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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor är ett folkhälsoproblem och står för en femtedel av 

den totala sjukdomsbördan i Sverige. Var annan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år 

rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. (Socialstyrelsen, 2011; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). De flesta distriktssköterskor och sjuksköterskor i den svenska 

primärvården tycker att det är viktigt att arbeta med patienternas levnadsvanor, de tycker även 

att arbetet behöver utvecklas (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & Johansson, 2013). 

Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar med 

rådgivning om levnadsvanor till patienter i primärvården. Syftet är också att undersöka hur de 

skulle vilja arbeta, vilken kunskap de tycker sig ha och om de anser att de behöver ytterligare 

kunskap om rådgivning kring levnadsvanor. 

Metod: En totalundersökning gjordes där samtliga distriktssköterskor och sjuksköterskor 

verksamma inom primärvårdens vårdcentraler i föreliggande landsting inkluderades i studien. 

Data samlades in med hjälp av en webbenkät. 

Resultat: Resultatet visade att de flesta respondenterna ansåg att arbetet med levnadsvanor var 

mycket eller ganska viktigt och att de flesta arbetade med rådgivning om levnadsvanor i 

ganska stor utsträckning. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade och 

grundutbildande sjuksköterskor. 

Slutsats: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården i föreliggande landsting anser 

att arbetet med rådgivning om levnadsvanor är mycket viktigt. De arbetar också mycket med 

detta och anser sig ha kunskaper inom området, men de vill ändå arbeta mer med rådgivning 

om levnadsvanor och utveckla sin kompetens.  Det är tydligt att distriktssköterskor och 

sjuksköterskor i primärvården är en underutnyttjad resurs i arbetet med levnadsvanor. 

 

Nyckelord: primärvård, sjuksköterskor, hälsoförebyggande arbete, levnadsvanor, 

ohälsosamma levnadsvanor. 
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ABSTRACT 

Background: Unhealthy lifestyle behaviour is a public health problem, accounting for a fifth 

of the total burden of disease in Sweden. Every second woman and every third man aged 16-

84 years report that they do not have any unhealthy lifestyle behaviours. (Socialstyrelsen, 

2011; Folkhälsomyndigheten, 2014). Most district nurses and registered nurses in Swedish 

primary health care think it is important to work with lifestyle behaviours, they also think 

there is need for improvement (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nystrom & Johansson, 2013).  

Aim: To examine the extent to which district nurses and nurses are working with counseling 

patients on lifestyle behaviours in primary health care. The aim is also to examine how they 

would like to work, what knowledge they think they have and if they feel they need additional 

knowledge of counseling on lifestyle behaviours. 

Method: A comprehensive survey was made in which all district nurses and registered nurses 

working in primary health care centers in the present county were included in the study. Data 

were collected using an online survey.  

Results: The results showed that most respondents felt that the work with lifestyle behaviours 

was very or quite important. Most of the respondents were working quite widely with 

counseling on lifestyle behaviours. There were no significant differences between nurses with 

specialist education and registered nurses.  

Conclusion: District nurses and registered nurses in primary health care in this county believe 

that counseling on lifestyle behavior is very important. They also work a lot with this and 

claim to have knowledge about lifestyle behaviours. Still they want to work more with 

counseling on lifestyle behaviours and develop their skills. It is clear that district nurses and 

registered nurses in primary health care is an underutilized resource in the work with lifestyle 

behaviours.  

 

Keywords: primary health care, nurses, health promotion, lifestyle behaviours, lifestyle 

riskfactors. 
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BAKGRUND 

Levnadsvanor 

De fyra ohälsosamma levnadsvanorna: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 

aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. 

Ohälsosamma levnadsvanor är ett folkhälsoproblem och står för en femtedel av den totala 

sjukdomsbördan. Var annan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år rapporterar att de 

inte har några ohälsosamma levnadsvanor men var tredje man och var fjärde kvinna har flera 

ohälsosamma levnadsvanor. Det vanligaste är att ha en otillräcklig fysisk aktivitet. 

Internationellt orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 % av all kranskärlsjukdom och stroke. 

Av all cancer kan 30 % förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor, hälsosamma 

levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Det är 

särskilt viktigt att personer med flera ohälsosamma levnadsvanor får hjälp och stöd att ändra 

sina vanor (Socialstyrelsen, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2013). Bland 804 patienter som 

under ett års tid besökte eller hade telefonkontakt med fyra olika distriktssköterske-

mottagningar hade 98 % minst en ohälsosam levnadsvana och 14 % hade minst fyra 

ohälsosamma levnadsvanor. Flertalet av dessa var öppna för att få hjälp till mer hälsosamma 

levnadsvanor: 65 % av de överviktiga, 74 % av rökare, 48 % med riskbruk av alkohol, 84 % 

av de med otillräcklig fysisk aktivitet och 59 % av de med ohälsosamma matvanor. En stor 

majoritet (ca 90 % i alla grupper) av de som var öppna för förändring hade inte tidigare fått 

någon rådgivning i eller blivit hänvisade vidare för rådgivning (Chan et al, 2012). 

 

En WHO rapport från 2008 visar hur sociala orättvisor påverkar liv och död i världen (World 

Health Organization, [WHO], 2008). Rapporten har gett politikerna stöd för att påverka hälso- 

och sjukvården till ett mer förebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdens fokus är numera 

hälsoorienterat: att förebygga sjukdom och främja hälsa. Idag finns det evidens för att 

sjukdomar kan behandlas med förändrade levnadsvanor istället för eller som komplement till 

läkemedel. Behandling för att förbättra levnadsvanor påverkar flertalet sjukdomar och risker 

på samma gång, vilket är en stor vinst för patienten och vården. I Sverige anser de flesta att 

primärvården har en viktig roll i att ge stöd för goda levnadsvanor och för 

sjukdomsprevention (Wåhlin, 2012). Två tredjedelar av befolkningen besöker primärvården 

minst en gång per år och 90 % minst en gång var femte år. Detta visar att primärvården är en 
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passande vårdform för arbetet med att reducera riskfaktorer i befolkningens levnadsvanor och 

för att rekommendera preventiva aktiviteter (Epstein & Ogden, 2005). 

 

Hälsofrämjande arbete 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall hälso- och sjukvården även arbeta 

hälsofrämjande. WHO beskriver det hälsofrämjande arbetet som processer för att möjliggöra 

förbättring och ökad kontroll över människors egen hälsa (WHO, 1986). De grundläggande 

elementen i det hälsofrämjande arbetet är: empowerment, jämlikhet, samarbete, delaktighet i 

samhället, självbestämmande, ömsesidigt hjälpande och delat ansvar (WHO, 1984). 

Regeringen framhöll i propositionen En förnyad folkhälsopolitik att sjukdomsförebyggande 

arbete bör integreras i större utsträckning (Regeringskansliet, 2008).  För att stödja det 

hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården gav Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 2011 (Socialstyrelsen, 2011). Landstinget i Uppsala län tog 

därefter 2013 fram ett kunskapsunderlag med titeln Levnadsvanor. Kunskapsunderlaget 

baseras på Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och kan användas som ett 

ytterligare stöd för personalens arbete med levnadsvanor (Landstinget Uppsala län, 2013). 

Distriktssköterskans specifika kompetensområden omfattar att ha fördjupade kunskaper inom 

omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och 

beteendevetenskap/vårdpedagogik/ledarskap. Ett etiskt och holistiskt förhållningssätt baserat 

på vetenskap och beprövad erfarenhet ska också prägla distriktssköterskans arbete 

(Distriktssköterskeföreningen, [DSF], 2008). Det etiska förhållningssättet innebär bland annat 

respekt för patientens unikhet, integritet och autonomi i distriktssköterskans olika arbetsfält. 

Ett patientcentrerat/holistiskt förhållningssätt är nödvändigt för att kunna integrera 

hälsofrämjande-, omvårdnads-, medicinska och samhällsfaktorer (även ekonomiska och 

politiska) i distriktssköterskans arbete (DSF, 2008). 

 

Tobaksbruk 

Tobaksbruk är den största och vanligaste orsaken till sjukdom och förtida dödsfall i Sverige. 

Alla människor som röker skadas av sin rökning och rökning påverkar i stort sett alla organ i 

kroppen. Därutöver finns ett 40-tal sjukdomar som har ett direkt samband med rökning. De 

vanligaste är hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungcancer och andra 
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typer av cancer. Varje år dör 12 000 människor i Sverige på grund av tobaksrökning och 

100 000 insjuknar varje år i sjukdomar som är relaterade till rökning (Folkhälsomyndigheten, 

2013).  

 

Enligt en studie gjord i USA 2010 har patienter som får rådgivande samtal 45 % större chans 

till rökfrihet jämfört med en kontrollgrupp (Heckman, Egleston & Hofmann, 2010). 

Åtgärderna för tobaksavvänjning indelas i tre nivåer: enkla råd (mindre än fem minuter), 

rådgivande samtal (10-15 minuter) och kvalificerat rådgivande samtal (längre tid vid flera 

tillfällen). Kvalificerat rådgivande samtal bör erbjudas till patienter som röker dagligen 

(Holm-Ivarsson, 2012). I Sverige erbjuder mellan 56 och 73 % av vårdcentralerna 

tobaksavvänjning, men tyvärr med mycket låg intensitet. Endast 5 av 21 landsting anser att de 

har tillräckliga resurser för att erbjuda tobaksavvänjning som motsvarar patienternas behov 

och lika många anser också att det finns personal med adekvat utbildning. Endast 17 % av 

husläkarna och 10 % av distriktssköterskorna anser att behovet av tobaksavvänjning på deras 

arbetsplatser är tillgodosett. Rådgivning om tobak bedöms som viktigt av professionerna i 

hälso- och sjukvården samtidigt som personalen inte tycker att de är så effektiva eller kunniga 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Trots att rådgivning om tobaksavvänjning anses som viktigt av en mycket stor del (99 %) av 

sjuksköterskor i primärvården och något som ingår arbetsuppgifterna, finns det signifikanta 

skillnader i hur mycket sjuksköterskorna arbetar med tobaksavvänjning. De som har fått 

utbildning i tobaksavvänjning är mer benägna att både informera och erbjuda stöd till 

patienterna jämfört med de som inte har specifik utbildning (McEwen & West, 2001; Hall, 

Vogt & Marteau, 2005). Rådgivning kan ges såväl enskilt som i grupp. Det är inte typen av 

rådgivning som avgör patientens chans till rökfrihet utan istället patientens deltagande i 

rådgivningen (Ramos et al., 2010). 
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Riskbruk av alkohol 

Fler än 60 olika sjukdomstillstånd orsakas av alkohol, de vanligaste är hjärt- och 

kärlsjukdomar, leverskador, cancer och psykisk ohälsa. Mellan år 2009-2011 avled ungefär 

2150 personer årligen där dödsorsaken var alkoholrelaterad. Omkring 700 000 personer i 

Sverige bedöms ha ett alkoholriskbruk och ungefär 300 000 ett alkoholberoende. Effekterna 

av riskbruk av alkohol hos befolkningen har mer betydelser för den totala sjukdomsbördan än 

effekterna av gravt alkoholberoende (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

 

”Riskbruk av alkohol är ett bruk som medför ökad risk för skadliga fysiska, psykiska eller 

sociala konsekvenser” (Wåhlin, 2012, s 72). Denna definition kan föreslås utifrån 

Folkhälsoinstitutets riktlinjer och de aspekter som de flesta svenska alkoholforskare är 

överens om. Det finns stark evidens för att skadliga konsekvenser av alkohol kan förekomma 

när en man dricker mer än fjorton standardglas per vecka eller mer än fyra standardglas vid 

samma tillfälle och en kvinna fler än nio standardglas per vecka eller fler än tre standardglas 

vid samma tillfälle, detta räknas i Sverige som riskbruk av alkohol. Ett standardglas innehåller 

tolv gram alkohol och motsvarar ett litet glas vin (12-15 cl), en flaska starköl (33 cl, 5 %) eller 

en snaps (4 cl) (Wåhlin, 2012). 

