienters hälsa men även hjälpa dem att hantera sjukdom 

kan vara ett hälsofrämjande arbete, detta eftersom man försöker ha utgångspunkt i de 

grundläggande orsakerna till ohälsan. Ett annat vanligt och enkelt sätt att definiera 

hälsofrämjande arbete är “att göra det hälsosamma valet det enklare valet” (WHO, 1986). 

Katie Eriksson menar att hälsa är en naturlig del av människans liv och inte något som hon 

har utan något hon är (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Förutsättningarna för 

att skapa hälsa ligger i varje enskild människas inre. Hälsa kan därför inte enbart ses som 

frånvaro av sjukdom, utan även som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Med 

friskhet menar Eriksson fysisk hälsa, fysisk funktion och prestationsförmåga. Sundhet är den 

psykiska hälsan och betyder att människan är klar och orienterad. Välbefinnande är ett 

individuellt uttryck för upplevelsen av hälsa. När en människa känner välbefinnande kan livet 

vara meningsfullt och bra trots sjukdom och även hotande död (Jahren-Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2005). 

 

1.6.2 Hälsolitteracitet 

För att ta kontroll över den egna hälsan, att ha ett gott mående samt att kunna fatta sunda 

beslut i vardagen gällande hälsa, behövs god hälsolitteracitet. Hälsolitteracitet som begrepp 

omfattar flera olika sorters färdigheter, att kunna läsa och förstå information men även att 

kunna kommunicera och förmedla budskap inom hälsa. Med detta menas att kunna 

kommunicera korrekt för situationen både för att få råd angående den egna hälsan men också 

för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut (Mårtensson & Wångdal, 2016). Genom att 

förbättra hälsolitteraciteten för patienter kan man hjälpa dessa med att göra bättre val i sin 

vardag, detta kräver då att den som kommunicerar budskapet gällande hälsa själv har god 

hälsolitteracitet (Mårtensson & Hensing, 2011). Låg hälsolitteracitet är ofta sammanlänkat 

med dålig socio-ekonomisk status (Nutbeam, 2009) och studier visar att trots viljan att göra 

hälsosamma val så begränsas unga vuxna på grund av sin brist på kunskap och brist på 

hälsolitteracitet. Förståelsen saknas vad gäller: vad de ska göra och hur de ska utföra det. 

Detta kan visa sig genom till exempel missförstånd angående hur länge man bör vara fysisk 
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aktiv varje vecka eller hur man ska göra för att uppnå en hälsosam kost (Cha, Crowe, Braxter 

& Jennings, 2016).  

 

1.6.3 Empowerment 

Empowerment (egenmakt) är inom folkhälsa främst en metod i det hälsofrämjande arbetet. 

Det är ett begrepp som syftar till att stödja individens/patientens möjlighet att ta kontrollen 

över den egna hälsan och på det sättet förbättra den. Empowerment är med andra ord en 

definition av en process snarare än ett tillstånd (Askheim, Starrin & Winqvist, 2007). 

Patienten kan ges verktyg att stärka sin egenmakt om den rådgivande sjuksköterskan har 

egenmakt i sin yrkesroll, här har studier visat att det kan ge en optimerad hälsa och 

välbefinnande och därmed hjälpa patienterna att nå deras mål gällande till exempel ändringar i 

livsstil (SpenceLaschinger, Gilbert, Smith & Leslie, 2010; RasjöWrååk, Törnkvist, 

Hasselström, Wändell& Josefsson, 2015). Både sjuksköterskan och patienten har en essentiell 

roll och deras relation karakteriseras av en uppskattning av varandras expertis. Därför kan 

empowerment i patientundervisning innebära att man för patienter möjliggör en förstärkning 

av den sociala, problemlösande och kommunikativa förmågan. Det kan då öka individens 

medvetenhet angående hälsovärderingar, behov och mål för att sammankoppla kunskap och 

utförande i livsstilsförändringar (Virtanen, Leino-Kilpi & Salanterä, 2006). Genom det 

hälsofrämjande samtalet ökar patienters kontroll av den egna hälsan och de kan då förbättra 

den och patientens egenmakt stärks (Socialstyrelsen, 2011). 

 

1.7 Problemformulering 

För att få möjligheten att leva ett långt och hälsosamt liv så är det viktigt för många att 

förändra och förbättra ohälsosamma levnadsvanor. Ökad kunskap behövs därför om hur 

arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor ska utformas, så att hälso- och sjukvården kan hjälpa 

patienter med bestående levnadsvaneförändringar. Det är även av stor vikt att utforma 

distriktssköterskans roll i det hälsoförebyggande arbetet så maximalt stöd kan erbjudas till 

patienterna och så att distriktssköterskans kunskap kan vidareförmedlas i patientmötena. Idag 

finns det få svenska studier som har studerat effekten av levnadsvanemottagningar och hur 

patienters hälsa kan påverkas genom att erhålla hjälp och stöd från primärvården vad gäller 

förändringar i ohälsosamma levnadsvanor.   
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1.8 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att studera hur deltagande i en intervention vid en 

levnadsvanemottagning påverkar patienters hälsa och levnadsvanor. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. Hur påverkas patienters midjemått, blodtryck, vikt, Body Mass Index (BMI), 

blodsocker samt blodfetter vid deltagande i levnadsvanemottagning? 

