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Abstrakt 
 

Övervikt har idag blivit den största kroniska sjukdomen världen över och anses vara den näst 

största behandlingsbara dödsorsaken. Patienter som blir medvetna om sin övervikt kan i större 

utsträckning gå ner i vikt än de som inte upplyses. Primärvården anses vara den enhet som har 

störst möjlighet att förmedla kunskap om levnadsvanor. Det är viktigt att med hjälp av 

livsstilsrådgivning stödja människor, distriktssköterskor anses vara den mest passande 

professionen för denna uppgift. Genom livsstilsrådgivning kan människor få en ökad kunskap 

och förståelse för hur vår livsstil påverkar vår hälsa. Initiativ till att ställa frågor och diskutera 

om levnadsvanor bör tas även när det inte finns en nära koppling till de besvär eller den 

sjukdom patienten söker för. Trots detta finns risk att livsstilsrådgivning utförs i bristande 

omfattning. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av 

livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna som söker vårdcentral för andra besvär. Metoden 

var kvalitativ och genomfördes med ett semistrukturerat frågeformulär. Det väsentliga 

resultatet var att distriktssköterskorna upplevde livsstilsrådgivning som deras ansvar men att 

det var ett känsligt område. Trots detta upplevde flertalet av patienterna samtal om 

levnadsvanor som positivt. Livsstilsrådgivning beskrevs vara nedprioriterat av arbetsgivaren, 

trots primärvårdens preventiva ansvar. En önskan om förändring på arbetsplatsen var tydlig. 

Förändringarna som beskrevs var att livsstilsrådgivning skulle prioriteras av arbetsgivaren. 

Riktlinjer behövdes och utbildning krävdes för ett optimalt omhändertagande av överviktiga 

vuxna. Vidare önskades mer tid avsatt för området så att undersökningar och 

livsstilsrådgivning kunde möjliggöras. Ett behov av samarbete med andra professioner sågs 

också. Studien diskuterar hur livsstilsrådgivning skulle kunna hanteras med aktuella resurser 

utan förändring på arbetsplatsen men även arbetsgivarens ansvar för att distriktssköterskorna 

ska kunna bedriva en hälsofrämjande vård. Vidare diskuteras förslag på implementering av 

bland annat en modell för viktkontroll. Förslagen skulle sannolikt kunna bidra till ett 

förbättrat preventivt arbete inom primärvården. Distriktssköterskorna ansåg att 

livsstilsrådgivning var viktigt och kunde se flera fördelar med att prioritera det 

hälsofrämjande arbetet. 

Nyckelord 

Distriktssköterska, hälsofrämjande arbete, livsstil, livsstilsrådgivning, vårdcentral, övervikt  

Tack  
 

Författarna vill tacka alla distriktssköterskor som deltagit i studien och vår handledare som 

alltid varit tillgänglig samt agerat vägvisare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Overweight has now become the largest chronic disease worldwide and is considered the 

second largest treatable cause of death. Patients that become aware of their overweight may 

increasingly lose weight than those who are not informed. Primary care is considered to be the 

unit that has the best opportunity to mediate knowledge about living habits. It is important 

that by using lifestyle counseling support people, primary care nurses are considered the most 

suitable profession for this task. Through lifestyle counseling people can get a better 

knowledge and understanding of how our lifestyle affects our health. Initiative to ask 

questions and discuss about living habits should be taken even when there isn´t a close link to 

the symptoms or disease the patient searching for. Despite this, there is a risk that lifestyle 

counseling performed in the lack of scope. The purpose of the study was to lighten primary 

care nurses experiences of lifestyle counseling to overweight adults who seek health center for 

other conditions. The method was qualitative and was conducted using a semi-structured 

questionnaire. The important outcome was that the primary care nurses experienced lifestyle 

counseling as their responsibility but that it was a sensitive area. Despite this, most of the 

patient experienced talk about lifestyle habits as positive. Lifestyle counseling was described 

to be given lower priority by the employer, even though the primary cares preventive 

responsibility. A desire for change in the workplace was clear. The changes described were 

that lifestyle counseling would be given priority by the employer. Guidelines were needed and 

education required for optimal treatment of overweight adults. Further, there was a desire of 

more time set aside so that screening and lifestyle counseling could be made possible. A need 

for collaboration with other professions was also seen. The study discusses how lifestyle 

counseling could be dealt with current resources without change in the workplace, but also the 

employer´s responsibility to primary care nurses so they can conduct health care. Proposals on 

the implementation of including a model for weight management are also discussed. The 

proposals would likely contribute to an improved preventive work in primary care. Primary 

care nurses felt that lifestyle counseling was important and could see several benefits to 

prioritize health promotion.     
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1 Inledning  
 

Författarna är nyfikna på hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs inom primärvården då 

övervikt fortsätter att öka. Samhället bidrar till det sjukdomsförebyggande arbetet genom att 

vi dagligen, i sociala medier kan läsa om kost- och träningsmetoder för en hälsosammare 

livsstil. Om sjukvården uppmärksammar överviktiga patienter kan åtgärder sättas in i tid och 

därmed förhindra sjukdom. En ökad kunskap om hur livsstilsrådgivning erfars av 

distriktssköterskor kan möjliggöra en optimering av det preventiva arbetet på vårdcentralerna 

och sannolikt bidra till friskare patienter. 

 

2 Bakgrund   

 

2.1 Övervikt 
Övervikt har idag blivit en global epidemi som kan leda till fetma vilket håller på att bli den 

största kroniska sjukdomen världen över och anses vara den näst största behandlingsbara 

dödsorsaken (Burke & Wang, 2011; The Counterweight Project Team, 2004). WHO 

uppskattar antalet överviktiga i världen till 2-3 miljarder år 2015 (Wang, Sereika, Styn & 

Burke, 2013; World Health Organization, 2012). Orsaken till denna epidemi anses vara 

dagens stora utbud av mat då exponering av fett och socker aldrig varit så stor som nu. Den 

största ökningen består framför allt av bröd, godis, läsk och alkohol men även 

portionsstorleken har ökat. Människor idag förbrukar också mindre energi än tidigare vilket 

kan bero på stillasittande arbeten och att vardagsmotionen har minskat på grund av ökad 

dataanvändning och mer TV- tittande (Pellmer & Wramner, 2010). Eftersom övervikt 

fortsätter att öka kan en social normalisering aktualiseras i samhället (Strᴓmmen et al., 2015). 

Övervikt kan leda till följdsjukdomar som sömnapné, typ 2- diabetes, högt blodtryck, värk i 

rygg och leder, hjärt- kärlsjukdomar, depression, ångest och cancer. Vidare kan även 

komplikationer vid kirurgiska ingrepp ses, fertilitetsproblem samt svårigheter att utföra 

vardagssysslor. Flera olika faktorer kan bidra till övervikt så som biologiska, omgivningen, 

sociala, psykologiska, socio-demografiska och socioekonomiska (Dohle, Hartmann & Keller, 

2014; Fisher & Al-Oballi Kridli, 2013; Murillo, Ali, Carmack & Doss, 2016; Pellmer & 

Wramner, 2010; Wang et al., 2013). Övervikt och dess följdsjukdomar för med sig stora 

ekonomiska påföljder, konsekvenserna drabbar både individen och samhället. Övervikt kan 

till exempel medföra ökad sjukfrånvaro, psykisk ohälsa och diskriminering i samhället 

(Pellmer & Wramner, 2010). För att arbeta ekonomiskt effektivt med överviktiga är 

livsstilsrådgivning som leder till hälsofrämjande levnadsvanor betydelsefullt (Hallberg, 2010). 

Primärvården anses vara den enhet som har störst möjlighet att förmedla kunskap om 

levnadsvanor, återkommande kontakt med patienter ökar möjligheten för livsstilsrådgivning. 

Patienter som upplyses om sin övervikt kan i större utsträckning gå ner i vikt än de som inte 

upplyses. Distriktssköterskor spelar en nyckelroll inom primärvården gällande 

livsstilsrådgivning och anses vara den mest passande professionen för denna uppgift (The 

Counterweight Project Team, 2004). Forskning visar även att distriktssköterskor är lämpliga 

då det gäller livsstilsrådgivning till patienter som är drabbade av sjukdomar till följd av 

övervikt som till exempel hjärt-kärlsjukdomar (Driehus et al., 2012).  

 

2.1.1 Screening av övervikt 

För att lättare upptäcka, medvetandegöra och därmed behandla övervikt kan klassificering för 

kroppsmassa BMI (Body Mass Index) användas (Fisher & Al-Oballi Kridli, 2013; Pellmer & 

Wramner, 2010; The Counterweight Project Team, 2004). Forskning visar att missuppfattning 
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av sin egen vikt är ett vanligt förekommande problem (Murillo et al., 2016; Strᴓmmen et al., 

2015). BMI beräknar relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen 

kroppsvikt i kilo dividerat med kroppslängden i kvadratmeter. Ett BMI mellan 18 - 24,9 anses 

vara normalt, 25 – 30 räknas som övervikt och ett värde på över 30 som fetma. Måttet skiljer 

dock inte på muskel- och fettmassa vilket anses vara en svaghet (Fisher & Al-Oballi Kridli, 

2013; Pellmer & Wramner, 2010; The Counterweight Project Team, 2004). En studie visar att 

endast 28 % av distriktssköterskor mäter BMI regelbundet (Kable et al., 2015).  

2.2 Livsstilsrådgivning 
Vem bär ansvaret för vår hälsa? Hur lär vi oss leva hälsosamt? Och hur vägleder vi andra 

(Kostenius & Lindqvist, 2006)? Människans livsstil är av stor betydelse för vår fysiska och 

psykiska hälsa. Detta kan omfatta våra levnadsvanor som till exempel kost och motion. Det är 

viktigt att med hjälp av rådgivning stödja människor som vill förbättra sin livsstil då hälften 

av all ohälsa kan härledas till vår valda livsstil. En livsstilsförändring är dock inte alltid så 

enkel. Förändringar behöver göras på individnivå och föregås av rådgivning vad gäller 

levnadsvanor, vid till exempel viktreducering är det inte tillräckligt med endast kostråd 

(Barte, Veldwijk, Teixeira, Sacks & Bemelmans, 2014; Ohlson, 2011; Wang et al., 2013). En 

studie visar att livsstilsrådgivning där fokus läggs på kost och fysisk aktivitet är det mest 

optimala behandlingsalternativet vid övervikt (Burke & Wang, 2011). Förändringarna bör 

inriktas på människans värderingar och beteenden, de får dock inte vara så stora att de 

framkallar ohälsa eller obehag. Alla människor har personliga resurser som är kopplade till 

vår hälsa och livsstil. Genom livsstilsrådgivning kan människor få en ökad kunskap och 

förståelse för hur vår livsstil påverkar vår hälsa (Barte et al., 2014; Ohlson, 2011; Wang et al., 

2013). Livsstilsrådgivning är en process som ger människor ökade möjligheter att ta kontroll 

över sin hälsa och förbättra den. För att uppnå en känsla av hälsa behöver människan 

identifiera och bli medveten av de faktorer som kan äventyra hälsan, vilja tillfredsställa sina 

behov och initiera de förändringar som krävs. Livsstilsrådgivning är en primärpreventiv insats 

och har i avsikt att eliminera riskfaktorer som kan orsaka sjukdom eller skada, behandlingen 

bör vara fortlöpande för optimalt resultat (Burke & Wang, 2011; Pellmer & Wramner, 2010). 