 

Trots att både sjuksköterskor och läkare anser att alkohol är en viktig hälsofråga så blir få 

patienter tillfrågade om sina alkoholvanor (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2005 a), en 

orsak till detta kan vara att dagens hälso- och sjukvård är anpassad till det mest akuta och 

därför finns det inte tid för andra frågor (Reinholdz, Fornazar, Bendtsen & Spak, 2013). 

Alkohol är den levnadsvana som personalen i primärvården anser som den svåraste att prata 

med patienterna om. Drygt hälften av sjuksköterskorna har ingen eller mindre än fyra timmar 

utbildning om alkoholfrågor efter grundutbildningen, de sjuksköterskor som fått mer 

utbildning ger också oftare råd om alkohol till sina patienter. Sjuksköterskorna tycker också 

att deras rådgivande kunskaper och effektiviteten i att reducera alkoholriskbruk hos patienten 

är lägre än rådgivning vid andra levnadsvanor . Utbildning av sjuksköterskor i primärvården i 

alkoholfrågor skulle höja preventionsarbetet gällande riskbruk av alkohol i primärvården 

(Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). Sjuksköterskor är också starkt motiverade att ta en mer 

aktiv roll i arbetet med alkoholprevention (Nielsen, Wåhlin & Heather, 2011). 
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Den vanligaste alkoholrelaterade skadeorsaken är trafikolyckor men i många fall av 

drunkningar, fall och bränder spelar alkohol en stor roll (Andréasson & Allebeck, 2005; 

Rehm, Taylor & Patra, 2006). Det skulle därför vara en vinst för patienten och samhället om 

fler som har ett riskbruk av alkohol upptäcks. Systematisk screening torde vara det som har 

störst chans att lyckas med att identifiera alkoholriskbruk och det finns endast litet motstånd 

bland hälso- och sjukvårdspersonal för detta (Reinholdz et al., 2013). 

 

Otillräcklig fysisk aktivitet 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är att vara fysisk aktiv i minst 150 minuter i veckan 

på en måttlig intensitetsnivå eller minst 75 minuter i veckan med en hög intensitet. Den 

fysiska aktiviteten bör delas upp på flera dagar per vecka och även innefatta styrketräning ett 

par gånger i veckan. Dessutom bör man inte sitta stilla för långa stunder och om man har ett 

stillasittande arbete bör man stå och gå regelbundet under dagen (Socialstyrelsen, 2011). För 

lite fysisk aktivitet under en längre tid innebär en förhöjd risk för sjukdom, till exempel hjärt- 

kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa cancersjukdomar (WHO, 2009). Primärvården står 

därför inför en utmaning att erbjuda evidensbaserade råd för fysisk aktivitet som leder till 

praktiskt handlande (Carroll, Antognoli & Flocke, 2011).  

 

Det finns evidens för att fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välbefinnande, men många 

människor förblir trots det inaktiva. Rådgivning angående fysisk aktivitet i primärvården är 

otillräcklig och inte regelbundet utförd. När rådgivning ges så är det oftast till patienter som 

redan har utvecklat hälsoproblem. Det behövs strategier för att effektivt implementera 

rådgivning om fysisk aktivitet för att stödja hälsa och välmående hos befolkningen (Anthony 

Peterson, 2007). Korta råd i primärvården har visat sig vara en kostnadseffektiv väg till att 

förbättra fysisk aktivitet bland vuxna (Anokye, Lord & Fox-Rushby, 2013). Större följsamhet 

till råd om fysisk aktivitet är associerat till att ha en positiv attityd till fysisk aktivitet. För att 

förbättra fysisk aktivitetsnivå så kan rekommendationer skräddarsys till den enskilde 

patienten (Guitard Sein-Echaluce et al., 2013). 
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Ohälsosamma matvanor 

Matvanor påverkar risken att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och vissa 

cancersjukdomar. Övervikt orsakar en stor del av all cancer och det finns mycket evidens för 

att viktminskning kan reducera risken för cancer (Wolin, Carson & Colditz, 2010). 

Ohälsosamma matvanor hos vuxen kan ge kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet 

och förtida död. Vid ohälsosamma matvanor hos vuxen ger kvalificerat rådgivande samtal: en 

större ökning av frukt- och grönsaksintag än vanlig vård, en större minskning av fettintaget än 

vanlig vård, en större minskning av intaget av mättat fett än vanlig vård (Socialstyrelsen, 

2011). De Nordiska näringsrekommendationerna [NNR] 2012 har lagt tonvikten på att 

utvärdera olika livsmedelsgrupper och kostmönster och vilken roll de har i att förebygga de 

stora kostrelaterade folksjukdomarna. Dessa visar tydligt vad som kännetecknar hälsosamma 

och mindre hälsosamma matvanor (Livsmedelverket, 2014 b). Livsmedelsverkets fem kostråd 

är baserade på NNR 2012: Ät mycket frukt och grönsaker, gärna 500 gram/dag, välj fullkorn 

när du äter bröd, flingor, gryn, pasta, ris, välj nyckelhålsmärkta livsmedel, ät fisk, gärna 2-3 

gånger/vecka, använd flytande margarin eller olja i matlagningen (Livsmedelverket, 2014 b). 

 

En populationsstudie gjord i Västra Götaland på 3452 personer visade att det är möjligt att 

identifiera kostmönster som är relaterade till sjukdomar orsakade av fetma. Gruppen som åt 

en ”hälsosam” diet hade bättre värden för midjemått, blodtryck och blodfetter jämfört med de 

grupper som åt enligt ett annat kostmönster. Den ”hälsosamma” dieten korresponderade med 

dagens rekommendationer från livsmedelsverket (Bergh et al., 2008). Det finns ett starkt stöd 

för att medelhavskost och liknande kostmönster kan skydda mot hjärt- och kärl sjukdomar. 

Sambandet är större om man tittar på kostmönster än på enskilda näringsämnen eller 

livsmedel. Andra kostmönster som beskrivs som effektiva är ”prudent diet” där ett högt intag 

av fleromättat fett i förhållande till mättat är gynnsamt. Det finns också ett samband mellan 

västerländskt kostmönster och ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar (Risérus, 2010). 

 

Primärvården spelar en viktig roll för att upptäcka och behandla övervikt, men många av de 

som arbetar i primärvården känner inte att de har tillräcklig kunskap eller stöd för att 

genomföra detta (Hansson, Rasmussen & Ahlström, 2011). Det beror delvis på att övervikt till 

större del handlar om beteendeförändringar hos patienten än om personalens rådgivning och 



12 
 

kunskap (Sharma, 2007). Primärvården är en ideal plats för att stödja realistiska 

viktminskningsinterventioner, det som personalen bör göra är att starta samtal, komma 

överens om strategier och stödja patienten i dennes initiativ (Vallis, Piccinini-Vallis, Sharma 

& Freedhoff, 2013).  

 

Rådgivning till patienter om hälsosamma matvanor är komplex och det saknas gemensamma 

riktlinjer gällande vad som behöver ändras kring patienternas matvanor och hur patienten 

skall ändra sina matvanor samt hur rådgivningen skall följas upp.  En del råder patienterna att 

öka intaget av frukt och grönt, andra att minska på fettet. Råd om bra och dåliga livsmedel ges 

också. En del pratar om vikt och motion, andra inte. Rådgivningen om hur patienten skall 

förändra sina matvanor skiljer sig också beroende på vem som ger den: äta en balanserad kost, 

minska portionsstorleken, bättre matplanering är olika råd som patienterna får. Den vanligaste 

uppföljningen är viktkontroll och/eller mätning av kolesterol. Tiden för uppföljning varierar 

stort mellan 1-6 månader. Fördelarna för patienten med mer hälsosamma matvanor behöver 

framhållas mer på individuell nivå och inte bara informativt om risken för hjärt-kärlsjukdomar 

och stroke (Phillips et al., 2012). 

 

Verktyg för rådgivning 

En metod för att arbeta med hälsofrämjande åtgärder och bättre levnadsvanor är Motiverande 

samtal (MI). Ett MI-samtal är personcentrerat, det är patientens syn på sin situation eller 

livsstil som samtalet skall fokusera på, inte rådgivarens. MI-samtalet är också målinriktat. MI 

är en styrande metod där rådgivaren strävar efter att framkalla förändringsprat och stärka 

självtilliten samt förstärka det som leder i en positiv riktning. Rådgivaren har ett reflektivt 

lyssnande, ställer öppna frågor och sammanfattar det patienten berättar. En viktig grundsten i 

MI är förhållningssättet, på engelska kallat MI-spirit. Förhållningssättet innebär att rådgivaren 

är fri från värderingar och visar respekt för patientens autonomi, försöker förstå hennes syn på 

problemet och att utveckla en medvetenhet. Rådgivaren skall inte argumentera, stressa eller 

försöka övertyga patienten till förändring (Holm-Ivarsson, 2009; Miller & Rollnick, 2013). 
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MI har visat sig vara en effektivare metod för att stärka patientens motivation till förändring 

jämfört med traditionella rådgivande samtal (Brondie & Inoue, 2005).  Flertalet studier har 

visat att MI är en effektiv metod för att förändra ohälsosamma levnadsvanor (Hettema, Steel, 

& Miller, 2005; Rubak., Sandback, Lauritzen & Christensen, 2005; Martins & McNeil, 2009) 

och förändringen kvarstår över tid (Hettema et al., 2005; Rubak et al., 2005). En svensk 

intervjustudie från 2011 studerade erfarenheter av MI som metod för arbete med levnadsvanor 

bland distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården. Att arbeta med MI är krävande 

och såväl grundutbildning som regelbunden repetition är nödvändigt ansåg deltagarna i 

studien. Ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt gentemot patienten, ett genuint intresse 

för att arbeta med MI och tillräckligt med tid för patienten ansågs nödvändiga för att lyckas. 

Sjuksköterskorna framhöll vidare att MI är stimulerande och utvecklande yrkesmässigt. MI 

ansågs vara en effektiv metod för hälsofrämjande arbete (Brobeck, Bergh, Odencrants & 

Hildingh, 2011). En ny svensk studie genomförd i primärvården visade signifikanta skillnader 

mellan distriktssköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Distriktssköterskor hade fått 

utbildning i MI och använde MI i högre utsträckning jämfört med grundutbildade 

sjuksköterskor (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013). 

 

Kort intervention (KI) är en preventiv rådgivning som ges under en begränsad tid/period. Det 

finns god evidens för att KI är effektiv för patienter med riskbruk av alkohol, det är också 

enkelt att använda KI och det krävs kort tid för att genomföra (Sternebring, 2013). Kort 

intervention är en metod som kan tillämpas av vårdpersonal som inte är speciellt utbildade 

inom beroendevård, metoden behöver bara ta några minuter, vanligen mellan15-30 minuter. 