2. Hur påverkas patienters fysiska aktivitet vid deltagande i levnadsvanemottagning?  

3. Hur påverkas patienters kost vid deltagande i levnadsvanemottagning?  

4. Hur påverkas patienters tobaksanvändning vid deltagande i levnadsvanemottagning? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Prospektiv studie av en patientkohort som deltagit i en intervention vad gäller levnadsvanor. 

Då författarna vill veta effekten av en åtgärd så valdes en kvantitativ design. Individerna följs 

över tid (ett år) och samma variabler mäts mer än en gång på samma individ. Gruppen som 

studeras benämns kohort då de har deltagande i levnadsvanemottagningen gemensamt 

(Henricson, 2012). 

 

2.2 Urval 

På en vårdcentral i Uppsala där studien utförts, finns en levnadsvanemottagning vars syfte är 

att stärka patienters hälsa genom individanpassade hälsofrämjande insatser. Urvalet är en 

totalpopulation, det vill säga alla som deltagit i levnadsvanemottagningen inkluderades i 

studien (Ejlertsson, 2012). Från levnadsvanemottagningen tillfrågades alla de 67 patienter 

som var inskrivna (från januari 2015 till juli 2016) varav 35 patienter (52 %) samtyckte till att 

deras ifyllda enkäter analyserades i detta arbete. Inklusionskriterier i studien var att 

patienterna deltagit vid minst två tillfällen för att en jämförande statistik skulle kunna göras. 

Utav de 35 patienter som godkänt att deras data användes i studien, var det sju som enbart 

varit på första besöket och exkluderades därför. Totalt inkluderades slutligen 28 patienter 

(42%) i studien. 
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2.3 Interventionen 

Interventionen i föreliggande studie är patienters deltagande vid en levnadsvanemottagning. 

Levnadsvanemottagningen har utvecklats och igångsatts på den utvalda vårdcentralen år 

2015. Patienter som har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor remitteras till 

levnadsvanemottagningen från alla olika professioner inom berörd vårdcentral och deltar 

därefter i fyra besök under ett år: inskrivningssamtal, efter tre månader, efter sex månader 

samt efter ett år. Patienternas framtida stöd och hur den fortsatta vården skall utformas, skapas 

utifrån patientens levnadsvanor och de levnadsvaneförändringar som patienten vill göra. Detta 

stöd kan erhållas från till exempel en dietist, fysioterapeut, läkare eller i form av till exempel 

tobaksavvänjning eller stresshantering i grupp.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Studien utvärderar redan insamlade och färdigställda patientenkäter (se bilaga 1). 

Patientenkäten har utvecklats av en arbetsgrupp på levnadsvanemottagningen och är baserad 

på validerade instrument gällande levnadsvanor. Första sidan på patientenkäten fylls i utav 

sjuksköterskan och innehåller information såsom namn, födelsedata, datum för besök, vilket 

besökstillfälle patienten är där samt patientens olika värden (midjemått, blodtryck, vikt, BMI, 

blodsocker och blodfetter). Blodsocker och blodfetter fyller sjuksköterskan endast i på första 

och sista besöket. Resterande sidor fylls i av patienten och frågorna i enkäten behandlar fysisk 

aktivitet, kost, stress, återhämtning, sömn, tobak samt alkohol. Enkäterna innefattar även 

utrymme för kortsiktiga och långsiktiga mål som patienten sätter upp tillsammans med 

kontaktpersonen/sjuksköterskan på levnadsvanemottagningen. Patientenkäterna fylls således i 

utav patienten och sjuksköterskan vid besöken på mottagningen och används som ett 

diskussionsunderlag under respektive besök. 

 

2.5 Tillvägagångssätt  

De patienter som är inskrivna vid levnadsvanemottagningen har under ett år fyllt i samma 

enkät (se bilaga 1) fyra gånger (på inskrivningssamtalet, efter tre månader, efter sex månader 

och efter ett år). I föreliggande studie har delar utav dessa enkäter utvärderats. 

Informationsbrev (bilaga 2) samt informerat samtycke (bilaga 3) skickades ut till alla patienter 

i juli 2016, tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Påminnelse skickades inte ut när svar 

ej erhållits, istället kontaktade en sjuksköterska de patienter som inte svarat skriftligt via 

telefon under augusti månad och erhöll därigenom ytterligare enstaka muntliga samtycken. 

Materialinsamling samt bearbetning av data genomfördes på den berörda vårdcentralen då alla 



9 
 

enkäter förvarades där. Enkäterna avkodades utav ansvarig sjuksköterska på 

levnadsvanemottagningen innan bearbetning av data samt analys utfördes. Varje patient fick 

ett kodnummer från 1 till 35 och enbart kön och årtalet då patienten var född kunde avläsas 

utav författarna till denna studie.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Verksamhetschefen vid berörd vårdcentral har godkänt att data från levnadsvanemottagningen 

användes i föreliggande studie. Alla patienter erhöll ett informationsbrev där studiens syfte 

tydliggjordes och möjlighet gavs till deltagarna att ställa kompletterande frågor både muntligt 

och skriftligt. Patienterna erhöll även ett samtyckesformulär och de patienter som gett sitt 

godkännande till att medverka i studien har antingen skriftligt fyllt i detta samtyckesformulär 

eller gett ett muntligt samtycke som godkände att deras data användes i studien. För att bevara 

patientens autonomi skickades brevet till hemadressen. Det framgick tydligt att det inte fanns 

något krav på deltagande och att ett icke-deltagande inte kommer att påverka framtida vård. 

