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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanorna ökar i befolkningen. Socialstyrelsen 

rekommenderar kvalificerade rådgivande samtal gällande distriktssköterskans arbete med 

levnadsvanor men anger inte samtalsmetod. Inom primärvård är motiverande samtal (MI) 

vanligt använd. Denna samtalsmetod förordas av Folkhälsomyndigheten, men inte av 

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Detta då MI inte visat effekt på HbA1c-värde och 

kroppsvikt. Hur vårdsökande själva ser på samtal med distriktssköterska och vad som 

motiverat dem till förändringar är sparsamt studerat. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som har motiverat vårdsökande till förändring i 

de kvalificerade rådgivande samtal de haft med distriktssköterska inom primärvård. 

Metod: Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats i form av intervjustudie med 

tolv vårdsökande. Intervjuerna, som var semistrukturerade, spelades in, transkriberades 

ordagrant och analyserades därefter med en innehållsanalys.  

Resultat: Som svar på syftet framkom under analysen ett övergripande tema, två kategorier 

och fyra subkategorier. Det övergripande temat visade att ett samspel behövs mellan 

vårdsökande och distriktssköterska för att skapa motivation till förändring. Samspelet bygger 

på att den vårdsökande får ny lärdom som ger inre motivation och att det skapas en god 

relation med distriktssköterskan.  

Slutsats: Att distriktssköterskans arbetstid ägnas åt kvalificerade rådgivande samtal är enligt 

föreliggande resultat värdefullt för att vårdsökande ska hitta motivation till förändring. 

Motivationen kom av lärdom införskaffad i samspel med en god relation med 

distriktssköterskan som den vårdsökande haft hälsosamtal med. Att primärvården erbjuder 

kvalificerade rådgivande samtal med distriktssköterskan kan ge en vinst på både individ-, 

grupp- och samhällsnivå.   

 

Nyckelord: Levnadsvanor, Motiverande samtal, Personcentrerad vård, Distriktssköterska 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Unhealthy living habits is increasing in the population. The National Board of 

Health recommends qualified interviews but do not specify the interviewing method. In 

primary care, motivational interviewing (MI) are commonly used. This interviewing method 

is predicated by the Public Health Authority, but not by the National Guidelines of diabetes 

care because MI did not show effect on HbA1c and body weight. How care seekers perceive 

qualified interviews with Community Health Nurses and what motivated them to change is 

sparingly studied. 

Aim: The purpose of the study is to investigate what has motivated care seekers to change in 

the qualified interviewing they had with the Community Health Nurse. 

Method: The study is a descriptive design with qualitative approach in the form of interviews 

with twelve care seekers. The interviews, which where semi-structured, were recorded, 

transcribed verbatim and analyzed using content analysis. 

Result: An overall theme, two categories and four subcategories appeared during the analysis. 

The overall theme showed that teamwork between care seekers and Community Health 

Nurses is needed to create motivation for change.  

Conclusion: It is valuable that the Community Health Nurses work is devoted to qualified 

interviews for care seekers to find motivation for change. The motivation came through new 

learning acquired in interaction with a good relationship with the Community Health Nurse. 

Primary care offers qualified interviews with Community Health Nurses which can give a 

profit at both individual, group and community level. 
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BAKGRUND 

Distriktssköterskan ska enligt kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008), arbeta med att förebygga sjukdom 

och främja hälsa. Kompetensen innefattar en förmåga att stärka vårdsökande till god hälsa 

genom ett hälsofrämjande förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, ska distriktssköterskan 

även ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för patientens integritet och autonomi i alla 

möten och i olika miljöer (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta förhållningssätt 

genomsyrar även det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett integrerat hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete kan enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) stödja och stärka individen 

genom ett personcentrerat arbetssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, omnämnd ovan, anger att distriktssköterskans 

kompetens ska innefatta fördjupade kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik. 

Tillsammans med vårdsökande ska distriktssköterskan självständigt utföra och utvärdera till 

exempel rådgivningens etiska dilemma för att uppnå balans mellan hälsofrämjande omsorg 

och aktivt uppmuntra vårdsökandes självbestämmande och tillämpa vårdande, stödjande 

och/eller motiverande samtal (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Distriktssköterskans 

uppdrag ansluter enlig Svensk sjuksköterskeförening (2008) till de folkhälsopolitiska målen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I de folkhälsopolitiska målen framgår att levnadsvanor 

bör utgöra ett särskilt målområde eftersom många av förutsättningarna för en god och jämlik 

hälsa påverkas av livsvillkoren och individens egna val och levnadsvanor. För att uppnå detta 

mål ska distriktssköterskan enligt regeringens proposition (2017/18:249) arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande med levnadsvanor (Prop. 2017/18:249). 

Ohälsosamma levnadsvanor 

Ohälsosamma levnadsvanor är ett uppmärksammat område i samhället som kan leda till 

sjukdom och i förlängningen skapa ett lidande för individen, belastningar på sjukvården och 

en stor kostnad för samhället. Vår tids stora folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-

diabetes är ofta en direkt följd av ohälsosamma levnadsvanor. De vanligaste riskfaktorerna för 

att drabbas av sjukdom är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och 

otillräcklig fysisk aktivitet. Tillsammans bidrar dessa levnadsvanor till en femtedel av 

sjukdomsbördan i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Att hitta metoder inom sjukvården att 

förebygga dessa ohälsosamma vanor är av hög prioritet. Enligt World Health Organisation 
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(WHO) kan sunda levnadsvanor förebygga det mesta av all hjärt-kärlsjukdom och förebygga 

eller fördröja uppkomsten av typ 2-diabetes (WHO, 2017). 

Hälsosamtal 

Socialstyrelsens riktlinjer ger rekommendationer till sjukvårdspersonal om åtgärder vid 

ohälsosamma levnadsvanor. Dessa rekommenderar åtgärder bestående av rådgivande samtal 

eller kvalificerade rådgivande samtal. Båda samtalsformerna utgår från en personcentrerad 

dialog mellan vårdsökande och hälso- och sjukvårdspersonal. Dialogen är anpassad till den 

specifika individens ålder, hälsa och risknivåer. Samtalet kan inkludera motiverande strategier 

och kompletteras med hjälpmedel som till exempel stegräknare. Ett kvalificerat rådgivande 

samtal är vanligtvis mer tidskrävande och mer omfattande än ett rådgivande samtal och sker i 

återkommande sessioner eller kontakter vid ett eller flera tillfällen. Rådgivningen kan ske 

individuellt eller i grupp (Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen har inte tagit ställning till 

specifika samtalsmodeller att använda i de kvalificerade rådgivande samtalen, eftersom det 

saknas underlag för vilken samtalsmodell som ger bäst effekt (Socialstyrelsen, 2017). En 

samtalsmodell som kan användas vid distriktssköterskans kvalificerade rådgivande samtal är 

motiverande samtal (MI) (Statens folkhälsomyndighet, 2009). MI är en metod med 

personcentrerad rådgivningsstil, som handlar om att lägga upp ett samtal så att individen själv 

talar sig in i en förändringsprocess (Miller & Rollnick, 2013). Det är en vägledande stil där 

vårdgivaren är en god lyssnare som erbjuder expertkunskap. Ett viktigt förhållningssätt är MI-

andan med nyckelbegreppen partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande. Det finns 

fyra nyckelprocesser i MI: engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. 

Engagerande är en process där en fungerande relation etableras. Fokuserande är en process 

där riktningen för förändringspratet utvecklas. Framkallande är processen där individens egen 

motivation till förändring lockas fram. Planerande är processen som tar vid när tiden är mogen 

för att bestämma vad som ska förändras och en handlingsplan kan formuleras. I arbetet med 

MI behövs några centrala kommunikationsfärdigheter vilka används flexibelt genom de fyra 

olika processerna. Färdigheterna är att ställa öppna frågor, bekräfta, reflektera, summera och 

ge information och råd med individens tillåtelse (Miller & Rollnick, 2013). Enligt 

Folkhälsomyndigheten lyfts MI fram som en betydelsefull metod i det folkhälsopolitiska 

arbetet. MI anses vara ett hjälpmedel för att stimulera livsstilsförändringar enligt de 

grundläggande principerna om integritet och valfrihet. Sedan 2004 har landstingen i Sverige 

arbetat med att sprida kompetens i motiverande samtal inom primärvården (Statens 

folkhälsomyndighet, 2009). Folkhälsomyndigheten (2009) rekommenderar MI som en del i 
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processen att göra hälso- och sjukvården mer hälsofrämjande och för att MI stärker 

vårdsökandes ställning i vården (Statens folkhälsomyndighet, 2009). Inom MI ges 

information och råd med vårdsökandes tillåtelse. Detta eftersom när råd ges utan tillåtelse, 

med en rekommendation om personlig förändring, är risken stor att det skapar motstånd. 