Frågor om levnadsvanor är motiverat när patienten uppvisar symtom som kan bero på ett 

riskbruk av alkohol till exempel högt blodtryck. Vid ett eventuellt riskbruk utförs en 

strukturerad insats från en till fyra sessioner, mål sätts upp och uppföljning bokas in 

(Sternebring, 2013). KI minskar alkoholkonsumtionen och därmed också sjuklighet och risk 

för större beroende/missbruk (Kaner, Dickinson & Beyer, 2007).  KI är alltså både en 

kostnads- och tidseffektiv metod, men trots detta har den haft svårt att accepteras och börja 

användas i vården i Sverige. Metoden har funnits i 20 år och används i England och även i 

andra delar av världen (Sternebring, 2013).  
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Patienters erfarenheter 

Många människor vill förbättra sina levnadsvanor och få stöd till det. Fyra av fem som har en 

otillräcklig fysisk aktivitet vill öka den, två av tre rökare vill sluta och var tredje med ett 

riskbruk av alkohol vill dricka mindre (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Det finns ett gap 

mellan kunskap och praktik i användandet av evidensbaserade rekommendationer för 

hälsoförebyggande och sjukdomspreventiva åtgärder i den europeiska primärvården. (Brotons 

et al., 2005). Endast hälften av patienterna rapporterar att deras läkare initierat en diskussion 

angående dessa frågor, detta visar på en diskrepans mellan patienternas förväntan och 

primärvårdens handlingar (Brotons, Drenthen, Moral, & Durrer, 2011). Av de patienter som 

besöker den europeiska primärvården vill drygt 30 % ha individuell rådgivning, 25 % vill ha 

skriftlig information och ungefär 10 % vill ha gruppinformation eller remiss till specialistvård. 

Dessa fakta visar att patienterna har stort förtroende för primärvården och att de förväntar sig 

stöd från primärvården angående ohälsosamma levnadsvanor (Brotons, et al., 2011). För att 

preventiva metoder i primärvården ska lyckas måste patienternas åsikter också tas med och 

inte endast personalens (Fuller, Baccet-Millburn & Hopton, 2003). 

 

Flera studier visar stora skillnader mellan vilka levnadsvanor som tas upp med patienterna. 

Råd angående alkoholkonsumtion ges endast till mellan 3 % och 16 % av patienterna medan 

råd om rökning ges till mellan 6 % och 49 % av patienterna. Råd om matvanor och fysisk 

aktivitet ges till mellan 10 % och 16 % av patienterna (US preventive services taskfors, 2011; 

Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2005 b; Nordman, Verhaak & van Dulmen, 2010). Enligt 

WHO så kan en stor del av hjärt-kärl sjukdomar och typ 2 diabetes och även cancer 

förebyggas om man kan eliminera riskfaktorerna: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

ohälsosamma matvanor och otillräckligfysisk aktivitet. (WHO, 2010). Därför är det mycket 

viktigt att patienterna får stöd och ges tillfälle till att diskutera sina levnadsvanor och ta ansvar 

för sin egen hälsa (Mahmud, Olander, Eriksén & Haglund, 2013). Ett rådgivande samtal om 

levnadsvanor kan bidra till förändring om det resulterar i nya sätt att tänka och när patientens 

initiativ blir uppmuntrat. Även patientens vilja till förändring och sjuksköterskans känslighet i 

diskussionen kan bidra till förändring. Patienterna tycker inte att samtalen nödvändigtvis 

behöver vara långa, detta ger en fingervisning om att sjuksköterskorna även kan prata om 

levnadsvanor under patienters vanliga besök (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hilding, 2014). 
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Sjuksköterskors åsikter om rådgivning om levnadsvanor 

De flesta distriktssköterskor och sjuksköterskor i den svenska primärvården tycker att det är 

viktigt att arbeta med patienternas levnadsvanor, de tycker även att arbetet behöver utvecklas. 

Nästan hälften av distriktssköterskorna tycker att de arbetar tillräckligt med levnadsvanor, 

medan två tredjedelar av sjuksköterskorna tycker detsamma. Större delen av 

distriktssköterskorna tycker sig ha utförlig kunskap om levnadsvanor, men endast drygt två 

tredjedelar av sjuksköterskorna. Bara drygt hälften av primärvårdspersonalen säger att det 

finns lokala riktlinjer för arbetet med levnadsvanor (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & 

Johansson, 2013). 

 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården träffar ofta patienter med sjukdomar 

orsakade av ohälsosamma levnadsvanor som till exempel högt blodtryck och diabetes, för 

vilka det är särskilt viktigt att prata om levnadsvanor med (Noordman, Koopmans, Korevaar, 

van der Weijden & van Dulmen, 2012). Därför är distriktssköterskor och sjuksköterskor en 

grupp som det är viktigt att utbilda i levnadsvanor (Geirsson et al., 2005). Sjuksköterskor 

diskuterar levnadsvanor med sina patienter och nästan alla sjuksköterskor är positiva till att 

arbeta förebyggande med levnadsvanor. Sjuksköterskorna tycker också att trots att de inte kan 

hjälpa alla patienter så är det värt besväret att diskutera levnadsvanor med patienterna 

(Geense, van de Glind, Visscher & van Achterberg, 2013). Det finns studier som menar att 

sjuksköterskor är en underutnyttjad resurs i arbetet med levnadsvanor. De är ofta positiva till 

preventivt arbete och de har i de flesta fall en holistisk syn på patienten och ofta tid att lägga 

på arbete med patienter (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002). Sjuksköterskor har ofta 

kontakt med patienterna under en längre tid, gör även hembesök och får därmed en förståelse 

för patientens hela livssituation vilket stärker sjuksköterskans roll för att arbeta med 

levnadsvanor (Chan et al., 2013). 

 

Att ge råd om levnadsvanor upplevs delvis som svårt för sjuksköterskor. Otillräckliga 

kunskaper om fysisk aktivitet, rökavvänjning och ohälsosamma matvanor samt bristande 

kunskaper i samtalsmetodik bidrar till svårigheter att ge adekvat rådgivning. Andra 

svårigheter är känslan av att vara tjatig och dömande eller att relationen till patienten påverkas 

negativt. När patienten inte själv inser att denne behöver ändra sina levnadsvanor är det svårt 
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att som sjuksköterska hitta motivationen. Andra hinder handlar om rent organisatoriska frågor 

som för lite tid och bristande samarbete med andra professioner som läkare och dietister 

(Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010). Sjuksköterskor som får 

utbildning i MI och att arbeta med levnadsvanor är mer benägna att ta upp frågor kring fysisk 

aktivitet, vikt, matvanor och tobaksbruk jämfört med sjuksköterskor som saknar utbildning 

(Chan et al, 2013). 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

I Dorothea Orems omvårdnadsteori är egenvård det centrala begreppet. Den handlar om 

individens förmåga till egenvård i syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom. När en 

individ saknar kunskap om sin sjukdom eller sin behandling brister förmågan att utföra 

egenvård.  Vårdarens uppgift är då att bistå med omvårdnad. En människas egenvårdsbehov 

indelas enligt Orem i tre kategorier, de universella som innefattar luft, vatten och mat är 

relaterade till dagliga aktiviteter och är nödvändiga för alla patienter hela livet. 

Utvecklingsmässiga egenvårdsbehov hör samman med förhållanden och händelser, förändras 

under livet och beror på individens egen utveckling. Den tredje kategorin är egenvårdsbehov 

vid hälsoproblem och sjukdom. Åtgärderna vid egenvård delas också in i tre kategorier: det 

första där vårdaren fattar alla beslut och patienten har ingen aktiv del, det andra där patienten 

är delvis aktiv och det tredje som är en stödjande och undervisande kategori där patienten är 

den aktiva parten som fattar besluten på egen hand. Vikten av vägledning betonas och att 

vårdaren tillhandahåller en utvecklande miljö. Vårdarens uppgift är vidare att öka 

medvetenheten om sjukdomen hos patienten. Patienten kan behöva stöd för att följa 

rekommenderade åtgärder och hjälp med att utveckla strategier för att leva med sin sjukdom. 

Målet är att patienten själv kan tillgodose sina egenvårdsbehov. En plan innehållande mål och 

delmål bör därför utformas för att möta behoven. Förmåga till reflektion, självkännedom hos 

patienten och att motivationen finns är betydelsefulla för att kunna utföra egenvård. (Orem, 

2001). 
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Problemformulering 

Det finns evidens för att behandla sjukdomar med förändrade levnadsvanor istället för eller 

som komplement till traditionell medicinsk behandling. Det är en stor vinst för patienten och 

sjukvården eftersom förändrade levnadsvanor förbättrar redan uppkomna sjukdomar och 

minska risker för att utveckla fler (Wåhlin, 2012; WHO, 2008). Enligt socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, ska sjukvården arbeta aktivt 

med levnadsvanor. Ett kunskapsunderlag har även formulerats i föreliggande landsting i 

september 2013, som tydliggör hur personalen ska arbeta med levnadsvanor. 

Distriktssköterskor och sjuksköterskors rådgivande arbete kring levnadsvanor i primärvården 

har inte tidigare studerats specifikt i föreliggande landsting. Därför är det av intresse att 

undersöka i vilken utsträckning arbetet med levnadsvanor har integrerats i det kliniska arbetet. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar 

med rådgivning om levnadsvanor till patienter i primärvården. Syftet är också att undersöka 

hur de skulle vilja arbeta, vilken kunskap de tycker sig ha och om de anser att de behöver 

ytterligare kunskap om rådgivning kring levnadsvanor. 

 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor med rådgivning om 

levnadsvanor? 

2. I vilken utsträckning skulle distriktssköterskor och sjuksköterskor vilja arbeta med 

rådgivning om levnadsvanor? 

3. Vilken kunskap har distriktssköterskor och sjuksköterskor om levnadsvanor? 

4. Finns det behov av ytterligare kunskap och stöd hos distriktssköterskor och 

sjuksköterskor för att arbeta med levnadsvanor?  

5. Finns det skillnader mellan distriktssköterskor och sjuksköterskor i frågeställningarna 

1, 3 och 4? 
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METOD 

Design 

En jämförande studie med deskriptiv design och kvantitativ ansats. Den valdes eftersom den 

ansågs stämma väl överens med studiens syfte och frågeställningar och för att få en så bred 

bild som möjligt av distriktssköterskors och sjuksköterskors arbete med levnadsvanor (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Urval 

En totalundersökning genomfördes september 2014, där samtliga distriktssköterskor och 

sjuksköterskor verksamma inom primärvårdens vårdcentraler i föreliggande landsting 

inkluderades i studien. Det enda inklusionskriteriet var att arbeta som distriktssköterska eller 

sjuksköterska inom primärvården (Ejlertsson, 2012). 