En hållbar livsstilsförändring grundar sig i en inre motivation vilket innebär att stärka 

människans tilltro till sin förmåga och att främja en positiv självuppfattning. Detta kan 

tillfredsställas genom olika motiv, vilket kan beskrivas genom att människor har olika motiv 

till förändring. Till en början kan till exempel viktreducering vara det viktigaste motivet men 

över tid kan det istället bli avslappning, välbefinnande och att ha åstadkommit något positivt 

vilket ofta upprätthåller livsstilsförändringen på sikt (Hallberg, 2010). Med hänsyn taget till 

ovanstående text är det av stor vikt med ett holistiskt synsätt vilket innebär ett intresse för hela 

människan och dennes livsmiljö (Ohlson, 2011). I distriktssköterskans kompetens ska 

förmåga att stärka patienternas hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt ingå. Vidare beskrivs 

distriktssköterskans ansvar som att främja, skydda, återställa hälsa och förebygga sjukdom 

samt minska förekomsten av de vanligaste sjukdomarna (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008).  

2.2.1 KASAM – en känsla av sammanhang 

En hög grad av KASAM stärker förmågan till en positiv livsstil och därmed bevarad hälsa. 

Aaron Antonovskys teori känsla av sammanhang – KASAM innefattar tre huvudbegrepp, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor hanterar påfrestningar olika och 

enligt Antonovsky beror denna skillnad på upplevelse av sammanhang. När vi upplever 

sammanhang blir de påfrestningar vi utsätts för förståeliga, de kan till och med vara 

hälsofrämjande. Kärnan i KASAM är begriplighet vilket handlar om i vilken utsträckning 

omvärldens information är begriplig. Med hög begriplighet kan information sättas i ett 

sammanhang och till och med förutses. För att hantera de påfrestningar människor utsätts för 
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krävs en hanterbarhet vilket innebär att ha tillräckliga resurser. Detta kan vara personliga 

egenskaper, kunskapsnivå och ekonomi men även hur det sociala nätverket ser ut. Hög grad 

av hanterbarhet gör att livet inte upplevs som orättvist eller att människan faller offer för 

omständigheterna. Hög grad av meningsfullhet är motiverande och livet upplevs som 

meningsfullt. För att uppnå meningsfullhet krävs delaktighet vilket innebär att aktivt påverka 

de händelser som skapar dagliga erfarenheter. Vad har detta för mening för mig? Varför ska 

jag göra detta? Människor med hög grad av meningsfullhet engagerar sig och utsätter sig för 

utmaningar (Antonovsky, 2005; Kostenius & Lindqvist, 2006; Ohlson, 2011; Pellmer & 

Wramner, 2010).  

2.2.2 Kommunikationsteori enligt Carl Rogers 

Carl Rogers grundprinciper kan bidra med förtroende och tillit, vilket är grunden för god 

kommunikation, mellan de som samtalar. Carl Rogers var en psykoterapeut som arbetade med 

samspelet mellan människor. Samtal mellan sjuksköterskor och människor ska enligt Rogers 

präglas av tre grundläggande inslag vilka ytterligare kan utveckla kommunikationen. Det 

första är att lyssna inkännande och vara empatisk till andra människor vilket innebär en 

förmåga att känna med andra människors upplevelser, tankar och känslor. Det andra är att 

vara ärlig och säga precis vad du tycker. Det tredje och sista inslaget är att inta en 

accepterande hållning till den du samtalar med. Detta kan beskrivas genom att den andra 

människans uttryck är hennes och inte något jag vill ta ifrån henne, den andra människans 

upplevelser accepteras. Utöver acceptans, empati och ärlighet behöver samtalen kompletteras 

av att du ska känna dig hemma. Du ska ha något att säga den du talar med och inte famla efter 

orden. Samtalen kan därför behöva förberedelse. Gott om tid ska planeras för alla samtal, 

studier visar att sjuksköterskans samtalstid ofta är kort och att andra arbetsuppgifter väntar 

samtidigt som ledningsstöd saknas (Rogers, 1951; Sandberg, 2014).  

2.3 Initiera samtal om levnadsvanor 
Distriktssköterskors arbete möjliggör upptäckt av ohälsa hos människor och kan tidigt 

förebygga ohälsa genom hälsofrämjande insatser (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008). Hälso- och sjukvårdspersonal behöver, i större utsträckning än de gör idag, för att 

förebygga sjukdomar relaterade till ohälsosamma levnadsvanor ställa frågor om dessa 

(Socialstyrelsen, 2011). Människor med övervikt besöker oftare vården vilket anses vara ett 

optimalt tillfälle för livsstilsrådgivning (Van Dillen, Noordman, Van Dulmen & Hiddink, 

2015). Överviktiga människor inser ofta att de löper ökad risk för utveckling av 

följdsjukdomar, trots detta kan en hållbar livsstilsförändring vara svår att uppnå (Strᴓmmen et 

al., 2015), vilket skulle kunna bero på tidigare beskrivna orsaker. Distriktssköterskor har en 

unik möjlighet att hjälpa överviktiga människor genom att sprida den kunskap och 

information som finns med fördelarna av en hälsosam livsstil (Fisher & Al-Oballi Kridli, 

2013; Stahre, 2006). I en studie uppger 68 % av distriktssköterskorna att de anser 

livsstilsrådgivning angående övervikt vara deras ansvar (Kable et al., 2015). Vidare förklarar 

distriktssköterskorna att de har flera möjligheter att ge livsstilsrådgivning men att kunskapen 

sviktar och vidare utbildning inom området krävs för optimala förutsättningar. Många är till 

exempel osäkra på vilka kostråd som kan rekommenderas (Green, McCoubrie & Cullingham, 

2000; Kable et al., 2015). Socialstyrelsen menar att det är ledningens ansvar att utveckla och 

följa upp olika riktlinjer och verktyg för att identifiera och fråga om ohälsosamma 

levnadsvanor. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha verktyg för att initiera samtal, erbjuda 

åtgärder och hänvisa vidare (Socialstyrelsen, 2011).   

2.3.1 Etik och levnadsvanor 

I samtal om levnadsvanor är det viktigt att reflektera angående etik och moral. Vem 

bestämmer vad som är en hälsosam livsstil? En stor fråga i folkhälsoarbetet är om det är etiskt 
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försvarbart att människor påtvingas information om hälsorisker, men är det etiskt försvarbart 

att inte informera om hälsorisker? Det kan uppstå en etisk konflikt mellan samhällets 

skyldighet att informera om hälsorisker och den enskildes rätt att fritt bestämma över sig själv 

och sina handlingar (Hallberg, 2010; Pellmer & Wramner, 2010). Det är därför viktigt att när 

hälso- och sjukvårdspersonal initierar samtal om levnadsvanor är lyhörda för patientens 

inställning, det finns annars en risk att patienten upplever samtalet som integritetskränkande. 

Är patienten till exempel inte motiverad kan samtalet med fördel fortsätta vid ett annat 

tillfälle. Ett hälsofrämjande förhållningssätt är särskilt viktigt i samtal om levnadsvanor där 

invanda beteenden och vardagliga rutiner behöver förändras, patienten känner sig då 

respekterad och lyssnad på med stärkt självförtroende (Socialstyrelsen, 2011). I 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning står det beskrivet att arbetet ska bedrivas med ett 

hälsofrämjande förhållningssätt som ska vara holistiskt och etiskt. Ett etiskt försvarbart samtal 

innebär att se patienten som unik, bevara hennes integritet, autonomi, att arbeta 

patientcentrerat och att stärka samt stödja individen (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008). All livsstilrådgivning ska vara etisk försvarbar och respektera ovanstående begrepp. 

2.4 Modell för viktkontroll 
The Counterweight Project Team (2004) har tagit fram en modell för hantering av 

viktnedgång eftersom praktiska riktlinjer och åtgärder gällande övervikt är bristfälligt. 

Modellen består av fyra steg, granskning och behovsbedömning på enheten, utbildning och 

träning för personalen, patientundervisning av distriktssköterska och utvärdering. Med 

granskning och behovsbedömning menas att en insamling av relevant forskning och aktuella 

behandlingsstrategier som finns på enheten i nuläget görs. Personalens kunskap, attityder, 

självförtroende och vilja att behandla överviktiga patienter undersöks. Identifiering av lokala 

behov och feedback på dessa kan öka motivationen hos personalen och bidra till önskade 

resultat. Utbildning och träning för personalen innebär att diskutera och hantera olika 

behandlingsmöjligheter på enheten. Genom att belysa övervikt, dess konsekvenser och 

nuvarande behandlingsstrategier på varje enhet kan en ökad förståelse bidra till en bestående 

förändring samt implementera en strukturerad hantering av viktnedgång. 

Distriktssköterskornas utbildning består av ett träningsprogram som fokuserar på ett 

strukturerat angreppssätt där ämnen som överviktsscreening, riktlinjer, kostrådgivning, fysisk 

aktivitet, strategier för beteendeförändring, medicinering, patientundersökning och etiska 

dilemman inkluderas. Träningsmanualer till utbildningarna finns och en instruktion för 

modellen medföljer. Olika inlärningsmetoder används, inkluderat problembaserat lärande med 

scenario, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Distriktssköterskorna erhåller 

kontinuerligt stöd fram till att önskad kunskapsnivå uppfylls, vilket kan ta upp till sex 

månader. Patientundervisning med distriktsköterska innebär att alla patienter initialt blir 

erbjudna livsstilsrådgivning under minst tre månader, individuellt eller i grupp. Individuella 

samtal kan utföras på två olika sätt, målsättning eller strukturerade kostråd, beroende på 

patientens situation. Målsättningen sker i samarbete mellan patient och distriktssköterska, 

överenskommelsen ska gälla kostråd och livsstilsförändringar. Syftet med samtalet är att 

patienten ska göra små men permanenta förändringar i livsstilen, vilket lättast uppnås med 

delmål. En målsättande modell är att föredra för att uppnå en hållbar livsstilsförändring. 

