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Abstrakt 
 

Bakgrund: Många människor i Sverige har ohälsosamma levnadsvanor vilket kan leda 

till kroniska sjukdomar, för tidig död och stora kostnader för samhället. 

Distriktssköterskor har en central roll i det hälsofrämjande arbetet och kan genom arbete 

på livsstilsmottagning stödja patienter att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av besök hos 

hälsokoordinatörer på hälsocentralers livsstilsmottagningar. 

Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats användes som metod. Datainsamlingen 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer och elva patienter deltog i studien. Data 

analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier. I kategorin Hälsokoordinatörers 

förhållnings- och arbetssätt beskrev patienterna vikten av ett bra bemötande och att 

kunna känna förtroende, att de fick stöd och uppmuntran, att de fick information och råd 

som var anpassade efter dem, samt vikten av uppföljning. I den andra kategorin 

Faktorer hos patienterna som påverkar motivationen framkom det att patienterna hade 

både inre och yttre faktorer i deras omgivning som påverkade dem och deras motivation 

vid besöken på livsstilsmottagningen. 

Slutsats: Det är svårt och tar tid att förändra sina levnadsvanor. Att få hjälp och stöd är 

därför betydelsefullt. Patienternas motivation är central vid livsstilsförändring. Som 

hälsokoordinatör är det viktigt att vara medveten om att patienters motivation påverkas 

av olika faktorer och att livsstilsrådgivningen måste individanpassas. 
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Abstract 

Background: Many people in Sweden have an unhealthy lifestyle which could lead to 

chronic diseases, premature deaths and large costs for society. District nurses have a 

central role in the health promotion work and can through their work at the lifestyle 

clinic encourage patients to change their unhealthy lifestyles. 

Aim: The aim of this study was to describe patients’ experiences of visits to the 

healthcoordinator at lifestyle clinics in primary health care. 

Methods: A qualitative design with inductive approach was used as method. The 

collection of data was conducted by semi-structured interviews and eleven patients 

participated in the study. Data was analyzed using manifest qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in two categories. In the category Healthcoordinators 

approach and way of working the patients described the importance of god treatment 

and being able to feel trust, to get support and encouragement, get information and 

advice that was adapted to them and also the importance of follow-ups. In the second 

category Factors affecting patients’ motivation it was revealed that patients had both 

internal and external factors that affected them at the visits to the lifestyle clinic. 

Conclusion: It is difficult and it takes time to change lifestyles. To receive help and 

support is therefore important. The patients’ motivation is central when changing 

lifestyles. As healthcoordinator it is important to be aware that patients’ motivation is 

affected by various factors and that lifestyle counseling has to be adapted to the patient. 

 

 

Keywords 

patients’ experience, unhealthy lifestyle, lifestyle counseling, healthcoordinator, 

primary health care 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

Tack 

Författarna vill tacka verksamhetschefer och hälsokoordinatörer som hjälpte till att 

rekrytera deltagare och gjorde på så vis det möjligt att genomföra studien. Vi vill också 

tacka de patienter som har deltagit och velat dela med sig av sina upplevelser. 

Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare. 
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1 Inledning 

I Sverige är det många som har ohälsosamma levnadsvanor. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) är det ca 30 % av Sveriges befolkning som rör sig för 

lite, ungefär 16 % har riskkonsumtion av alkohol och ca 13 % röker dagligen, i åldrarna 

16-84 år. Dessa levnadsvanor tillsammans med ohälsosamma matvanor kan leda till 

lidande för patienter, kroniska sjukdomar, för tidig död samt stora kostnader för 

samhället (Holm Ivarsson, 2014). Hälso- och sjukvården har en betydande roll för hur 

det hälsofrämjande arbetet utvecklas. En stor del (87%) av Sveriges befolkning är 

positiva till att få stöd med att förändra sina levnadsvanor (Sveriges kommuner och 

landsting, 2016). Distriktssköterskor har en viktig uppgift i att främja hälsa och 

förebygga sjukdom genom att stödja patienter till att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor samt stärka deras förmåga till egenvård (Distriktsköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). För att kunna utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet som 

distriktssköterskor gör, krävs kunskap om hur patienterna erfar deras arbete. 

