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Abstract 

Depression is a common disease worldwide and the most common cause of 

mental illness. Studies have shown an association between unhealthy diets 

and depression.  

The purpose of the study was to explore district nurses and nurses' 

experience of supporting patients and motivating those with depression to 

healthy dietary habits in primary care. In order to answer the purpose of the 

study, an interview study was conducted in which the data material was 

analyzed using qualitative content analysis with inductive approach. Eleven 

district nurses and nurses working at a lifestyle clinic were recruited from ten 

health centres in the South of Sweden. In the study's results, three categories 

emerged; The Individual Meeting with the Patient, Motivational Tools and 

Obstacles. The individual meeting was about putting the patient first, 

confirming and establishing a good relationship and entrusting safekeeping. 

Motivational tools were about the nurses' description of the use of various 

tools such as motivational conversations, diet diaries, knowledge etc. to 

support and motivate patients to change their dietary habits. The nurses 

experienced that patients with depression had difficulties with motivation 

and that some did not have the power to change. The nurses could be in need 

of collaboration with other professionals and colleagues to get support and 

advice in their caring conversation with the patient.  

In order to improve the quality of care for the patient with depression, it may 

be important for further research in this area from both a patient and nurse 

perspective at lifestyle clinics in primary care.  

Keywords Depression, dietary habits, primary care, support, qualitative 

method. 

 



 

 

Abstrakt 

Depression är en av vanlig sjukdom världen över och den vanligaste orsaken 

till psykisk ohälsa. Studier har visat samband mellan ohälsosamma kostvanor 

och depression. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskor och 

sjuksköterskors erfarenhet av att stödja och motivera patienter med 

depression till hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning inom 

primärvården. För att besvara studiens syfte genomfördes en intervjustudie 

där datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Elva distriktssköterskor och sjuksköterskor som jobbade på 

livsstilsmottagning rekryterades från tio hälsocentraler i södra Sverige. I 

studiens resultat framkom tre kategorier vilka var Det individuella mötet med 

patienten, Motivationsverktyg och Hinder. Det individuella mötet berörde 

vikten av att sätta patienten i centrum, att bekräfta, skapa en god relation 

samt förmedla trygghet. Motivationsverktyg handlade om sjuksköterskornas 

beskrivning av användning av olika verktyg såsom motiverande samtal, 

kostdagböcker, kunskap etc. för att kunna stödja och motivera patienterna till 

att förändra sina kostvanor. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med 

depression hade svårigheter med motivationen och att en del inte hade kraft 

till förändringen. Det framkom att sjuksköterskorna kunde vara i behov av 

samarbete med andra professioner och kollegor för att få stöd och råd i det 

vårdande samtalet med patienten.  

För att förbättra vårdkvaliteten för patienten med depression kan det vara av 

vikt av ytterligare forskning både ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv 

på livsstilsmottagning inom primärvården. 

Nyckelord Depression, kostvanor, primärvård, stödja, kvalitativ metod.  
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1 Inledning 

Depression är en vanlig sjukdom över hela världen med över 300 miljoner 

drabbade och är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa (World health 

organization, WHO, 2018). I Sverige är det en av de vanligaste psykiatriska 

diagnoserna, nitton procent av vuxna har drabbats av depression någon gång 

i livet, varav en tredjedel av dessa har fått diagnosen mer än en gång 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Yu, Parker och Drummer (2014) och Lai et 

al. (2014) menar att det kan finnas samband mellan ohälsosam kost och 

depressiva symtom. Enligt Vårdguiden 1177 Region Kalmar län (2017) är 

ohälsosamma kostvanor mer riskfyllda för bl.a. deprimerade patienter. 

Patienter med depression ses som en högriskgrupp och därför kan det vara 

angeläget att motivera dem till att äta hälsosamt (Region Kalmar län, 

2017). Inom primärvården kan patienter med depression bli remitterade av 

sin läkare eller sin psykolog till distriktssköterska eller sjuksköterska på 

livsstilsmottagning för att få stöd till livsstilsförändringar. Socialstyrelsen 

(2017a) rekommenderar fysisk aktivitet vid behandling av depression 

eftersom det har visat sig ha god effekt på depressionssymtom. Med 

rekommendationer om fysisk aktivitet har intresset väckts om kostens 

betydelse vid depression. Detta har skapat ett intresse angående 

distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenhet av att stödja och motivera 

patienter med depression till hälsosamma kostvanor inom primärvården men 

området är sparsamt beforskat.   

 

2 Bakgrund  

2.1 Depression 

För at.t kunna ställa diagnosen depression utgår vården ifrån olika kriterier. I 

Sverige används ICD-10 (International statistical classification of diseases 
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and related health problems) som är utgiven av WHO (2018). Diagnosen 

depression definieras av ICD-10 som ett tillstånd som pågått i mer än två 

veckor och där symtomen är nedstämdhet, svaghetskänsla och tappat intresse 

av att göra aktiviteter som tidigare har upplevts som tillfredsställande. Även 

förlust av självtillit, skuldkänslor och skam, känsla av att vara värdelös, 

tankar på döden, minskad tanke-och koncentrationsförmåga, obeslutsamhet, 

agitation eller hämning, sömnsvårigheter, aptitförändring, viktnedgång eller 

uppgång, kan ingå i symtomkriterierna. Diagnosen egentlig depression är 

benämningen på depression som uppfyller minst tre av diagnoskriterierna 

ihop med minskad glädje och/eller nedstämdhet och personen ska inte haft 

några maniska inslag i sin sjukdomsbild. Vid diagnosen lindrig egentlig 

depression ses färre antal symtom och om fler symtom bekräftas så har 

patienten desto svårare egentlig depression (Socialstyrelsen, 2017b; 

Allgulander, 2014). Depression leder till ökat lidande för patienten genom en 

sänkning av den allmänna sinnesstämningen som leder till förlorad lust och 

motivation, förändrad aptit, sömnproblem samt kan ge känsla av hopplöshet 

(Ramnerö, Gustavsson & Lundgren, 2017). Depressionen kan leda till att 

personen inte klarar att arbeta vilket leder till att hushållet förlorar 

ekonomiskt. Samhällets ekonomi påverkas när anställda blir mindre 

produktiva eller sjukskrivna och detta leder till högre hälso- och 

välfärdskostnader (WHO, 2018).  

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns studier som visat att valet av vad människor äter kan påverka den 

mentala hälsan (Garcia et al., 2016; Jacka et al., 2017; Lai et al., 2014). 

Ohälsosamma mat- och dryckesvanor som ett högt intag av processad mat, 

bakverk, snabbmat och sötsaker kan öka risken att drabbas av depression och 

kan vara en bakomliggande orsak till psykisk ohälsa (Sanchez-Villegas et al., 
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2012; Lopresti, Hood & Drummond, 2013; Hiroka, Kentaro, Satomi, Hitomi 

& Satoshi, 2017). I en försöksstudie av Jacka et al. (2017) jämförde 

forskarna kostbehandling med medelhavskost, läkemedelsbehandling, 

psykoterapi och socialt stöd. Studiens resultat visade att var tredje patient 

med depression fick lindring av medelhavskost. Av de patienter med 

depression som behandlades med medelhavskost upplevde 32 % lindring av 

sina depressiva symtom efter 12 veckors behandling. I studien jämförs detta 

med 8 % lindring i kontrollgruppen som behandlades med socialt stöd. I 

motsats till vad tidigare studier visat, menade författarna Rhare, Unrath och 

Berger (2014) att de inte kunde finna några direkta samband mellan 

depression och ohälsosamma kostvanor. Författarna genomförde en 

metaanalys där de jämförde publicerade vetenskapliga artiklar som 

undersökte förhållandet mellan kosthållning och depression hos friska 

vuxna. Författarna Lai et al. (2014) och Li et al. (2017) gjorde även de en 

metaanalys på publicerade vetenskapliga artiklar där de undersökte 

sambandet mellan kosthållning och depression. I studierna fann författarna 

att där kosten mest bestod av frukt, grönsaker, fisk, fågel och fullkorn kunde 

det finnas en lägre risk att insjukna i depressivitet. 