Patienterna informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan 

att ange en orsak. För att skydda patienternas integritet har inga personuppgifter sparats och 

redan ifyllda enkäter från levnadsvanemottagningen avidentifierades innan del togs av 

materialet (Codex, 2016; Northern Nurses' Federation, 2003). All data förvaras i pappersform 

på vårdcentralen och är därför ej tillgänglig för utomstående personer. Enkäterna i sig är 

sammansatta utav flera olika vedertagna enkäter och är därför redan utvärderade vad gäller 

känsligheten i frågorna. 

 

2.7 Bearbetning och analys 

I kvantitativ forskning samlas data in och allt analyseras samtidigt (Henricson, 2012). 

Enkäterna som fyllts i utav de patienter som deltagit i levnadsvanemottagningen analyserades 

efter det att informerat samtycke erhållits. Patienternas midjemått, blodtryck, vikt, BMI, 

blodsocker och blodfetter samt förändringar vad gäller fysisk aktivitet, kost och 

tobaksanvändning (se bilaga 1 för frågorna) jämfördes utifrån de olika besöken och 

analyserades sedan med hjälp av ett datorprogram för statistisk analys, Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 24.0. Beskrivande statistik, det vill säga frekvens, 

medelvärde, median, standarddeviationer samt min-, och max variabler har presenterats. 

Wilcoxon´s teckenrangtest har används för att se eventuella skillnader över tid vid två 

tillfällen inom samma grupp. Anledningen till att ett icke parametriskt test har använts är på 

grund av att data inte var normalfördelad, vilket har visats genom att studera histogram samt 
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test för normalitet (Shapiro-Wilksnomalitetstest). Signifikant P-värde i detta arbete är ≤0.05. 

(Ejlertsson, 2012; SPSS manual, 2013). För att jämföra data mellan grupper och se 

förbättringar över tid har även Chi2-test gjorts samt på grund av ett litet urval kontrollerats 

mot Fishers exakta test (Polit & Beck, 2016).  

 

3. RESULTAT 

3.1 Beskrivning av patienterna vid levnadsvanemottagningen samt studiedeltagarna  

På levnadsvanemottagningen var det vid analystillfället totalt 67 patienter inskrivna, 57% 

kvinnor (38/67) och 43% män (29/67). Totalt 28 patienter inkluderades i studien varav 50%  

kvinnor (14/28)och 50% män (14/28), medelåldern bland deltagarna var 55 år. I den studerade 

gruppen har 28 patienter besökt levnadsvanemottagningen vid 2 tillfällen, 23 patienter vid 3 

tillfällen och enbart 7 patienter har besökt levnadsvanemottagningen alla 4 tillfällena. 

 

3.2 Sammanställning av studiedeltagarnas värden 

Generellt sett var det relativt små förändringar av studiedeltagarnas värden mellan de olika 

mättillfällena och baserat på deskriptiv data presenterat i tabell 1 är det svårt att se några 

tydliga trender eller förändringar över tid. Det som kan utläsas är att BMI inte förändras över 

tid utan medianvärdena under hela interventionen ligger i grupperingen för fetma. Värdet för 

blodtrycket ligger även det lika genom hela interventionen. Medianen för blodtryck ligger 

inom ett accepterat intervall medicinskt, dock nära ett hypertoniskt värde. För att undersöka 

om det fanns några skillnader över tid jämfördes därefter deltagarnas värden från besök ett till 

besök tre (mättillfälle ett och mättillfälle två).   
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Tabell 1. Studiedeltagarnas värden, en sammanfattning. 

              

   BMI, B1 BMI, B2 BMI, B3 BMI, B4   

  Antal 22 23 21 6   

  Medel 29,5 30,3 29,3 29,8   

  Median 29,2 29,7 28,3 31,1   

  SD 5,4 4,8 5,1 4,7   

  Min-Max 19,9-43,1 22,5-43,1 20,3-43,4 22,1-35,5   

         

   Midjemått, B1 Midjemått, B2 Midjemått, B3 Midjemått, B4   

  Antal 23 23 19 6   

  Medel. cm 103.1 105,8 103,9 106,5   

  Median. cm 104 108 104 108   

  SD 12,6 11,1 12,6 10,2   

  Min-Max. cm 85-138 86-135 87-138 88-116   

         

   Vikt, B1 Vikt, B2 Vikt, B3  Vikt, B4   

  Antal 25 26 22 6   

  Medel. kg 86,1 88,9 86,9 91,6   

  Median. kg 82 88,5 83,5 94   

  SD 17 16,4 16,6 17,9   

  Min-Max. kg 62-129 66-129 63-130 61,5-110   

         