 

Bortfall 

Totalt tillfrågades 47 vårdcentraler. Av de 26 landstingsägda vårdcentralerna deltog 15 i 

studien och av de 21 privatägda deltog 7.  De vårdcentraler som valde att inte delta i studien 

betraktades som externt bortfall, dessa uppgick till 25. Antalet distriktssköterskor och 

sjuksköterskor på de vårdcentraler som valde att delta uppgick till 156. Av dessa valde 79 att 

inte delta, detta betraktades även som externt bortfall. Av de 77 som besvarade webbenkäten 

var det en som endast svarade på fem av enkätfrågorna och därför räknades som internt 

bortfall. Ingen bortfallsanalys av de distrikts- och sjuksköterskor (n=79) som inte deltog 

utfördes. Eftersom inget bortfall inträffade under datainsamlingen ansågs det inte nödvändigt 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en webbenkät (Bilaga 1) som användes vid Socialstyrelsens 

enkätundersökning om levnadsvanor 2012. Den första delen, fråga 1-8 består av 

bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna har författarna själva formulerat med vägledning av 
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Trost (2012). Därefter följer frågor om specifik utbildning kring levnadsvanor, inställning till 

att arbeta med levnadsvanor, i vilken utsträckning arbetet med levnadsvanor utförs, kunskaper 

om levnadsvanor och samtalsmetodik och hinder för att arbeta med levnadsvanor. Tillstånd att 

använda socialstyrelsens enkät har erhållits genom e-mailkontakt med den ansvarige för 

enkäten (Bilaga 2). Enkäten har använts i en tidigare studie och kan därför betraktas som 

pilottestad (Weinehall, Johansson, Sorensen, Jerdén, May & Jenkins, 2014). Statistiska 

centralbyråns metodlaboratorium har granskat enkäten och dessutom har Sveriges kommuner 

och landsting och två forskare vid Umeå universitet kommit med synpunkter på enkäten 

(Sorsa, R., utredare vid avdelningen för statistik och jämförelser, Socialstyrelsen, 28 april 

2014). Därför kan enkäten anses ha god reliabilitet och validitet (Polit & Beck, 2012). Fråga 

20 har författarna själva konstruerat, den handlar om hur väl deltagarna känner till det 

kunskapsunderlag för levnadsvanor som landstinget i föreliggande län har tagit fram. Fråga 21 

är en öppen fråga för egna kommentarer. En pilotstudie av webbenkäten (Trost, 2012; Polit 

och Beck, 2012) genomfördes för att testa de egenförfattade frågorna, åtta sjuksköterskor 

deltog och kom med synpunkter. Inga ändringar gjordes efter pilotstudien, då deltagarna 

tyckte att frågorna var tydliga och relevanta.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att genomföra studien inom den landstingsägda primärvården erhölls av 

primärvårdsdirektören (Bilaga 3). Ett informationsbrev skickades sedan till samtliga av 

vårdcentralernas verksamhetschefer där de tillfrågades om att vidarebefordra sina anställda 

distriktssköterskor och sjuksköterskors e-postadresser (Bilaga 4). Verksamhetschefer på de 

privatägda vårdcentralerna tillfrågades om tillstånd att genomföra studien på deras vårdcentral 

och att vidarebefordra sina anställda distriktssköterskor och sjuksköterskors e-postadresser 

(Bilaga 5). Därefter skickades webbenkäten (Bilaga 1) tillsammans med ett informationsbrev 

(Bilaga 6) till de 156 distrikts- och sjuksköterskor anställda på dessa vårdcentraler. Deltagarna 

fick tre veckor på sig att besvara webbenkäten. Två påminnelser via e-post skickades ut, den 

första efter en vecka och den andra efter två veckor. Sedan avslutades datainsamlingen.  
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt forskningsetiska principer inhämtades godkännande från primärvården och från 

respektive chef för vårdcentralerna. Eftersom detta är ett arbete inom ramen för 

högskoleutbildning behöver det enligt etikprövningslagen inte genomgå etikprövning (SOFS, 

2008:192). I informationsbrevet till deltagarna framgick det att deltagandet i studien var 

frivilligt och deltagarna garanterades konfidentialitet, innebärande att inga data skulle kunna 

kopplas till en enskild deltagare eller arbetsplats (CODEX, 2012). Flera av frågorna handlade 

om deltagarnas kunskap och brist på sådan. Dessa frågor kan vara känsliga att besvara 

eftersom det är ett känt faktum att personer ofta inte vill medge brister i vad de kan och vet 

(Polit & Beck, 2012). Det insamlade materialet förvarades på webbenkätens hemsida dit 

särskild inloggning krävdes. Materialet var därmed inte tillgängligt för obehöriga. 

 

Bearbetning och analys 

Svaren från webbenkäterna samlades i ett gemensamt dokument direkt på webbenkätens 

internetsida och hämtades därifrån för analys. Deskriptiv data bearbetades och 

sammanställdes med hjälp av programmet Microsoft Excel. Jämförande data bearbetades i 

SPSS (Statistical Package for the Social science). För att jämföra skillnader mellan 

specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor användes Mann-Whitney U, en icke 

parametrisk test som jämför skillnader mellan två grupper vid samma tidpunkt när variablerna 

inte är normalfördelade. P-värdet sattes till 0,05 (Ejlertsson, 2012).  Resultatet presenterades 

deskriptivt och jämförande i såväl löpande text som i tabeller och figurer. 

 

Bakgrundsdata (frågorna 1-8) redovisades med antal (n) och frekvenser (%). Svaren från den 

öppna frågan med fritext redovisades i löpande text då endast fyra respondenter lämnat 

kommentarer om levnadsvanor. Frågorna 1-8 är bakgrundsfaktorer som ålder, kön, utbildning, 

specialistkompetens och antal yrkesverksamma år. Frågeställning nummer 1 besvaras av 

enkätfråga nummer 11, frågeställning nummer 2 besvaras av enkätfråga nummer 10, 17 och 

18. Frågeställning nummer 3 besvaras av enkätfråga nummer 9, 12, 13 och 19. Frågeställning 

nummer 4 besvaras av enkätfråga nummer 13, 14, 15, 16, 18 och 20. Frågeställning nummer 5 

besvaras utifrån jämförelse mellan specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskors 

svar på enkätfråga nummer 11, 13 och 14.  
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RESULTAT 

Av 156 utskickade webbenkäter besvarades 76, vilket innebar en svarsfrekvens på 49 %. Två 

tredjedelar av respondenterna var mellan 41-60 år. Majoriteten av respondenterna hade en 

specialistutbildning. Av dessa var 45 distriktssköterskor, två var företagssköterskor och en var 

barnsjuksköterska. En dryg tredjedel hade arbetat mer än 20 år som sjuksköterskor. Nästan 

hälften av respondenterna hade arbetat mer än 11 år som specialistsjuksköterska. Ungefär 

hälften hade arbetat mindre än 10 år inom primärvård (Tabell 1). Resultatet presenteras 

utifrån frågeställningarna samt i löpande text och figurer. 



22 
 

Tabell 1: Bakgrundsdata. 

Variabel Antal Frekvens 

Kön     

Kvinna 72 94,7 % 

Man 4 5,3 % 

Ålder                                                                                                    

                                                                                                                 < 31år 

                                                                                                              31-40 år 

                                                                                                              41-50 år 

                                                                                                              51-60 år 

                                                                                                                 >60 år  

4 

13 

29 

21 

9 

5,3 % 

17,1 % 

38,2 % 

27,6 % 

11,8 % 

Antal år deltagarna arbetat som grundutbildad sjuksköterska     

< 5 år 9 11,8 % 

5-10 år 17 22,4 % 

11-20 år 23 30,3 % 

> 20 år 27 35,5 % 

Antal år deltagarna arbetat som specialistsjuksköterska      

< 5 år 12 21,8 % 

5-10 år 17 30,9 % 

11-20 år 12 21,8 % 

> 20 år 14 25,5 % 

Antal år deltagarna arbetat i primärvården     

< 5 år 27 35,5 % 

5-10 år 20 26,3 % 

11-20 år 17 22,4 % 

> 20 år 12 15,8 % 

Deltagare arbetar inom:     

Landstinget 57 75 % 

Privat 19 25 % 

Deltagare (n=37) som arbetar specifikt med följande:     

Astma/KOL 8 21,6 % 

Diabetes 11 29,7 % 

Hjärtsvikt 1 2,7 % 

Tobaksavvänjning 17 45,9 % 

Hälsomottagning 12 32,4 % 
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Nuvarande arbete kring levnadsvanor 

Respondenterna arbetade i ungefär samma utsträckning med rådgivning kring matvanor 

(n=19) och fysisk aktivitet (n=22), mest med tobaksbruk (n=23) och minst med riskbruk av 

alkohol (n=10) (Figur 1). 

 

Figur 1: Arbete kring levnadsvanor 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade (n1) och grundutbildande (n2) 

sjuksköterskor gällande i vilken utsträckning de arbetade med levnadsvanor; Tobaksbruk 

(U=655,5, n1=48, n2=28, p=0,853), Riskbruk av alkohol (U=652,5, n1=48, n2=28, p=0,823), 

Fysisk aktivitet(U=641, n1=48, n2=28, p=0,726) Matvanor (U=538, n1=48, n2=28, p=0,131). 

 

Önskemål om arbete kring levnadsvanor 

Samtliga respondenter (n=76) ansåg att arbetet med levnadsvanor var mycket eller ganska 

viktigt. Tobaksbruk skattades som allra viktigast följt av fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol 

och matvanor (Figur 2). 
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Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Tobaksbruk 
Riskbruk av 

alkohol 
Fysisk aktivitet Matvanor 

I mycket stor utsträckning % 30 13 28 25 

I ganska stor utsträckning % 21 14 36 34 

I ganska liten utsträckning % 34 46 30 32 

I mycket liten utsträckning % 14 26 7 9 

I vilken utsträckning arbetar du med rådgivning kring följande levnadsvanor i 
ditt arbete?  
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Figur 2: Vikten av arbete kring levnadsvanor. 

 

Drygt hälften av respondenterna skulle vilja arbeta lite mer med rådgivning kring 

levnadsvanor (Figur 3).  

 

Figur 3: Öka/minska arbete kring levnadsvanor. 

0 20 40 60 80 100 

Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Fysisk aktivitet Matvanor 

Mycket viktigt % 93 80 88 76 

Ganska viktigt % 7 20 12 24 

Inte särskilt viktigt % 0 0 0 0 

Inte alls viktigt % 0 0 0 0 

Hur viktigt tycker du att det är med rådgivning kring följande levnadsvanor i 
ditt arbete?  

0 20 40 60 80 100 

Tobaksvanor 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Tobaksvanor Riskbruk av alkohol Fysisk aktivitet Matvanor 

Mycket mer % 14 14 18 22 

Lite mer % 53 55 61 58 

Lite mindre % 3 3 0 0 

Mycket mindre % 1 1 1 0 

Ej aktuellt % 29 26 20 20 

Jämfört med idag, i vilken omfattning skulle du vilja arbeta med rådgivning 
kring följande levnadsvanor?  
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Respondenterna nämner brist på tid: 82 % (n=50) brist på rutiner: 51 % (n=30) att arbetet inte 

kommit igång än: 36 % (n=21) och att arbetet inte är prioriterat på arbetsplatsen: 32 % (n=18) 

som de största anledningarna till att de inte utövar rådgivning kring levnadsvanor i den 

utsträckning de skulle vilja. Övriga anledningar var brist på ämneskompetens: 24 % (n=14), 

brist på kunskap i samtalsmetodik: 24 % (n=14) och att ansvaret ligger på annan enhet: 20 % 

(n=12). 

 

Aktuell kunskap kring samtalsmetodik och levnadsvanor  

Majoriteten av respondenterna hade utbildning i MI: 76 % (n=42), en tredjedel var 

diplomerade tobaksavvänjare: 31 % (n=17), nio respondenter hade gått kurs: 

sjukdomsförebyggande metoder i praktiken, två respondenter hade utbildning i KBT och en 

hade gått kurs: behandla övervikt.  

 

Av respondenterna ansåg sig 6,5 % (n=5) ha kompetens i samtalsmetodik i mycket stor 

utsträckning och drygt hälften, 60,5 % (n=46) i ganska stor utsträckning. I ganska liten 

utsträckning ansåg 26,5 % (n=20) sig ha kompetens i samtalsmetodik och 6,5 % (n=5) i 

mycket liten utsträckning.  

 

Tobaksbruk är den levnadsvana som respondenterna anser sig ha ämneskompetens om i störst 

utsträckning och riskbruk av alkohol är den levnadsvana som de anser sig ha minst 

ämneskompetens om (Figur 4).  
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Figur 4: Kunskap kring levnadsvanor 

 

Majoriteten av respondenterna visste var de kunde hänvisa patienterna kring samtliga 

levnadsvanor om de inte själva utövade rådgivning. Alla respondenterna (n=76) visste var de 

kunde hänvisa angående matvanor, 97 % (n=74) visste var de kunde hänvisa angående fysisk 

aktivitet, 95 % (n=72) visste var de kunde hänvisa angående tobaksbruk och 80 % (n=61) 

visste var de kunde hänvisa angående riskbruk av alkohol. 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade (n1) och grundutbildande (n2) 

sjuksköterskor gällande i vilken utsträckning de ansåg sig ha ämneskunskap om samtliga 

levnadsvanor; Tobaksbruk (U=638, n1=48, n2=28, p=0,702), Riskbruk av alkohol (U=636, 

n1=48, n2=28, p=0,677), Fysisk aktivitet(U=540, n1=48, n2=28, p=0,098) Matvanor (U=519,5, 

n1=48, n2=28, p=0,065). 