Vid intervjuer med patienter med depression och annan psykisk ohälsa fann 

Yarborough et al. (2019) att patienterna upplevde att de kände sig stressade 

av att behöva bli uppmanade av att ändra sina levnadsvanor när de redan 

kände sig så nedtyngda av sin sjukdom. De upplevde också ökade känslor av 

skuld och missnöje när de kände att de inte hade kapacitet till att göra 

förändringen. Patienterna uttryckte att emotionella och mentala hälsoproblem 

störde deras förmåga att följa livsstilsrekommendationerna och att 

depressionen kunde upplevas som en barriär i form av låg motivation och 

svårigheter med att kunna känna lust till livet. De beskrev en tillfredsställelse 

av att äta ohälsosam mat eftersom det gav en tillfällig lättnad från symtomen 

och att det gav en känsla av glädje vilket det gjorde det svårt att hålla en 
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hälsosam diet. Patienterna uttryckte att de behövde empatiskt stöd från 

personalen för att hjälpa dem att skapa en vision om en hälsosam framtid, 

speciellt när depressionen var ett hinder (Yarborough, et al., 2019). 

 

2.3 Kostrekommendationer  

För att förbättra folkhälsan bör kosten vara fiberrik och vegetabilisk samt bör 

innehålla många näringsämnen. Livsmedel som rekommenderas är 

grönsaker, baljväxter, frukt, nötter, fisk, vegetabiliska oljor och kost med 

fullkorn. Att äta mer av dessa livsmedel och lagom mycket bidrar till att 

minska risken för ohälsa. Ohälsosamma kostvanor är en av de största farorna 

för ohälsa och för tidig död i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019).   

Livsmedelsverket (2019) grundar sina kostrekommendationer på de Nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR, 2012) som sammanfattas med dessa 

kostråd för friska vuxna.  

 Ät mer frukt och grönsaker, gärna minst 500 gram om dagen. 

 Ät fisk och skaldjur ofta, gärna tre gånger i veckan. 

 Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och 

ris. 

  Byt till nyttiga matfetter som rapsolja eller flytande matfetter. 

 Använd magra mejeriprodukter – gärna berikade med D-vitamin och 

osötade. 

 Ät mindre chark och rött kött – gärna mindre än 500 gram per vecka. 

 Använd mindre salt, men använd salt med jod. 

 Ät mindre socker och minska speciellt på söta drycker. 
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2.4 Rutiner med livsstilsmottagning på hälsocentral  

Vårdenheter som certifieras som hälsocentraler ska ha en struktur som 

bygger på förebyggande vård och behandling av livsstilsrelaterade 

sjukdomar. I hälsocentralernas arbete ingår också att utveckla nätverk i 

samhället och i regionen för att tillsammans arbeta med livsstilsförändringar 

för patienter oavsett ålder. Hälsocentralen ska ha ett hälsoteam som består av 

distriktssköterska eller sjuksköterska som jobbar med livsstilsmottagning, 

läkare, tobaksavvänjare, diabetessjuksköterska, psykolog, astma/KOL-

sjuksköterska, blodtrycksmottagning samt sjukskrivningskoordinator. De 

certifierade hälsocentralerna ska erbjuda livsstilsmottagning som motsvarar 

behovet för antal listade patienter på sin enhet, det vill säga att de ska ha tid 

avsatt för att bedriva arbetet med att kunna förbättra och förebygga 

levnadsvanor (Region Kalmar län, 2019).  

För att arbeta på livsstilsmottagningen ska sjuksköterskan ha utbildning i 

motiverande samtal och levnadsvanor till exempel Livsstil och hälsa 7,5 

högskolepoäng eller motsvarande vidareutbildning. Det är 

verksamhetscheferna som har ansvaret för att patienterna får lika vård, att 

arbetet på livsstilsmottagningen är strukturerat samt att kvalitetssäker vård 

bedrivs. Varje hälsocentral bör ha en egen rutin kring arbetet på 

livsstilsmottagningen, där grunden är de länsövergripande rutinerna för 

arbete med levnadsvanor i Region Kalmar län. Varje höst och vår anordnar 

Regionens samordnande hälsokoordinatorer nätverksträffar för 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar på livsstilsmottagning och 

enligt certifieringskravet ska de medverka i nätverksträffarna som anordnas. 

Detta för att få möjlighet till utbildning inom levnadsvanor, men också för att 

få uppdaterad kunskap om regionens mål och riktning (Region Kalmar län, 

2019). Patienten som kommer till livsstilsmottagning har ofta remitterats via 

internremiss från sin läkare eller psykolog. Patienten kan även remitteras från 

slutenvården t.ex. via ortoped-, kirurg-, psykiatrikliniken och kan även 

remitteras från mödrahälsovården. Patienten kan också själv söka via 
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egenremiss eller via e-tjänsten 1177.se. De patienter som blir remitterade till 

livsstilsmottagning är de som har risk att utveckla livsstilsrelaterad sjukdom 

t.ex. patienter med förhöjda blodfettsvärden, ohälsosamma kostvanor, 

tobaksbruk, förhöjt blodtryck, övervikt, prediabetes, riskbruk av alkohol, 

otillräcklig fysisk aktivitet och/eller patienter med sömn- och 

stressproblematik (Region Kalmar län, 2019). Distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som är yrkesverksamma på livsstilsmottagning arbetar efter 

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Riktlinjerna ger rekommendationer om 

åtgärder genom prevention och behandla sjukdom genom att stödja och 

motivera patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. 

Rekommendationerna gäller ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk 

aktivitet, tobaksbruk och riskbruk av alkohol (Socialstyrelsen, 2018). 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

Det finns en internationell överenskommelse att de fyra vårdvetenskapliga 

begreppen person, hälsa, samhälle och vårdande bör användas i sammanhang 

där vårdvetenskap diskuteras och begreppen anses viktiga att utveckla 

kunskap om (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien har genomförts i en 

vårdvetenskaplig kontext där författarna har fokuserat på vårdande, 

personcentrerad vård och vårdande samtal. Asp (2017) menar att begreppen 

kan ge vägledning och kunskap för sjuksköterskor i deras möten med 

patienter genom att försöka förstå deras lidande och stödja dem till 

välbefinnande utifrån patientens förutsättningar och inneboende resurser. 

Begreppen kan användas som tolkningsram så att sjuksköterskan kan 
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analysera vilka resurser patienten har och utifrån detta kunna planera och 

genomföra vården tillsammans med patienten. 

 

3.2 Vårdande 

Inom vårdvetenskapen beskrivs vårdandet i relation till begrepp såsom 

patient, hälsa, sjukdom samt lidande, och bör vila på beprövad erfarenhet och 

vetenskap (Söderlund, 2017). Vårdandets väsentliga uppgift för både 

vårdvetenskapen och den medicinska vetenskapen är att sjukdom och ohälsa 

ska bekämpas men borde vara mer inriktad på att öka individers 

välbefinnande och stärka deras hälsa. Vårdandet måste ha som syfte att 

stärka individers livskraft så att de kan ta tag i sin sviktande hälsosituation, 

skapa en grund för välbefinnande och ett gott liv. Det är viktigt att göra 

patienterna delaktiga i hälso- och vårdprocesser som ökar deras möjligheter 

att göra hälsofrämjande val (Dahlberg & Segesten, 2010). Allt vårdande 

måste utgå från patientens livsvärld och det kräver att vårdaren har ett öppet 

och följsamt sinne. För att kunna stödja patienten ansvarar vårdaren för 

interaktionen som leder till vårdande möten mellan vårdare och patient. 