   Blodtryck, B1 Blodtryck, B2 Blodtryck, B3  Blodtryck, B4   

  Antal 24 25 23 7   

  Medel. systoliskt/diastoliskt 134/84 132/84 131/83 129/86   

  Median. systoliskt/diastoliskt 130/80 130/85 130/80 130/85   

  SD. systoliskt/diastoliskt 14,8/7,2 10,8/6,9 13,6/6,6 16,4/7,4   

  Min-Max. systoliskt 110-165 115-160 110-160 100-150   

  Min-Max. diastoliskt 70-100 70-98 70-95 80-100   

         

   Kolesterol, M1 Kolesterol, M2     

  Antal 27 13     

  Medel 5,3 5,4     

  Median 5,4 5     

  SD 1,1 1,2     

  Min-Max 3,6-8,3 3,5-7,4     

         

   P-glucos, M1 P-glucos, M2     

  Antal 27 14     

  Medel 5,4 5,8     

  Median 4,8 5,4     

  SD 1,6 1,3     

  Min-Max 3,8-10,4 4,9-9,7     

         

  Förklaringar:       

  B1= Besök ett B2= Besök två B3= Besök tre B4= Besök fyra    

  M1 = Mättillfälle ett M2= Mättillfälle två      
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3.3 Skillnader över tid 

3.3.1 Midjemått, blodtryck, vikt, BMI, blodsocker samt blodfetter 

Inga skillnader kunde ses över tid, från mättillfälle ett till mättillfälle två, vad gäller 

patienternas midjemått, blodtryck, vikt, BMI, samt blodfetter (kolesterol). Blodsocker (p-

glucos) visade en skillnad över tid mellan mättillfälle ett och mättillfälle två (p=0.033), men 

medelvärdet var vid båda mättillfällena inom referensvärdet (det vill säga ett godkänt 

laboratorieresultat). Se tabell 2.  

 

Tabell 2.Skillnader i patienters mätvärden över tid. 

 Median IQR Z N-Ties P 

   (Q1-Q3)       

BMI, M1 29,2 5,8 

1,56 15 0,12 
    (26-31,8) 

BMI, M2 28,3 6,7 

    (26,2-32,9) 

Midjemått, M1 104 18 

1,56 11 0,119 
Cm   (92-110) 

Midjemått, M2 104 16 

Cm   (95-111) 

Vikt, M1 82 21,6 

1,33 17 0,184 
Kg   (76,3-97,9) 

Vikt, M2 83,5 26,4 

Kg   (73,9-100,3) 

Blodtryck, M1 130/80 26,0/10 

1,92/1,55 9,0/10 0,055/0,121 
systoliskt/diastolisk   (123-149/80-90) 

Blodtryck, M2 130/80 25,0/8 

systoliskt/diastoliskt   (120-145/80-88) 

Kolesterol, M1 5,4 1,3 

1,54 13 0,123 
    (4,5-5,8) 

Kolesterol, M2 5 1,7 

    (4,7-6,4) 

P-glucos, M1 4,8 1 

2,14 14 0,033 
    (4,6-5,6) 

P-glucos, M2 5,4 1 

    (5,2-6,2) 

      

Förklaringar:      

M1- mättillfälle ett M2 - mättillfälle två    
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3.3.2 Fysisk aktivitet  

Ingen skillnad kunde ses mellan mättillfälle ett och mättillfälle två vad gäller ansträngande 

fysisk aktivitet. Dock var det en förändring (ökning) i medelvärdet, vid mättillfälle ett var 

medelvärdet 30 minuter per vecka och vid mättillfälle två var medelvärdet 40 minuter. 

Median var 0 i båda mätningarna gällande ansträngande fysisk aktivitet.  

Vardagsmotion, mätt i minuter per vecka, ökade signifikant mellan mättillfälle ett och 

mättillfälle två (p=0.03). Se tabell 3.  

 

Tabell 3. Fysisk aktivitet, skillnad över tid.  

 SD Medel Median IQR Z N-Ties p 

   (min) (min) (Q1-Q3)       

Vardagsmotion, M1 148,1 197 167,5 172,5 

2,17 14 0,03 

min/vecka       (101,3-273,8) 

          

Vardagsmotion, M2 164,5 263 210 290 

min/vecka       (130-420) 

          

Ansträngande  51,1 30 0 60 

1,76 5 0,078 

fysisk aktivitet M1       (0-60) 

min/vecka         

Ansträngande  64,3 40 0 110 

fysisk aktivitet M2       (0-110) 

min/vecka         

        

Förklaringar:        

M1- mättillfälle ett       M2- mättillfälle två      

 

När deltagarna delats in i två grupper: en grupp som gjort stor förändring i vardagsmotion 

(ökning med 100 minuter eller mer per vecka) och en grupp som gjort liten förändring (ingen 

eller ökning med upp till 99 minuter per vecka) i vardagsmotion kunde man signifikant se att 

den gruppen med stor förändring i vardagsmotion även hade en minskning i BMI (x2= 11.5, 

df= 1, p=0.001).  