Kostråden ska baseras på patientens ålder, kön, vikt och fysiska aktivitet. Grupprådgivning 

erbjuds patienter som en del av behandlingen. Träffarna inkluderar samtal om viktnedgång, 

kostrådgivning, matinköp, matlagning, snabbmat, fysisk aktivitet och återfallsprevention. 

Forskning visar att grupprådgivning kan bidra till bättre viktnedgångsresultat än individuell 

rådgivning. Råd om fysisk aktivitet inkluderas i både individ- och gruppsamtal, patienterna 

uppmanas till trettio minuters fysisk aktivitet dagligen. Målet baseras på möjlig 

vardagsmotion, till exempel att parkera bilen femton minuter från arbetet. Att använda sig av 
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ökad fysisk aktivitet i viktnedgångsprogram rekommenderas och bidrar till en hållbar 

viktnedgång. Kärnan i denna viktnedgångsmodell är beteendeförändring. Uppföljande samtal 

rekommenderas då det är svårare att behålla vikten än att gå ner i vikt. Den sista fasen i 

viktnedgångsmodellen är utvärdering, denna inkluderar mätning av enhetens prestation och 

patientresultat för att möjliggöra och förbättra det fortsatta omhändertagandet av överviktiga 

patienter. Utvärderingen fortlöper kontinuerligt under två års tid, vilket inkluderar bland annat 

riktlinjer på enheten, patientens vikt, blodtryck, blodfetter och blodsocker. Modellen lämpar 

sig väl inom primärvården och är effektiv för att förändra människors beteende, en viktig 

aspekt är att den ska kunna användas vid rutinbesök.  

3 Problemformulering 

 

Övervikt har under senare år utvecklats till en epidemi som orsakar flera följdsjukdomar. 

Konsekvenser av detta blir ohälsa för människan, ökad belastning för sjukvården och ökade 

kostnader för samhället (Pellmer & Wramner, 2010). I distriktssköterskors 

kompetensbeskrivning står det beskrivet att de nationella målen är att främja fysisk, psykisk 

och social hälsa, förebygga sjukdom samt återställa hälsa. För att uppnå de nationella målen 

behöver distriktssköterskor uppmärksamma förändringar i hälsotillståndet och vidta åtgärder 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Utbildningsplan för specialistsjuksköterske-

programmet – distriktssköterska, 2013). Patienter har rätt att få information om ohälsosamma 

levnadsvanor för att skapa en möjlighet att förebygga sjukdom. I tidigare forskning uppger 

patienterna som besöker vården samtal om levnadsvanor som något positivt (Socialstyrelsen, 

2011; The Counterweight Project Team, 2004). Initiativ till att ställa frågor och diskutera om 

levnadsvanor bör tas även när det inte finns en nära koppling till de besvär eller den sjukdom 

patienten söker för (Socialstyrelsen, 2011). Trots ovanstående finns risk att livsstilsrådgivning 

utförs i bristande omfattning av distriktssköterskor till överviktiga vuxna som söker 

vårdcentral för andra besvär. Detta kan leda till att andra åtgärder prioriteras istället för att 

behandla övervikten som är den grundläggande orsaken till besvären. Författarna anser att 

distriktssköterskor enligt professionens kompetensbeskrivning bör erbjuda livsstilsrådgivning 

till alla överviktiga vuxna som ett led i det hälsofrämjande arbetet. Omhändertagandet av 

överviktiga vuxna inom primärvården skulle med hjälp av studien kunna optimeras och 

därmed bidra till ett friskare samhälle. 

4 Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av livsstilsrådgivning med 

överviktiga vuxna som söker vårdcentral för andra besvär. 

5 Metod 

 

Studiens ansats var kvalitativ för att få ta del av respondenternas personliga erfarenheter. Den 

kvalitativa ansatsen belyser det unika i händelser och situationer, hur de i verkligheten erfars 

och är konstruerade (Polit & Beck, 2008). Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

frågeformulär. 

5.1 Datainsamling 
Primärvårdschefer och avdelningschefer på vårdcentralerna där studien genomfördes 

kontaktades för ett godkännande och formellt tillstånd. Frågeformulären lämnades till 

avdelningscheferna som vidarebefordrade dessa till distriktssköterskorna, information 

lämnades även vid arbetsplatsträffar. Information om studien fanns på frågeformulärets första 
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sida (Bilaga 1), där även informerat samtycke lämnades. Plats för telefonnummer fanns så att 

författarna kunde kontakta respondenterna för eventuella frågor, vilket ej behövdes. En 

pilotstudie gjordes innan frågeformulären lämnades ut för att se om frågorna uppfattades 

korrekt eller om något behövde ändras för att få ett resultat som svarade mot studiens syfte. 

Pilotstudien inkluderade två distriktssköterskor som arbetade på vårdcentraler, vilka var 

exkluderade från studien. Frågeformulären höll god kvalitet och var därför inte nödvändiga att 

korrigera. Frågeformulären var möjliga att besvara under en till två veckor för att sedan 

samlas i receptionen på respektive vårdcentral, utan att någon annan kunde ta del av svaren. 

Frågeformulären hämtades av författarna.  

5.1.1 Urval 

Respondenterna i studien var distriktssköterskor anställda på vårdcentraler i Blekinge. 

Inklusionskriterierna var att de genomgått en specialistutbildning till distriktssköterska och 

arbetade på vårdcentraler i Blekinge. Exklusionskriterierna var privatägda vårdcentraler då 

förutsättningarna skulle vara detsamma för alla respondenter i studien.   

Totalt lämnades 110 frågeformulär varav 33 besvarades. Svarsfrekvensen var 30 %. Av de 33 

respondenterna var 32 kvinnor och 1 man. Medelåldern var 44 år. Av respondenterna hade 13 

stycken arbetat som distriktssköterska 0-5 år, 7 stycken 5-10 år, 9 stycken 10-20 år och 4 

stycken mer än 20 år. Antal år på nuvarande arbetsplats var i medel 6 år.    

5.1.2 Kontextbeskrivning 

På vårdcentralerna i Blekinge där studien genomfördes arbetar distriktssköterskor med olika 

arbetsuppgifter så som telefonrådgivning, mottagning, bokade besök och administration. Det 

erbjuds också flera mottagningar där distriktssköterskorna är specialiserade på området som 

till exempel Astma/KOL, Livsstil, Diabetes, Hjärtsvikt och Inkontinens.  

5.1.3 Frågeformulär 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett semistrukturerat frågeformulär (Bilaga 2) 

utarbetat av författarna för att uppnå studiens syfte, efter att ha granskat litteratur och tidigare 

forskning med liknande metod. Frågeformuläret bestod av 16 frågor, 5 av frågorna hade 

bestämda svar för att bland annat kunna beskriva vilka respondenterna var. De resterande 11 

frågorna var semistrukturerade där respondenterna hade möjlighet att ge öppna svar. Frågorna 

handlade om distriktssköterskornas erfarenheter av livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna 

som söker vårdcentral för andra besvär.  

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Analysen av det insamlade materialet genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Metoden innebär att texter tolkas och används vanligen inom vårdvetenskap (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Texterna utgick från respondenternas erfarenheter och 

analyserades förutsättningslöst. Fokus ligger på beskrivande variationer av likheter och 

skillnader i textinnehållet (a.a). Författarna hade erfarenhet av vårdcentraler efter arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Insamlad data analyserades utifrån etablerad metodik (Henricson, 2012; Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Utifrån detta användes centrala begrepp under analysprocessen 

vilka var analysenhet, meningsenhet, kod, kondensering, abstraktion, underkategori och 

kategori. Alla frågeformulär betraktades som en analysenhet och var tillräckliga för att 

analysera. Meningsenheter var den del av texten som var meningsbärande och utgjorde 

grunden för analysen. Med sitt gemensamma budskap kunde texten kondenseras från flera 

meningar till ord som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Kondenseringen 

gjorde texten kort och lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevarades vilket 
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utgjorde underlaget för kodningen. Texten abstraherades genom att tillföras koder som sedan 

ställdes samman i underkategorier och kategorier. Koderna var en kort sammanställning som 

beskrev meningsenhetens innehåll och formulerades med ett enda eller några få 

sammanhängande ord. Koder med liknande innehåll utgjorde grunden för underkategorierna 

och kategorierna (a.a). Ett exempel bifogades (Bilaga 3). 

Författarna läste igenom frågeformulären ett flertal gånger, först enskilt sedan tillsammans, 

för att därefter reflektera över samt diskutera resultatet. Därmed kunde en överensstämmande 

tolkning av texten uppnås (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

5.3 Statistisk analys 
Deskriptiva variabler som kön, ålder, antal aktiva år inom yrket och antal år på nuvarande 

arbetsplats samlades in via frågeformulären (Bilaga 2). En statistisk analys genomfördes med 

variablerna för att se om något samband kunde identifieras mellan till exempel ålder och 

kunskap. Manuell uträkning användes för bearbetning av variablerna.  

5.4 Etiska överväganden 
För att bedöma etiska överväganden i studier som involverar människor ska en granskning 

hos en etisk kommitté genomföras (World Medical Association Declaration of Helsinki, 

2013). Författarna genomförde en egengranskning hos etikkommittén sydost, vilket visade att 

vidare etisk granskning inte var nödvändigt. Det är författarnas skyldighet att med respekt 

skydda respondenternas integritet och rätt till självbestämmande under studiens gång (a.a). 

Respondenterna fick klar och tydlig information om vilka författarna var, studiens syfte och 

hur deltagandet skulle gå till. Information lämnades även om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst fick välja att avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring, allt insamlat 

material hanterades konfidentiellt (Bilaga 1). Frågeformulären samlades i sekretesskuvert. 

Endast författarna och studiens handledare hade tillgång till frågeformulären, vilka förstördes 

efter studien. 

6 Resultat 

6.1 Livsstilsrådgivning var en komplex situation 
6.1.1 Varierande erfarenhet och kunskap 

Några av de tillfrågade distriktssköterskorna arbetade som diabetes- eller livsstilssköterska 

och tyckte att livsstilsrådgivning var en stor del av arbetet. Några ansåg att erfarenheten av 

livsstilsrådgivning var sparsam och att detta endast gavs på livsstilsmottagning. En del 

beskrev att de inte hade någon erfarenhet alls. 