Vårdrelationen ska kännetecknas av ett professionellt engagemang där 

vårdaren använder sin personliga kunskap och erfarenhet för att inbjuda till 

ett möte i absolut närvaro (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3.3 Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård syftar till att ha respekt för patienten och att 

se personen som en värdig och kapabel individ med inneboende resurser 

(Ekman & Norberg, 2013). Ekman och Norberg (2013) beskriver att den 

personcentrerade vården innebär att patienten ingår partnerskap som planerar 

vård och behandling tillsammans med sjuksköterskan. De anser även att 

partnerskap innebär att patienten har ett ökat ansvar och makt, medan 
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sjuksköterskan fungerar som resurs för patienten. En förutsättning för ett 

fungerande partnerskap är att sjuksköterskan lyssnar på patientberättelsen, 

och blir medveten om patientens kunskap om sig själv, vilja, motiv och 

inneboende resurser. Även Ekman et al. (2011) menar att personcentrerad 

vård belyser vikten av att sjuksköterskan bör kunna se individen bakom 

patienten, som en människa med vilja, känslor och behov, för att kunna 

engagera patienten som en aktiv samarbetspartner i sin egen vård och 

behandling. Partnerskapet som inleds i vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska inom personcentrerad vård handlar om ömsesidig respekt för 

varandras kunskap där utgångspunkten är patientberättelsen. Det är å ena 

sidan patientens berättelse om hur det är att leva med ohälsa, å andra sidan 

kunskapen om sjukdomen på en övergripande nivå.  

 

3.4  Vårdande samtal 

En del av vårdandet och i relationen med patienten är samtalet. Samtalet är 

en viktig del i den mänskliga samvaron, men det finns skillnad mellan det 

vardagliga och det vårdande samtalet. Det vårdande samtalet ligger på 

sjuksköterskans ansvar och det bör finnas en medvetenhet om att både 

sjuksköterska och patient bidrar och påverkar utvecklingen i samtalet. I 

vården finns det en risk att sjuksköterskan använder sig av ett värderande 

språk och begrepp. Detta kan ske omedvetet och slentrianmässigt utan att det 

ifrågasätts. Begreppen kan vara viktiga i samtalet men kan även leda till 

missförstånd i kommunikationen och förhindra att samtalet blir vårdande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I ett vårdande samtal och vårdande möte finns 

det mycket kraft. Sjuksköterskor kan både bekräfta eller stänga ute patienten. 

Genom att söka ögonkontakt, lyssna på, ta sig tid med patienten kan ett 

vårdande samtal uppstå som kan resultera i att patienten kan känna sig 

betydelsefull, få ny energi och känna engagemang. Mindre väl valda ord kan 

skapa distans och såra patienten. Ord kan få kraft av patientens sårbarhet och 
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ju mer sårbar patienten är ju mer kraft finns det i orden. Sjuksköterskans 

ansvar blir därmed tydligt, genom att ta hänsyn på ett vårdande sätt så stärks 

hälsan och välbefinnandet. I det vårdande samtalet ingår det informativa 

samtalet och det finns starka samband mellan information, att patienten 

känner sig delaktig och behandlingsresultat. När sjuksköterskan upplyser och 

ger information är det viktigt att samtalet utvecklas till en dialog för att 

undvika envägskommunikation (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

4 Problemformulering  

Depression är ett folkhälsoproblem och beräknas bli den största orsaken till 

ohälsa i världen. Vid behandling av patienter med depression 

rekommenderas idag fysisk aktivitet och på senare år har kostens betydelse 

fått allt mer genomslag. Den senaste forskningen visar vissa samband mellan 

ohälsosam kosthållning och depression. Forskningsområdet skulle behöva 

belysas med fler studier inom ämnet och även då med ett tydligare fokus på 

distriktssköterskan och sjuksköterskans roll och erfarenhet av hur de kan 

stödja och motivera denna patientgrupp till hälsosamma kostvanor inom 

primärvården. Författarnas nyfikenhet väcktes genom föreläsningar samt 

forskningsresultat inom ämnet. Området visade sig vara sparsamt beforskat 

och därför kan det vara angeläget att undersöka distriktssköterskors och 

sjuksköterskors erfarenheter av att stödja och motivera patienter med 

depression till hälsosamma kostvanor inom primärvården.  
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5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskors och sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja och motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning inom primärvården.  

 

6 Metod 

6.1 Design 

För att kunna besvara studiens syfte har författarna genomfört en 

intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

6.2 Inklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var specialistsjuksköterskeexamen till 

distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska. Informanterna skulle 

dessutom vara yrkesverksamma vid livsstilsmottagning och ha 

yrkeserfarenhet inom området på minst 6 månader.  

 

6.3 Urval 

För att få informanter med olika erfarenheter av att stödja och motivera 

patienter med depression till hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning 

inom primärvården genomfördes ett strategiskt urval. Det innebar att 

informanterna valdes med utgångspunkt från valda inklusionskriterier.  

Innan studien genomfördes kontaktades via mail 13 verksamhetschefer som 

ansvarade för 15 hälsocentraler i södra Sverige för godkännande. Mailet 

innehöll informationsbrev och förfrågan om att göra intervjuer med 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som jobbar på livsstilsmottagning 
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(bilaga A). Tio verksamhetschefer gav sitt godkännande. 

Verksamhetscheferna kontaktade därefter distriktssjuksköterskan eller 

sjuksköterskan som uppfyllde inklusionskriterierna. Distriktssköterskorna 

och sjuksköterskorna som tackade ja till att delta i studien fick därefter ett 

skriftligt informationsbrev via mail (bilaga B) samt vid intervjutillfället en 

samtyckesblankett (bilaga C). Författarna intervjuade sju distriktssköterskor 

och fyra sjuksköterskor varav två av sjuksköterskorna hade vidareutbildning 

inom livsstil och hälsa 7,5 högskolepoäng. Samtliga informanter var 

yrkesverksamma på livsstilsmottagning cirka en dag per vecka och arbetade 

med levnadsvanor inom områdena kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn 

och stress. Alla informanter var kvinnor och två av dem arbetade på samma 

hälsocentral.  

  

6.4 Datainsamling 

För att få förståelse och kunskap om informanternas erfarenhet har data 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer (bilaga D). Samtliga elva 

intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant för att därefter 

analyseras. Intervjuerna genomfördes i verksamheternas lokaler på avskild 

plats. Under tiden då intervjun pågick var informanterna bortkopplade från 

verksamheten. Intervjuerna varade mellan 12-28 minuter. Båda författarna 

var närvarande vid samtliga intervjuer, och omväxlande var den som 

intervjuade och den som var observatör. Författarna inledde intervjuerna med 

en muntlig information om studiens syfte och att alla synpunkter var 

värdefulla. Informanterna gavs även möjlighet att ställa frågor. Vid 

intervjuerna användes en intervjuguide som innehöll frågor som studien 

grundar sig på (bilaga D). Vid intervjuerna användes även följdfrågor som 

till exempel: “kan du berätta mer?”, “kan du vidareutveckla?”, “hur gör du 

då, kan du berätta?”. 
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6.5 Dataanalys  

Det transkriberade textmaterialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Författarna började med att transkribera intervjuerna, därefter lästes 

textmaterialet, var för sig, ett flertal gånger för att få förståelse av materialet. 

Tillsammans reflekterades över textens innebörd. När författarna kände sig 

förtrogna med textmaterialet plockades meningsbärande enheter ut som var 

kopplade till studiens syfte. Detta gjordes tillsammans i tre intervjuer, 

resterande åtta intervjuer delades upp och analyserades som de tre första. 

Därefter diskuterade och reflekterade författarna tillsammans över de 

meningsbärande enheterna. De meningsbärande enheterna kondenserades 

därefter till koder. Detta gjordes gemensamt intervju för intervju. Efteråt 

lästes tillsammans de kondenserade koderna igenom i samtliga intervjuer. 