Genom att be om tillåtelse att få ge information visas respekt, vilket inom MI anses öka 

vårdsökandes vilja att höra vad vårdaren har att säga (Miller & Rollnick, 2013). MI lyfts fram 

som en betydelsefull metod vid livsstilsförändringar av Folkhälsomyndigheten samtidigt som 

Socialstyrelsen inte tar ställning till specifika teorier. Vilken betydelse har det i 

distriktssköterskans arbete med kvalificerade rådgivande samtal? Enligt socialstyrelsen ska 

kvalificerade rådgivande samtal användas som behandling vid rökstopp och ohälsosamma 

matvanor. Vid behandling av alkoholriskbruk och otillräcklig fysisk aktivitet ska rådgivande 

samtal användas (Socialstyrelsen, 2017). I nationella riktlinjer för diabetesvård är 

rekommendationen att inte använda MI då en litteraturöversikt från 2009, gjord av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU), visar att MI inte har någon effekt på HbA1c 

värde och kroppsvikt (SBU, 2009). Riktlinjerna anger dock att det är av hög prioritet och 

kostnadseffektivt att patienter med diabetes och högt blodtryck ska få behandling med 

kombinerade livsstilsåtgärder genom rådgivande samtal eller kvalificerade rådgivande samtal 

och hänvisar i dessa fall till nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017). Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

anger att en framgångsfaktor vid behandling av ohälsosamma levnadsvanor är att använda 

olika styrdokument med regionala anpassningar till nationella riktlinjerna (SKL, 2018). 

Exempelvis finns regioner som anpassar styrdokumenten till att MI som samtalsmodell ska 

användas vid kvalificerade rådgivande samtal (Landstinget i Uppsala län, 2016). Forskning 

visar att MI som metod inom primärvården är meningsfull för vårdsökande och skapar 

möjlighet till förändring av levnadsvanor (Brobeck, Odencrants, Bergh Hildingh, 2014). 

Forskning visar även att MI är särskilt användbar vid förändring av tobaksvanor men att 

metoden inte har lika stor effekt på att förändra andra levnadsvanor (Lee, Choi, Yum, Yu & 

Chair, 2016; Lakerveld, Bot, Chinapaw, van Tulder, Kostense, Dekker & Nijpels, 2013).  

Personcentrerad vård 

Enligt Miller och Rollnick (2013) innebär ett personcentrerat arbetssätt att samtalsparterna är 

jämlika. Vårdsökande ses som expert på sig själv och vårdaren undviker att ge råd utan att be 

om tillåtelse. Vårdaren lyssnar till vad vårdsökande säger och utgår från vårdsökandes behov. 

Att sätta sig in i och förstå vårdsökandes eget perspektiv på situationen och vad som behövs 



9 
 

är viktigt. Tanken är att vårdsökande är expert på sig själv med en förmåga till egna styrkor 

och motivationer. Att arbeta personcentrerat innebär att skapa ett samarbete mellan 

vårdsökande och expert. Utifrån detta sätt att arbeta kan motivation till förändring framkallas. 

Viktigt att komma ihåg är att det görs tillsammans med vårdsökande och att det inte handlar 

om ett maktspel där en förändring ska sättas in utav vårdgivaren (Miller & Rollnick, 2013). 

Personcentrerad vård är enligt Björkman och Jakobsson Ung (2017) en maktmedveten vård. 

Detta betyder att ansvaret ligger hos den som har mest makt att göra samtalet rättvist. Den 

som har maktövertaget bör visa särskild omsorg och ödmjukhet och en del i denna ödmjukhet 

omfattar att avsäga sig viss auktoritet (Björkman & Jakobsson Ung, 2017).  

Hälsolitteracitet 

Genom ett personcentrerat arbetssätt blir hälso- och sjukvården även mer hälsolitterat 

(Wångdahl, Lau, Nordström, Samulowitz & Karlsson, 2017). Hälsolitteracitet är ett begrepp 

som omfattar både färdigheter som att läsa, skriva och förstå information men också att kunna 

kommunicera och förmedla budskap inom hälsa. Vårdsökandes hälsolitteracitet påverkar vad 

vårdsökande uppfattar och vilken möjlighet vårdsökande har att följa råden och behandlingen 

som ges. Vårdsökandes förmåga att uppfatta och använda den information som ges vid ett 

rådgivande samtal påverkas dels av individuella förutsättningar men ännu mer av hälso- och 

sjukvårdens förmåga att kommunicera och ge rätt information (Wångdahl et al., 2017). Enligt 

Dahlberg och Ekman (2017) har sjukvårdspersonal av tradition förklarat vårdsökande utifrån 

ett naturvetenskapligt perspektiv. De menar att sjukvården vid sjukdom sökt en relevant 

behandling för att lindra symtom och förhoppningsvis bota sjukdom. Sjukvårdspersonal 

behöver dock ha förmåga att förstå hur vårdsökande känner och tänker inför sin 

hälsosituation. Vårdsökande och sjukvårdspersonal måste utarbeta ett hälsoorienterat 

partnerskap där förståelse för vårdsökandes värld är vägledande. Genom att vårdsökande får 

beskriva sina erfarenheter och upplevelser av tillståndet och behandlingen i relation till det 

egna livet kan sjukvårdspersonalen utveckla en igenkännande förståelse för vad hälsa, 

sjukdom och behandling innebär för just den här vårdsökande (Dahlberg & Ekman, 2017).  

Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram kan användas för att förtydliga omvårdnaden och sjuksköterskans 

kompetensområden, samt bidra till att stärka sjuksköterskan i yrkesutövningen vilket leder till 

en förbättrad vård till vårdsökande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
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I det här arbetet kommer omvårdnadsteorin ”Vårdande kommunikation” användas som 

teoretisk referensram (Fredriksson, 2017). Enligt Fredriksson (2017) innebär begreppet 

kommunikation både den förmedling som blir synlig i att överföra information samt vad som 

sker när ett löfte ges, det vill säga göra något gemensamt genom en relation. Begrepp som 

relation, gemenskap, beröring och förbindelse beskrivs som synonymer till kommunikation 

vilka bär vårdande kvalitéer och är förenliga med det vårdvetenskapliga perspektivet. 

Kommunikation kan lindra lidandet i ett vårdande samtal, vilket kan vara ett medel för att 

uppnå hälsa (Fredriksson, 2017). Vårdande kommunikation kan delas in i tre begrepp: 

relationell kommunikation, narrativ kommunikation och etisk kommunikation. Relationell 

kommunikation syftar till den gemenskap som skapas i samspelet mellan vårdare och 

vårdsökande och kännetecknas av beröring, närvaro och lyssnande för att skapa möjlighet för 

vårdsökande att uppnå en högre grad av hälsa och välbefinnande. Narrativ kommunikation 

beskriver den kommunikation som genom berättelser förbinder vårdsökandes historia, nutid 

och framtid och även vårdsökandes lidande vilket öppnar möjligheten för vårdsökande att 

sätta ord på sitt lidande. Etisk kommunikation är den ömsesidiga respekten mellan människor 

och även respekten för den egna individen som utvecklas till respekt och omsorg om andra. 

För att uppnå etisk kommunikation är det viktiga att beakta att relationen mellan vårdare och 

vårdsökande är asymmetrisk och att vårdaren har makten. Denna makt balanseras genom 

ömsesidig respekt (Fredriksson, 2017). Fredriksson har utvecklat begreppet ”vårdande 

samtal”. En språklig analys visar att begreppet ”vårdande kommunikation” är bättre lämpat 

som övergripande begrepp. Kommunikationsbegreppets ursprungliga betydelse är att 

återupprätta eller upprätta gemenskap. Kommunikation är dock inte en färdighet som varje 

individ äger utan samtalet måste leda oss. Att öva kommunikation kan inte ha fokus på inlärda 

tekniker (Fredriksson, 2017).  

Problemformulering 

Ohälsosamma levnadsvanorna ökar i samhället och riskerar att orsaka sjukdom och lidande 

för individer samt orsaka stora samhällsekonomiska kostnader. För att lyckas göra en 

livsstilsförändring kan stöd och samtal behövas. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer 

ska distriktssköterskan bland annat arbeta förebyggande gällande ohälsosamma levnadsvanor. 