 

3.3.3 Kost  

Ingen skillnad kunde ses för patienterna gällande deras intag av fisk, frukt och bär, fikabröd 

samt frukostvanor. De flesta studiedeltagarna åt frukost dagligen redan vid första tillfället. 
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Intag av grönsaker och rotfrukter ökade mellan mättillfälle ett och mättillfälle två (p=0.46). 

Vid mättillfälle två åt de flesta av deltagarna grönsaker dagligen till skillnad från mättillfälle 

ett då spridningen var större. Se tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4.Förändring i kost över tid. 

 SD Median IQR Z N-Ties p 

     (Q1-Q3)       

Intag av grönsaker  0,85 2 1,75 

1,99 10 0,046 
och rotfrukter, M1     (1,25-3) 

Intag av grönsaker  0,91 2 1,25 

och rotfrukter, M2     (1-2,25) 

Intag av fisk 0,91 2,5 1,75 

1,27 7 0,206 
och skaldjur, M1     (2-3,75) 

Intag av fisk 1,06 2,5 1,25 

och skaldjur, M2     (1,75-3) 

Intag av frukt  1,02 2,5 1 

1,43 11 0,154 
och bär, M1     (2-3) 

Intag av frukt  0,09 2,5 2 

och bär, M2     (1-3) 

Intag av sötsaker,  0,96 2 1 

1,41 5 0,157 
M1     (1-2) 

Intag av sötsaker,  0,92 1,5 1,25 

M2     (1-2,25) 

Frukostvanor, 1,17 1 0,75 

0 3 1 
M1     (1-1,75) 

Frukostvanor, 1,05 1 1,25 

M2     (1-2,25) 

*För svarsalternativ se bilaga 1      
Förklaringar:       
M1= mättillfälle ett       M2 = mättillfälle två     

 

 

3.3.4 Tobaksanvändning  

Vid interventionens start var det 11% (3/28) som rökte. En som rökte dagligen hela 

interventionen igenom, en patient slutade röka under interventionen (dock behöll denna 

patient snuset) och en patient som lyckades minska sin rökning. En patient som tidigare rökt 

men som ej rökte vid interventionens start, började röka igen vid besök tre men var återigen 

rökfri vid besök fyra. Vid interventionens slut var det således 7% (2/28) som rökte. I den 

studerade gruppen var det 7% (2/28) som snusade, dessa två minskade ej sin konsumtion av 

snus under tiden de deltog i interventionen.  
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4. DISKUSSION  

Alla deltagare i studien samt inskrivna patienter på Levnadsvanemottagningen har en eller 

flera ohälsosamma levnadsvanor som kan bidra till framtida ohälsa. Det som observerats i 

denna studie är att inga skillnader kunde ses över tid, från mättillfälle ett till mättillfälle två, 

vad gäller patienternas midjemått, blodtryck, vikt, BMI, samt blodfetter (kolesterol). Dock 

visades en skillnad över tid vad gäller blodsocker (p-glucos) men medelvärdet var vid båda 

mättillfällena inom referensvärdet (det vill säga ett godkänt laboratorieresultat). Deltagarnas 

intag av grönsaker/rotfrukter ökade signifikant mellan mättillfälle ett och mättillfälle två och 

detta gällde även vardagsmotion, mätt i minuter per vecka. Vidare analys visade även att de 

patienter som hade en hög ökning av vardagsmotion även hade en signifikant minskning av 

BMI över tid jämfört med patienterna med ett lågt eller ingen ökad vardagsmotion.   

 

4.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie har vardagsmotionen setts öka signifikant under interventionen. 

Möjligheten att se antalet förskrivna FaR till deltagarna, har inte funnits i denna studie men 

eventuellt kan förskrivning av FaR i större utsträckning bidra till att även den fysiskt 

ansträngande aktiviteten ökar. FaR kan vara ett bra hjälpmedel för till exempel 

distriktssköterskor som arbetar med patienter som är i behov av att öka sin fysiska aktivitet. I 

en svensk studie har man sett att FaR har en positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet hos 

överviktiga (Olsson et al., 2015).  

Interventionen på den berörda vårdcentralen pågår för varje individ under ett års tid och en av 

de vanor som patienterna har lyckats förändra och förbättra är den vardagliga fysiska 

aktiviteten. Dock framkom i denna studie inga förbättringar över tid gällande ansträngande 

fysisk aktivitet. Det kan vara så att interventionen behöver vara under längre tid eller mer 

individuellt utformad. Föreliggande studie pekar mot att patienternas värden inte förbättras 

nämnvärt mellan tillfälle ett och två när man tittar på deltagarna som en grupp. Att bryta 

inrotade vanor är svårt och rådgivning vad gäller levnadsvanor kräver tålamod. Det kan ta 

lång tid att förändra en levnadsvana eller så sker ingen förändring alls på väldigt lång tid 

(Schulman-Marcus, 2015). Det finns även en möjlighet att få ett annat resultat om 

uppföljningen skett tätare. En svensk studie visar på att uppföljning en lång tid (ett år) efter en 

intervention kan vara negativ då resultaten har en tendens att försämras med tiden. Vid en 

tidigarelagd uppföljning kan resultaten komma att se annorlunda ut (RasjöWrååk, Törnkvist, 
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Hasselström, Wändell& Josefsson, 2015). När man genomför en intervention som syftar till 

att förändra och sedan bibehålla nya levnadsvanor krävs kontinuerligt stöd under hela 

interventionen. Som professionell rådgivare, exempelvis distriktssköterska, kan det kanske 

vara lätt att tappa hoppet om det tar lång tid för patienterna att förändra sina ohälsosamma 

vanor. 