När författarna kände sig förtrogna med koderna klipptes de ut från 

datamaterialet och de koder som hade liknande innehåll sammanfördes till 

sju underkategorier. Efter den manifesta fasen övergick författarna till den 

latenta fasen där det fokuserades på att tolka underkategoriernas innehåll, 

vilket resulterade i tre kategorier. Exempel på hur meningsbärande enheter 

kondenserades till koder och bildade underkategorier samt slutligen 

kategorier åskådliggörs i Tabell 1. 

Tabell 1. Kodningsschema 

Meningsbärande enhet Koder Underkategori Kategori 
//..jag tror att det är viktigt att man 

skapar en allians med patienten...// 

Informant 7 

Viktigt att skapa en 

allians med patienten 
Att lära känna 

patienten 
Det 

individuella 

mötet med 

patienten 
//..det gäller ju att hitta en balans i 

livet och då är ju verktygen 

motiverande samtal..// Informant 6 

Motiverande samtal 

används som verktyg 

för att hitta en balans 

i livet. 

Att hitta 

motivation till 

förändring 

Verktyg 

/…det är ju alltid mera 

svårmotiverat så klart när man har 

nån som är negativt inställd eller 

som har svårt att se nån ljusning 

själv…// Informant 9 

Svårt att motivera när 

någon är negativt 

inställd och har svårt 

att se någon ljusning 

Alla går inte att 

nå  
Hinder  
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6.6 Förförståelse  

För att bli medvetna om författarnas egen förförståelse som innefattar 

teoretisk kunskap, åsikter, uppfattningar, medvetna och omedvetna 

förutfattade meningar valdes att innan intervjuerna påbörjades diskutera och 

reflektera över den egna förförståelsen. Exempel på reflektioner grundades 

bland annat på frågan “kan du beskriva dina tankar kring distriktssköterskors 

erfarenhet kring att stödja och motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor”. Författarna skrev ned tankar och reflekterade över 

förutfattade meningar, medvetna och omedvetna för att medvetandegöra den 

egna förförståelsen. Detta underlättade utformningen av intervjuguiden för 

att undvika styrande frågor till studiens datainsamling och underlättade även 

vid analysen där författarna reflekterade över förförståelsen. 

 

6.7 Forskningsetiska överväganden  

Författarna har gjort forskningsetiska överväganden enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). För att 

sammanfatta de viktigaste och mest grundläggande principerna av 

forskningsetiska överväganden kommer författarna att använda sig av fyra 

centrala principer: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada-principen 

och rättviseprincipen i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). I studien har 

författarna använt sig av principerna genom att delge deltagarna skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte, metod och upplägg. Deltagarna har 

även fått information om anonymitet, konfidentialitet och frivillighet i 

enlighet med bilaga B. Det har varit frivilligt att delta i studien och ett 

informerat samtycke har lämnats först efter att de fått all information om 

studien (bilaga C). Hade informanterna frågor gavs även möjlighet att 

kontakta författarna telefonledes eller via mail. Författarna har avidentifierat 

allt datamaterial för att hindra att känsliga uppgifter sprids till obehöriga. 
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Under studiens gång har allt datamaterial hållits inlåst och kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

Inför studien gjorde författarna en egengranskning via Etikkommittén sydost 

(2018). I enlighet med denna egengranskning gjordes därför ingen etisk 

prövning (bilaga E).  

 

7 Resultat 

I studiens resultat framkom tre kategorier som belyser distriktssköterskor och 

sjuksköterskors erfarenhet av att stödja och motivera patienter med 

depression till hälsosamma kostvanor. Kategorierna som framkom var Det 

individuella mötet med patienten, Motivationsverktyg och Hinder med 

tillhörande underkategorier. I tabellen nedan presenteras kategorierna med 

respektive underkategori och därefter i löpande text där underkategorier 

presenteras med citat från intervjuerna. 

I resultatet och resultatdiskussionen kommer deltagarna att benämnas som 

sjuksköterskor.  

Tabell 2. Kategorier 

7.1 Det individuella 

mötet med patienten 

7.2 Motivationsverktyg 7.3 Hinder 

7.1.1 Att möta patienten på 

ett respektfullt sätt  

7.2.1 Att hitta motivation till 

förändring 

7.3.1 Alla går 

inte att nå  

7.1.2 Att lära känna patienten 7.2.2 Att använda sig av kunskap 
 

7.1.3 Att stödja och 

samarbeta med patienten 

7.2.3 Att ta råd och hjälp av kollegor 

och andra professioner 
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7.1 Det individuella mötet med patienten 

Denna kategori handlar om sjuksköterskors individuella möte med patienten 

och respekt för patientens autonomi. Den handlar om att sätta patienten i 

centrum, att bekräfta, skapa en god relation samt förmedla trygghet. Dessa 

områden sammanfattades i underkategorierna Att möta patienten på ett 

respektfullt sätt, Att lära känna patienten och Att stödja och samarbeta med 

patienten. 

 

7.1.1 Att möta patienten på ett respektfullt sätt  

Sjuksköterskor uttryckte att de fick vara försiktiga med vad de sa till 

patienter med depression. De ville undvika att skuldbelägga och var därför 

noggranna med hur de uttryckte sig angående ohälsosamma kostvanor och 

vad det kan göra med hälsan. De upplevde att patienterna redan hade skuld 

och dåligt samvete för vad de orsakat sig själva.  

 

“ …vi pratar mycket om de här att hur man får vara lite 

vaksam mot vad man säger…  börjar jag prata vet du vad 

övervikt eller ohälsosamma kostvanor kan göra mot din 

hälsa… //.. de kan ju göra att de mår betydligt sämre när de 

går härifrån… (Informant 2).  

 

Sjuksköterskorna beskrev också att ett lugnt och tillmötesgående 

förhållningssätt i mötet med patienten var viktigt. De poängterade även att få 

en fin kontakt var betydelsefullt i det individuella mötet med patienten.  
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“..Det tror jag är jätteviktigt att man får en fin kontakt med 

patienten.. det tror jag egentligen är a och o i mötet..” 

(Informant7). 

 

7.1.2 Att lära känna patienten  

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att lära känna patienten för att 

kunna motivera och lära sig förstå vad som behövs för den här patienten att 

kunna förändra sina matvanor. De ville ta reda på vad som kunde göra 

patienten mer beredda på förändringen. Sjuksköterskorna upplevde att de 

fick trixa och försöka ta reda på vad som var viktigt för just den här 

patienten. En sjuksköterska förklarade att “...det är mycket att försöka plocka 

fram deras… vad motiverar Den här patienten, vad är viktigt för Den här…” 

(Informant 2). 

 

7.1.3 Att stödja och samarbeta med patienten 

För att kunna stödja och samarbeta med patienten upplevde sjuksköterskorna 

att det var en utmaning då de var medvetna om att alla patienter är olika och 

att det inte går att göra på samma sätt i förändringsarbetet mot hälsosamma 

kostvanor. Sjuksköterskorna kände att de fick anpassa sättet att arbeta efter 

varje individ. De uttryckte att en del patienter hade behov av mer stöd och 

kommunikation, det kunde innebära att ha tätare telefonkontakt eller fler 

besök på livsstilsmottagningen. Sjuksköterskorna berättade att patienterna 

alltid hade möjlighet att ringa dem om de kände att de behövde stöd. 

 

“...men jag brukar ändå känna av patienten om vad behöver 

Du.. …behöver du ha någon som ringer till dig en gång i 

veckan nu tills vi ses om tre månader för att du ska klara av 
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detta för att jag ska kunna hjälpa dig och motivera dig… 

….eller vill du sköta dig själv..” (Informant 4). 