Socialstyrelsen rekommenderar åtgärder som rådgivande samtal eller kvalificerade 

rådgivande samtal men tar inte ställning till vilken samtalsmetod som ska användas. Detta 

eftersom underlag saknas för vilken samtalsmetod som har bäst effekt för förändring 

(Socialstyrelsen, 2017). Folkhälsomyndigheten lyfter fram MI som en betydelsefull 



11 
 

samtalsmetod för livsstilsförändring (Statens folkhälsomyndighet, 2009). Nationella riktlinjer för 

diabetesvård rekommenderar dock inte MI, eftersom MI inte visat någon effekt på HbA1c-

värde och kroppsvikt (Socialstyrelsen, 2017). Samtidigt antyds MI vara en metod som skapat 

möjlighet till förändring av levnadsvanor för vårdsökande inom primärvård (Brobeck, 

Odencrants, Bergh Hildingh, 2014). Det är sparsamt studerat hur vårdsökande själva ser på 

samtalen de haft med distriktssköterskan och vad som motiverat vårdsökande att göra 

förändringar.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som har motiverat vårdsökande till förändring i de 

kvalificerade rådgivande samtalen de haft med distriktssköterska inom primärvård.  

METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008) där forskarna 

önskade studera vad som ger vårdsökande motivation till förändring i de kvalificerade 

rådgivande samtal de haft med distriktssköterskan. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide eftersom forskarna önskade fånga så mycket information som 

möjligt från vårdsökande i relation till syftet med studien. Genom att intervjua vårdsökande 

fanns en möjlighet att skapa en förståelse för deras syn på vad i samtalet med 

distriktssköterskan som de upplevt gett dem motivation till förändring av ohälsosamma 

levnadsvanor (Danielsson, 2017). Polit och Beck (2008) anser att semistrukturerade intervjuer 

säkerställer att forskaren fångar in all nödvändig information och att vårdsökande ges 

möjlighet att svara med egna ord där så mycket detaljer som önskas kan fångas in, liksom 

exempel och förklaringar (Polit & Beck, 2008). Kvalitativ ansats avser att studera individers 

erfarenheter av ett fenomen och anses lämplig när forskaren vill få förståelse för ett 

fenomen eller situation inom vården. Forskaren har ett öppet förhållningssätt till det som ska 

undersökas och är flexibel och följsam till vårdsökande och till eventuella förändringar under 

insamlandet av data (Henricsson & Billhult, 2017). 

Förförståelse 

Forskare har, förutom de vetenskapliga utgångspunkterna, med sig egna erfarenheter in i 

arbetet med studier (Priebe & Landström, 2017). I föreliggande studie har båda forskarna 

erfarenhet av att arbeta med livsstilsfrågor och möta vårdsökande i behov av 
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livsstilsförändringar. Denna erfarenhet kommer från arbete inom primärvård och slutenvård. 

Förförståelsen har inte vidare värderats inför intervjumötet med vårdsökande.  

 

Urval  

Urvalet skedde genom ett strategiskt urval, vilket innebar att vårdsökande handplockades till 

studien utifrån forskarnas kunskap om populationen. Urvalet var även ett bekvämlighetsurval 

då de vårdsökande som fanns tillgängliga tillfrågades att delta i studien (Polit & Beck, 2008). 

Forskarna fick hjälp av fem distriktssköterskor som hade genomfört kvalificerade rådgivande 

samtal med vårdsökande. De hade kunskap om vilka vårdsökande som stämde överens med 

inklusionskriterierna och kunde delge forskarna kunskapen och vara ett stöd i 

handplockningen av vårdsökande. Av de fem distriktsköterskorna var det fyra som kunde 

identifiera lämpliga vårdsökande. Strategin att maximera variationen av urvalet användes 

genom att välja ut vårdsökande med olika åldrar, kön, hög- och lågutbildad, olika 

sysselsättningsgrad och olika civilstatus (Patton, 2002). Genom denna metod erhölls en 

variationsrik data och en bredd i informationen om fenomenet skapades. Målet var att 

intervjua minst tio vårdsökande. Danielsson (2017) rekommenderar att tillfråga 20 personer 

eftersom bortfall under datainsamlingen kan förekomma. Om urvalet är för litet ges begränsad 

information i analysen (Danielsson, 2017). Totalt intervjuades tolv vårdsökande som stämde 

in på inklusionskriterierna. Samtliga intervjuer kom att användas i studien då de ansågs hålla 

god kvalité. Intervjuer genomfördes till dess att mättnad bedömdes ha uppnått. Då forskarna 

fick hjälp av distriktssköterskor på vårdcentraler att tillfråga vårdsökande om att delta, 

framkom det aldrig hur många vårdsökande som tillfrågats och tackat nej. Inklusionskriterier 

för urvalet var att vårdsökande skulle vara i åldern 40 – 65 år. Vårdsökande skulle ha haft 

minst två kvalificerade rådgivande samtal med distriktssköterska och gjort en 

livsstilsförändring. Se Tabell 1 för demografiska data av deltagarna. 
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Tabell 1: Demografisk data av deltagarna 

Ålder  

Intervall 

Medelvärde 

 

År 

42-68  

56,3  

Kön 

Kvinnor 

Män 

 

Antal 

6 

6 

Födelseland 

Sverige 

 

Antal 

12  

Utbildningsnivå 

Avslutat grundskola 

Avslutad gymnasieutbildning 

Avslutad högskoleutbildning 

 

Antal 

3  

4  

5  

Sysselsättning 

Arbetar 

Sjukskriven 

Pensionär¹ 

 

Antal 

11  

1 

2 

Civil status 

Ensamboende 

Sammanboende 

Hemmaboende barn 

 

Antal 

2 

10 

4 

Hur många hälsosamtal har du haft? 

Intervall 

Medelvärde 

 

Antal 

2–15 

5,8 

 

När hade du det senaste hälsosamtalet? 

April 2018 

Maj 2018 

Juni 2018 

Augusti 2018 

September 2018 

 

Antal 

2 

4 

1 

3 

2 

Vilken förändring av levnadsvana har du 

genomfört? 

Kostförändring  

Börjat motionera² 

Minskat stress 

 

Antal 

 

11 

7 

1 

¹Deltidspensionär, arbetar också 

²Av de 11 som gjort kostförändring hade 7 vårdsökande även börjat motionera 
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Kontext 

Vårdsökande rekryterades från fyra vårdcentraler inom primärvård i en mellansvensk region. 

En vårdcentral låg i en storstad, en i en tätort och två på landsbygden.  

Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer av vårdsökande under perioden juni till 

oktober 2018. Under intervjuerna användes en intervjuguide. För att intervjuerna skulle vara 

flexibla och ha möjlighet att anpassas till vad som kom upp i samtalet var intervjuguiden 

semistrukturerad (Danielsson, 2017). Intervjuguiden hade tre öppna frågor och uppföljande 

frågor som stöd, se bilaga 1. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga för att låta 

vårdsökande själva få berätta vad som var viktigt och tongivande för dem i samtalet. 

Bedömningen gjordes genom att frågorna i det semistrukturerade frågeformuläret som 

användes besvarade studiens syfte och behölls därför i dess ursprungliga form. Båda forskarna 

tog del av intervjuerna genom att lyssna på det inspelade materialet direkt efter intervjun. 

Vårdsökande angav bakgrundsdata gällande bland annat ålder, kön och utbildningsnivå i 

samband med intervjun, se bilaga 2. Materialet från intervjuerna hanterades konfidentiellt 

(Kjellström, 2017).   

 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om tillstånd för att genomföra studien skickades till Primärvårdens ledning, se bilaga 

3. För att komma i kontakt med distriktssköterskor som haft kvalificerade rådgivande samtal 

med vårdsökande skickades i april 2018 ett mail till verksamhetschefer på 13 vårdcentraler i 

Region Uppsala. I mailet fanns en förfrågan om att komma i kontakt med distriktssköterskor. 

Två verksamhetschefer svarade att de inte hade möjlighet att hjälpa till, en verksamhetschef 

förmedlade en mailadress till en distriktssköterska och tio verksamhetschefer svarade inte alls. 