 

 

  

0 20 40 60 80 100 

Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Tobaksbruk 
Riskbruk av 

alkohol 
Fysisk aktivitet Matvanor 

I mycket stor utsträckning % 28 5 14 17 

I ganska stor utsträckning % 36 29 63 58 

I ganska liten utsträckning % 26 47 20 21 

I mycket liten utsträckning % 11 18 3 4 

I vilken utsträckning tycker du att du har ämneskompetens för att arbeta med 
rådgivning kring följande levnadsvanor?  
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Behov av mer kunskap och stöd 

Ungefär hälften av respondenterna vill utveckla sin kompetens inom alla levnadsvanor och 

särskilt inom samtalsmetodik: 65 % (n=47). För övriga levnadsvanor ville 53 % (n=38) 

utveckla sin ämneskompetens inom riskbruk av alkohol, 51 % (n=37) inom matvanor, 44 % 

(n=32) inom fysisk aktivitet och 43 % (n=31) inom tobaksbruk. 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade (n1) och grundutbildande (n2) 

sjuksköterskor gällande i vilken utsträckning de skulle vilja utveckla sin kompetens om 

levnadsvanor; Tobaksbruk (U=574, n1=48, n2=28, p=0,215), Riskbruk av alkohol (U=596, 

n1=48, n2=28, p=0,345), Fysisk aktivitet (U=666, n1=48, n2=28, p=0,940) Matvanor (U=610, 

n1=48, n2=28, p=0,441) Samtalsmetodik (U=646, n1=48, n2=28, p=0,739). 

 

Knappt en fjärdedel av respondenterna nämner brist på ämneskompetens kring levnadsvanor: 

24 % (n=14) och bristande kunskap i samtalsmetodik: 24 % (n=14) som hinder för utövande 

av rådgivning. Övriga anledningar till att de inte utövar rådgivning kring levnadsvanor i den 

utsträckning de skulle vilja var, brist på tid: 82 % (n=50) brist på rutiner: 51 % (n=30) att 

arbetet inte kommit igång än: 36 % (n=21) och att arbetet inte är prioriterat på arbetsplatsen: 

32 % (n=18). 

 

Respondenterna nämner brist på tid och brist på rutiner som de största anledningarna till att de 

inte utövar rådgivning kring levnadsvanor i den utsträckning de skulle vilja. Övriga 

anledningar var brist på ämneskompetens: 24 % (n=14), brist på kunskap i samtalsmetodik: 

24 % (n=14) och att ansvaret ligger på annan enhet: 20 % (n=12). 

 

Flertalet av respondenterna anser att de har ganska eller mycket dåliga möjligheter till 

kompetensutveckling inom alla levnadsvanor. Men inom samtalsmetodik anser 40 % att de 

har ganska goda möjligheter till kompetensutveckling och inom tobaksbruk 30 % (Figur 5).  
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Figur 5: Möjligheter till kompetensutveckling 

 

Det finns tydliga rutiner för arbete med rådgivning kring levnadsvanor på arbetsplatserna i 

ganska stor utsträckning anser flertalet av respondenterna. Rutiner för arbete med tobaksbruk 

finns i mycket stor utsträckning enligt en dryg tredjedel: 37 % (n=28) av respondenterna, men 

rutiner för arbete med riskbruk av alkohol anser en dryg tredjedel: 38 % (n=29) finns i ganska 

liten utsträckning (Figur 6).  
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Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Samtalsmetodik 

Tobaksbruk 
Riskbruk av 

alkohol 
Fysisk aktivitet Matvanor Samtalsmetodik 

Mycket goda % 19 3 2 5 12 

Ganska goda % 30 18 29 28 41 

Ganska dåliga % 24 43 35 38 26 

Mycket dåliga % 9 15 17 14 7 

Ej aktuellt % 19 21 18 15 13 

När det gäller de områden där dina kunskaper är bristfälliga, vilka möjligheter 
har du till kompetensutveckling inom arbetet?  
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Figur 6: Förekomst av rutiner. 

 

De flesta respondenterna kände till landstingets kunskapsunderlag för arbetet med 

levnadsvanor; 20 % (n=15) var väl insatta i kunskapsunderlaget, 30 % (n=23) kände till och 

hade läst det, 27,5 % (n=21) kände till men hade inte läst det och 22,5 % (n=17) kände inte 

alls till det.  

 

Öppen fråga 

På den öppna frågan svarade fyra respondenter med kommentarer kring arbetet med 

levnadsvanor, som till största delen berörde organisation, tid och ekonomi. 

”Arbetet med goda levnadsvanor är en mycket viktig del i vårt arbete. Viktigt att få 

uppdatering med nya rön. Det är inte alltid lätt med compliance från patienten” 

”Tid att utföra det politikerna satt till vårt uppdrag är en stor bristvara. Våra uppdrag blir 

fler och fler, studier visa på många metoder som fungerar men de tar tid att utöva och är 

ingen quick-fix. Kakan skall räcka till så mycket och just nu blir det varken hackat eller 

malet” 

0 20 40 60 80 100 

Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol 

Fysisk aktivitet 

Matvanor 

Tobaksbruk 
Riskbruk av 

alkohol 
Fysisk aktivitet Matvanor 

I mycket stor utsträckning % 37 9 21 25 

I ganska stor utsträckning % 37 43 47 42 

I ganska liten utsträckning % 20 38 25 26 

I mycket liten utsträckning % 7 9 7 7 

Finns det tydliga rutiner för att arbeta med rådgivning kring levnadsvanor på 
din arbetsplats?  
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”Jag arbetar som dsk på BVC och till skillnad mot arbete med vuxna upplever jag att detta 

uppdrag ger möjlighet att arbeta förebyggande vad gäller matvanor, alkoholvanor som 

förälder, rökning som förälder och fysisk aktivitet etc” 

”Ekonomiska spärrar. Vi ska ha så många besök och detta med livsstilsförändringar behöver 

längre besökstider. Det finns ju ekonomiska incitament med att ha många och korta besök” 

 

DISKUSSION 

Studiens huvudsyfte var att undersöka i vilken utsträckning distriktssköterskor och 

sjuksköterskor arbetar med levnadsvanor i primärvården. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka hur de skulle vilja arbeta, vilken kunskap de tycker sig ha och om de anser att de 

behöver ytterligare kunskap om rådgivning kring levnadsvanor. Resultatet visade att de flesta 

respondenterna ansåg att arbetet med levnadsvanor var mycket eller ganska viktigt och att de 

flesta arbetade med rådgivning om levnadsvanor i ganska stor utsträckning. Riskbruk av 

alkohol var det område som respondenterna arbetade minst med och den levnadsvana som de 

ansåg sig ha minst ämneskompetens om. Mest arbetade de med tobaksbruk och det var den 

levnadsvana som de ansåg sig ha ämneskompetens om i störst utsträckning. Drygt hälften av 

respondenterna skulle vilja arbeta lite mer med rådgivning kring levnadsvanor. 

Respondenterna nämner brist på tid och brist på rutiner som de största anledningarna till att de 

inte utövar rådgivning kring levnadsvanor i den utsträckning de skulle vilja, brist på kunskap 

anses också som ett hinder. Ungefär hälften av respondenterna vill utveckla sin kompetens 

inom alla levnadsvanor och särskilt inom samtalsmetodik. Flertalet av respondenterna anser 

att de har ganska eller mycket dåliga möjligheter till kompetensutveckling inom alla 

levnadsvanor. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade och 

grundutbildande sjuksköterskor i vilken utsträckning de arbetade med levnadsvanor, i vilken 

utsträckning de ansåg sig ha ämneskunskap om levnadsvanor eller i vilken utsträckning de 

skulle vilja utveckla sin kompetens om levnadsvanor. 
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Resultatdiskussion 

Tobaksbruk 

Resultatet visar att tobaksbruk är det område som respondenterna arbetar mest med och har 

störst kunskap inom. Tänkbara orsaker kan vara utbildning av diplomerade tobaksavvänjare 

och goda organisatoriska rutiner inom tobaksavvänjning. Hela 46 % av respondenterna 

arbetade specifikt med tobaksavvänjning och 32 % var diplomerade tobaksavvänjare. De 

flesta tyckte att det fanns tydliga rutiner för arbetet med tobaksbruk. Tobaksbruk är den 

levnadsvana som respondenterna anser viktigast att arbeta med och även det som 

respondenterna anser är det område där arbetet minst behöver utvecklas. Detta resultat kan 

förklaras av ett flertal insatser i föreliggande landsting. Utbildning till tobaksavvänjare 

erbjuds varje år, det finns ett strukturerat upplägg kring tobaksavvänjning med ett 

arbetsmaterial som följs. Tobaksavvänjning har integrerats och är något som erbjuds i det 

utbud som finns i primärvården i föreliggande landsting (M. Pantzar, sakkunnig i 

tobaksprevention, 22 oktober 2014). Såväl arbetssättet som organisationen kring tobaksbruk 

borde kunna överföras till arbetet med andra levnadsvanor. Eftersom en så pass stor del av 

respondenterna arbetade med och var diplomerade tobaksavvänjare har det troligtvis påverkat 

svaren i en positiv riktning. Tidigare studier har visat signifikanta skillnader mellan hur 

mycket sjuksköterskorna arbetar med tobaksavvänjning. De som har fått utbildning i 

tobaksavvänjning är mer benägna att både informera och erbjuda stöd till patienterna jämfört 

med de som inte har specifik utbildning (McEwen & West, 2001; Hall, et al., 2005). Risker 

med tobaksbruk har en tydlig evidens sedan länge och budskapet är relativt enkelt: sluta röka 

helt (M. Pantzar, sakkunnig i tobaksprevention, 22 oktober 2014). Tidigare forskning stödjer 

också det enkla budskapet och tidigt upplevda fördelar för patienter med att sluta röka; bättre 

ekonomi, förbättrad smak och luktsinne, jämfört med rådgivning kring andra levnadsvanor 

som är mer komplex (Phillips et al, 2012). 

 

Riskbruk av alkohol 

Studien visade att det område som distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar minst med är 

riskbruk av alkohol, vilket också stöds av tidigare forskning (Kardakis, et al., 2013). Detta 

område har visat sig vara enkelt att få effekt på hos patienterna med endast kort intervention, 

några minuters samtal om hur riskbruk av alkohol påverkar hälsan (Sternebring, 2013; Kaner 
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et al., 2007). Ingen av respondenterna i föreliggande studie uppgav att de hade någon specifik 

utbildning inom riskbruk av alkohol. Enligt Geirsson et al., (2005) ger de sjuksköterskor som 

fått mer utbildning oftare råd om alkohol till sina patienter än de som inte fått en specifik 

utbildning kring alkohol. Respondenterna i denna studie anser sig ha minst kunskaper i 

riskbruk av alkohol jämfört med övriga levnadsvanor, detta stöds också av tidigare forskning 

(Geirsson et al., 2005). Riskbruk av alkohol är också den levnadsvana som drygt hälften av 

respondenterna i denna studie vill utveckla sin kompetens kring, däremot anser en stor del att 

de inte finns möjligheter till kompetensutveckling inom detta område. En trolig orsak till att 

respondenterna uppger att det inte finns möjlighet till kompetensutveckling är att utbildningar 

inom detta område saknas och inte erbjuds. Med utgångspunkt från detta resultat ses en tydlig 

brist i arbetet med riskbruk av alkohol inom primärvården i föreliggande landsting. Utbildning 

av distriktssköterskor och sjuksköterskor inom riskbruk av alkohol och kort intervention 

skulle kunna vara en början för att förbättra arbetet med riskbruk av alkohol avsevärt 

(Geirsson, 2005), eftersom att viljan hos distriktssköterskor och sjuksköterskor finns för att 

utveckla denna kompetens.  