 

Sjuksköterskorna förklarade att det var viktigt att hitta balansen tillsammans 

med patienten, utmaningen fick inte bli för tuff och sjuksköterskan fick inte 

ställa för höga krav. Kraven behövde vara lågt ställda så att de skulle klara 

att uppfylla sina mål och sjuksköterskan hjälpte patienten att fokusera på att 

börja med små förändringar och att ta en sak i taget. Sjuksköterskorna 

uttryckte även att de ibland fick berätta för patienterna hur de tänker att de 

kan göra och att de ibland fick hjälpa patienterna med det första delmålet. De 

beskrev och visade också för patienten att ribban behövde vara lågt satt för 

att de skulle orka kliva över den. Sjuksköterskorna förklarade att de gick på 

känsla hur mycket de kunde pressa patienterna.  

 

“…men i dom samtalen kanske det mer blir att, skulle jag 

kunna få berätta för dig hur jag tänker..hmm.. att man får gå 

den vägen lite för att det kanske inte så att patienten själv 

kan… alltid kan ge exempel på hur de skulle vilja göra eller 

de vet vad de vill nå men inte vet riktigt hur de ska komma 

dit…” (Informant 1). 

 

7.2 Motivationsverktyg  

I denna kategori handlar det om sjuksköterskornas beskrivning av att de 

använde sig av olika verktyg såsom motiverande samtal, kostdagböcker, 

livsstilsformulär, kunskap etc. för att kunna stödja och motivera patienterna 

till att förändra sina kostvanor. Dessa berörde tre områden som 

sammanfattades i underkategorierna Att hitta motivation till förändring, Att 
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använda sig av kunskap och Att ta råd och hjälp av kollegor och andra 

professioner. 

 

7.2.1 Att hitta motivation till förändring  

Ett av verktygen som sjuksköterskorna använde sig av var motiverande 

samtal. De beskrev att motiverande samtal utgår ifrån var patienten befinner 

sig för att kunna möta individen och komma vidare i samtalet. 

Sjuksköterskorna var intresserade av att se om patienterna var mogna och 

hade viljan samt om de hade tilltro till sig själva att göra kostförändringen. 

Att hitta motivationen kunde även innebära att samtalet ledde till att 

patienten själv kunde se vilka hinder som fanns och sjuksköterskan kunde 

hjälpa dem att övervinna dessa. Ett verktyg som användes för detta ändamål 

var ambivalenskorset som tydliggjorde vilka för- och nackdelar som fanns.  

 

“…ambivalenskorset också som tydliggör väldigt bra tycker 

jag för patienterna själva liksom varför de vill göra den här 

förändringen och vad de ser som kanske ett motstånd och hur 

vi kan också plocka ner det här motståndet..” (Informant 1). 

 

Ytterligare sätt att hitta motivationen hos patienter med depression var att 

göra en kartläggning för att se hur patientens energinivå och mående 

kopplades till deras nuvarande kostvanor. När patienten fick en överblick 

över sina kostvanor, upplevde sjuksköterskorna att de blev mer insiktsfulla 

och mer motiverade till förändring. De kunde visa genom att illustrativt rita 

en klocka eller använda sig av skalor där patienten fick fylla i var de befann 

sig och hur viktigt de tyckte de var att lyckas med kostförändringarna. 

Livsstilsformuläret, där patienten beskrev sina kostvanor, var ett viktigt 
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verktyg för sjuksköterskorna och blev ett underlag i samtalet med patienten. 

Flertalet av sjuksköterskorna använde sig även av kostdagböcker för att 

tydliggöra patientens matvanor i dess vardag. 

 

“…då ser de ju själva och jämför, ja det kanske inte är så bra. 

Varför tror du att du blir trött innan lunch, låta dem få tänka 

själv då…” (Informant 6). 

 

7.2.2 Att använda sig av kunskap 

Att kunna använda sig av evidensbaserad forskning var ett verktyg som 

sjuksköterskorna använde sig av när de motiverade patienterna. I sitt arbete 

var sjuksköterskorna noga med att ge kostråd från livsmedelsverket och 

vårdguiden 1177, de upplevde en trygghet med att de gav evidensbaserad 

information. Däremot saknade de flesta evidens som visade på sambandet 

mellan kost och depression. De förklarade att de själva kunde se ett samband 

mellan det psykiska måendet och bra kosthållning men alla kunde inte 

koppla det till aktuell forskning. De beskrev att de lättare kunde motivera till 

fysisk aktivitet för att hjälpa en patient ur depression eftersom det fanns 

evidensbaserad kunskap bakom råden. En sjuksköterska beskrev att “...dom 

har ju hört att motion ska vara bra… det är ju mycket som är på tapeten nu 

liksom…”  (Informant 4).  

Sjuksköterskorna bekräftade patienten antingen med att uppmuntra den egna 

kunskapen eller genom att ge andra förslag som att byta ut onyttigheter mot 

grönsaker och frukt. I samband med dessa råd gav de också information om 

vad olika produkter innehåller. Ett annat verktyg som sjuksköterskorna 

beskrev var att de gav konkreta råd om att t.ex. läsa innehållsförteckningen 

när de handlar mat. Det handlade också om att inte ge förbud utan att 

förmedla att allt går att äta men i mindre mängd. Flertalet av 
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sjuksköterskorna visade även olika tallriksmodeller från livsmedelsverket för 

att pedagogiskt illustrera hur patienten kan få en bra balans på måltiden. 

Sjuksköterskorna pratade om vikten av att få in bra rutiner kring kosten i sin 

vardag och att patienterna skulle fokusera på att äta regelbundet. De 

upplevde även att patienterna hade lättare att förstå sambandet mellan hur 

mat kan påverka energin om de förklarade och ritade en blodsockerkurva. 

Sjuksköterskorna informerade också patienterna att de behöver energi för att 

orka vara fysiskt aktiva och förklarade skillnaden mellan snabba och 

långsamma kolhydrater. 

 

“…basic information att asså att socker ger en väldigt snabb 

energikälla..// .. visa hur blodsockret åker upp och ner…// 

Många har kunskap..//.. men kanske inte riktigt hur mycket det 

påverkar eller så..”(Informant 3).  

 

7.2.3 Att ta råd och hjälp av kollegor och andra professioner 

Sjuksköterskorna uttryckte att de jobbade nära psykologerna på sin 

hälsocentral och upplevde att de hade ett bra stöd av dem. De konfererade 

kring patienten när sjuksköterskan kände att hon inte kom vidare för att 

kunna motivera och stödja patient med depression till hälsosamma kostvanor. 

Psykologerna kunde då ge verktyg och råd i det fortsatta arbetet med att 

motivera till förändrade kostvanor. Sjuksköterskorna beskrev även att de 

rådgjorde med den remitterande läkaren. De kunde även få stöd av sina 

sjuksköterskekollegor på hälsocentralen men de kunde också få hjälp via 

nätverket för hälsokoordinatörer i södra Sverige. 
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“Då kan jag prata med psykologen, det är öppna dörrar här, 

men den psykologen som remitterade, jag kan prata med X 

(namngiven kollega) också innan jag kanske går till psykologen 

och det har vi ju ofta med deprimerade patienter att vi har en 

dialog..”(Informant 6). 

 

7.3 Hinder 

I denna kategori handlar det om att sjuksköterskorna uttryckte att det kunde 

finnas hinder i arbetet med att motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor. Detta område sammanfattades i underkategorin Alla 

går inte att nå. 

 

7.3.1 Alla går inte att nå  

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med depression kunde ha svårigheter 

med motivationen och att de inte hade kraft att förändra sina kostvanor. De 

upplevde att patienterna kunde känna att brist på energi och resurser som 

kunde vara ett hinder men även hopplöshet samt negativ inställning till 

förändring försvårade situationen för patienterna.  