De verksamhetschefer som inte svarade på mailet kontaktades via telefon. Av de uppringda 

verksamhetscheferna var det fem som inte hade möjlighet att hjälpa till, bland annat för att de 

uppgav att det inte genomfördes hälsosamtal på vårdcentralen. Fem verksamhetschefer 

förmedlade kontakt till distriktsköterska. Vårdsökande identifierades av distriktssköterskorna 

utifrån gällande inklusionskriterier för studien. De kontaktades sedan av distriktssköterskorna 

för information och förfrågan om eventuellt deltagande i studien. Tid och plats för intervjun 

bokades in av antingen distriktssköterskan eller av forskarna. Skriftlig information om studien 

gavs till vårdsökande vid intervjutillfället, se bilaga 4. Tio av intervjuerna genomfördes på 

vårdcentraler och två av intervjuerna genomfördes på vårdsökandes arbetsplats. Platsen 
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bestämdes tillsammans med vårdsökande för att få en känsla av autonomi (Danielsson, 2017) 

Två av de första intervjuerna genomfördes av båda forskarna tillsammans för att skapa ett 

samförstånd i utförandet av intervjuerna. Därefter genomfördes resterande intervjuer av en 

forskare vid varje intervju då de upplevde att intervjuerna genomfördes på liknande sätt. 

Intervjuerna pågick i 13 till 21 minuter, där de längsta intervjuerna var de första. När flera 

intervjuer hade genomförts hade forskarna en större kunskap i att rikta in vårdsökande på det 

relevanta ämnet och fick på så vis ut mer konkret information av de vårdsökande och ett 

större innehåll på kortare tid. Intervjuerna spelades in med forskarnas mobiltelefoner och 

kodades med löpnummer (1–12) efter datumföljd. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid ett examensarbete som handlar om människor är den etiska utmaningen att se till att de 

inte utnyttjas, skadas eller såras (Kjellström, 2017). Sjuksköterskornas internationella etiska 

kod lyfter fram fyra rättigheter för deltagare i forskning: rätt att inte bli skadad, rätt till full 

information, rätt till självbestämmande, det vill säga att välja delta respektive avbryta 

medverkan, samt rätt till privatliv, anonymitet och konfidentialitet (ICN, 2006). För att 

säkerställa detta fick vårdsökande både ett skriftligt informationsbrev samt muntlig 

information om studien. I denna information ingick att deltagandet var frivilligt och att 

vårdsökande när som helst kunde avbryta deltagandet utan att ange skäl (Codex, 2018). 

 

Bearbetning och analys   

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Dataanalysen gjordes med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys vilket är en användbar metod och beskrivande till sin form 

(Danielsson, 2017). Kvalitativ innehållsanalys innebär analys av innehållet i berättande data 

för att identifiera framträdande teman och mönster mellan olika teman (Polit & Beck, 

2008). En ”conventional content analysis” enligt Hsieh och Shannon (2005), används i 

arbetet. Analysen startade med att läsa all insamlade data upprepade gånger för att få en 

känsla av helheten. Därefter lästes data ord för ord för att erhålla koder. Det gjordes genom att 

lyfta fram exakta ord från texten som fångade in framträdande nyckelbegrepp. I nästa steg 

angrep forskaren texten genom att skriva ner första intrycket, tankar och initial analys. När 

denna process fortgick framträdde nivåer av koder som reflekterade mer än ett nyckelbegrepp. 

Detta blev det initiala kodningsschemat. Koderna sorterades sedan i kategorier baserat på hur 

de olika koderna relaterade till varandra. Dessa framträdande kategorier användes för att 

organisera koder i meningsfulla grupper, subkategorier. Beroende på relationen mellan de 
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olika subkategorierna kunde forskarna organisera subkategorierna i ett mindre antal 

kategorier. Denna initiala analysprocess reflekterades och diskuterades tillsammans med en 

erfaren omvårdnadsforskare. Därefter utvecklades en definition för varje kategori, subkategori 

och kod. För att förbereda redogörelsen av resultatet identifierades exempel för varje kategori 

ur intervjumaterialet. Genom att identifiera förhållanden mellan kategorier och subkategorier 

framträdde i analysen ett övergripande tema (Hsieh & Shannon, 2005). Exempel på 

analysprocessen redovisas i tabell 2. Fördelen med att använda ”conventional content 

analysis” är att erhålla direkt information från informanterna utan att använda förutfattade 

kategorier eller teoretiska perspektiv. Genom detta angreppssätt var det möjligt att få kunskap 

om informanternas unika perspektiv grundad på faktiska data. Relevanta teorier och andra 

forskares resultat används i studiens diskussionsdel (Hsieh & Shannon, 2005). 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

RESULTAT  

Som svar på syftet om vad som har motiverat vårdsökande inom primärvården till förändring i 

distriktssköterskans kvalificerade rådgivande samtal, framkom under analysen ett 

övergripande tema, två kategorier och fyra subkategorier. Dessa redovisas i Tabell 3. 

Genomgående tema för resultatet är att det behövs ett samspel mellan vårdsökande och 

distriktssköterska för att vårdsökande ska kunna genomföra en livsstilsförändring. Resultatet 

av studien visar att när samspelet mellan vårdsökande och distriktssköterska ger lärdom och 

skapar en vårdande relation blir det en motiverande drivkraft som leder till förändring. Av de 

tolv vårdsökande som intervjuades i studien uppgav elva att de hade ändrat sina kostvanor. Av 

de elva vårdsökande som hade ändrat sina kostvanor var det sju som även hade börjat 

motionera. En vårdsökande hade genom samtalen med distriktssköterskan kunnat minska 

känslan av stress. 

  

Tema Samspelet mellan vårdsökande och distriktssköterska 

 

Kategori Lärdom ger inre motivation 

 

Subkategori Att komma till insikt om ohälsosamt beteende 

 

Koder Verifiering 

Igenkänning 

Uppvaknande 
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Tabell 3: Vad har motiverat vårdsökande till förändring i distriktssköterskans kvalificerade 

rådgivande samtal? 

 

Lärdom ger inre motivation 

Resultatet visar att lärdom bygger på att komma till insikt om det ohälsosamma beteendet och 

att få ny kunskap om hur beteendet kan förändras. Lärdom innebär att få en ny syn på sig själv 

och till orsaken varför situationen ser ut som den gör. När denna insikt finns blir det även 

möjligt att ta till sig ny kunskap och se hur denna kunskap kan användas i vardagen. Insikten 

om den egna situationen och den nya kunskapen ger även motivation till handlingskraft att 

påbörja en förändring till en annan livsstil och en önskan om att få ett bättre mående kan bli 

verklig. 

Att komma till insikt om ohälsosamt beteende 

Vårdsökande i studien beskriver hur de i samspel med distriktssköterskan fått dåliga värden 

redovisade och misstankar om en begynnande sjukdom har då bekräftats vilket verifierade 

vårdsökandes farhågor. Vårdsökande beskriver att de läst på om den misstänkta sjukdomen 

och känt igen symtomen de haft. Vårdsökande har även läst på om innebörden av att ha en 

sjukdom och vilka livsstilsförändringar som behövs göras. I mötet med distriktsköterskan har 

provsvar och information bekräftat misstanken.  

”jag började liksom googla, här är symtomen, ok, då är det så! Så jag var där 

och tog ett prov och så fick jag en tid hos distriktssköterskan och det var liksom 

ingen tveksamhet att jag hade diabetes typ 2” – Vårdsökande 2  

När misstanken verifierades om att den levda livsstilen skapat ohälsa och sjukdom gav det en 

insikt om att något behövde förändras. Vårdsökande beskriver att det fanns en viss kunskap 

om att den levda livsstilen inte var hälsosam men att förmågan att göra något åt den inte 

funnits. När misstanken verifierades eller distriktssköterskan i samspel med den vårdsökande 

påtalade att det inte såg bra ut hände något avgörande för den vårdsökande.   

Tema Samspelet mellan vårdsökande och distriktssköterska 

Kategori Lärdom ger inre motivation En god relation med 

distriktssköterskan 

Subkategori Att komma till 

insikt om 

ohälsosamt 

beteende 

Att få ny kunskap 

om hur mina 

vanor kan 

förändras 

Att bli bemött 

med respekt 

Att få bekräftelse 

på att vara på rätt 

väg 
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”Blodsockervärdena hade väl gått uppåt och då fick man sig en tankeställare på 

riktigt. Det var väl där det började egentligen. Så började hon prata om insulin 

och så här och där går väl gränsen, speciellt om det bara är frågan om ens egen 

bekvämlighet” – Vårdsökande 1 

Vårdsökande beskriver även att distriktssköterskan hade förmåga att ställa frågor som skapade 

ett behov av att rannsaka sig själv och den egna livsstilen. Rannsakan innebar att fundera på 

hur livet såg ut och vad som var orsaken till att situationen såg ut som den gjorde. Där 

beskrivs att öppna frågor gjorde det möjligt att börja tänka och fundera på ett nytt sätt.   