En anledning till att det inte skett så många mätbara förändringar i denna studie kan bero på 

låg hälsolitteracitet hos patienterna och att de därför inte har förmågan att förändra sina 

ohälsosamma vanor. Tidigare studier visar att trots viljan att göra hälsosamma val så 

begränsas till exempel unga vuxna på grund av sin brist på kunskap och brist på 

hälsolitteracitet (Cha, Crowe, Braxter & Jennings, 2016). Det är därför viktigt i det 

hälsofrämjande arbetet att uppmärksamma om patienter har god hälsolitteracitet eller inte. 

Detta för att patienten skall klara av att göra förändringar och att kunna bibehålla dessa. Det 

hör även ihop med empowerment, att patienten ska klara av att ta kontroll över sin egen hälsa. 

Man ser i studier att distriktssköterskor med stark egen empowerment som använt sig av detta 

i sitt arbetssätt förbättrade patientens hälsa genom att stärka deras empowerment. Det är dock 

viktigt att inte lämna över ansvaret utan att vara säker på att patienten klarar av det 

(RasjöWrååk, Törnkvist, Hasselström, Wändell & Josefsson, 2015). Förmågan och viljan att 

stärka patienters kunskap gällande hälsosamma levnadsvanor blir därför essentiell i 

rådgivningen. Man ser också att om den som förespråkar empowerment kan ta bort ojämnhet i 

maktförhållandet mellan patient och vårdare så ökas patientens känsla för den egna 

vården/hälsan (Rungqvist & Lindström, 2005).  

I föreliggande studie ökade intaget av grönsaker/rotfrukter signifikant över tid. Vad gäller 

viktminskning hos patienterna så följer resultatet andra studier där det ej sker någon större 

viktnedgång efter deltagande i olika livsstilsinterventioner. Att deltagarna i denna studie har 

ändrat sina kostvanor gällande grönsaker till det positiva kan skattas högre än utebliven 

viktnedgång. Till exempel visar en studie från USA med ett större antal deltagare i ett 

livsstilsprogram, att deltagandet inte leder till någon större viktnedgång men däremot 

dubblerade deltagarna sitt intag av frukt och grönsaker (Stoutenberg et al., 2016).   

Tidigare studier har visat att större uppmärksamhet bör ges vad gäller socialt stöd, för att 

kunna uppnå en hälsosam livsstil (Stoutenberg et al., 2016; Carpenter, Finley & Barlow, 

2004; Lin, O´Connor, Whitlock & Beil, 2010). I en studie visade det sig att när skolungdomar 

fick upprepad information om kost så började deras mödrar att handla hem mindre kex, kakor 



17 
 

och glass och istället fyllde på med mer grönsaker och frukt (Gunawardena et al., 2016). 

Interventioner kan därigenom ge effekt även utanför den riktade gruppen och det sociala 

stödet är förmodligen av stor vikt för patienten för att klara av att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor. Här kan man återigen lyfta fram vikten av att patienternas egenmakt förstärks 

och tydliggörs för att få dem att ta kontrollen över sina ohälsosamma levnadsvanor och stärka 

deras vilja att förbättra sin hälsa. I denna studie har det inte undersökts hur det sociala stödet 

ser ut för deltagarna, det vill säga vilket stöd de har utanför interventionen. Fortsatta studier 

kan behöva göras för att se vilken betydelse det sociala stödet har för patienterna så att de kan 

lyckas fastställa mer permanenta hälsosamma förändringar gällande levnadsvanor. 

Att man ser små eller inga förändringar i BMI och vikt efter en intervention behöver inte vara 

avgörande på hur man skattar sin hälsa. Katie Eriksson menar att förutsättningarna för att 

skapa hälsa ligger i varje människas inre och inte bara är frånvaro av sjukdom utan även är ett 

tillstånd av välbefinnande (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Välbefinnande är 

ett individuellt uttryck för upplevelsen av hälsa och därför är det inte bara mätbara värden 

som spelar in för patientens välmående. En livsstilsintervention kan alltså leda till andra 

positiva utfall för patienten än till exempel viktnedgång eller minskat BMI och forskning visar 

att fokus bör ligga på de positiva utfall som förändringarna leder till såsom förbättrad fysisk 

och mental hälsa och livskvalitet snarare än just till exempel viktnedgång (Jepsen et al., 

2014). Ingen skattning gjordes dock gällande upplevelsen av hälsa i denna studie. Som grupp 

skedde ingen förändring i vikt eller BMI under interventionen och kanske kan man här dra 

paralleller med studier som visar att patienter skattade att deras upplevda hälsa var bättre trots 

att inga förändringar skedde i varken BMI eller vikt (Crowe et al., 2015). Detta indikerar att 

man kan reducera en del av riskfaktorerna för ohälsa utan att förändra de mätbara värdena 

som till exempel vikt eller BMI. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) rökte 20% av befolkningen i åldern 16–84 år under 