”Jag brinner för detta, önskar alla gjorde det…” Distriktssköterska 32 

”Har livsstilssamtal på egen mottagning” Distriktssköterska 12 

”Inte mycket…” Distriktssköterska 7 

Ungefär hälften av distriktssköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap, erfarenhet 

och kompetens för att samtala om levnadsvanor när sjukdomar och ohälsa var relaterat till 

övervikt. Livsstilsmottagning fanns på några av de vårdcentraler som ingick i studien. 

6.1.2 Distriktssköterskornas upplevda ansvar 

Alla de tillfrågade distriktssköterskorna förutom en ansåg att det var deras ansvar att samtala 

om levnadsvanor och erbjuda livsstilsrådgivning. Några av distriktssköterskorna beskrev att 

livsstilsrådgivning inte alltid erbjöds trots professionens hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande ansvar. Några ansåg att det endast var deras ansvar om patienterna 

själva sökte vård för övervikt eller om hälsan påverkades negativt. Vidare beskrevs ansvaret 

som att vara behjälplig om patienterna själva önskade livsstilsrådgivning eller att hänvisa till 

livsstilssköterska, dietist eller läkare. Flera av distriktssköterskorna hänvisade till patienternas 

egenansvar, dock menade en distriktssköterska att patienterna själva kanske inte såg vad de 

gjorde för fel. Någon tyckte också att samhället skulle arbeta mer hälsofrämjande. Vidare 

beskrevs att sjukvården kunde göra mycket men distriktssköterskorna och patienterna 

behövde hjälpas åt för att nå en förändring.  

”Jag har en hälsofrämjande profession och bör göra det bästa för varje patient” 

Distriktssköterska 11 

”Vi ska arbeta förebyggande vilket inte görs…” Distriktssköterska 18  

”Om patienten önskar samtalet är det mitt ansvar. Om patientens hälsa påverkas av 

övervikten är det mitt ansvar” Distriktssköterska 23 

Om patienterna kunde förstå sambandet mellan goda levnadsvanor och hälsa med hjälp av 

råd, enkla tips och information ansåg distriktssköterskorna också att livsstilsrådgivning var 

deras ansvar. Vidare beskrevs det vara primärvårdens ansvar att arbeta med primärprevention, 

både distriktssköterskorna och läkarna. Distriktssköterskorna ansågs dock vara den profession 

med mest kunskap angående livsstilsrådgivning och därför ha det största ansvaret.  

”Kan jag då hjälpa patienten att förstå sambandet och ge råd om hur dennes hälsa kan 

förbättras så anser jag att det är mitt ansvar ja” Distriktssköterska 2 

6.1.3 Svårt att ändra beteende utan motivation 

Distriktssköterskorna såg en svårighet i att bryta patienternas mönster när de inte var mentalt 

inställda på förändring, vanor eller beteenden som patienterna haft i flera år ansågs vara svåra 

att ändra. 

”… svårt att förändra beteende man haft i flera år” Distriktssköterska 16 

En distriktssköterska nämnde att patienterna ville att sjukvården skulle åtgärda åkomman 

relaterad till övervikt utan att de själva skulle behöva göra några ansträngningar och att 

patienterna kunde uppleva distriktssköterskorna som tröttsamma vid försök till 

livsstilsrådgivning. Några distriktssköterskor beskrev också att patienterna kunde vara 

medvetna om sin övervikt men inte alltid kopplade detta till ohälsa och att de själva kunde 

drabbas. 

”En del tycker att man är tjatig och inte ska hålla på. De vill att man ska fixa åkomman utan 

att de ska behöva göra några ansträngningar”  

Distriktssköterska 2 

”Vi vet men det händer inte mig syndromet är ett faktum” Distriktssköterska 5 

Vidare beskrevs en svårighet att nå fram om ingen uttalad önskan fanns. Distriktssköterskorna 

poängterade att flera patienter inte var mottagliga vilket kunde bero på motivation eller deras 

mentala inställning till övervikten. De patienter som var medvetna om sin övervikt kunde vara 

mer mottagliga än de som var i förnekelse. Motivationen styrde både hur livsstilsrådgivningen 

mottogs och hur hållbar livsstilsförändringen blev. Vid brist på motivation hos patienterna 

menade distriktssköterskorna att nya försök fick göras vid annat tillfälle. Att motivera 

patienterna till viktnedgång upplevdes som svårt men de patienter som hade ett mål 
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motiverades lättare. Målet kunde vara att bli smärtfri, mindre andfådd eller genomgå en 

operation. Patienterna som träffade distriktssköterskorna på egen mottagning gällande 

diabetes, astma/KOL och blodtryck var i större utsträckning mottagliga till livsstilsrådgivning. 

Detta ansåg distriktssköterskorna bero på att patienterna var medvetna om sambandet mellan 

sjukdomar och livsstil.  

”Olika beroende på aktuell motivationsgrad, alla är inte lika motiverade just vi det tillfället. 

Då får man ta upp det vid nästa besök igen” Distriktssköterska 3 

”Viktnedgång kan vara avgörande för att patienten ska genomgå ex. knä eller höftoperation. 

Denna patientgrupp tar gärna hjälp att ändra livsstil” Distriktssköterska 11 

”Kändes som patienten skämdes vilket absolut inte var min mening. Pat sökte för värk i knäna 

vilket jag tror kommer från övervikten, men kändes som patienten kändes motiverad efter vårt 

samtal” Distriktssköterska 27 

”Patienten var inte alls mottaglig. Patienten var nöjd med sin vikt och ville inte gå ner i vikt” 

Distriktssköterska 4 

Vidare beskrevs att överviktiga vuxna troligtvis tog till sig informationen och fick ett ökat 

medvetande om sin livsstil. Flera patienter ville ha hjälp och information då de inte visste hur 

de skulle gå tillväga. En del patienter upplevdes ha kunskapen men behövde hjälp att hitta 

vägen till en hälsosammare livsstil. Patienterna lyssnade på råden och var delaktiga i 

livsstilsrådgivningen. Vidare var det viktigt att fråga om patienternas kunskap om 

levnadsvanor och att kartlägga tidigare upplevelser samt försök till förändring. En 

distriktssköterska beskrev dock att patienterna kunde vara motiverade till 

livsstilsrådgivningen utan att sedan förändra sina levnadsvanor. Flera distriktssköterskor 

beskrev vikten av målsättning, kontinuerlig uppföljning och utvärdering för en hållbar 

livsstilsförändring. 

”Patienten var okunnig och behövde informeras om alla saker som kan orsaka detta. Denna 

patient kunde genom kunskap om motion, kost, livsstil minska sitt blodtryck och kunde till slut 

minska sin medicinering” Distriktssköterska 4 

”Reaktionen har varit positiv men tror det rinner av rätt fort” Distriktssköterska 12 

6.1.4 Patienterna upplevde livsstilsrådgivning som positivt trots känsligt ämne 

Distriktssköterskorna beskrev att samtal om levnadsvanor kunde vara kränkande och 

förbjudet att prata om. Nästan alla distriktssköterskorna hade haft livsstilsrådgivning med en 

överviktig vuxen som sökt vårdcentral för andra besvär. En del patienter reagerade med 

förnekelse, någon upplevdes besvärad och en annan skämdes. Patienter som skämtade under 

samtalet tolkades av distriktssköterskorna vara lätt besvärade. Många trodde också att 

patienterna skulle reagera negativt på livsstilsrådgivning och beskrev tankar som att slå 

dövörat till och en känsla av påhopp. Flera av distriktssköterskorna beskrev att det kändes fel 

att ta upp övervikten om patienten sökte för andra besvär, det var lättare om besvären kunde 

relateras till övervikten. Några kunde även uppleva en rädsla inför samtal angående 

viktnedgång. Trots detta beskrev distriktssköterskorna livsstilsrådgivning som något bra och 

att de försökte fånga upp patienter med övervikt. En distriktssköterska poängterade att 

patienterna förväntade sig att samtal om levnadsvanor skulle tas upp som ett led i det 

hälsofrämjande arbetet. 

”Känns som detta ämne är lite förbjudet att prata om och att man kränker…” 

Distriktssköterska 27  
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”Anledningen de söker för måste på något vis vara knutet till en livsstilsfråga. Annars blir det 

nog mer en känsla av påhopp. Om de söker för högt blodtryck – helt korrekt att samtala kring 

livsstil. Söker de för halsont el UVI blir det konstigt att ta upp” Distriktssköterska 25 

”En viss rädsla för att ta upp vissa ämnen, så som viktnedgång, finns”  

Distriktssköterska 9 

”Vi sänder konstiga signaler till våra patienter om vi ej talar om detta – de förväntar sig 

oftast det” Distriktssköterska 33 

Distriktssköterskornas erfarenheter var att samtalets inledning var av betydelse för 

livsstilsrådgivningen, det var viktigt att känna av situationen så att patienterna inte blev 

upprörda av ämnet. De poängterade också vikten av att vara lyhörda och ödmjuka. Flertalet av 

de tillfrågade distriktssköterskorna ansåg att patienterna var positiva till livsstilsrådgivning 

och att samtala om sina levnadsvanor, en distriktssköterska beskrev att patienterna upplevde 

tacksamhet efter livsstilsrådgivningen. Flera patienter önskade även återbesök för uppföljning.  

”Här måste man känna in vad som kan diskuteras utan att patienten tar illa upp” 

Distriktssköterska 33 

”De är ofta tacksamma om man lägger fram det på ett ödmjukt sätt” Distriktssköterska 32 

”Det gällde astma/kol patient som skulle andas lättare utan övervikt. Pat höll med och tog det 

positivt” Distriktssköterska 17 

6.2 Önskan om förändring på arbetsplatsen 
6.2.1 Ej prioriterat av arbetsgivaren 
Distriktssköterskorna uppgav att livsstilsrådgivning ej var prioriterat på vårdcentralerna och 

att resurserna var begränsade. Detta ansågs bero på tidsbrist och att livsstilsrådgivning var ett 

svårt område. En distriktssköterska beskrev att hälsofrämjande åtgärder var det minst 

prioriterade, vidare uppgav en annan distriktssköterska att livsstilsrådgivning med överviktiga 

vuxna som sökte för andra besvär inte fanns.  