”hon ställde raka frågor, där jag måste berätta själv, det var inte bara ja och 

nej-frågor” – Vårdsökande 11  

När distriktssköterskan i samspel med den vårdsökande kunde verifiera misstankarna som 

funnits och påtala hur livsstilen såg ut och vad riskerna med den var, inträffade något som kan 

beskrivas som igenkänning. Detta gav en insikt som gjorde att en förändring av livsstilen 

kändes viktig. Det blev som att lägga ett pussel där pusselbitarna över livet, den egna hälsan, 

måendet och livsstilen föll på plats.  

”det var nog bara att bitarna föll på plats, just att jag kände att det här är ju 

jag, det här stämmer ju på mig… Det var liksom som att peka, det här handlar 

om dig” – Vårdsökande 12 

Det beskrivs återkommande hur viktigt det var att distriktssköterskan var ärlig, rak och tydlig 

i sin information. De vårdsökande uppskattade detta förhållningssätt. Det beskrivs att när 

informationen gavs på ett rakt, ärligt och tydligt sätt, när den vårdsökande var redo att höra 

det, så blev det ett uppvaknande som påverkade inställningen till den levda livsstilen och gav 

den vårdsökande motivation och handlingskraft till att förändra sättet att leva från en dag till 

en annan. Det blev en ”aha-upplevelse” som gav en stor förändring.  

”hon sa att jag hade alldeles för högt blodsocker… då bestämde jag att det fick 

vara slut, jag tvärslutade med både godis och läsk och allt, bara bestämde mig” 

– Vårdsökande 4 

Att vårdsökande i samspel med distriktssköterskan under de kvalificerade rådgivande 

samtalen får misstankar bekräftade, uppleva en igenkänning av hur livet ser ut och hamna i ett 

uppvaknande som gör att den levda livsstilen kan ses från en ny synvinkel, leder enligt 
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resultatet av studien till något som kan beskrivas som att komma till insikt om ohälsosamt 

beteende. Den nya insikten ger en lärdom som bidrar till att skapa motivation till att göra en 

förändring av livsstilen. 

Att få ny kunskap om hur mina vanor kan förändras 

Informationen som distriktssköterskan förmedlade i samtalet uppskattades av vårdsökande 

och den nya kunskapen om bland annat näringsinnehåll i livsmedel blev betydelsefullt för 

processen att göra en förändring. Att få ny kunskap om hur beteendet kunde förändras var 

viktigt för att komma vidare i processen. En vårdsökande tyckte att kunskap var viktigast av 

allt för att komma vidare. 

”att förmedla kunskap måste ju vara det viktigaste av alltihopa, om inte 

patienten har tillräckligt med kunskap så kommer man ju inte ens kunna göra 

några vettiga förändringar” – Vårdsökande 3  

Den nya kunskapen innebar att få information av distriktssköterskan om vad livsmedel 

innehåller och hur den vårdsökande skulle göra för att fortsättningsvis skaffa sig den 

informationen i samband med till exempel inköp av matvaror. Det visade sig att det var 

viktigt att få enkla och konkreta råd och kunskap om vad som är bra för hälsan och vad som 

inte är bra. Även vilka näringsämnen kroppen behöver mer eller mindre av var viktigt. Det 

innebar även råd om hur de vårdsökande bör tänka i relation till sjukdom som diabetes och 

vad som behövs för att på ett hälsosamt vis minska i vikt. Informationen om hur den 

vårdsökande praktiskt skulle göra för att välja rätt var viktigt. 

”distriktssköterskan gick ju igenom några relativt enkla saker att ta tillvara på, 

det här med bröd till exempel då, att titta lite mer på innehållsförteckningen och 

välja lite bättre bröd” – Vårdsökande 7 

Det framkom i intervjuerna att kosthållningen var det vanligaste ämnet i samtalet om 

ohälsosamma vanor. I denna information var det betydelsefullt att få konkreta råd om vilka 

alternativ som fanns till den ohälsosamma kosten. Distriktssköterskan gav tips på hur mat 

kunde tillagas på ett mer hälsosamt vis och hur nyttiga råvaror kan användas i kosthållning 

och tillagning av maten. 

”vi pratade lite mat så här, vad kan man göra med bönor och hur kan man 

tillaga det och så hade hon ju lite tips, vad kan man äta till mellanmål till 

exempel” – Vårdsökande 2 
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Flera av de vårdsökande hade tidigare gjort försök att förbättra hälsan och bryta det som 

ansågs som ohälsosamma vanor. För några handlade det om många försök till att gå ner i vikt 

med hjälp av olika metoder. I samtalet med distriktssköterskan blev tydligheten och 

enkelheten i råden viktiga och betydelsefulla. Råd om vad som inte var bra för hälsan och vad 

som var bra gav inte så många alternativ, vilket gjorde det enkelt för vårdsökande.  

”det här slutar du med och det här kan du äta och gör det bästa av det här…  

det är dom här olika kategorierna du ska hålla dig i och då var inte det så 

svårt” – Vårdsökande 2 

En vårdsökande upplevde dock kostråden som tråkiga och svåra. Måltiden blev inte längre en 

njutning utan kosten intogs bara för att den behövdes. Det som tidigare upplevts som dagens 

höjdpunkt blev nu endast ett nödvändigt ont. 

I det kvalificerade rådgivande samtalen mellan vårdsökande och distriktssköterska fick även 

de vårdsökande information och råd om olika hjälpmedel. Flera av de vårdsökande hade 

börjat använda sig av hjälpmedel som hälsoappar med stegräknare vilka gav ny kunskap om 

hur ett stillasittande arbete påverkar aktivitetsgraden. Genom att se hur många steg 

vårdsökande hade gått under en dag, tillsammans med den nya kunskapen kunde den 

vårdsökande kompensera antalet steg med en lång promenad senare samma dag. Internet var 

också ett hjälpmedel som användes där distriktssköterskan i samtalet kunde guida den 

vårdsökande om bra hemsidor med exempelvis recept på hälsosam mat. Broschyrer användes 

av distriktssköterskan som ett hjälpmedel med innehållsrik information, vilket blev ett stöd för 

den vårdsökande i vardagen.  

”jag fick ju hem broschyrer och sånt där va, och det var ganska intressant, det 

är därför att jag liksom fortsätter med det här” – Vårdsökande 5  

Resultatet visar att genom de kvalificerade rådgivande samtalen mellan vårdsökande och 

distriktssköterska kunde distriktssköterskan i samspel med den vårdsökande ge information 

och råd om olika hjälpmedel som gav en ny kunskap om vilka vanor som var ohälsosamma. 

Det blev en lärdom som bidrog till motivation hos den vårdsökande till att göra en förändring.   

En god relation med distriktssköterskan  

De vårdsökande anger att de vill bli bemötta med respekt och att få bekräftelse på att vara på 

rätt väg. Detta gör att samspelet i det kvalificerade rådgivande samtalet fungerar, vilket ger 
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motivation till att påbörja en förändring, genomföra den och skapa nya vanor och en ny 

livsstil.  

Att bli bemött med respekt 

För att hitta motivation till en livsstilsförändring anger de vårdsökande att en god relation med 

distriktssköterskan är avgörande. Det framkom att upplevelsen av att bli bemött med respekt 

är en del i en god relation. De vårdsökande beskriver tydligt vad som skapar respekt i 

relationen och att distriktssköterskan kunde påverka denna relation genom att vara lyhörd.  

”alltså man vill att folk ska lyssna, det är det enda liksom… man har ju aldrig 

blivit tagen på allvar och så… det är väl de, att vara lyhörd” – Vårdsökande 8 

Distriktsköterskans förmåga att förstå och intressera sig för vem den vårdsökande var och vad 

denna person hade för bakgrund gjorde att den vårdsökande kände sig tagen på allvar. Att 

vara lyhörd beskrev de vårdsökande som att distriktssköterskan lyssnade på dem. Samtalet 

blev då en dialog som gav den vårdsökande motivation till förändring genom en upplevelse av 

att få tillföra något i samtalen. 

…det är väl det där att det blir en dialog… att jag också kan känna att jag tillför 

något i samtalet… att det inte bara blir frågor till mig som jag ska svara på.”  