 

Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor 

Respondenterna anser sig ha goda kunskaper om fysisk aktivitet och matvanor men en stor del 

önskar ändå mer utbildning. Detta visar att respondenterna troligen förstått att goda 

ämneskunskaper ger mer möjligheter till att utföra rådgivning som också stöds av tidigare 

forskning (Chan et al., 2013). En ytterligare förklaring kan vara att distriktssköterskor och 

sjuksköterskor vill utveckla kompetensen för att hjälpa fler patienter på egen hand istället för 

att remittera vidare. Nästan alla respondenter vet var de kan hänvisa patienten vidare för 

rådgivning om fysisk aktivitet och matvanor, troligtvis är det till dietist och sjukgymnast.  

 

Verktyg för rådgivning 

Samtalsmetodik var det område som flertalet respondenter ansåg sig ha högst kunskap om, 

samtidigt var det också ett område som de önskade utveckla kompetensen inom. Av 

respondenterna hade 76 % fått utbildning i MI. Detta kan jämföras med en tidigare svensk 

studie där 59 % av distriktssköterskor och sjuksköterskor hade fått utbildning i MI. MI är en 

effektiv metod för hälsoförebyggande arbete (Östlund et al., 2013). Mer kunskaper i MI skulle 
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därför kunna förbättra det rådgivande arbetet kring levnadsvanor. Eftersom så många av 

respondenterna har utbildning i MI och ändå önskar mer, har de troligen förstått detta 

samband.  

 

Hinder för arbete med levnadsvanor 

De allra flesta respondenter vill arbeta mer med levnadsvanor. Det är mycket bra att den 

inställningen finns hos sjuksköterskorna eftersom det är ett prioriterat område (SFS 1982:763; 

Regeringskansliet, 2008; Socialstyrelsen 2011). Den största orsaken till att respondenterna 

inte arbetar med levnadsvanor i den utsträckning de skulle vilja anges vara brist på tid av så 

många som 82 % (n=50). Brist på rutiner, att arbetet inte kommit igång än och att arbetet inte 

är prioriterat anges också som orsaker till att respondenterna inte arbetar med levnadsvanor i 

den utsträckning de skulle vilja. Detta resultat visar på en organisatorisk brist gällande arbetet 

med levnadsvanor, det stöds även av tidigare studier (Jansink et al., 2010). Idag prioriteras 

tillgängligheten i primärvården, vilket kan vara en fördel för akuta besvär men det kanske tar 

tid från det mer hälsoförebyggande arbetet.  

 

Skillnader mellan specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor  

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade och grundutbildande 

sjuksköterskor i denna studie gällande i vilken utsträckning de arbetar med levnadsvanor, i 

vilken utsträckning de ansåg sig ha ämneskunskap om levnadsvanor och i vilken utsträckning 

de skulle vilja utveckla sin kompetens om levnadsvanor. En förklaring till detta resultat kan 

vara att de sjuksköterskor som besvarat enkäten arbetar med rådgivning kring levnadsvanor 

som till exempel astma/KOL, diabetes eller tobaksavvänjning. Sjuksköterskor som inte 

arbetar med levnadsvanor kan i större utsträckning ha ansett att det inte var aktuellt för dem 

att besvara enkäten. Tidigare forskning där användandet av MI som metod för 

hälsoförebyggande arbete har studerats, har visat en signifikant skillnad mellan 

distriktssköterskor och sjuksköterskor (Östlund et al., 2013). Möjligen arbetar sjuksköterskor 

med MI utbildning oftare med rådgivning kring levnadsvanor, vilket kan vara fallet i 

föreliggande studie. 
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Omvårdnadsteoretisk anknytning  

Utifrån Orems teori om egenvård är sjuksköterskans uppgift att stödja, undervisa och vägleda 

patienten till att öka sin medvetenhet om hälsa och sjukdom. Orem definierar egenvård som 

de aktiviteter som patienten initierar och utför i syfte att uppehålla liv, hälsa och 

välbefinnande (Orem, 2001). Resultatet i denna studie visar att distriktssköterskor och 

sjuksköterskor arbetar i stor utsträckning med rådgivning kring levnadsvanor. En stor del av 

respondenterna har utbildning i MI som är ett verktyg för att stödja patientens motivation, 

självkännedom och förmåga till reflektion. Mycket av Orems teori stödjer grunderna i MI 

såsom att öka medvetenheten om ohälsosamma levnadsvanor, stötta patienten att följa 

rekommenderade åtgärder, att patienten fattar besluten på egen hand och att tydliggöra mål 

och delmål. De fyra ohälsosamma levnadsvanorna, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor påverkar patientens hälsa och 

välbefinnande. Eftersom Orems teori framhåller betydelsen av patientens förmåga till 

egenvård och att själv ta ansvar för sin egen hälsa med stöd av sjuksköterskan är den ett gott 

stöd i det kliniska arbetet med levnadsvanor. 

 

Metoddiskussion 

Design 

En beskrivande och jämförande kvantitativ design valdes eftersom det ansågs stämma väl 

överens med studiens syfte och frågeställningar och för att få en bred bild av 

distriktssköterskors och sjuksköterskors arbete med rådgivning kring levnadsvanor i 

primärvården (Polit & Beck, 2012). Kvantitativ metod ansågs lämplig då förhoppningen 

också var att kunna inkludera ett tillräckligt antal deltagare för att studiens resultat skulle 

kunna generaliseras. Det är dock möjligt att en kvalitativ design med till exempel intervjuer 

hade kunnat ge en djupare insikt i arbetet med levnadsvanor. En kvantitativ design ansågs ge 

en större mångfald till studien. 

 

 

 



35 
 

Bortfall 

Av 156 utskickade webbenkäter besvarades 77. Svarsdeltagande var 49 %. Det externa 

bortfallet blev 51 %.  En deltagare besvarade inte hela webbenkäten, vilket räknades som ett 

internt bortfall. Ingen bortfallsanalys genomfördes (Billhult & Gunnarsson, 2012). Eftersom 

sjuksköterskorna tillfrågades om att delta i studien via e-post och e-postadresserna erhölls från 

vårdcentralernas verksamhetschef kan en orsak till bortfallet vara att webbenkäten skickades 

till sjuksköterskor som var sjukskrivna, föräldralediga eller på semester under den tid 

datainsamlingen pågick. En annan tänkbar orsak till bortfallet är bland annat tidsbrist på 

grund av hög arbetsbelastning. Det kan även ha funnits viss betänklighet hos deltagarna över 

att svara på frågor om brister i sin egen kunskap, vilket kan ha gjort att de avstått. Bortfallet 

kan ha påverkat resultatet genom att de som valt att inte svara kanske inte arbetade med 

levnadsvanor i så hög utsträckning som de som besvarade enkäten. På så vis kunde resultatet 

blivit annorlunda. 

 

En svarsfrekvens på 50 % anses som godtagbart i enkätundersökningar (Trost, 2012). En 

högre svarsfrekvens hade naturligtvis gett bättre underlag för att kunna generalisera resultatet. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan studieresultat generaliseras om respondenterna är likartade 

med den större population som de generaliseras till. Förhoppningen var att kunna generalisera 

studiens resultat till alla vårdcentraler i föreliggande landsting. Svarsfrekvensen borde 

möjligen ha varit högre för att på ett rättvisande sätt kunna göra detta. 

 

Datainsamlingsmetod 

Som mätinstrument användes en webbenkät utvecklad och använd av Socialstyrelsen, 2012. 

Webbenkät som datainsamlingsmetod hade flera fördelar, bland annat säkerheten i att den 

endast kunde besvaras en gång per deltagare och att det var enkelt att skicka ut påminnelser 

till dem som inte svarat. Även insamlandet av enkäten underlättades på grund av att svaren 

skickades direkt till webbenkätens sida. Deltagarnas svar sammanställdes på hemsidan för 

webbenkäten och överfördes därifrån till Microsoft Excel för deskriptiv statistik och till SPSS 

för statistisk analys. En fördel för författarna var att det var lätt att nå respondenterna och inte 

så tidskrävande att skicka ut och samla in enkäten. En webbenkät möjliggjorde ett relativt 

stort urval och data insamlad från många deltagare på kort tid. Webbenkäten skickades till 
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deltagarnas e-postadresser på arbetsplatserna vilket gjorde det lätt att medverka eftersom 

deltagaren har tillgång till en dator (Billhult & Gunnarsson, 2012). Rekommendationen är att 

en enkät inte skall ta mer än en halvtimme att genomföra. Det innebär att antalet frågor inte 

skall vara mer än cirka 50 (Ejlertsson, 2012). Webbenkäten i denna studie innehöll totalt 21 

frågor, varav 20 slutna frågor och en öppen fråga. Enligt deltagarna i pilottestet tog 

webbenkäten mellan 5-15 minuter att besvara, detta var också en fördel. Webbenkätens 

reliabilitet och validitet betraktades som god eftersom webbenkäten gav svar på de frågor som 

eftersöktes (Polit & Beck, 2012). Inga ändringar gjordes efter pilotstudien eftersom inga 

synpunkter framkom, detta ansågs som en styrka för webbenkäten. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetik vid examensarbeten finns till för att värna människors lika värde, integritet och 

självbestämmande. En etisk reflektion krävs genom hela arbetet eftersom etiska aspekter 

berör allt som görs i arbetet (Kjellström, 2012). Resultatet till denna studie presenterades på 

gruppnivå. Deltagarna har tydligt informerats om deltagandet i studien är frivilligt och att de 

garanteras konfidentialitet (CODEX, 2012) därmed har deltagarnas integritet och 

självbestämmande beaktats (Kjellström, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) är det ett känt 

faktum att personer ofta inte vill medge brister i vad de kan och vet. De frågor som berörde 

deltagarnas kunskap kan ha varit känsliga att besvara då det gällde brister i kunskap. 

Deltagarna fick svara på webbenkäten under arbetstid som annars hade kunnat användas för 

patientbesök. Eftersom webbenkäten endast tog mellan 5-15 min minimerades tiden som togs 

från patientarbete. Nyttan av resultatet från studien överväger den tid som togs i anspråk.   
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Kliniska implikationer 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården har en viktig roll i att ge stöd för goda 

levnadsvanor och arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande (Wåhlin, 2012; WHO, 

2008). Hos distriktssköterskor och sjuksköterskor i föreliggande studie finns viljan till, 

kunskap om och förståelse för att arbeta med rådgivning kring levnadsvanor. Däremot finns 

det organisatoriska hinder som försvårar det kliniska arbetet. Möjligheten till att avsätta längre 

tid för patientbesök, specifik kompetensutveckling, en tydlig arbetsbeskrivning och en 

gemensam målsättning på arbetsplatsen möjliggör ett bättre arbete med levnadsvanor. 

Föreliggande studies resultat ger en uppfattning om vilka förbättringar som behövs i arbetet 

med levnadsvanor. Det framkommer att distriktssköterskor och sjuksköterskor önskar 

utveckla sina kunskaper och sitt arbetssätt. Det är också tydligt att det kan behövas 

organisatoriska förändringar för att kunna integrera arbetet med levnadsvanor i den kliniska 

verksamheten. Studien kan därför vara till nytta i föreliggande landstings arbete med 

levnadsvanor. 