”Att det tyvärr ej prioriteras eller finns tid för” Distriktssköterska 9 

”På Vårdcentraler i dagens läge så upplever jag att det hälsofrämjande arbetet är det jag 

jobbar minst med” Distriktssköterska 31 

”Vi har inte livsstilsrådgivning med vuxna som söker vc för andra besvär”  

Distriktssköterska 21 

”I en perfekt värld hade det funnits mycket mer åtgärder och mer tid att arbeta 

förebyggande” Distriktssköterska 12 

Flera av de tillfrågade distriktssköterskorna poängterade att en förändring inom primärvården 

skulle kunna optimera omhändertagandet av överviktiga vuxna. Förändringarna som beskrevs 

var att alla vårdcentraler borde ha en livsstilsmottagning eller möjlighet att boka patienterna 

till livsstilssköterska, gruppaktiviteter anordnade av vårdcentralen samt förutsättningar för 

livsstilsrådgivning gällande tid och kunskap. En önskan om att alla professioner på 

vårdcentralen arbetade mot samma mål uttrycktes. Distriktssköterskorna beskrev också ett 

behov av fler anställda och intresserade distriktssköterskor då bemanningsproblemen orsakade 

att överviktiga vuxna inte fick den hjälp de behövde då de ännu inte ansågs vara sjuka.  
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”Jag önskar större vikt lades på livsstilsrådgivning utifrån arbetsgivaren” 

 Distriktssköterska 9 

”Att alla har samma tänk…” Distriktssköterska 32 

”Primärvården behöver mer resurser för att hinna jobba mer förebyggande” 

Distriktssköterska 24 

”Vid bemanningsproblem är detta en av de grupper, då de inte är sjuka, som kan ha svårt att 

komma till i vården” Distriktssköterska 29 

”Mer dsk anställda för att vi ska få utrymme att arbeta med människor innan dom blir sjuka, 

alltså PRIMÄRPREVENTION” Distriktssköterska 16 

6.2.2 Riktlinjer behövdes för ett optimalt omhändertagande 

Flertalet av de tillfrågade distriktssköterskorna uppgav att inga praktiska riktlinjer fanns på 

vårdcentralerna för överviktiga vuxna som sökte för andra besvär, ett fåtal var dock osäkra. 

Några beskrev att de bokade nytt besök till patienterna för rådgivning inom kort tid och andra 

bokade patienterna till livsstilssköterska eller livsstilsmottagning. En distriktssköterska 

uppgav att hon tog emot patienter för livsstilsrådgivning och uppmanade sina kollegor att 

hänvisa patienterna dit på grund av stort personligt intresse. Då inga lokala riktlinjer fanns 

använde sig flera distriktssköterskor av Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets riktlinjer. 

”Vi har inga lokala riktlinjer men som distriktssköterska följer vi ju socialstyrelsens riktlinjer 

om att frågan bör lyftas till patienter med övervikt” Distriktssköterska 2 

Distriktssköterskorna ansåg att riktlinjer behövdes då livsstilsrådgivning var viktigt. Flera 

beskrev en osäkerhet för när, var och hur livsstilsrådgivningen skulle utföras. Förslag på 

riktlinjer var att alltid ta vissa kontroller som till exempel vikt och längd, standardiserade 

redskap för att lyfta frågan, jobba efter och följa upp, samtala om kost och motion, en 

handlingsplan som alla är informerade om och kunskap om när remiss ska skickas till dietist. 

En distriktssköterska beskrev att en metod för att erbjuda livsstilsrådgivning och väcka 

intresse hos patienterna skulle kunna vara att dela ut en broschyr där BMI antecknades och 

enkla råd om bland annat motion och kost fanns samt hur de skulle gå tillväga för att boka ny 

tid för livsstilsrådgivning.  

”Livsstilsrådgivning är viktigt!” Distriktssköterska 33   

”BMI över viss nivå eller ohälsa relaterad till livsstil skulle automatiskt generera kontakt med 

livsstilsdsk” Distriktssköterska 16 

6.2.3 Utbildning krävdes för att möjliggöra livsstilsrådgivning 

Flertalet av distriktssköterskorna ansåg att mer utbildning om livsstilsrådgivning behövdes, 

med inriktning på kost och samtalsmetoder. Kontinuerlig kompetensutveckling ansågs vara 

nödvändigt trots goda grundkunskaper. En önskan att arbetsgivaren skulle erbjuda utbildning 

inom ämnet uttrycktes. Vidare beskrevs att övervikt och dess följdsjukdomar var ett växande 

folkhälsoproblem vilket därför gjorde det aktuellt samt ökade behovet av kunskap och 

utbildning enligt distriktssköterskorna.    

”Men vi behöver hela tiden fylla på med ny kunskap och få en vitaminkick av ny information” 

Distriktssköterska 33  

6.2.4 Mer tid för livsstilsrådgivning 

Nästan alla de tillfrågade distriktssköterskorna ansåg att det inte fanns någon tid för 
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livsstilsrådgivning vilket kunde bero på stort flöde av patienter, brist på bokningsbara tider 

och en pressad vardag. Tiden fick prioriteras på de besvär patienten sökte för. Om 

livsstilsrådgivning skulle ges ansåg distriktssköterskorna att mer tid behövdes för att kunna 

fördjupa sig och fokusera på varje patient. 

”TID TID TID!!” Distriktssköterska 25 

”Tyvärr saknas tid till detta viktiga arbete…” Distriktssköterska 16 

”Man måste ha tid avsatt, övervikt är ett komplext problem som man ej löser på 5 minuter” 

Distriktssköterska 19 

Några distriktssköterskor ansåg ändå att tid fanns. De uppgav flera möjligheter att samtala om 

levnadsvanor som till exempel vid blodtryckskontroller. Även om tiden beskrevs som 

begränsad kunde ämnet lyftas. Distriktssköterskorna ansåg också att små, enkla tips kunde 

vara bra och att tänka stort inte alltid var nödvändigt. Om tidsbristen var ett faktum nämnde 

distriktssköterskorna att patienterna kunde bokas på återbesök eller till livsstilssköterska. 

”Ibland kan tiden vara knapp men jag kan alltid så ett frö” Distriktssköterska 20 

”Tyvärr styr tiden, söker patienten för något annat är de det man har fokus på. Men många 

återbesök skulle kunna bokas för de som är i behov av livsstilsrådgivning”  

Distriktssköterska 4 

Ingen av de tillfrågade distriktssköterskorna kontrollerade vikt, längd eller BMI kontinuerligt 

på patienterna som sökte vårdcentral för andra besvär än övervikt. Flertalet uppgav att 

orsaken var tidsbrist men att det även kunde upplevas som kränkande. Några tyckte att 

kontroll av BMI var av liten betydelse utan vidare livsstilsrådgivning och att värdet inte var 

det viktigaste, utan levnadsvanorna. De flesta distriktssköterskorna ansåg dock att kontroll av 

BMI kunde innebära en start, det skulle bli lättare och kännas mer naturligt att ta upp ämnet. 

Många av de besvär patienterna sökte för på vårdcentralerna kunde relateras till övervikt och 

ohälsosamma levnadsvanor. Ett högt BMI ansågs göra övervikten tydlig för patienterna och 

kontrollerna kunde innebära att fler patienter uppmärksammades, blev medvetna och därmed 

erbjöds livsstilsrådgivning. Vidare beskrevs att BMI kunde uppmärksamma en viktförändring 

som på sikt bidrog till ohälsa, ge information om riskzonen patienterna befinner sig i, vara bra 

som utvärderingsmått och förenkla arbetet med överviktiga patienter. 

”Ja det är klart det skulle förenkla arbetet med livsstilsrådgivning. Men det finns tyvärr ingen 

tid att prata livsstil i samband med att pat söker för andra besvär” Distriktssköterska 22 

”Frågan om de önskar rådgivning och stöttning kan komma mer naturligt”  

Distriktssköterska 21 

”Det kan ju vara att personen har skygglappar gällande övervikten och på detta sätt få upp 

ögonen” Distriktssköterska 10 

6.2.5 Behov av samarbete med andra professioner 

Flera av de tillfrågade distriktssköterskorna ansåg att det fanns ett behov av samarbete med 

andra professioner så som läkare, dietist, psykolog, kurator och KBT-terapeut för ett optimalt 

omhändertagande av överviktiga vuxna. Med detta menade distriktssköterskorna att 

patienterna var i behov av både samtalsterapi och information angående levnadsvanor. Vidare 

beskrevs att olika professioner inom sjukvården tillsammans behövde hjälpas åt för att fånga 

upp patienterna och leda dem till en livsstilssköterska. Dock menade en distriktssköterska att 
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teamarbetet kunde fördröja processen angående livsstilsrådgivning då patienterna slussades 

mellan olika instanser, därför uttrycktes en önskan om en livsstilsmottagning där alla 

professioner var samlade. 

”Olika kompetenser och professioner ökar förutsättningarna att på ett adekvat sätt fullfölja 

en skräddarsydd plan för varje enskild individ” Distriktssköterska 2 

6.3 Livsstilsrådgivning ansågs vara viktigt 
6.3.1 Livsstilsrådgivning behövdes men erbjöds inte alltid 
Nästan alla distriktssköterskorna ansåg att det fanns ett behov av livsstilsrådgivning, en ansåg 

dock att inget behov fanns om patienterna inte själva sökte för det. Flera av 

distriktssköterskorna beskrev att de avstått från livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna 

som sökt vårdcentral för andra besvär trots att det funnits ett behov. Detta kunde bero på ovan 

nämnda områden som tidsbrist, brist på kunskap, att det inte var prioriterat av arbetsgivaren 

eller i relation med patientens andra besvär, ej mottaglig patient, rädsla för att förlora 

patientens förtroende, psykisk ohälsa eller stress. Även faktorer som kultur och språk kunde 

göra att livsstilsrådgivning inte erbjöds. Vidare beskrevs att den kliniska blicken kunde säga 

att livsstilsrådgivning borde avstås. En distriktssköterska beskrev att livsstilsrådgivning vid ett 

tillfälle inte togs upp då patienten inte haft förtroende för vården. Trots ovanstående faktorer 

beskrev distriktssköterskorna att de ändå försökte samtala om levnadsvanor när situationen 

krävde det. 