– Vårdsökande 6 

Vidare beskrevs att motivation till förändring uppstod då den vårdsökande kunde känna 

trygghet i relationen. Den vårdsökande kunde slappna av i mötet och behövde inte känna 

någon skuld inför distriktssköterskan. I relationen var det redan tydliggjort varför den 

vårdsökande behövde göra en förändring och det i sig skapade en trygghet. Relationen 

beskrevs som vänskaplig och den vårdsökande tog själv på sig ansvaret för att en förändring 

skulle ske. Samspelet gjorde att den vårdsökande kände sig sedd och trygg och att 

distriktsköterskan var någon som brydde sig.  

”…det är ju ett samspel där så att säga… det skulle kännas som en förlust att 

visa upp en blodsockerkurva som går uppåt…” – Vårdsökande 3 

När relationen innehöll lyhördhet och trygghet skapades ett förtroende mellan vårdsökande 

och distriktssköterska. Lyhördhet, trygghet och förtroende var enligt resultatet viktiga delar 

för vårdsökande för att få motivation till att genomföra livsstilsförändring i samspel med 

distriktssköterskan.   
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Att få bekräftelse på att vara på rätt väg 

Vårdsökande upplevde i samtalet med distriktssköterskan att de på olika sätt fick bekräftelse 

på att de var på rätt väg. Denna upplevelse var viktig för att få motivation till att genomföra 

och komma vidare i livsstilsförändringen. Vårdsökande uttrycker att mötet med 

distriktssköterskan var viktig på så sätt att det blev möjligt att genom provtagning 

eller vägning visa upp vad de genomförda förändringarna hade resulterat i. Resultatet av 

studien ger även uttryck för att vårdsökande inför samtalen med distriktssköterskan önskade 

få visa sig duktig genom att visa upp ett förbättrat blodsockervärde eller en viktnedgång. Det 

förbättrade värdet som kunde visas upp gav också bekräftelse på att ansträngningen med att 

göra förändringen gav resultat, vilket i sin tur gav ytterligare motivation till att fortsätta.   

”när jag var hos distriktssköterskan sist då hade blodsockervärdena gått ner, så 

då fick jag ju kredit för att det verkligen var så, så då fortsatte jag med att ta 

bort sockret” – Vårdsökande 5 

Vårdsökande uttryckte att det var viktigt att få träffa distriktssköterskan för samtal vid 

upprepade tillfällen. Det behövdes för att få bekräftelse på att ansträngningen det innebar att 

göra en förändring resulterade i förbättrade värden. Vårdsökande behövde distriktssköterskans 

uppmuntrande ord, som det fick i samtalen, för att klara av att fortsätta på rätt väg. 

Vårdsökande önskade kontinuerliga samtal och kontroller med täta intervall för att lyckas 

hålla rätt fokus på livsstilsförändringen och för att klara av att fortsätta framåt.  

”då tror jag det här med återfall till det gamla vanliga livet skulle vara betydligt 

större än när man har tätare kontroller, …jag vill ju se att det funkar också och 

då kan man inte vänta ett år” – Vårdsökande 1 

Det fanns även vårdsökande som uttryckte tacksamhet för att de inte hade behövt ställa sig på 

vågen hos distriktssköterskan och på så vis sluppit bli kontrollerade. Vårdsökande menade i 

detta fall att en viktig del i relationen till distriktssköterskan var att få ta eget ansvar för sin 

hälsa men med hjälp av stödet i samspelet med distriktssköterskan. Stödet som gavs i 

samspelet med distriktssköterskan är något som vårdsökande återkommande nämner som 

något positivt och betydelsefullt för motivationen till förändring. Några av det vårdsökande 

hade de kvalificerade rådgivande samtalen med distriktssköterskan tillsammans med flera 

personer i form av en överviktsgrupp. Distriktsköterskan lyckades i dessa grupper skapa ett 

samspel även mellan de vårdsökande som gjorde att stödet som gruppmedlemmarna kunde ge 

varandra blev viktigt.  
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”vi var ju 8-10 stycken och det hela går ju ut på att samtala, att man 

berättar vad som har hänt under veckan. …sen att man får höra att det är andra 

också som har problem, att man inte är själv, det är viktigt faktiskt”  

– Vårdsökande 9  

Det framkom att det fanns vårdsökande som uppskattade när distriktssköterskan på olika sätt 

kunde uttrycka uppmuntrande ord och ge bekräftelse i form av feedback. Det var viktigt som 

vårdsökande att få feedback på att vara på rätt väg och att få bekräftelse på att förändringarna 

som gjordes var bra. Det var även viktigt att få bekräftelse av distriktssköterskan genom 

feedback om den vårdsökande gjorde val som inte var hälsosamma utifrån det behov den 

vårdsökande hade.  

”det ger motivation när man sitter och pratar och får höra, det är bra att du gör 

så eller fortsätt med de, alltså stöttning på det som man själv säger. Sen kan det 

väl kanske vara vissa som är ute åt fel håll, men då är det ju bra om man får 

reda på det också. När man själv tänker att man är på väg och tänker på rätt 

sätt, då är det ju bra att man får den feedbacken” – Vårdsökande 10  

 

Att på olika vis få bekräftelse på att vara på rätt väg var enligt vårdsökande viktigt för att 

känna motivation till att genomföra en livsstilsförändring.  

DISKUSSION 

I resultatet framkommer, som svar på syftet om vad som har motiverat vårdsökande till 

förändring i distriktssköterskans kvalificerade rådgivande samtal, ett övergripande tema, två 

kategorier och fyra subkategorier. Övergripande tema för resultatet är att det behövs ett 

samspel mellan vårdsökande och distriktssköterska för att vårdsökande ska kunna genomföra 

en livsstilsförändring. Samspelet bygger på att den vårdsökande får ny lärdom om sitt 

ohälsosamma beteende och att det skapas en god relation mellan vårdsökande och 

distriktssköterska. Lärdomen innebär att den vårdsökande kommer till insikt och får ny 

kunskap i samspelet med distriktssköterskan. Samspelet innebär även en relation mellan 

vårdsökande och distriktssköterska som bygger på att den vårdsökande blir bemött med 

respekt och känner sig bekräftad. Genom kvalificerade rådgivande samtal kan vårdsökande i 

samspel med distriktsköterskan hitta motivation till förändring och det är därför viktigt att 

distriktssköterskan lägger tid på detta.  
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Resultatdiskussion 

De kvalificerade rådgivande samtalen ser ut att vara ett verktyg för att skapa ett samspel. 

Fredrikssons teori vårdande kommunikation, som i föreliggande studie används som teoretisk 

referensram, beskriver detta som relationell kommunikation och syftar till den gemenskap 

som skapas i samspelet mellan vårdare och vårdsökanden. Detta ger möjlighet för den 

vårdsökande att uppnå en högre grad av hälsa (Fredriksson, 2017). I samspelet upplever 

vårdsökande en process som till slut gör att motivation framkallas så att en förändring kan 

ske. Detta korrelerar med Socialstyrelsens nationella riktlinjer om ohälsosamma levnadsvanor 

där det beskrivs att kvalificerade rådgivande samtal är ett viktigt verktyg för att hjälpa 

vårdsökande till förändring (Socialstyrelsen, 2017). Miller och Rollnick (2013) menar att det 

är rimligt att säga att någonting verkar hända när MI används i samtalet och att de tyder på att 

det ger bättre resultat än behandling med kort rådgivning. I en studie från 2010 undersöktes 

om MI hade effekt på vårdsökande med typ 2 diabetes förmåga till egenvård och 

blodsockervärden. Studien visade att MI ökade vårdsökandes förmåga till egenvård, 

förbättrade livskvalitén och sänkte HbA1c-värdet (Chen, Creedy, Lin & Wollin, 2010). 

Föreliggande studie antyder att MI är en bra samtalsmetod vid kvalificerade rådgivande 

samtal för förändring av ohälsosamma levnadsvanor men frågan kvarstår hur 

rekommendationen i Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård kan ange att MI inte ska 

användas. Rekommendationen från Socialstyrelsen bygger på en SBU-rapport där en 

metaanalys av 3 studier med högsta vetenskapliga värde gav ett enhetligt resultat och inte 

visade någon förbättring av HbA1c (SBU, 2009). En av studierna som ligger till grund för 

rekommendationer har tittat på hur motiverande samtal har påverkat överviktiga kvinnor med 

typ 2 diabetes och deras förmåga att gå ner i vikt. Studien visar att efter två motiverande 

samtal är det en signifikant skillnad i viktnedgång i den gruppen som haft motiverande samtal 

jämfört med kontrollgruppen och MI verkar ha god effekt på viktnedgång. Dock visar studien 

att vårdsökandes HbA1c inte hade minskat (Smith, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 2007). 