 

Det är en stor utmaning för primärvården att få det hälsofrämjande arbetet att fungera kliniskt, 

men om det kan göras så är det en stor vinst både samhällsekonomiskt och för den enskilde 

patienten. När allt fler personer lever längre med sjukdomar orsakade av ohälsosamma 

levnadsvanor får det ekonomiska konsekvenser både för individen, arbetsgivare och för 

samhället (WHO, 2010). I Sverige kostar ohälsosamma levnadsvanor minst 55 miljarder 

kronor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Fortsatt forskning 

Det finns tillräckligt med evidens för vikten av att förebygga ohälsosamma levnadsvanor och 

om verktyg som fungerar. Däremot verkar det finnas svårigheter att implementera rådgivning 

om levnadsvanor i det kliniska arbetet. Inom detta område kan eventuell vidare forskning 

behövas. 
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Slutsats 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården i föreliggande landsting tycker att 

arbetet med rådgivning om levnadsvanor är mycket viktigt. De arbetar också mycket med 

detta och anser sig ha kunskaper inom området, men de vill ändå arbeta mer med rådgivning 

om levnadsvanor och utveckla sin kompetens. Det är tydligt att distriktssköterskor och 

sjuksköterskor i primärvården är en underutnyttjad resurs i arbetet med levnadsvanor. 

  



39 
 

REFERENSER 

Andréasson, S & Allebeck, P. (2005). Alkohol och hälsa: en sytematisk kunskapsöversikt om 

alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

Anokye, N.K., Lord, J. & Fox-Rushby, J. (2013). Is brief advice in primary care a cost-

effective way to promote physical activity? British Journal of Sports Medicine, 48: 202-206. 

doi:10.1136/bjsports-2013-092897. 

Anthony Peterson, J. (2007). Get moving! Physical activity counseling in primary care. 

Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 19: 349-357. doi: 10.1111/j.1745-

7599.2007-00239.x. 

Berg, C. M., Lappas, G., Strandhagen, E., Wolk, A., Torén, K., Rosengren, A., Aires, N., 

Thelle, D.S. & Lissner, L. (2008). Food patterns and cardiovascular disease risk factors: The 

Swedish INTERGENE research program. The American journal of Clinical Nutrition, 

88:289-297. 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Enkäter. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori och 

metod (s.139-151). Lund: Studentlitteratur. 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. Henricson, 

M. (Red.). Vetenskaplig teori och metod (s.305-317). Lund: Studentlitteratur. 

Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S. & Hildingh, C. (2011). Primary healthcare nurses´ 

experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Journal of Clinical 

Nursing, 20: 3322-3330. doi: 10:1111/j.1365-2702.2011.03874.x. 

Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H. & Hildingh, C. (2014). Patients´experiences of 

lifestyle discussions based on motivational interviewing. A qualitative study. BMC Nursing 

13(13): 1-7. doi: 10.1186/1472-6955-13-13. 

Brondie, D.A. & Inoue, A. (2005). Motivational interviewing to promote physical activity for 

people with chronic heart failure. Journal of Advanced Nursing, 50: 518-527. 

Brotons, C., Björkelund, C., Bulc, M., Ciurana, R., Godycki-Cwirko, M., Jurgova, E., Kloppe, 

P., Lionis, C., Mierzecki, A., Piñeiro, R., Pullerits, L., Sammut, M.R., Sheehan, M., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ciurana%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Godycki-Cwirko%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jurgova%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kloppe%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kloppe%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lionis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mierzecki%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pi%C3%B1eiro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pullerits%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sammut%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheehan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144


40 
 

Tataradze, R., Thireos, E. A. & Vuchak, J. (2005). Prevention and health promotion in clinical 

practice: the views of general practitioners in Europe. Preventiv Medicin, 40(5): 595-601. 

Brotons, C., Drenthen, A. J.M., Durrer, D. & Moral, I. (2011). Beliefs and attitudes to 

lifestyle, nutrition and physical activity: the views of patients in Europe. Family Practice, 29: 

49-55. doi: 10.1093/fampra/cmr091. 

Carroll, J. K., Antognoli, E. & Flocke, S. A. (2011). Evaluation of activity counseling in 

primary care using direct observation of the 5As. Annals of Family Medicine, 9: 416-422. 

doi:10.1370/afm.1299. 

Chan, B.C., Jayasinghe, U.W., Christl, B., Laws., R.A., Williams, A., Partington, K. & Harris, 

M.F. (2013). The Impact of a team-based intervention on the lifestyle risk factor management 

practices of community nurses: outcomes of the community nursing SNAP trial. BMC Health 

Services Research, 54: 1-12. doi:10.1186/1472-6963-13-54. 

Chan, B.C., Laws, R.A., Williams, A.M., Powell Davies, G., Fanaian, M. & Harris, M.F. 

(2012). Is there scope for community health nurses to address lifestyle risk factors? The 

Community Nursing SNAP Trial. BMC Nursing, 11(4): 1-9. doi: 10:1186/1472-6955-11-4. 

CODEX. (2012). Informerat samtycke. Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 10 mars, 

2014, från http://www.codex.vr.se. 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning: legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Stockholm: 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Hämtad 19 oktober, 2014, från 

http://www.distriktsskoterska.se. 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Epstein, L. & Ogden, J. (2005). A qualitative study of GP´s views of treating obesity. British 

Journal of General Practice, 55: 750-754. 

Folkhälsomyndigheten. (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas 

ansvar. Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. Hämtad 19 mars, 2014, från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se /publicerat-material/publikationer/Folkhalsopolitisk-

rapport-2010-Framtidens-folkhalsa--allas-ansvar/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tataradze%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thireos%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vuchak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15749144


41 
 

Folkhälsomyndigheten (2013) Hälsa på lika villkor. Solna/Östersund: Folkhälsomyndigheten. 

Hämtad 16 mars från http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-

undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-

folkhalsoenkaten/levnadsvanor/tobaksvanor/ 

Fuller, T.L., Backett-Milburn, K. & Hopton, J.L. (2003). Healthy eating: the views of general 

practitioners and patients in Scotland.  American Journal of Clinical Nutrition, 77:1043-1047. 

Geirsson, M., Bendtsen, P. & Spak, F. (2005) Attitudes of Swedish general practitioners and 

nurses to working with lifestyle change, with special reference to alcohol consumption. 

Alcohol & Alcoholism 40(5): 388-393. doi: 10.1093/alcalc/agh185.  

Geense, W.W., van de Glind, I. M., Visscher T. L.S. & van Achterberg, T. (2013). Barriers, 

facilitators and attitudes influencing health promotion activities in general practice: an 

explorative pilot study. BMC Family Practice, 14(20): 1-10. doi:10.1186/1471-2296-14-20. 

Guitard Sein-Echalucea, M. L.,  Torres Puig-grosa, J., Farreny Justribóa, D., Gutiérrez 

Vilaplanaa, J.M., Martínez Ordunaa, M. & Artigues Barberác, E. M. (2013). Adherence to 

physical activity recommendations in a hypertensive primary care population. 

Gaceta Sanitaria, 27(4): 365–368. doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.11.004. 

Hall, S., Vogt, F. & Marteau, TM. (2005). A short report: survey of practice nurses´attitudes 

towards giving smoking cessation advice. Family Practice, 22:614-616. 

Hansson, L.M., Rasmussen, F. & Ahlström, G.I. (2011). General practitioners´ and district 

nurses´ conceptions of the encounter with obese patients in primary health care. BMC Family 

Practice, 12(7): 1-10. 

Heckman, C.J., Egleston, B.L. & Hofmann, M.T. (2010). Efficacy of motivational 

interviewing for smoking cessation: A systematic review and meta-analysis. Tobacco Control, 

19(5): 410-416. doi: 10.1136/tc.2009.033175. 

Hettema, J., Steel, J. & Miller W.R. (2005). Motivational interviewing. The Annual review of 

Clinical Psychology, 1: 91-111. 

Holm-Ivarsson, B (2009). Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. 

Stockholm:Gothia förlag.  



42 
 

Holm-Ivarsson, B., Hjalmarson, A. & Pantzar, M. (2012). Att stödja patienter att sluta röka 

och snusa. Lund: Studentlitteratur. 

Jansink, R., Braspenning, J., van der Weijden, T., Elwyn, G. & Grol, R. (2010). Primary care 

nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC family 

Practice, 11(41): 1-7. doi: 10.1186/1471-2296-11-41. 

Johansson, K., Bendtsen P. & Åkerlind, I. (2002). Early intervention for problem drinkers: 

readiness to participate among general practitioners and nurses in Swedish primary health 

care. Alcohol Alcohol, 37: 38-42.  

Johansson, K., Bendtsen P. & Åkerlind, I. (2005 a) Factors influencing GP´s decisions 

regarding screening for high alcohol consumption: a focus group study in Swedish primary 

care. European Journal Public Health, 119:781-788. 

Johansson, K., Bendtsen P. & Åkerlind, I. (2005 b). Advice to patients in Swedish primary 

care regarding alcohol and other lifestyle habits: how patients report the actions of GP´s in 

relation to their own expectations and satisfaction with the consultation. European Journal 

Public Health, 15: 615-620. 

Kaner, E. F., Beyer, F. & Dickinsson, H. O. (2007). Effectiveness of brief alcohol 

interventions in primary care populations. Cochrane Database Systematic Review. 

CD004148. 

Kardakis, T., Weinehall, L.,  Jerdén, L., Nyström, M.E. & Johansson, H (2013). Lifestyle 

interventions in primary health care: professionals and organizational challenges. European 

Journal of Public Health, 24(1): 79-84. doi: 10.1093/eurpub/ckt052.  

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori och metod 

(s.69-95). Lund: Studentlitteratur. 

Landstinget Uppsala län. (2013). Levnadsvanor. Uppsala: Landstinget i Uppsala län. Hämtad 

23 mars, 2014 från 

http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/Folkhalsoenheten/underlaglevnadsv

anor/ 

Livsmedelsverket. (2014 a). Nordiska näringsrekommendationerna 2012. (NNR, 2012). 

Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad 10 maj 2014 från 



43 
 

http//:www.slv.se//upload/dokument/mat/rad_rek/livsmedelsverket_nnr_2012_presentationsbr

oschyr_webb.pdf. 

Livsmedelsverket. (2014 b). Livsmedelverkets kostråd för vuxna. Uppsala: Livsmedelsverket. 

Hämtad 10 maj, 2014 från http//:www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/ 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. Lund: 

Studentlitteratur. 

Mahmud, A. J., Olander, E., Eriksén, S. & Haglund. B. J. (2013). Health communication in 

primary health care-case study of ICT development of health promotion. BMC Medical 

Information Decis Mak 13(17). doi. 10.1186/1472-6947-13-17. 

Martins, R. & McNeil DW. (2009). Review of motivational interviewing in promoting health 

behaviors. Clinical Psychology Review, 29: 283-293. 

McEwen, A. & West, R. (2001). Smoking cessation activities by general practitioners and 

practice nurses. Tobacco Control, 10:27-32. 

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till 

förändring. (4. Uppl) Stockholm: Natur och Kultur. 

Nielsen, P., Wåhlin, S. & Heather, N. (2011). Implementing brief interventions in health care: 

lessons learned from the Swedish risk drinking project. International Journal of 

Environmental Research and Public health 8: 3609-3627. doi: 10.3390/ijerph8093609. 

Noordman, J., Verhaak, P. & van Dulmen, S. (2010). Discussing patient´s lifestyle choices in 

the consulting room: analysis of GP-patient consultations between 1975 and 2008. BMC 

Family Practice, 11(87): 1-10. doi: 10.1186/1471-2296-11-87. 

Noordman, J., Koopmans, B., Korevaar, J. C., van der Weijden, T. & van Dulmen, S. (2013). 