”Just då var det inte prio 1…” Distriktssköterska 2 

”Känns i luften. Om man nämner något… Huggs av…” Distriktssköterska 32 

”Det finns individer som sökt för annat och där man har känt, inte här och nu” 

Distriktssköterska 16 

6.3.2 Fångar helheten 

Med hjälp av livsstilsrådgivning där kroppen ansågs behandlas som en helhet kunde syftet 

med arbetet i primärvården uppnås. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder 

spelade stor roll för distriktssköterskorna som profession. Några av distriktssköterskorna 

beskrev att hälso - och sjukvården skulle arbeta utifrån lokala och nationella riktlinjer för en 

hälsofrämjande vård samt tänka utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

”Livsstilsrådgivning är en stor del i att arbeta hälsofrämjande” Distriktssköterska 9 

”Skulle vara bra för att fånga helheten. Det är viktigt att behandla hela kroppen och inte bara 

ex högt bltr” 

Distriktssköterska 10 

6.3.3 Möjliga fördelar av livsstilsrådgivning 

Alla distriktssköterskor kunde se fördelar genom att arbeta preventivt med hjälp av 

livsstilsrådgivning. Fördelarna kunde vara på individ och samhällsnivå. Människorna skulle 

vara friskare med mindre följdsjukdomar relaterade till övervikt, sjukvården skulle vara 

mindre belastad och samhället skulle må bättre. Övervikt kunde också orsaka en stor 

samhällsekonomisk belastning. En distriktssköterska beskrev preventivt arbete som en 

självklarhet.  

”Jag tror att vi skulle kunna förebygga många sjukdomar genom tidiga hälsofrämjande 

åtgärder” Distriktssköterska 1 
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”Skulle vara mycket värdefullt för vår befolkning och den enskilde personen om vi förstår 

innebörden och efterföljer en hälsosammare livsstil vad det gäller tobak, vikt, motion, alkohol 

och stress” Distriktssköterska 20 

Med livsstilsrådgivning kunde sjukdomar som högt blodtryck, diabetes typ 2, ledvärk, 

trötthet, smärttillstånd, hjärt-kärlsjukdomar, förslitningsskador, artros, psykisk ohälsa, kirurgi, 

komplikationer efter operationer och fetma förebyggas. Patienter med till exempel astma 

kunde må bättre av mindre viktbelastning och patienter med högt blodtryck kunde slippa 

medicinering. Med livsstilsrådgivning ansåg distriktssköterskorna att patienterna kunde 

påverka sin egen hälsa positivt och därmed få en ökad livskvalitet. Vidare beskrevs att 

friskare patienter kunde innebära mindre besök hos sjukvården vilket skulle öka 

tillgängligheten för de sjuka som var i störst behov av vården samt bättre arbetsförhållanden 

för personalen. 

”Minska stora folkhälsoproblem som tex fetma, diabetes, hypertoni, hjärtproblem” 

Distriktssköterska 16 

”Minskat lidande för patienten och minskade kostnader för slutenvården -> ökad 

tillgänglighet för de mest sjuka” Distriktssköterska 6  

Flertalet av de tillfrågade distriktssköterskorna ansåg att sjukvården kunde underlättas med 

hjälp av förebyggande arbete och livsstilsrådgivning. Genom primärprevention kunde 

livsstilsrelaterade sjukdomar minska, ta mindre resurser av sjukvården, minska stress för 

personalen, öka patientsäkerheten samt bidra till minskade kostnader för sjukvården och 

samhället. En distriktssköterska poängterade att sjukvården kunde lägga mer tid, pengar och 

energi på effektiv vård om belastningen i sjukvården kunde minska genom att 

livsstilsrådgivning prioriterades. Någon distriktssköterska ansåg dock att flera hälsofrämjande 

åtgärder redan fanns och att stora resurser lades på dessa insatser i onödan då patienterna 

många gånger visade ointresse för att förändra sina levnadsvanor.  

”Långsiktigt tror jag att vården skulle kunna underlättas om vi på VC fick mer möjlighet att 

arbeta förebyggande” Distriktssköterska 31 

”Mindre stress för personalen ger ökad patientsäkerhet och mindre frånvaro bland 

personalen” Distriktssköterska 2 

Nästan alla distriktssköterskor poängterade ändå att samhället skulle må bättre, att 

livsstilsrelaterade sjukdomar skulle minska och att samhället i längden skulle spara pengar 

genom att arbeta preventivt med livsstilsrådgivning. 

”Samhället kommer vara en mer välmående grupp” Distriktssköterska 27 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning används vanligen intervjuer som datainsamling. För- och nackdelar 

diskuterades med en intervjustudie, en nackdel var att författarna aldrig tidigare genomfört 

intervjuer. Om intervjuer skulle använts var intervjuer med öppna frågor mest aktuellt, denna 

typ av intervju är flexibel då öppna frågor eller frågeområden formuleras i en guide för att 

användas som stöd under intervjun (Henricson, 2012). Författarna ansåg dock att en 

enkätstudie med semistrukturerade frågor skulle ge liknande resultat och valdes därför som 
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datainsamling i studien. Med frågeformulär kan information från ett stort antal människor 

samlas in under kort tid (a.a), vilket sågs som en fördel. Med intervjuer skulle studien haft 

färre respondenter. Fördelar med intervjuer och nackdelar med frågeformulär är att intervjuer 

möjliggör stödfrågor om svaren behöver vidareutvecklas (a.a). Därför valde författarna att på 

informationsbladet ha med kontaktuppgifter så att möjlighet fanns för författarna att kontakta 

respondenterna. Vidare framkom en svårighet med intervjuer på grund av bland annat rådande 

tidsbrist i primärvården vid kontakt med primärvårdschefer och avdelningschefer på 

respektive vårdcentral. Då tidsramen för studien även var begränsad var användning av 

frågeformulär att föredra eftersom de är mindre tidskrävande och enklare att använda sig av 

än intervjuer (Ejvegård, 2009).  

För att uppnå en tillräcklig svarsfrekvens inkluderades hela Blekinge i studien. Då 

svarsfrekvensen trots detta var låg förlängdes tiden för inlämning till två veckor på några 

vårdcentraler och flera påminnelser gjordes, två påminnelser anses vara behövda för att uppnå 

en god svarsfrekvens (Henricson, 2012). Motivation till varför studien är viktig ska medfölja 

frågeformulären och få frågor är att föredra då det ökar chansen till en hög svarsfrekvens. En 

acceptabel svarsfrekvens anses vara 70-75 % (a.a), vilket inte uppnåddes i studien där 

svarsfrekvensen endast blev 30 %. Den låga svarsfrekvensen kunde bero på ointresse eller 

stressig arbetsmiljö. Informationsbrevet som medföljde frågeformulären ansåg författarna 

motivera till varför studien var viktig. Frågeformulären innehöll dock många frågor vilket 

skulle kunna ses som en bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen. Författarna tror att en 

högre svarsfrekvens hade kunnat uppnås om de personligen lämnat information via 

arbetsplatsträffar på alla vårdcentraler, vilket inte gjordes då tid var en bristvara. 

Genom att författarna tydligt beskrev urvalet ökar möjligheten för läsarna att bedöma studiens 

giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Alla respondenter fick samma frågor eftersom ett frågeformulär användes vilket underlättade 

analysen och gjorde svaren lättare att bearbeta samt jämföra då de redan från början var 

skriftliga (Ejvegård, 2009). När frågeformulären analyserades sågs att några av 

respondenterna besvarat flera frågor under en enskild fråga på grund av berättelser och breda 

svar. Detta ansågs inte minska trovärdigheten, utan gjorde det bara svårare för författarna att 

analysera och sammanställa resultatet. Författarna hade försökt eliminera faktorer som kunde 

orsaka missuppfattning genom pilotstudien. Analysen ansågs vara väl genomförd trots 

författarnas sparsamma erfarenheter av metoden vilket inte ansågs påverka studiens 

tillförlitlighet då den kvalitativa innehållsanalysen grundligt studerades innan analysen 

påbörjades. Analysarbetet beskrevs noggrant i metoden, ett exempel bifogades och citat 

användes för att ge en tydlig bild av analysen vilket anses öka möjligheten för läsarna att 

bedöma studiens giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Flera analysmetoder 

studerades och jämfördes, dock ansågs kvalitativ innehållsanalys vara mest passande då den 

används vid tolkning av texter. Eftersom författarna använde sig av konsensusförfarande och 

tillsammans analyserade texterna ökar möjligheten att bedöma studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet (a.a). 

Frågeformulär används vanligen inom kvantitativ forskning och orsakade därför en osäkerhet 

hos författarna inför resultatet. En nackdel med frågeformulär skulle kunna vara att svaren 

inte blir lika uttömmande som vid intervjuer. Författarna ansåg dock att frågeformulären var 

väl ifyllda samt att svaren var välutvecklade, användning av intervjuer hade sannolikt inte 

förändrat resultatet enligt författarna. Att besvara om resultatet uppnått en mättnad kan vara 

svårt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008) men frågeformulären ansågs enligt författarna 

inte längre tillföra någon ny information. Vid användning av frågeformulär kan fler 



16 
 

respondenter delta (Henricson, 2012), vilket ansågs bidra till en bredd i resultatet. Vidare 

användes citat i resultatet för att stärka studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008), författarna valde att koda citaten med numrerade distriktssköterskor för att 

visa en bredd genom hela resultatet då olika citat användes. 

Förförståelse kan innebära både hinder och möjligheter för att skapa ny förståelse. Allt vi 

tolkar och förstår görs utifrån vår förförståelse, alltså det vi redan har förstått (Henricson, 

2012). Då författarna hade tidigare erfarenhet från vårdcentraler fanns en viss förförståelse, 

detta ansågs dock vara bra då kunskap om det sammanhang i vilken studien är genomförd 

förutsätts vid tolkning av texter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). En fördel med 

frågeformulär kan vara att författarnas förförståelse inte påverkar respondenternas svar då de 

ej medverkar under ifyllandet, en nackdel kan dock vara att frågorna har utformats utifrån 

förförståelsen (Henricson, 2012). Detta kan ha bidragit till att utvalda områden fokuserats på 

medan andra förblivit dolda (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Författarna hade en 

kritisk reflektion angående förförståelsen under hela forskningsprocessen vilket medför en 

öppenhet för det som studeras (a.a), ett exempel var att författarna aktivt arbetade på att 

utelämna sina värderingar under studiens gång. Förförståelsen ansågs därför inte påverka 

utformandet av frågeformuläret, studiens analys och resultat. Genom att författarna beskrev 

föreliggande förförståelse och hur denna kan ha präglat studien stärks trovärdigheten 

(Henricson, 2012; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Författarna beskrev noggrant urval, datainsamling, analys och de omständigheter i den 

kontext studien är genomförd vilket ökar möjligheten för läsaren att bedöma om studien går 

att överföra till andra sammanhang (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  
 

7.2 Resultatdiskussion 

Primärvården prioriterade inte hälsofrämjande arbete vilket visade sig genom att 

distriktssköterskorna önskade en förändring på vårdcentralerna gällande livsstilsrådgivning 