2015. Författarna till denna studie hade förväntat sig att fler av deltagarna skulle vara rökare 

med tanke på befolkningen i stort. Utav deltagarna var det endast 11% rökare vid 

inskrivningssamtalet och vid interventionens slut var det 7% rökare. Vad gäller brukandet av 

snus så var det ej så stor skillnad gentemot befolkningen i stort, det vill säga 7% av deltagarna 

snusade jämfört med 11% av Sveriges befolkning. Inget större bruk av tobak fanns således 

bland deltagarna i studien och ingen minskning utav tobaksbruket skedde under 

interventionen.  
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Studiens resultat tydliggör att mer forskning behövs för att kunna dra slutsatser över hur en 

levnadsvanemottagning kan förbättra patienters levnadsvanor och på så sätt förbättra hälsan 

för dessa patienter. Socialstyrelsen har tydliggjort att dessa frågor är viktiga att arbeta med 

och därigenom har hälso- och sjukvården en stor utmaning framför sig (Socialstyrelsen, 

2016). Att inte arbeta med dessa frågor och stötta patienter som behöver hjälp och stöd i att 

förändra sina levnadsvanor kan därför ses om oetiskt och missgynnar både patient och 

samhälle. Samhället påverkas negativt, som tidigare beskrivits, då patienter med ohälsosamma 

levnadsvanor tar stor del av kostnaderna för hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 

2014; Socialstyrelsen, 2011). Detta påverkar även möjligheten för andra i samhället att söka 

vård då det även leder till minskade resurser så som till exempel tidsbrist på en vårdcentral. 

Utformning och utvärdering behöver studeras mer noggrant för att kunna optimera arbetet och 

vård kring ohälsosamma levnadsvanor. 

 

4.2 Metoddiskussion 

En av studiens styrkor är att patientenkäten som har analyserats i denna studie innehåller 

flertalet olika levnadsvanor (se bilaga 1) och ger således en bred bild av patienternas hälsa och 

mående. Patientenkäten används för att kunna skräddarsy vården och optimera hjälpen kring 

patienten vilket leder till en individualiserad vård och en större möjlighet för patienten att 

kunna förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Då hög validitet är beroende av att 

mätinstrumentet verkligen mäter det som ska mätas (Polit & Beck, 2014; Polit & Beck, 2016) 

så anses validiteten vara hög i detta arbete då patientenkäten mäter det den är ämnad för, till 

exempel, BMI, blodsocker och vikt. Vidare är patientenkäten utformad på det vis att den inte 

kan misstolkas, till exempel "Jag har aldrig varit rökare" eller "Jag har slutat röka för mer 

än 6 mån sen" och den är baserad på validerade frågor som redan används i vårdarbetet. 

Reliabiliteten, som är mätinstrumentets tillförlitlighet (Polit& Beck, 2014; Polit& Beck, 2016) 

anses också vara hög då frågorna ger svar på det patientenkäten är ämnad för, det vill säga 

bred screening av levnadsvanor, och därigenom ger svar på frågeställningarna i denna studie. 

Då frågor och svar är uppbyggda på samma sätt genom patientenkäten så ger detta en 

konsekvent tydlighet. Till exempel "Hur ofta äter du rotfrukter/grönsaker? Hur ofta äter du 

frukt/bär?". 

 

Studiens svaghet är det låga deltagandet (28/67) vilket ger en väldigt begränsad bild av 

patienterna på levnadsvanemottagningen. Då antalet deltagare som fullföljt hela 
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interventionen endast var sju stycken har ingen jämförande statistik kunnat göras som 

inkluderade alla fyra besöken i interventionen. Vidare har studiens data en del internt bortfall 

(inmatad som missing data) vilket innebär att data saknas för vissa variabler. Detta kan bero 

på att patienterna inte velat svara på frågorna, inte vetat vad de ska svara eller att 

sjuksköterskan inte fyllt i de mätvärden som tagits. I denna studie är det svårt att veta vad det 

interna bortfallet beror på men detta ledde till en svårighet att få valida analyser vad gäller 

skillnader mellan grupper. Önskvärt vore att göra fler analyser på mindre grupper inom 

urvalet för att dra slutsatser om förändringar över tid men även det blir problematiskt med det 

låga deltagandet som var. 

En kvantitativ prospektiv design valdes till denna studie, då en patientkohort studerades i en 

intervention vad gäller levnadsvanor. Rätt metod anses vara vald i relation till 

frågeställningarna då man över tid velat se eventuella förändringar i patienters hälsa vad gäller 

deras ohälsosamma levnadsvanor samt deras mätbara värden. När det gäller prospektiva 

studier över tid är det förväntat att deltagarantalet minskar ju längre in i studien man kommer 

(Parahoo, 2014) och detta hade kalkylerats i denna studie men deltagandet förväntades inte 

vara så lågt som det blev i slutändan. Då antalet deltagare är relativt lågt kan man endast se 

resultatet som en indikation, slutsatser att använda i vårdarbetet är svårt att dra, men flera av 

indikationerna kan härledas tillbaka till annan forskning gällande levnadsvanor. 