 

“… det är ju alltid mera svårmotiverat så klart när man har 

nån som är negativt inställd eller som har svårt att se nån 

ljusning själv…”(Informant 9). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att när patienten inte gick att nå kunde det bero på 

att de hade lagt sig på fel nivå eller pratade olika språk. De menade att det 

kunde orsakas av att patienten inte ville lyssna på råd utan hade sina egna 

uppfattningar om hur och vad de skulle äta. Det fanns även inslag av 
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upplevelser att det inte alltid var rätt läge för patienten att förändra sina 

kostvanor. Ibland fick sjuksköterskorna inse att de inte kunde hjälpa alla trots 

en önskan att kunna hjälpa och motivera till förbättrade kostvanor hos 

patienter med depression. 

 

“Det är inte så roligt man vill ju, vi är så hjälpnödiga man vill 

ju hjälpa nån men också inse att nej, ibland funkar det inte.” 

(Informant 6).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ design användes för att besvara studiens syfte. Fenomenet som 

studeras är sparsamt beforskat och med den valda metoden gavs författarna 

möjlighet att undersöka distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenhet 

av att stödja och motivera patienter med depression till hälsosamma 

kostvanor. Inom kvalitativa studier används begreppet trovärdighet för 

bedömning, vilket inkluderar tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet (Polit & Beck, 2016; Graneheim & Lundman, 2004).  

Tillförlitligheten handlar om sanningshalten i resultatet och att forskarens 

tolkningar återspeglar datamaterialet och inte är färgad av förförståelsen. 

Tillförlitligheten i en studie kan ökas genom urvalet, dvs. urvalet ska spegla 

det som avses att studeras och att forskaren medvetet värvar informanter med 

olika erfarenhet som kan tänkas ge variation på fenomenet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Till denna studie rekryterades distriktssköterskor och 

sjuksköterskor från olika hälsocentraler i södra Sverige. Rekryteringen av 

informanterna gjordes av verksamhetscheferna på de olika hälsocentralerna 

och de som var intresserade av att medverka kontaktade författarna via mail 
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eller telefon. Genom detta förfaringssätt fick informanterna möjlighet till 

betänketid om de ville delta.  

I trovärdighetsbegreppet ska även datamaterialet diskuteras. De intervjuer 

som gjordes varierade mellan 12 till 28 minuter. Författarna upplevde det 

inspelade materialet och den transkriberade texten som innehållsrik men 

saknade djupare aspekter av att motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor. En förklaring kan vara författarnas ringa erfarenhet 

av intervjusituationen. Ytterligare en aspekt kan vara att en del av 

informanterna hade relativt kort arbetslivserfarenhet på livsstilsmottagning 

och de var yrkesverksamma där cirka en dag per vecka. En annan förklaring 

kan vara att informanterna hade vissa svårigheter med att enbart prata om 

kostvanor i intervjun då de såg alla levnadsvanorna som en helhet. Vid 

intervjuerna började många av informanterna att prata om vikten av fysisk 

aktivitet och träning vid depression och författarna fick påminna om studiens 

syfte. Vid analysförfarandet blev det tydligt då det var svårt att skilja på om 

de pratade om fysisk aktivitet, levnadsvanor i stort eller om de menade 

kostvanorna. Informanterna talade även om att se patienten och inte dess 

diagnos. En del av informanterna beskrev att de ville se människan bakom 

diagnosen och inte lägga så stor vikt vid den. Vid intervjusituationerna och 

analysarbetet upplevde författarna vissa svårigheter att veta om det handlade 

om depression eller annan psykisk ohälsa. 

Tillförlitligheten handlar även om att synliggöra analys- och 

tolkningsprocessen för läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

har så noggrant som möjligt försökt beskriva tolkningsprocessens gång och 

för att åskådliggöra analysen har tabell använts (tabell 1). Under hela 

forskningsprocessens gång har författarna strävat efter att ha en medvetenhet 

av förförståelsen genom att tillsammans reflektera och diskutera den.  

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet kan överföras till andra 

sammanhang eller andra grupper än de som deltar i studien. Ett sätt att ge 
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läsaren möjlighet att kunna bedöma om studien är överförbar till andra 

kontexter är att beskriva informanterna och sammanhanget noggrant 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Denna studies resultat bygger på intervjuer 

från elva distriktssköterskor och sjuksköterskor från tio hälsocentraler i södra 

Sverige som är yrkesverksamma på livsstilsmottagning cirka en dag i veckan. 

Informanternas arbetslivserfarenhet på livsstilsmottagningen varierade 

mellan 6 månader till 13 år. Trots studiens begränsade omfattning och att det 

i dagsläget inte finns rekommendationer om att hälsosamma kostvanor 

förbättrar depressionssymtom skulle studiens resultat kunna vara överförbar 

till liknande kontexter på livsstilsmottagning. För att definitivt kunna 

undersöka om resultatet är överförbart skulle det behövas mer forskning 

kring ämnet.  

Ytterligare en aspekt av tillförlitligheten är verifierbarhet. Det handlar om 

hur väl resultatet representeras i det insamlade materialet samt i vilken 

omfattning analys och resultat kan styrkas. Ett sätt att påvisa verifierbarhet är 

att skriva ut direkta citat från intervjuerna i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna har transkriberat intervjuerna ordagrant i sin 

helhet. I studiens resultatdel har direkta citat använts för att ge läsaren en 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om resultatets verifierbarhet och för att 

spegla resultatets olika delar.   

Giltighet handlar om tydlighet om när datamaterialet samlades in och för att 

stärka giltigheten i intervjustudier är det bra att använda en intervjuguide 

(Graneheim & Lundman, 2004). Datamaterialet samlades in under hösten 

2019. För att stärka giltigheten användes en intervjuguide med följdfrågor 

(bilaga D). Intervjuguiden hjälpte författarna att kunna fokusera på det 

fenomen som skulle undersökas. En provintervju gjordes för att testa 

intervjuguiden, vilken fungerade bra och intervjun togs med i datamaterialet. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Trots svårigheterna genom analysprocessen kunde författarna finna ett 

resultat att diskutera. Resultatet i föreliggande studie visade att 

sjuksköterskorna poängterade värdet av att få en bra relation med patienten 

för att kunna motivera och lägga förändringarna på rätt nivå. För att få en bra 

relation beskrev de att bemötandet var viktigt t.ex. genom att de var 

fördomsfria, hade ett öppet sinne och visade patienten respekt. 

Sjuksköterskorna beskrev att de arbetade på att skapa en god relation 

eftersom de ville att patienterna skulle känna sig bekväma och trygga. De 

belyste att en god relation genom ett medmänskligt bemötande var viktigt för 

att nå fram till patienten och relationen kunde ta tid att bygga upp. 

Sjuksköterskorna menade att patienten behövde känna sig trygg för att våga 

öppna sig och ta emot hjälp för att förändra sina kostvanor. Detta styrks i en 

studie av Brobeck et al. (2011) där det framkom att det var viktigt att de 

etablerade en trygg och betydelsefull kontakt med patienten och lyssnade 

uppmärksamt på vilka förändringar patienten ville göra för att nå sina mål. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att för att kunna hjälpa patienten mot 

hälsa behöver vårdande möten uppstå och utvecklas till vårdande relationer 

mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bör utgå från patientens 

livsvärld och där krävs det att hon är följsam och öppen. Samma författare 

menar att varje möte bör kännetecknas av ett personligt engagemang där 

sjuksköterskan använder sin erfarenhet och personliga kunskap. I denna 

studie beskrev sjuksköterskorna sitt engagemang i form av att de anpassade 

arbetssättet efter den enskilde individen och gjorde den personcentrerad. 