Detta är arbetsgivarens ansvar (Socialstyrelsen, 2011). Livsstilsrådgivning beskrevs som 

nedprioriterat av arbetsgivaren. Detta på grund av att inga lokala riktlinjer fanns vilket 

distriktssköterskorna såg ett behov av. Vidare beskrevs att mer kunskap behövdes vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Green, McCoubrie & Cullingham, 2000; Kable et 

al., 2015), och kunde uppnås med hjälp av utbildning inom ämnet. I resultatet framkom flera 

gånger en uttalad tidsbrist vilket gjorde att resurserna för livsstilsrådgivning begränsades. En 

modell för hantering av viktkontroll består av fyra steg (The Counterweight Project Team, 

2004). I modellen ses likheter med resultatet i studien. Distriktssköterskorna önskade riktlinjer 

vilket är första steget i modellen. Steget tar även upp att personalens attityder och vilja att 

behandla överviktiga patienter bör undersökas. Genom att arbetsgivaren belyser övervikt och 

dess konsekvenser kan motivationen öka hos personalen vilket även distriktssköterskorna i 

studien såg ett behov av. Vidare önskades utbildning vilket är steg nummer två i modellen och 

högt prioriterat. Steg nummer tre och fyra i modellen är livsstilsrådgivning med 

distriktssköterska och utvärdering vilket i studien kunde innebära att mer tid behövdes för att 

möjliggöra samtal och uppföljning. Modellen är enligt forskning framgångsrik inom 

primärvården (a.a). Om vårdcentralerna implementerar ovanstående modell skulle 

omhändertagandet av överviktiga vuxna som söker vårdcentral för andra besvär sannolikt 

optimeras vilket ansågs vara viktigt för distriktssköterskorna i studien. 

Distriktssköterskorna i studien såg ett behov av samarbete med andra professioner för att 

optimera omhändertagandet av överviktiga vuxna inom primärvården. Om modellen av The 

Counterweight Project Team (2004) implementeras skulle behovet av samarbete med andra 
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professioner enligt författarna minska. Detta skulle kunna förenkla arbetet gällande 

livsstilsrådgivning då processen där patienterna slussades mellan olika instanser kunde 

förkortas och bidra till ett snabbare omhändertagande för patienterna. Distriktssköterskor 

besitter dock ett stort ansvarsområde varför författarna väcker frågan om livsstilsrådgivning är 

för omfattande för den enskilda distriktssköterskan?   

Distriktssköterskorna i studien beskrev en varierande kunskap och erfarenhet angående 

livsstilsrådgivning. Författarna kunde inte se något direkt samband mellan ålder, antal år inom 

yrket och kunskapsnivå under analysen av resultatet. Distriktssköterskorna som arbetade med 

diabetespatienter eller som livsstilssköterska hade mer erfarenhet än övriga. Erfarenheterna 

ansågs inte heller skiljas åt mellan könen, dock var endast en av distriktssköterskorna man.  

Distriktssköterskorna kontrollerade inte vikt, längd eller BMI kontinuerligt på patienter som 

sökte vårdcentral, vilket överensstämmer med en tidigare studie som visar att endast 28 % 

mäter BMI regelbundet (Kable et al., 2015). BMI används för att upptäcka, medvetandegöra 

och behandla övervikt (Fisher & Al-Oballi Kridli, 2013; Pellmer & Wramner, 2010; The 

Counterweight Project Team, 2004). Distriktssköterskorna i studien ansåg att tidsbrist var den 

största orsaken till att kontrollerna inte utfördes, dessa hade dock kunnat initiera och 

underlätta samtal om levnadsvanor. Om distriktssköterskorna haft mer tid avsatt för varje 

patient kunde fler överviktiga patienter uppmärksammas och erbjudas livsstilsrådgivning. 

Några distriktssköterskor i studien ansåg dock att det fanns flera tillfällen att initiera samtal 

om levnadsvanor även om tiden var begränsad vilket kan förankras i tidigare forskning som 

beskriver att överviktiga människor oftare besöker vården vilket är ett optimalt tillfälle för 

livsstilsrådgivning (Strᴓmmen et al., 2015; Van Dillen, Noordman, Van Dulmen & Hiddink, 

2015). Om tiden var begränsad kunde till exempel nytt besök bokas för livsstilsrådgivning. 

Slutsatsen av detta är att flera åtgärder eller påbörjan av livsstilsrådgivning skulle kunna 

genomföras utan förändring på arbetsplatsen. Detta anser författarna kunna bero på 

distriktssköterskornas olika intresse för ämnet.   

I resultatet framkom en rädsla för livsstilsrådgivning, hur patienterna skulle reagera och att 

motivation var viktigt för att förändra ett beteende. Antonovskys teori, känsla av sammanhang 

– KASAM innefattar tre huvudbegrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

(Antonovsky, 2005; Kostenius & Lindqvist, 2006; Ohlson, 2011; Pellmer & Wramner, 2010). 

Om begreppet KASAM tillämpas av distriktssköterskor på vårdcentralerna skulle 

livsstilsrådgivningen kunna underlättas och bidra till mottagliga, motiverade och friska 

patienter. Med begriplighet menar författarna att distriktssköterskorna behöver ge förståelig 

information vilket medför att patienterna kan sätta informationen i sitt sammanhang. Med 

hanterbarhet menar författarna att distriktssköterskorna med hjälp av livsstilsrådgivning kan 

bidra till att patienterna får en ökad kunskap gällande levnadsvanor. För att uppnå 

meningsfullhet krävs delaktighet vilket författarna anser kan uppnås genom 

livsstilsrådgivning där patienten tillsammans med distriktssköterskan kan påverka sin livsstil 

och hälsa. Hög grad av meningsfullhet är motiverande (a.a). Distriktssköterskorna i studien 

ansåg att motivation var en betydande faktor under livsstilsrådgivningen. Var patienten inte 

motiverad vid det aktuella tillfället kunde livsstilsrådgivningen fortsätta vid ett annat tillfälle, 

vilket även kan ses i litteraturen (Socialstyrelsen, 2011). Motivationen styrde både hur 

livsstilsrådgivningen mottogs och hur hållbar den blev, vilket kan förankras i litteratur där det 

beskrivs att en hållbar livsstilsförändring grundar sig i en inre motivation. Motivationen kan 

tillfredsställas genom olika motiv till förändring (Hallberg, 2010), detta beskrevs av 

distriktssköterskorna i studien som ansåg att patienter med ett tydligt mål var lättare att 

motivera. Patienter med till exempel smärtproblematik upplevdes av distriktssköterskorna ha 

en förståelse för hur den valda livsstilen påverkar vår hälsa vilket troligtvis beror på tydlig 
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information av sjukvården. Genom livsstilsrådgivning kan människor få en ökad kunskap och 

förståelse (Barte et al., 2014; Ohlson, 2011; Wang et al., 2013). Distriktssköterskorna beskrev 

att flertalet patienter troligtvis tog till sig livsstilsrådgivningen och fick ett ökat medvetande 

men att flera patienter trots detta ändå inte förändrade sina levnadsvanor. 

Distriktssköterskorna i studien ansåg att en hållbar livsstilsförändring var beroende av 

målsättning, kontinuerlig uppföljning och utvärdering vilket även kan ses i tidigare forskning 

(Burke & Wang, 2011; Pellmer och Wramner, 2010; The Counterweight Project Team, 2004). 

Flera av distriktssköterskorna upplevde en osäkerhet inför livsstilsrådgivning. I studiens 

resultat ses både likheter och ett behov av Carl Rogers synsätt gällande samspel mellan 

människor (Rogers, 1951; Sandberg, 2014). Livsstilsrådgivning var ett känsligt ämne och en 

rädsla för att samtala om levnadsvanor fanns, dock menar Carl Rogers att ärlighet är viktigt 

vilket författarna anser att distriktssköterskorna bör tillämpa. Som tidigare beskrevs var 

kunskap inom området en betydande faktor för distriktssköterskorna i studien. Carl Rogers 

poängterar att du ska känna dig hemma och inte famla efter orden vilket talar för att god 

kunskap är nödvändigt. Tid var enligt distriktssköterskorna en annan viktig del för att 

möjliggöra livsstilsrådgivning vilket även Carl Rogers betonar. Om distriktssköterskor 

använder sig av dessa grundprinciper gällande samspel mellan människor kan en optimal 

livsstilsrådgivning uppnås och bidra till mindre osäkra distriktssköterskor samt stimulera 

människor till att förbättra sina levnadsvanor.  

I studiens resultat framkom att distriktssköterskorna önskade en prioritering av 

hälsofrämjande arbete på vårdcentralerna då ohälsosamma levnadsvanor fortsatte att öka 

vilket överensstämmer med tidigare forskning där övervikt beskrivs som en global epidemi 

och den största kroniska sjukdomen världen över (Burke & Wang, 2011; The Counterweight 

Project Team, 2004). Övervikt kan orsaka flera följdsjukdomar och leda till konsekvenser 

som drabbar både individen och samhället (Pellmer & Wramner, 2010). Enligt 

distriktssköterskorna i studien kunde flera av dessa konsekvenser förebyggas om 

primärprevention som livsstilsrådgivning prioriterades där kroppen behandlades som en 

helhet. En studie visar att livsstilsrådgivning är det mest optimala behandlingsalternativet vid 

övervikt (Burke & Wang, 2011). Livsstilsrelaterade sjukdomar kunde minska, befolkningen 

kunde vara friskare och samhället skulle kunna spara pengar på en mindre belastad sjukvård 

vilket överensstämmer med litteratur som visar att livsstilsrådgivning kan minimera de 

ekonomiska följderna av övervikt (Hallberg, 2010).  

Vidare beskrev distriktssköterskorna i studien att primärvården hade stora möjligheter att 

arbeta preventivt men att resurserna för detta arbete inte var tillräckliga vilket enligt 

författarna är beklagligt då forskning visar att primärvården är den enhet som har störst 

möjlighet att förmedla livsstilsrådgivning. Forskning visar även att distriktssköterskor anser 

att livsstilsrådgivning är deras ansvar (Kable et al., 2015; The Counterweight Project Team, 

2004), vilket överensstämmer med studiens resultat. Distriktssköterskorna ansåg sig vara den 

profession med mest kunskap angående livsstilsrådgivning och därför vara den mest passande 

professionen för denna uppgift vilket överensstämmer med tidigare forskning som beskriver 

att distriktssköterskor spelar en nyckelroll gällande livsstilsrådgivning inom primärvården 

(The Counterweight Project Team, 2004). I distriktssköterskans profession ingår att främja 

hälsa och förebygga sjukdom samt minska förekomsten av de vanligaste sjukdomarna. Detta 

möjliggör upptäckt av ohälsa och kan därmed tidigt förebygga ohälsa genom preventiva 

insatser (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktssköterskorna i studien 

beskrev också sin profession som hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande dock framkom 

att livsstilsrådgivning många gånger var ett känsligt ämne som inte alltid tilläts att samtala 

om. Socialstyrelsen (2011) poängterar dock att hälso-och sjukvårdspersonal i större 
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utsträckning behöver ställa frågor om ohälsosamma levnadsvanor i sitt preventiva arbete. 