En annan av studierna i SBU-rapporten visar att vårdsökande med typ 2 diabetes genom 

grupputbildning fått ökad kunskap om sin sjukdom i syfte att stärka vårdsökandes förmåga till 

egenvård. Ett år efter utbildningen har vårdsökande fått skatta sina förmågor och svaren har 

jämförts med en kontrollgrupp. Studien visade att de vårdsökande som gått grupputbildningen 

hade högre tilltro till sin egen förmåga och kunskap om diabetessjukdomen än 

kontrollgruppen men ingen skillnad sågs i HbA1c värde mellan grupperna (Adolfsson, 

Walker-Engström, Smide & Wikblad, 2006)  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Smide%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17069923
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Wikblad%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17069923
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Lärdom ger inre motivation 

Att komma till insikt om att den levda livsstilen kunde orsaka sjukdom var avgörande för 

vårdsökande för att hitta motivation. Då ohälsosamma levnadsvanor är ett uppmärksammat 

ämne i samhället borde den vårdsökande ha stött på denna information tidigare. Även om den 

vårdsökande hade en god hälsolitteracitet har denne inte lyckats att komma till insikt för att 

göra en livsstilsförändring. Resultatet visar att samspelet mellan vårdsökande och 

distriktssköterska har motiverat vårdsökande att komma till insikt och därigenom lyckas göra 

en livsstilsförändring. För att komma till insikt beskrev de vårdsökande att distriktssköterskan 

inbjöd vårdsökande till att själva tänka efter och berätta. Det är en viktig del i arbetet med MI, 

att ha färdigheten som distriktssköterska att ställa öppna frågor och kunna bekräfta, vilket 

skulle kunna visa på att MI är en bra metod för att ge motivation (Miller & Rollnick, 2013). 

Fredriksson (2017) beskriver detta som narrativ kommunikation och är den kommunikation 

som genom berättelser förbinder vårdsökandes historia, nutid, framtid och lidande. Detta 

öppnar upp möjligheten för vårdsökande att sätt ord på sitt lidande (Fredriksson, 2017). 

Distriktsköterskans ärliga och tydliga information angavs som en utlösande faktor för att få en 

känsla av igenkännande och uppvaknade. Detta ledde till att vårdsökande upplevde att 

förändringen kom ifrån de själva. Detta beskrivs i en studie av Nissen, Jonisdotter, Spindler 

och Zwisler (2018) som fann att interventioner som avser att förändra en vårdsökandes livsstil 

måste ta hänsyn till varje individ. Nissen et al. (2018) hänvisar till teorin om 

självbestämmande och att det är svårt att upprätthålla motivation till förändring om orsaken 

till förändring upplevs vara extern. Inre motivationsfaktorer däremot stöder 

förändringsprocessen. I föreliggande studie beskriver vårdsökande att de, genom att samtala 

med distriktssköterskan i kvalificerade rådgivande samtal, kom till insikt om det 

ohälsosamma beteendet och det blev en inre motivation till förändring. Denna motivation 

gjorde att livsstilsförändringen kunde bibehållas över tid. 

En god relation med distriktssköterskan 

För att bli motiverad till att göra en förändring beskriver vårdsökande att de vill bli bemötta 

med respekt av en lyhörd distriktssköterska. Detta skapade en trygghet som gav motivation 

till förändring vilket stämmer överens med Fredrikssons (2017) etiska kommunikation. Denna 

syftar till den ömsesidiga respekten mellan människor (Fredriksson, 2017). MI beskriver att 

vårdsökande själv talar sig in i en förändringsprocess genom att distriktsköterskan på ett 

lyhört sätt hjälper vårdsökande in i processen (Miller & Rollnick, 2013). De vårdsökande 

beskriver att de blev motiverade av att få feedback från distriktssköterskan om att de var på 
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rätt väg. Denna känsla beskriver även Buratta et al. (2016) i en studie som undersökte hur 

motivationen förändrades under förändringsprocessen. Intensiva och snabba förändringar 

påverkar inte ett beteende på lång sikt men kan ha en grundläggande roll för motivationen att 

fortsätta förändringen. Vårdsökandes tilltro till sin egen förmåga att kunna förändra en vana 

ökade och var avgörande för att kunna upprätthålla de nya vanorna (Buratta et al., 2016). 

Bekräftelsen och feedbacken från distriktssköterskan ökade vårdsökandes tilltro till sin egen 

förmåga att göra en förändring. För att skapa en god vårdande relation krävdes upprepade och 

regelbundna träffar med distriktsköterskan. Risken för återfall till gamla vanor beskrevs som 

ett orosmoment hos de vårdsökande. Vårdsökande som endast haft ett fåtal hälsosamtal 

uttryckte ett missnöje över den nya livsstilen. Detta tolkas som att vårdsökande inte kommit 

så långt i processen medan de som haft fler samtal hade kommit längre i processen och var 

positiva till den förändringen som genomförts. Vårdsökande beskriver att det var viktigt att 

distriktssköterskan var intresserad och ville veta mer om den som person. Detta knyter an till 

en studie gjord av Jansson, Fors, Ekman och Ulin (2017) som tittat på personcentrerad vård 

och hur det påverkar vilka mål för en behandling som sätts upp. Studien visar att mål satta av 

sjukvårdspersonal ofta innebär att följa generella riktlinjer och att göra en beteendemässig 

förändring. När vårdsökande själva får sätta mål handlar de istället om att upprätthålla sociala 

relationer och kunna återgå till ett arbete. Att vända fokus från sjukvården till vårdsökande är 

en viktig del för att få en vårdsökande motiverad till att göra en förändring. Resultatet i 

föreliggande studie stämmer med resultatet från en studie gjord av Koelewijn-van Loon, van 

Dijk-de Vries och van der Weijden (2014) där vårdsökandes upplevelser om primärprevention 

har studerats ur ett etiskt perspektiv. Studien undersökte om vårdsökandes autonomi 

äventyrades vid primärpreventionssamtalet då det kan finnas en maktojämnlikhet mellan 

vårdare och vårdsökande. I resultatet framkom fem kategorier som visade på viktiga faktorer 

för vårdsökandes integritet: tydlig information och realistiska råd från sjuksköterskan, att få 

uppmuntran utan att kritiseras, förstå och få hjälp att förstå, arbeta tillsammans och 

motivationen i att få träffa sjuksköterskan regelbundet för att visa upp ett resultat (Koelewijn-

van Loon, van Dijk-de Vries & van der Weijden 2014). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

kan kostnaden för upprepade besök hos distriktssköterskan jämföras med kostnaden för 

behandling för utvecklad hjärtkärlsjukdom eller typ 2 diabetes.  Även effekten av den 

förbättrade hälsan i relation till kostnaden för samtalen bör begrundas. I en studie från 2009 

beskrivs att livsstilsförändringar med hjälp av interventioner med bland annat MI-samtal 

kunde minska risken att insjukna i typ 2 diabetes med 55%. Vårdsökande med prediabetes 

gjorde små förändringar vilket resulterade i viktnedgång, ökad fysisk aktivitet och 
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kostförändringar vilket i sin tur gjorde att risken att insjukna i typ 2 diabetes minskade (Penn, 

White, Oldroyd, Walker, Alberti & Mathers, 2009). Då flera verksamhetschefer uppgav att 

hälsosamtal inte utfördes på vårdcentralen ställs frågan hur denna grupp av människor som 

besöker vårdcentralen påverkas av att inte erbjudas hälsosamtal. Risken finns att uteblivna 

samtal kan leda till ökad sjukdom och lidande hos individen och i slutändan en ökad kostnad 

för samhället. Att vissa vårdcentraler erbjuder hälsosamtal och andra inte gör det, skapar 

också en ojämlikhet för olika grupper människor beroende på vilken vårdcentral de 

vårdsökande besöker. Att skapa skräddarsydda behandlingsplaner för vårdsökande minskar 

risken för inläggning på sjukhus, visar en studie gjord 2009, där vårdsökande efter 

hjärtsjukdom fått individualiserad behandling med bland annat MI-samtal (Murphy, Cupples, 

Smith, Byrne, Byrne & Newell, 2009) 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte att undersöka vad som motiverat vårdsökande till förändring i de 

kvalificerade rådgivande samtal de haft med distriktssköterskan valde forskarna att genomföra 

en deskriptivt kvalitativ inriktning på studien med intervjuer av vårdsökande. Enligt 

Henricsson och Billhult (2017) är det en fördel att använda en kvalitativ ansats när avsikten är 

att få en ökad förståelse för en specifik situation inom vården (Henricsson & Billhult, 2017). 