Ekman och Norberg (2013) samt Ekman et al. (2011) menar att den 

personcentrerade vården innebär att sjuksköterskan bör förstå individen 

bakom patienten och se att hon är en människa med känslor, behov och vilja, 

för att kunna motivera patienten som en aktiv samarbetspartner. Ett 

återkommande inslag i intervjuerna med sjuksköterskorna i denna studie var 

att de beskrev att de använde sig av motiverande samtal. Det innebar att de 
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utgick ifrån patientens situation för att kunna motivera till hälsosamma 

kostvanor. De var intresserade av att se om patienten var mogen och ville 

göra kostförändringen. Att hitta motivationen kunde innebära att samtalet 

ledde till att patienten själv kunde se vilka hinder som fanns och 

sjuksköterskan kunde hjälpa dem att övervinna dessa. Detta kan stärkas i en 

studie av Sagsveen et al. (2018) där sjuksköterskorna beskrev motiverande 

samtal som en metod som användes vid hälsokonsultationer för att 

säkerställa och framkalla engagemang. De uttryckte att det var ett viktigt 

redskap för att förstå patienternas behov och önskemål. Sjuksköterskorna 

använde samtalet för att vägleda patienterna för att de själva skulle kunna se 

vad de behövde (Sagsveen et al., 2018). I en annan studie visade Brobeck et 

al. (2011) att sjuksköterskorna ansåg att om motiverande samtal skulle vara 

effektiva så innebar det att visa respekt och empati för patienten samt ha 

tålamod under samtalet. Sjuksköterskorna beskrev att motiverande samtal 

gjorde patienten aktiv i sin egen förändring genom att patienten blev 

medveten om sin situation.  

Ytterligare ett resultat från denna studie var att sjuksköterskorna även 

använde sig av andra verktyg i arbetet med att motivera patienterna. Det 

kunde handla om att de visade bilder på olika tallriksmodeller eller ritade upp 

en blodsockerkurva. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna då hade 

lättare att ta till sig informationen eftersom det kunde tydliggöra varför det 

var viktigt med en kostförändring. I denna studie beskrev sjuksköterskorna 

att de utgick ifrån patientens kunskap och fortsatte samtalet därifrån och gav 

information utifrån patientens behov. De var noggranna med att när de 

lämnade ut information i form av t.ex. broschyrer och länkar på internet så 

skulle den vara evidensbaserad. Sjuksköterskorna kände då en trygghet när 

de visste att informationen var förankrad i forskning och de upplevde att det 

då var lättare att motivera patienten. Patienter var intresserade av 

evidensbaserad kunskap kring deras hälsa, visade Nymberg och Drevenhorn 
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(2016) i sitt resultat. Dahlberg och Segesten (2010) menar att i det vårdande 

samtalet ingår information. De menar att det finns samband mellan att ge 

information, att göra patienten delaktig och hur behandlingsresultatet blir. 

Samma författare menar att ge information är en vanlig företeelse i vården 

som lätt kan bli en envägskommunikation om sjuksköterskan inte involverar 

patienten i samtalet, de menar att ett vårdande samtal behöver utvecklas till 

en dialog. Sjuksköterskorna i denna studie var angelägna om att inte använda 

sig av pekpinnar i sin dialog med patienten. Att ge pekpinnar, enligt en studie 

av Brobeck et al. (2014), kunde innebära att patienten upplevde det som 

kritik och slutade lyssna. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en 

viktig del i vårdandet och i vårdrelationen är samtalet. De menar att ord kan 

få kraft genom patientens sårbarhet, författarna förklarar att ju mer sårbar 

patienten är desto större kraft finns det i samtalet och orden som uttalas av 

sjuksköterskan. 

 I denna studie framkom att sjuksköterskorna inte ville skuldbelägga 

patienterna då deras känsla var att patienterna redan hade dåligt samvete över 

hur de behandlat sina kroppar. Sjuksköterskorna uttryckte därför att de var 

försiktiga och noggranna med vad de sa. Patienterna upplevde att de kände 

sig stressade av att behöva bli uppmanade av att ändra sina kostvanor när de 

redan kände sig så nedtyngda av sin sjukdom visade Yarborough et al. 

(2019) i sin studie. De upplevde även en ökad känsla av skuld och missnöje 

när de kände att de inte hade kapacitet till att göra förändringen. Brobeck et 

al. (2011) beskrev i sitt resultat att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt 

att patienten inte kände sig sårad eller behövde försvara sig själv under 

samtalet. Patienter upplevde att det kunde kännas skrämmande att prata om 

sin livsstil med en utomstående person och det var därför viktigt att känna 

trygghet och tillit till sjuksköterskan visade en studie av Brobeck et al. 

(2014).  
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Ett annat resultat som framkom i studien var att sjuksköterskorna kände att 

de inte kunde ställa för höga krav på patienten med depression och att 

utmaningen inte fick bli för tuff. De ville att det skulle kännas uppnåeligt för 

patienten och därför satsade de på att förändra en sak i taget för att underlätta 

för patienten. Teasdale et al. (2017) beskriver i sin forskningsöversikt att det 

fanns utmaningar i förändringsarbetet med patienter med psykisk ohälsa 

däribland depression. Dessa utmaningar kunde bestå i att patienterna uteblev 

från mötet med dietist, de hade minskad förmåga att bearbeta och bevara 

information och de hade lägre motivationsnivå. En annan utmaning kunde 

vara att patienterna upplevde besvikelse över att inte uppnå uppsatta mål och 

det kunde bli ett hinder i förändringen. Författarna menade att strategier 

behövde användas för att överkomma dessa hinder och för att få hållbara 

förändringar. En strategi kunde då vara att visa entusiasm och berömma små 

prestationer för att motivera patienterna och att ge individualiserad 

dietrådgivning. Patienter uppskattade att de fick beröm när det gick bra och 

att förståelse, tröst och uppmuntran gavs när målen inte uppnåddes fann 

Walseth et al. (2011) sin studie. I en liknande studie beskrev Brobeck et al. 

(2014) att patienterna inte ville bli pressade för hårt eller att kraven inte fick 

vara för högt ställda. De upplevde då att de lätt kunde förlora motivationen 

och viljan till förändring. I denna studies resultat framkom att 

sjuksköterskorna ibland fick hjälpa patienterna att komma igång med det 

första delmålet i förändringsarbetet mot hälsosamma kostvanor eftersom 

patienterna kunde sakna kraft och ork. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienter med depression behövde mer stöd och det kunde innebära att de 

behövde träffas oftare eller ha tätare telefonkontakt. De uttryckte sig tydligt 

till patienten att de fanns där om de behövde mer stöd. 

 Ett annat fynd från denna studie var att sjuksköterskorna sökte stöd och råd 

av andra professioner och kollegor när de själva upplevde att de inte kunde 

nå en patient. Det kunde handla om att de vände sig till psykolog eller läkare 
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när sjuksköterskan kände att de behövde verktyg, hjälp eller inspiration till 

hur de skulle motivera en patient som var svår att nå. Detta kan styrkas i en 

studie av Girard et al. (2016) som fann att sjuksköterskor ofta konsulterade 

andra professioner, detta kunde handla om att få mer information om hur de 

skulle förhålla sig till patient med depression och ångest. Carlström, 

Kvarnström och Sandberg (2015) beskriver att för sjuksköterskan kan det 

ofta vara självklart och nödvändigt att arbetet sker i samarbete med andra 

professioner. De menar att tanken med att samarbeta med olika professioner 

och kompetenser används i syfte för patientens bästa. Sjuksköterskorna i 

denna studie poängterade vikten av att visa respekt, sätta patienten i centrum 

och förmedla trygghet. Genom att de tog hjälp av andra professioner och 

kompetenser kunde det hjälpa patienten att känna trygghet och detta kunde 

styrkas i en studie av Doekhie et al. (2017) där patientens trygghet kunde 

ökas om berörda professioner hade ett samarbete.  

 

9 Slutsats och kliniska implikationer  

Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till vikten av det 

vårdande samtalet och respekten för den enskilde individen. I studiens 

resultat framkom att rekommendationer som stödjer hälsosamma kostvanor 

inte sågs som en del av behandlingen vid depression som fysisk aktivitet gör. 