Personer som blir medvetna om sin övervikt kan i större utsträckning gå ner i vikt än de som 

inte blir upplysta (The Counterweight Project Team, 2004). Detta bör distriktssköterskorna i 

studien tillämpa för att bevara professionens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

identitet. 

Distriktssköterskorna i studien beskrev också en önskan om förändring på vårdcentralerna 

gällande gruppaktiviteter, detta kan styrkas med tidigare forskning som beskriver att 

grupprådgivning kan bidra till bättre viktnedgångsresultat än individuell rådgivning (The 

Counterweight Project Team, 2004).   

Det är viktigt att reflektera angående etik och moral i samtal om levnadsvanor. Är det etiskt 

försvarbart att påtvinga människor information om hälsorisker eller är det omvänt etiskt 

försvarbart att inte informera om hälsorisker (Hallberg, 2010; Pellmer & Wramner, 2010)? En 

distriktssköterska i studien beskrev att det vore konstigt om patienterna inte fick information 

om levnadsvanor då de förväntade sig det. Vidare ansåg några distriktssköterskor att det 

endast var deras ansvar samt att det skulle underlätta att erbjuda livsstilsrådgivning om 

patientens besvär var direkt kopplade till övervikten eller om patienten var drabbad av ohälsa. 

Detta talar emot Socialstyrelsen (2011) som menar att patienter har rätt att få information om 

ohälsosamma levnadsvanor för att skapa en möjlighet att förebygga sjukdom. Initiativ till att 

ställa frågor och diskutera om levnadsvanor bör tas även när det inte finns en nära koppling 

till de besvär eller den sjukdom patienten söker för. Patienter som besöker sjukvården 

upplever samtal om levnadsvanor som något positivt. Det är dock viktigt att hälso-och 

sjukvårdspersonalen är lyhörda för patienternas inställning för att undvika kränkning (a.a). 

Detta överensstämmer med studiens resultat där distriktssköterskorna beskrev vikten av att 

vara lyhörda och ödmjuka mot patienterna i samtal om levnadsvanor. Patienterna var ofta 

positiva och tacksamma till livsstilsrådgivningen samt önskade tid för återbesök och 

uppföljning.  
 

7.3 Konklusion 

Distriktssköterskorna ansåg att livsstilsrådgivning kunde vara ett känsligt ämne och ibland 

även upplevas som kränkande av patienterna. Trots detta var erfarenheterna att det var en 

viktig del av det hälsofrämjande arbetet som bedrevs inom primärvården. 

Distriktssköterskorna beskrev en önskan om att livsstilsrådgivning skulle prioriteras av 

arbetsgivarna genom ökad tid och utbildning samt riktlinjer för hur omhändertagandet av 

överviktiga vuxna som söker vårdcentral för andra besvär ska gå till. Livsstilsrådgivning som 

primärprevention skulle sannolikt bidra till en friskare befolkning, minskad belastning i 

sjukvården, välmående personal samt vara kostnadseffektivt för samhället. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat visade en önskan om förändring på arbetsplatserna gällande prioritering, 

utbildning och riktlinjer för ett optimalt omhändertagande av överviktiga vuxna som söker 

vårdcentral för andra besvär. Det vore därför intressant att implementera en beprövad 

hantering av viktnedgång och sedan undersöka hur omhändertagandet av överviktiga vuxna 

på vårdcentralerna utvecklas.  
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Bilaga 1 

Förfrågan till Dig som Distriktssköterska angående deltagande i en studie om Dina 

erfarenheter av livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna som söker vårdcentral för 

andra besvär. 

Vi är två studenter som läser till Distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet i Kalmar som ska 

genomföra en enkätstudie till vår magisteruppsats. Syftet med studien är att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter av livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna som söker 

vårdcentral för andra besvär. Av dina erfarenheter kan studien bidra till ökade möjligheter för 

hälsofrämjande arbete. Med detta avses ökad uppmärksamhet och därigenom ett optimalt 

omhändertagande av denna patientgrupp.  

Verksamhetschefer och enhetschefer har blivit kontaktade för godkännande av studiens 

genomförande. En etisk egengranskning har genomförts och blivit godkänd. Att delta i 

studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare 

förklaring. Insamlad information behandlas konfidentiellt och endast författarna samt 

handledaren kommer ha tillgång till materialet. Enkäterna förstörs efter studien. Ditt 

deltagande beräknas ta cirka 20 minuter. 

 

Här med intygar jag efter genomläsande av ovanstående information att jag vill delta i 

studien samt att jag kan bli kontaktad via telefon för vidareutveckling av mina svar. 

  

 

___________________________________               _________________________________ 

Namnunderskrift (tydlig text)  Telefonnummer (får uteslutas) 

 

___________________________________ 

Datum 

 

 

Vänliga hälsningar! 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta: 

 

Linda Falkmyr  Filippa Stenberg 

lk222bf@student.lnu.se  fm222ap@student.lnu.se 

076-8682078   073-7027556 

 

Handledare 

Christel Borg, Universitetslektor, Med. Dr. 

christel.borg@lnu.se 

0480-446083 

 

mailto:lk222bf@student.lnu.se
mailto:fm222ap@student.lnu.se
mailto:christel.borg@lnu.se


 
 

Bilaga 2 

ENKÄT OM DINA ERFARENHETER AV LIVSSTILSRÅDGIVNING MED 

ÖVERVIKTIGA VUXNA SOM SÖKER VÅRDCENTRAL FÖR ANDRA BESVÄR 

1. Är Du? 

 

Man  Kvinna 

2. Vilket år är Du född? ___________  

3. Antal aktiva år inom yrket som distriktssköterska? 

 

0-5år  5-10år         10-20år                   > 20år 

4. Hur länge har Du arbetat på din nuvarande arbetsplats? _______ år 

5. Kontrolleras vikt, längd eller BMI på alla patienter som söker vårdcentral? 

 

Ja   Nej  

 

Hur skulle ovanstående kontroller kunna inverka på livsstilsrådgivning med 

överviktiga vuxna som söker för andra besvär? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Anser du att det finns ett behov av livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna som 

söker vårdcentral för andra besvär? 

Ja    Nej  

7. Vilka är Dina erfarenheter av livsstilsrådgivning med denna patientgrupp? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Har du haft livsstilsrådgivning med en överviktig vuxen som sökt för andra besvär? 

Ja   Nej  

Om du svarade Ja på föregående fråga, hur reagerade patienten? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. På vilket sätt tror du att denna patientgrupp tar emot livsstilsrådgivning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Anser Du att det är Ditt ansvar som distriktssköterska att samtala om livsstil med 

överviktiga patienter? 

Ja   Nej  

Om du svarade Ja på föregående fråga, på vilket sätt är det ditt ansvar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Hur kan den komplexa situationen på Din arbetsplats påverka möjligheten till 

livsstilstrådgivning med denna patientgrupp? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Hur tror du att dagens vård kan förändras om hälsofrämjande åtgärder sätts in i tid? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Har du i någon situation känt att du velat samtala om den vuxnas övervikt men avstått? 

 

Ja   Nej  

Om du svarade Ja på föregående fråga, vad var orsaken till att du avstod? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att ha livsstilsrådgivning med 

överviktiga vuxna?  

 

Ja   Nej  

 

Om du svarade Nej på föregående fråga, på vilket sätt kan verksamheten bidra med 

detta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Finns det några praktiska riktlinjer för livsstilsrådgivning med överviktiga vuxna som 

söker för andra besvär på din arbetsplats? 

 

Ja   Nej  

Om du svarade Ja på föregående fråga, hur är riktlinjerna utformade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Om du svarade Nej på föregående fråga, har du några förslag på praktiska riktlinjer? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Har du något annat du vill tillägga? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Meningsenhet Kondensering Kod Under 

kategori 

Kategori 

Inga praktiska riktlinjer finns… 

Socialstyrelsens och 

livsmedelsverkets riktlinjer… nej 

det finns inga riktlinjer för de 

som söker för annat… inte säker 

då jag aldrig arbetar med ämnet… 

inte vad jag vet… vi har inga 

lokala riktlinjer men som 

distriktssköterska följer vi 

socialstyrelsens riktlinjer…  

Socialstyrelsens riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande 

metoder… finns säkert, har inte 

hunnit sätta mig in i de lokala 

riktlinjerna, ny på jobbet… inte 

vad jag vet… 

 

Inga lokala 

riktlinjer på 

arbetsplatsen 

 

Avsaknad 

av 

riktlinjer 

 

 

 

Riktlinjer 

behövdes för ett 

optimalt 

omhändertagande 

Önskan 

om föränd-

ring på 

arbets-

platsen 

 

Ska vi ge livsstilsrådgivning när 

de söker för andra besvär?... 

Bokar patienten till 

livsstilssköterska/mottagning… 

Jag tar själv dessa patienter på 

grund av intresse… Finns en spec 

sköterska som arbetar med 

livsstilsrådgivning, vi/jag ger bara 

kortare rådgivning… remiss till 

livsstilsmottagning… vi har en 

distriktssköterska som hjälper 

patienter med livsstilssamtal…  

 

 

När, var och hur 

ska livsstilsråd-

givning utföras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osäkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alla överviktiga eller höga bltr 

ska bokas till mig... kanske BMI 

kan skrivas in i en broschyr som 

sedan lämnas till patienten med 

enkla tips och möjlighet att boka 

tid till livsstilssköterska… BMI 

över viss nivå eller ohälsa 

relaterat till övervikt ska 

automatiskt generera kontakt med 

livsstilsdsk… Möjlighet att boka 

till livsstilsmottagning… en 

handlingsplan som alla är 

informerade om… Riktlinjer 

behövs… Enkla standardfrågor… 

alltid ta vissa kontroller… när 

remiss ska skickas för spec vård, 

dietistinsats… nytt besök för 

rådgivning inom snar framtid… 

redskap att lyfta frågan, jobba 

efter, följa upp… samtala om kost 

och motion…  

Förslag på 

riktlinjer 

 

 
 

Riktlinjer 

behövdes 

 