2 Bakgrund 

2.1 Levnadsvanor och hälso- och sjukvårdens ansvar 
 

Varje år dör 38 miljoner människor världen över till följd av kroniska sjukdomar. De 

kroniska sjukdomarna som flest människor dör av är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, 

kroniska luftvägssjukdomar och diabetes. De kan orsakas av ohälsosamma 

levnadsvanor eller riskbeteenden så som rökning, otillräcklig fysisk aktivitet, 

ohälsosamma matvanor och riskbruk av alkohol. Ohälsosamma levnadsvanor kan 

orsaka fyra riskfaktorer vilka är övervikt/fetma, högt kolesterol, högt blodsocker och 

högt blodtryck som i sin tur ökar risken för kroniska sjukdomar. WHO har sedan 2013 

ett mål om att minska antalet förtida dödsfall i kroniska sjukdomar med 25 procent till 

år 2025 (World Health Organisation [WHO], 2015). För att målet ska kunna uppnås 

krävs att hälso- och sjukvården arbetar mer sjukdomsförebyggande, samtidigt som det 

är nödvändigt med många olika åtgärder på flera nivåer i samhället. Förändringar bör 

göras på både strukturell och politisk nivå genom exempelvis skattehöjningar på 

ohälsosamma produkter och att stadsplanera så att miljön gynnar fysisk aktivitet (Holm 

Ivarsson, 2014). 
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Den svenska folkhälsopolitiken har som mål att skapa förutsättningar i samhället för att 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen ska kunna uppnås. Där är hälso- och 

sjukvårdens hälsofrämjande arbete betydelsefullt. I början av 1980-talet lagstadgades 

det om ett nytt hälsopolitiskt synsätt i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården 

skulle då inte bara fokusera på att behandla sjukdom och skada, utan fick också en roll i 

att förebygga sjukdom och skada, samt att främja hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

WHO (2006) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller skada. 

Socialstyrelsen (2011) tar i sina nationella riktlinjer upp de fyra olika levnadsvanorna 

som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. De är tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor 

medför stora kostnader och kräver mycket resurser av hälso- och sjukvården, som därför 

bör erbjuda effektiva åtgärder mot dessa ohälsosamma levnadsvanor. Dagens hälso- och 

sjukvård behöver jobba både hälsofrämjande och med att förebygga sjukdomar, i större 

utsträckning än vad som redan görs (Socialstyrelsen, 2011). Även hos den som redan är 

sjuk kan hälsosammare levnadsvanor snabbt ge stora hälsovinster (Holm Ivarsson, 

2014). Distriktssköterskor har fördjupade kunskaper om hälsofrämjande arbete och har 

därmed en betydelsefull roll när det gäller att främja hälsa hos befolkningen 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

2.2 Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete syftar till att främja och bevara människors hälsa. Att arbeta 

sjukdomsförebyggande innebär att förebygga insjuknande och återinsjuknande (Holm 

Ivarsson, 2014). Hälsofrämjande är en process där människor får en möjlighet att öka 

kontrollen över och förbättra sin hälsa (WHO, 1986). Det hälsofrämjande arbetet 

handlar om att höja hälsostandarden för enskilda människor men också för samhället i 

stort. Det kan ske på många olika sätt bland annat genom olika organisationer i 

samhället och genom hälsofrämjande politik. Det hälsofrämjande arbetet inom hälso- 

och sjukvården har som mål att förebygga ohälsa, detta görs exempelvis genom 

vaccinering och personliga hälsokontroller (Scriven, 2013). Hälso- och sjukvården bör 

ge information om riskfaktorer och dess samband med ohälsa till patienter, men också 

ge stöd för att patienterna ska kunna upprätthålla en så god hälsa som möjligt (Holm 

Ivarsson, 2014).  
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För att förbättra och öka kontrollen över sin egen hälsa kan patienter få stöd genom 

hälsofrämjande samtal. Samtalet bör vara en stödjande dialog och utgå från patienternas 

egna uppfattningar om levnadsvanor, samt beakta deras motivation till förändring. I 

samtalet ska patienterna få kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling 

(Socialstyrelsen, 2011). I en studie gjord av Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson 

(2014) påvisades att olika strategier användes i samtal om hälsa och livsstil med 

patienterna. De strategier som användes för att stärka patienternas motivation till 

förändring och öka deras delaktighet var vägledning, inspiration, motivation och 

stöttning. Strategierna utgick ifrån patienterna och präglades därmed av ett 

förhållningssätt där patienterna var i centrum. Eriksson och Nilsson (2008) kom i sin 

studie fram till att en förutsättning för ett givande samtal är att patienterna känner sig 

välkomna och respekterade under mötet. Ett sätt att uppnå detta på är att patienterna tas 

emot i en lugn miljö och att undvika att bli avbrutna i samtalet. 