Däremot sågs det som en självklarhet att rekommendera hälsosamma 

kostvanor för en förbättrad fysisk hälsa. De såg hälsosamkost och fysisk 

aktivitet som en helhet. Ett annat fynd var att sjuksköterskan tog hjälp av 

andra professioner och kompetenser i syfte för att hjälpa patienten då de 

själva kände att de inte kom vidare. Det förefaller att det kan finnas 

svårigheter att motivera patienter med depression och för att själva få stöd 

behövs samarbete med andra professioner och kollegor i syfte att hjälpa 

patienten. Studiens resultat pekar på att om sjuksköterskan ska kunna 
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motivera och nå fram till patienten med depression kan stöd och samarbete 

med olika professioner behövas för att motivera till hälsosamma kostvanor. 

 

10 Förslag till vidare forskning  

Denna studie fokuserar på distriktssköterskor och sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja och motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagningar inom primärvården. För att 

få en fördjupad kunskap i erfarenheter i detta område behövs ytterligare 

forskning. I vår strävan att förbättra vårdkvaliteten för patienter med 

depression behövs forskning både ur ett patientperspektiv som kan bidra med 

kunskap om patientens upplevelser samt även ur ett sjuksköterskeperspektiv 

inom primärvården. Ur ett framtidsperspektiv ser vi att 

kostrekommendationer vid behandling av depression bli verklighet. Tidigare 

studier har visat att hälsosamma kostvanor kan ge en positiv effekt på 

depressionssymtom och ger en total hälsovinst. Hälsosamma kostvanor är 

dessutom kostnadseffektiva och utan biverkningar.  
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Bilaga A 

 

Till dig som är verksamhetschef – förfrågan om att 

genomföra en intervjustudie 

Distriktssköterskor och sjuksköterskors erfarenhet av att stödja och motivera 

patienter med depression till hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning. 

Vi heter Agnetha Foleby och Ylva Gränsmark och läser till 

distriktssköterskor. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på 

magisternivå vilket är anledningen till att vi önskar att genomföra en 

intervjustudie.  

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskor och sjuksköterskors 

erfarenhet i att stödja och motivera patienter med depression till hälsosamma 

kostvanor på livsstilsmottagning.  

Vi önskar att intervjua sammanlagt 8–10 distriktssköterskor eller 

sjuksköterskor från olika hälsocentraler i länet som arbetar på 

livsstilsmottagning och har en yrkeserfarenhet på minst 6 månader. Varje 

enskild intervju beräknas ta cirka 30 minuter.  

Vi avser att träffas på Hälsocentralen under arbetstid och det kommer att ske 

från och med vecka 38. Intervjutillfällena kommer att bestämmas 

tillsammans med sjuksköterskorna, de informeras om rätten att avsluta 

intervjun utan att ange anledning. Sjuksköterskorna informeras även om att 

uppgifterna som insamlats till studien kommer att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. Studien kommer att publiceras på 

Linnéuniversitetets publiceringssystem DIVA.  

 

Kalmar 190902 

Mvh Agnetha Foleby & Ylva Gränsmark 

 

Agnetha Foleby   Ylva Gränsmark 

E-post: xxx       E-post: xxx  

Telefon: xxx   Telefon: xxx  
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Handledare: 

Katarina Svanberg, professor i hälsovetenskap och global hälsa. Institution 

vid hälso- och vårdvetenskap Linnéuniversitetet, Kalmar. 

E-post: xxx Telefon: xxx 

 

Godkännande  

Härmed godkänner undertecknad att Agnetha Foleby och Ylva Gränsmark 

utför datainsamling inom ramen vad som beskrivits ovan. 

 

 

 

________________________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort/Datum 
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Bilaga B 

 

Till dig som är distriktssköterska/sjuksköterska – information 

och förfrågan om att delta i en intervjustudie  

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskor och sjuksköterskors 

erfarenhet av att stödja och motivera patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning.  

Alla distriktssköterskor/sjuksköterskor som jobbar inom primärvården i 

Kalmar län som har erfarenhet att stödja patienter till hälsosamma kostvanor 

kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du är 

intresserad av att delta i studien och har erfarenhet av att arbeta med 

livsstilsmottagning ber vi dig kontakta Agnetha Foleby via e-post, telefon 

eller sms.  

Det är helt frivilligt att delta i denna intervjustudie och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan att förklara varför. Intervjuerna kommer att 

genomföras på en plats som du själv väljer. Intervjuerna beräknas ta 30 

minuter och vi planerar att börja intervjua från och med vecka 38 i 

september; 2019.  

Intervjumaterialet kommer spelas in för att sedan avidentifieras och hanteras 

konfidentiellt samt hanteras så ingen obehörig kan ta del av det. De 

medverkande personerna kommer inte att kunna identifieras i 

examensarbetet. Examensarbetet kommer att publiceras på 

Linnéuniversitetets publiceringssystem DIVA.  

Vi som kommer att genomföra studien heter Agnetha Foleby och Ylva 

Gränsmark och läser till distriktssköterskor. I utbildningen ingår att göra ett 

examensarbete på magisternivå vilket är anledningen till att intervjustudien 

görs. Vill du ha mer information eller har frågor så tveka inte att kontakta 

oss. 

Kalmar 190902 

Med vänlig hälsning Agnetha Foleby & Ylva Gränsmark 

Agnetha Foleby   Ylva Gränsmark 

E-post: xxx       E-post: xxx  

Telefon: xxx   Telefon: xxx  
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Handledare: 

Katarina Svanberg, professor i hälsovetenskap och global hälsa. Institutionen 

för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. 

E-post: xxx 
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Bilaga C 

 

Distriktssköterskor och sjuksköterskors erfarenheter i att 

stödja och motivera patienter med depression till hälsosamma 

kostvanor på livsstilsmottagningen inom primärvården 

 

Samtyckesformulär 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien som ska genomföras 

inom ramen för uppsats på avancerad nivå med syfte att undersöka 

distriktssköterskors erfarenhet av att stödja patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor. Jag har fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 

besvarade, samt samtyckt till deltagande 

Jag har fått information om att deltagande är frivilligt och kan när som 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

________________________________ 

Underskrift av deltagande sjuksköterska 

 

________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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 Bilaga D 

 

Intervjuguide 

 

Syfte: Distriktssköterskors erfarenhet i att stödja och motivera patienter med 

depression till hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning inom 

primärvården  

 

 

● Kan du berätta hur länge du har jobbat på livsstilsmottagningen. 

Vilken utbildning har du?  

 

● Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde på livsstilsmottagningen. 

 

● Kan du beskriva hur du söker kunskap för att arbeta evidensbaserat 

inom detta område. 

 

● Kan du berätta om ditt kunskapsläge om kostens betydelse för 

deprimerade patienter.  

 

● Hur uppmärksammas patienter med depression som är i behov av 

förändrade kostvanor. Hur blir de uppmärksammade och av vem? Har 

de en diagnos?  

 

 Kan du berätta vad ni för rutiner när du upptäcker en patient med 

depression som besöker dig 

 

 Upplever du att lättare att motivera till träning eller är det lättare att 

motivera till att ändra sina kostvanor för deprimerade patienter? Vad 

är din upplevelse av det? 
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 Kan du beskriva hur du motiverar patienter med depression till 

hälsosamma kostvanor. Kan du berätta om vilka “verktyg” du 

använder dig av.  

 

 Kan du beskriva positiva utmaningar när du stödjer och motiverar 

patienter med depression till hälsosamma kostvanor 

 

● Kan du beskriva negativa utmaningar när du stödjer och motiverar 

patienterna med depression till hälsosamma kostvanor 

 

●  Vilka matråd ger du?  

 

● Berätta om vilket stöd du får själv om du känner att du inte kommer 

vidare med en patient.  

 

● Är det något du känner att du vill lägga till och berätta mer om 
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Bilaga E 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 
)? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i 
uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

X   
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patient eller forskningsperson. Vidare framgår 
tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 
detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

X   

 