 

Forskningsetiska överväganden har vidtagits på flertalet sätt för respekt till patienterna och till 

hänsyn för deras integritet. Diskussion har förts kring huruvida informationsbrev samt 

samtyckesformulär skulle behöva skickas ut till patienterna då enkäterna redan fanns ifyllda 

på levnadsvanemottagningen, detta gjordes sedan för etisk korrekthet. Enstaka muntliga 

samtycken samlades in för att stärka upp deltagandet men detta torde inte ha haft någon 

negativ etisk konsekvens. Detta medförde till ytterligare några deltagare i studien vilket var 

positivt då deltagandet som tidigare beskrivits var relativt lågt. Patientenkäterna har avkodats 

för att författarna till denna studie ej skall kunna härleda några uppgifter till enskild patient. 

 

Då forskning har visat att interventioner vad gäller ohälsosamma levnadsvanor i första hand 

bör fokusera på de positiva utfall som förändringarna leder till såsom förbättrad fysisk och 

mental hälsa och livskvalitet (Jepsen et al., 2014), så finns behovet av kompletterande 

kvalitativa studier inom området. Detta för att ta reda på patienternas upplevelse av 

deltagande i levnadsvanemottagning, det stöd de fått under interventionen och eventuellt 
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behov av tätare eller mer individuell uppföljning. Att utvärdera kvantitativ data på 

självskattade mätinstrument kan även det indikera att man behöver göra kvalitativa 

utvärderingar av patientens upplevelser. Avslutningsvis är ämnet denna studie belyser en 

styrka, arbetet med ohälsosamma levnadsvanor är aktuellt i samhället idag för att förbättra 

befolkningens hälsa och spara på de resurser som ett ohälsosamt leverne kostar. Fortsatt 

forskning inom detta område är därför en självklarhet.  

 

4.3 Slutsats 

Ökad vardagsmotion och ökat intag av grönsaker/rotfrukter är faktorer som i studien visar på 

positiv förändring, dock har patienternas mätbara värden ej förändrats nämnvärt under 

interventionen. Framtida arbete med att hjälpa patienter i primärvården kräver att 

vårdpersonal kan stärka patientens egenmakt och hälsolitteracitet så att patienterna klarar av 

att inte bara förändra sina levnadsvanor, utan även bibehålla dem. Ett tydligare 

hälsofrämjande arbete bör ligga i fokus i framtiden. En framtida uppföljning av patienterna på 

denna levnadsvanemottagning ger möjlighet till utökade analyser då ett större patientunderlag 

kommer finnas tillgängligt och det leder därigenom till säkrare data. Som med många andra 

studier behövs bredare forskning inom området, bland annat kvalitativ forskning kan vara av 

intresse för att få en bild av patienternas upplevelse av att delta i en intervention vid en 

levnadsvanemottagning.  
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Bilaga 2 

                                                                                                                                     

 Hej! 

Härmed tillfrågas du som varit/är inskriven på Livsstilsmottagningen på Ekeby Hälsocenter 

om tillstånd att få ta del av dina enkätsvar från sjuksköterskebesöken på 

Livsstilsmottagningen.  

Syftet med studien är att undersöka om det finns hälsoeffekter av att vara med i ett 

livsstilsprogram. 

Vi är två specialistsjuksköterskestudenter som läser distriktssköterskeinriktning. Under hösten 

2016 kommer vi att skriva en magisteruppsats inom vårdvetenskap med titeln 

Livsstilsmottagning -Vilka hälsoeffekter kan det ge? Vi kommer att sammanställa enkätsvaren 

från besöken på Livsstilsmottagningen. Studien görs i samarbete med Ekeby Hälsocenter.  

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen och materialet förvaras så att det 

inte är åtkomligt för obehöriga. När vi tar del av enkäterna kommer dessa att vara 

avidentifierande vilket innebär att inga namn eller persondata finns tillgängliga. Vi är inte 

intresserade av data från enskilda individer. Deltagande i studien är frivilligt och ditt beslut 

påverkar inte din framtida vård. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi nås 

genom kontaktuppgifterna nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

 

………………………………….  ……………………………….. 

Cecilia Borg     Sofie Söderström 

Sjuksköterska, studerande till distriktssköterska Sjuksköterska, studerande till distriktssköterska 

mail: xxx     mail: xxx 

mobil: xxx     mobil: xxx 
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SAMTYCKESFORMULÄR 

 

(EN kopia behålls av dig som är deltagare) 

 

Härmed godkänner jag att mina data från Livsstilsmottagningen på Ekeby Hälsocenter 

används i studien Livsstilsmottagning -Vilka hälsoeffekter kan det ge? 

 

Jag har fått skriftlig information, har fått möjligheten att ställa kompletterande frågor muntligt 

och skriftligt angående studien. Studien är helt frivillig och deltagande i studien kan avbrytas 

närsomhelst utan att någon vidare förklaring krävs. 

 

 

 

____________________________________ 

ORT & DATUM 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 

NAMNTECKNING    NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 