En litteraturöversikt hade varit ett möjligt alternativ men hade inte gett ett resultat med 

förståelse för de vårdsökandes upplevelse av det kvalificerade rådgivande samtalet med 

distriktssköterskan. Datamaterialet insamlades med hjälp av intervjuer med de vårdsökande. 

Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer var att vårdsökande fick möjlighet att med egna ord beskriva hur 

de upplevt samtalen med distriktssköterskan (Polit & Beck, 2008).  

En studies trovärdighet kan diskuteras utifrån begrepp som tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Tillförlitligheten i en studie är 

beroende på om resultatet skulle kunna upprepas om studien gjordes igen med samma eller 

liknande deltagare i samma eller liknande kontext (Polit & Beck, 2008). En styrka med 

studien är att intervjuerna genomförts av två forskare vilket skapar en större möjlighet att 

fånga upp variationer i upplevelsen av vad som motiverat vårdsökande till förändring i de 

kvalificerade rådgivande samtalen med distriktssköterskan. En svaghet är att de vårdsökande 

kan ha fått olika uppföljningsfrågor av forskarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

För analysen har en ”conventional content analysis” enligt Hsieh och Shannon (2005) 

använts. Denna metod används när syftet är att beskriva ett fenomen, vilket föreliggande 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Murphy%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Cupples%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Smith%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Byrne%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Byrne%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Newell%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19875426
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studie gör. Denna typ av analys är användbar när befintlig teori och forskning är begränsad i 

området (Hsieh & Shannon, 2005). I analysprocessen har båda forskarna först på egen hand 

läst samtliga intervjuer och gjort en analys. Därefter har analysen genomförts tillsammans. 

Forskarna har tillsammans reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter av koder, 

subkategorier, kategorier och tema. Vidare har den initiala analysprocessen diskuterats med 

en erfaren omvårdnadsforskare för att säkerställa att tolkningen verkar trovärdig. Detta 

tillvägagångssätt stärker tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

I studien valdes strategin att maximera variationen av urvalet enligt Patton (2002), vilket gav 

en variationsrik data och bredd i informationen av de vårdsökandes upplevelse. 

Inklusionskriteriet gällande ålder gjordes då forskarna ville studera arbetsföra individer. Målet 

för studien var att intervjua tio vårdsökande. Urvalet resulterade i tolv intervjuer, då detta 

antal bedömdes ge en mättnad för resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

ökar resultatets giltighet med en variationsrik data. Urvalet inkluderar lika många män som 

kvinnor, en variation i ålder, hög- och lågutbildade och vårdsökande boende i storstad, tätort 

och landsbygd. En av vårdsökande var 68 år men arbetade fortfarande och bedömdes tillföra 

relevant information till resultatet. Då samtliga vårdsökande hade samma födelseland hade det 

varit önskvärt att öka variationen ytterligare genom variation i de vårdsökandes födelseland. 

En större variation i de vårdsökandes sysselsättning hade ytterligare stärkt resultatets giltighet.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Polit & Beck, 2008). För att stärka möjligheten till överförbarhet av studien har 

forskarna valt att ge en så noggrann beskrivning som möjligt av urval, kontext, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och analysprocess (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

För bedömning av trovärdigheten i resultatet av föreliggande studie har forskarna även 

reflekterat över den egna förförståelse som funnits inför studerat fenomen. Båda forskarna har 

erfarenhet av att arbeta med livsstilsfrågor och möta vårdsökande i behov av 

livsstilsförändringar. Denna erfarenhet kommer från arbete inom primärvård och slutenvård  

vilket har givit möjlighet till variation i tolkningar av resultatet. Förförståelsen har inte vidare 

värderats inför intervjumötet med vårdsökande. Resultatet är inte oberoende av forskarna 

eftersom de blir delaktiga i samspelet med vårdsökande i intervjun och på så sätt medskapare 

av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
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I Helsingforsdeklarationen från 2013 går att läsa att vårdsökandes hälsa, välbefinnande och 

rättigheter ska främjas och säkerställas i forskning (Codex, 2018). I föreliggande studie fick 

forskarna hjälp av distriktssköterskor att identifiera vårdsökande till att delta i studien. En 

styrka med detta förfarande var att de vårdsökande i första skedet blev tillfrågade att delta av 

någon de kände, vilket gav möjlighet för den vårdsökande att våga avstå. Från en annan 

synvinkel kanske relationen till distriktssköterskan gjorde det svårt för den vårdsökande att 

säga nej till att delta i studien. Den vårdsökande har både skriftligt och muntligt fått 

information om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst under studiens gång var 

möjligt att avbryta deltagandet, vilket stärker de vårdsökandes valmöjlighet och rättigheter.  

Slutsats 

Som svar på syftet vad som motiverat vårdsökande till förändring i det kvalificerade 

rådgivande samtalen med distriktssköterska framkom att det behövdes ett samspel mellan 

vårdsökande och distriktssköterska för att skapa motivation till förändring. Samspelet bygger 

på att den vårdsökande får ny lärdom om sitt ohälsosamma beteende och att det skapas en god 

relation mellan vårdsökande och distriktssköterska. Att primärvården erbjuder kvalificerade 

rådgivande samtal med distriktssköterska kan ge en vinst på både individ-, grupp- och 

samhällsnivå.  

Att distriktssköterskans arbetstid ägnas åt kvalificerade rådgivande samtal är enligt 

föreliggande resultat värdefullt för att vårdsökande ska hitta motivation till förändring. 

Motivationen kom av lärdom införskaffad i samspel med en god relation med 

distriktssköterskan som den vårdsökande haft hälsosamtal med. I framtida studier skulle det 

vara intressant att jämföra föreliggande resultat med vad som motiverat vårdsökande till 

förändring när de klarat detta utan hälsosamtal med distriktssköterska.  
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Bilaga 1  

 

 

INTERVJUGUIDE  

 

Berätta om ditt hälsosamtal med distriktssköterskan.  
 

Vad var fokus i samtalet?  

Vem föreslog ett hälsosamtal? 

Vilka levnadsvanor vill du förändra? 

Vilka förändringar föreslog distriktssköterskan? 

   

 

Vad i samtalet har motiverat dig till förändring?  

                       

Hur har förändringen påverkat din vardag?  

                     På vilket sätt bidrog hälsosamtalet till förändringen?  

                      Använde du några hjälpmedel i förändringen? App, stegräknare?  

   

 

Vilka råd har du till oss som blivande distriktssköterskor i arbetet med hälsosamtal?  
 

Vad gör ett samtal till ett bra samtal?  

Hur ska distriktssköterskan hjälpa dig till förändring?  

 
 

Följdfrågor.  

 

Hur menar du?  

Kan du utveckla detta?  

Vad innebär detta?  

Vad tänker du om detta?  

Vad kände du?  
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Bilaga 2  

 

BAKGRUNDSDATA  
 

Ålder:

 ________________________________________________________________ 

  

 

Kön:  Kvinna  Man  Annat  

 

 

Födelseland: ________________________________________________________________ 

 

 

Utbildningsnivå:  Avslutad grundskola  

 

Avslutad gymnasieutbildning 

 

Avslutad högskoleutbildning  

 

 

Sysselsättning:  Arbetar 

 

Studerar 

 

Arbetssökande 

 

Sjukskriven 

 

Pensionär 

 

Annat  

 

 

Civilstatus:   Ensamboende 

 

Sammanboende 

 

Hemmaboende barn  

 

 

Hur många hälsosamtal har du haft? ___________________________________________ 

 

 

När hade du det senaste hälsosamtalet? __________________________________________   

 

 

Vilka förändringar av levnadsvanor har du genomfört?______________________________   

Bilaga 3 
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Bilaga 3  
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Bilaga 4  

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas du om att delta i en studie som syftar till att studera hur patienter ser på 

hälsosamtal. Vi är intresserade av att ta del av dina erfarenheter gällande hälsosamtal du haft 

med distriktssköterska under det senaste året. Dina synpunkter är värdefulla och ditt 

deltagande kan hjälpa till att utveckla distriktssköterskors hälsosamtal. Deltagande innebär att 

du intervjuas i ca 30-45 minuter. Intervjun sker på en plats som är lämplig för dig, förslagsvis 

på din vårdcentral i samband med ett annat besök. Samtalet spelas in för att sedan kunna 

analyseras. Dina svar är anonyma och presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga 

deltagare kommer att kännas igen i det slutgiltiga arbetet. Endast studenter och handledare har 

tillgång till materialet. Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att ange orsak.  
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