Exploring lifestyle counselling in routine primary care consultations. The professionals´ role. 

Family Practice, 30: 332-340. doi: 10.1093/fampra/cms077. 

Orem, D. E. (2001). Nursing: concepts of practice. (6
th

 ed.) St. Louis: Mosby, Inc. 

Phillips, K., Wood, F., Spanou, C., Kinnersley, P., Simpson, S.A. & Butler, C.C. (2012). 

Counseling patients about behavior change: the challenge of talking about diet. British 

Journal of General Practice, 1: 13-21. doi:10.3399/bjgp12X616328. 



44 
 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Reserch: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9
th

 ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Ramos, M., Ripoll, J., Estrades, T., Socias, I., Fe, A., Duro, R., Gonzalez, M.J. & Servera, M. 

(2010). Effectiveness of intensive group and individual interventions for smoking cessation in 

primary health care settings: a randomized trial. BMC Public Health, 10(89): 1-6. 

doi:10.1186/1471-2458/10/89/prepub. 

Regeringskansliet. (2008). En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110. Stockholm: 

Regeringskansliet, Socialdepartementet. Hämtad 22 oktober, 2014, från 

http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/100978. 

Rehm, J., Taylor, B. & Patra, J. (2006). Volume of alcohol consumption, patterns of drinking 

and burden of disease in the European region 2002. Addiction, 101: 1086-1095. 

Reinholdz, H, Fornazar, R, Bendtsen, P & Spak F. (2013) Comparison of systematic versus 

targeted screening for detection of risky drinking in primary care. Alcohol and Alcoholism 

48(2): 172-179. doi: 10.1093/alcalc/ags137. 

Risérus, U. (2010). Rätt mat kan mota kardiometabola sjukdomar. Läkartidningen, 36(107): 

2077-2082. 

Rubak, S., Sandback, A., Lauritzen, T. & Christensen, B. (2005). Motivational interviewing: a 

systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice 55: 305-312. 

Sharma, M. (2007) Behavioral interventions for preventing and treating obesity in adults. 

Obesity Review 8(5): 441-449. 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 11 Januari, 2014,  från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. 

Stockholm: Socialstyrelsen (2011). 

SOSFS 2008:192. Ändring i lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människa. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 11 januari, 2014, från 

http://www.notisum.se/SLS/LAG/2003460.HTM. 



45 
 

Statens Folkhälsoinstitut (2009). Tobak och avvänjning, en faktaskrift om tobakens 

skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

Hämtad 18 mars, 2014, från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12377/R2009-17-

Tobak-och-avvanjning.pdf 

Statens folkhälsoinstitut (2011). Ekonomiska beräkningar och bedömningar: 

kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 

Hämtad 22 oktober, 2014, från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/11893/R2011-

20-Ekonomiska-berakningar-o-bedomningar-Kunskapsunderlag-Folkhalsopolitisk-rapport-

2010.pdf 

Statens folkhälsoinstitut (2012). Levnadsvanor: lägesrapport 2011. Stockholm: Statens 

Folkhälsoinstitut. Hämtad 22 oktober, 2014, från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12793/A2012-03-Levnadsvanor-lagesrapport-

2011.pdf 

Sternebring, B (2013). Kort intervention med FRAMES. Hämtad 19 mars, 2014, från 

http://www.actavis.se 

Trost, J. (2012). Enkätboken. (4 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

US Preventive Services Task Force. (2008). Screening for lipid disorders in adults: US 

preventive services task force recommendation statement. Hämtad 19 mars, 2014, från 

http://www. uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/lipid-

disorders-in-adults-cholesterol-dyslipidemia-screening. 

Vallis, M., Piccinini-Vallis, H., Arya, M. & Freedhoff, Y. (2013). Modified 5 As, minimal 

intervention for obesity counseling in primary care. Canadian Family Physicians 59: 27-31.  

Weinehall, L., Johansson, H., Sorensen, J., Jerden, L., May, J. & Jenkins, P. (2014). 

Counselling on lifestyle habits in the United States and Sweden: a report comparing primary 

care health professionals’ perspectives on lifestyle counselling in terms of scope, importance 

and competence. BMC Family Practice, 15(83): 1-9. doi:10.1186/1471-2296-15-83. 

World Health Organization (WHO). (1984). Health promotion: a discussion document of the 

concept of principles. Geneva: World Health Organization (WHO). Hämtad 19 oktober, 2014, 

från http://www.who.int/ 



46 
 

World Health Organization (WHO). (1986). Ottawa charter for health promotion. First 

International Conference on Health Promotion, Ottawa. Geneva: World Health Organization 

(WHO). Hämtad 19 oktober, 2014, från http://www.who.int/ 

World Health Organization (WHO). (2008). The World Health Report 2008. Geneva: World 

Health Organization (WHO). Hämtad 19 mars, 2014, från http://www.who.int/whr/2008/en. 

World Health Organization (WHO). (2009). Global health risk, mortality and burden of 

disease attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization (WHO).  

Hämtad 19 mars, 2014, från 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/ 

World Health Organization (WHO). (2010). Global status report on non communicable 

diseases 2010. Description of the global burden of NCD´s, their risk factors and 

determinates. Geneva: World Health Organization (WHO).  Hämtad 19 mars, 2014, från 

http://www.who.int.nmh/publications/ncd_report2010/en/ 

Wolin, K. Y., Carson, C. & Colditz, G. A. (2010). Obesity and cancer. The Oncologist 15: 

556-565. doi:10.1634/theoncologist.2009-0285. 

Wåhlin, S. (2012). Alkohol -en fråga för oss i vården. Lund: Studentlitteratur. 

Östlund, A.S., Wadensten, B., Häggström, E. & Kristofferzon, M.L. (2013). District nurses´ 

and registered nurses´ training and use of motivational interviewing in primary care settings. 

Journal of Clinical Nursing 23: 2284-2294. doi: 10.1111/jcon.12509. 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

Från: Catharina Östman  

Skickat: den 28 april 2014 11:52 

Till: Sorsa, Riitta 

Ämne: Levnadsvanor 

  

Hej! 

Vi är två studenter på distiktssköterskeprogrammet, Uppsala universitet som planera att skriva 

vårt examensarbete om hur distriktssköterskor i primärvården arbetar med levnadsvanor enligt 

Nationella riktlinjer 2011.  

Vi har läst er enkätstudie från 2012 och undrar om vi kan få ta del av enkätfrågorna och 

eventuellt använda oss av vissa av de frågorna i vår enkät? 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sanna Sörman och Catharina Östman 

 

From: Riitta.Sorsa@socialstyrelsen.se 

To: catharina_ostman@hotmail.com 

Date: Mon, 28 Apr 2014 15:18 

Subject: SV: Levnadsvanor 

Hej! 

Ja, absolut! Här kommer enkäten. 

Ni får mer än gärna skicka mig ert examensarbete när ni är klara!  

Bästa vårhälsningar, 

Riitta 

.................................................................................. 

Riitta Sorsa 

Utredare  075-247 3491 

SOCIALSTYRELSEN, Avdelningen för statistik och jämförelser, 

Indikatorbaserad utvärdering, 106 30 Stockholm, Växel 075-247 30 00.  

 



 
 
 

BILAGA 3 

 

Godkänd ansökan för studier i Primärvården 
FoU-avdelningen (fou.hoh@lul.se)  

2014-06-30  

 
Hej, 
 

Din ansökan är nu godkänd av primärvårdsdirektör, Per Elowsson. 

 

Godkännandet innebär att du nu får gå vidare till respektive verksamhetschef med en förfrågan om att 

få tillfråga medarbetarna på vårdcentralen om deltagande i studien. 
Godkänd studie anslås på www.lul.se/pvansokanstudie så att verksamhetschefer kan ta del av 

beslutet. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
Malin André, forskningssamordnare 
FoU-avdelningen 
Hälsa och habilitering 
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 

  

https://dub127.mail.live.com/ol/


 
 
 

BILAGA 4 

 

Till verksamhetschef 

Vi är två studenter på distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som under hösten 

skall skriva vårt examensarbete på D-nivå. 

Examensarbetet handlar om hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården 

arbetar med patienternas levnadsvanor. 

Vi har fått godkännande från primärvårdsdirektör Per Elowsson att genomföra studien på 

landstingets vårdcentraler. 

Studien genomförs via en webbenkät som sänds via e-post. Enkäten är utformad av 

Socialstyrelsen och tar ca 10 minuter att besvara. 

Vi hoppas att du har möjlighet att besvara detta mail och ge oss e-postadresser till 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som är i tjänst på din vårdcentral. 

Vi undrar också om du har möjlighet att kort informera dina sjuksköterskor och 

distriktssköterskor om att denna webbenkät kommer att skickas till dem. 

Tack på förhand. 

Bifogat finner du vår projektplan och webbenkäten. 

Med vänliga Hälsningar 

 

Susanna Sörman 

susanna.sorman.7924@student.uu.se 

 

Catharina Östman 

catharina.ostman.2754@student.uu.se 

  



 
 
 

BILAGA 5 

 

Till verksamhetschef 

 

Vi är två studenter på distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som under hösten 

skall skriva vårt examensarbete på D-nivå. 

Examensarbetet handlar om hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården 

arbetar med patienternas levnadsvanor. 

Vi har fått godkännande från landstingets vårdcentraler att genomföra studien men vill 

naturligtvis även inkludera de privata för att få ett så heltäckande resultat som möjligt. 

Vi undrar därför om du godkänner att vi tillfrågar sjuksköterskor och distriktssköterskor på 

din vårdcentral att delta i studien. 

Studien genomförs via en webbenkät som sänds via e-post. Enkäten är utformad av 

Socialstyrelsen och tar ca 10 minuter att besvara. 

Vi hoppas att du har möjlighet att besvara detta mail med ett godkännande eller inte. 

Om du godkänner deltagande vore vi tacksamma om du kan bifoga e-postadresser till de 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som är i tjänst på din vårdcentral. 

Vi hoppas på er medverkan. Tack på förhand. 

Bifogat finner du vår projektplan och webbenkäten 

 

Med vänliga Hälsningar 

 

Susanna Sörman 

susanna.sorman.7924@student.uu.se 

 

Catharina Östman 

catharina.ostman.2754@student.uu.se 

 



 
 
 

BILAGA 6 

 

”Distriktssköterskors och sjuksköterskors rådgivande arbete med levnadsvanor i 

primärvården” 

Härmed tillfrågas du om att delta i studien: ” Distriktssköterskors och sjuksköterskor 

rådgivande arbete med levnadsvanor i primärvården”. 

Vi är två studenter på distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet som nu under 

hösten skriver ett examensarbete på D-nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka i 

vilken utsträckning distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården arbetar med 

levnadsvanor. Syftet är också att undersöka vilken kunskap de tycker sig ha om rådgivning 

kring levnadsvanor. Med levnadsvanor menar vi de av Socialstyrelsen prioriterade områdena: 

Tobaksbruk, Riskbruk av alkohol, Fysisk aktivitet och Matvanor.  

För att undersöka detta skickar vi en webbenkät med detta brev till alla sjuksköterskor och 

distriktssköterskor på vårdcentraler i Uppsala län. Webbenkäten tar ca 5 minuter att besvara. 

Deltagandet är självklart frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisas på gruppnivå. Detta innebär att inga obehöriga kommer att kunna ta del av 

materialet och att data som redovisas i uppsatsen inte kan kopplas till en enskild deltagare 

eller arbetsplats.  

Genom att du svarar på webbenkäten ger du ditt godkännande att delta i studien. 

Med vänliga hälsningar 

Susanna Sörman  susanna.sorman.7924@student.uu.se 

Catharina Östman catharina.ostman.2754@student.uu.se  

 

 