 

I en studie av Lambe och Collins (2010) framkom det att både läkare och 

distriktssköterskor upplevde att hälsofrämjande arbete var en viktig del inom 

primärvården, men att det fanns hinder. Det kunde vara tidsbrist, motstånd hos 

patienterna, brist på användbara verktyg och för lite träning i hälsofrämjande samtal. 

Läkare och distriktssköterskor var medvetna om värdet av livsstilsrådgivning som 

utgick ifrån patienterna, trots det så var de huvudsakliga strategierna som användes 

information och råd om hälsosam livsstil. Råd och information som lämnades ut till 

patienter som inte bett om det, skapade ofta motstånd och patienterna hade då svårare 

att ta till sig råden och informationen.  

 

2.2.1 Distriktssköterskans roll 

 

Distriktssköterskor ska ha ett hälsofrämjande synsätt för att stärka patienternas hälsa 

och förebygga sjukdom. De ska också kunna stödja patienterna till att vara delaktiga i 

vården och bidra till att stärka deras egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). I flera studier beskrev distriktssköterskor att de upplevde det som en 

lämplig arbetsuppgift för deras yrkeskategori att arbeta med hälsofrämjande arbete, som 

de dessutom kände sig motiverade och entusiastiska inför. De upplevde det dock som en 

svår uppgift och att det fanns hinder i form av brist på tid och resurser (Brobeck, 

Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Lambe, Connolly & McEvoy, 2008; Wilhelmsson 

& Lindberg, 2009). 
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Distriktssköterskors arbete vid livsstilsförändring handlar främst om att motivera, 

informera, ge råd, stötta och att följa upp. Det är också viktigt som distriktssköterska att 

ha medicinsk kunskap och egenskaper så som att vara lyhörd, engagerad, entusiastisk, 

samt att ha tålamod och empatisk förmåga (Persson, Rasmusson & Pennbrandt, 2015). 

Distriktssköterskor betonar också vikten av att respektera, lyssna på, se helheten och 

samarbeta med patienter vid livsstilsförändring. Att uppmuntra patienter att själva ta 

ansvar för sin livsstil beskrivs som betydelsefullt. Distriktssköterskorna upplever att de 

har en koordinerande funktion och en nyckelroll gällande det hälsofrämjande arbetet. 

Patienterna ska vara i fokus och distriktssköterskor ska stödja dem i att göra 

förändringar utifrån patienternas idéer och målsättningar. Att förändra sin livsstil tar 

lång tid och det är viktigt att inte pressa patienterna när de vill ändra sina levnadsvanor 

för att de ska lyckas. (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011; Wilhelmsson & 

Lindberg 2009). Då det tar tid påpekar även distriktssköterskor vikten av att patienterna 

får uppföljning. Om patienterna får återkomma till samma distriktssköterska kan 

förtroende skapas. Detta innebär att patienterna vågar öppna sig och prata om sina 

behov (Brobeck et al., 2013). En viktig faktor för att skapa en förtroendefull relation är 

att framföra information som är anpassad till patienterna och deras nivå. Det upplevs 

dock som svårt då det kräver pedagogisk kompetens och tid. Distriktssköterskor bör 

försöka undvika att kritisera, döma eller skuldbelägga patienter då detta förhindrar en 

förtroendefull relation (Eriksson & Nilsson, 2008). 

 

Distriktssköterskeledda mottagningar har visat positiva effekter, med ett arbete som 

bland annat omfattas av att förebygga och eliminera riskfaktorer så som exempelvis, 

hypertoni, höga blodfetter och ohälsosamma levnadsvanor. Att ha en helhetssyn är 

viktigt då patienterna sällan bara har en riskfaktor. I arbetet är det viktigt med 

tvärprofessionalitet och att patienterna har en aktiv roll, med utgångspunkt i ett 

förhållningssätt där patienterna är i centrum (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I en 

studie gjord av Tonstad, Søderblom Alm och Sandvik (2007), påvisades en mindre 

ökning av midjeomfånget (jämfört med kontrollgruppen) och en förbättring av 

patienternas blodfetter genom livsstilsförändring med stöd ifrån en 

distriktssköterskeledd mottagning. I en studie av Nymberg och Drevenhorn (2015) 

framkom det att distriktssköterskor på livsstilsmottagningar kunde ge patienterna 

möjligheter att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor och bekräfta deras hälsosamma 
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vanor. Det var viktigt med uppföljning och att patienterna fick stöd i sin 

livsstilsförändring.  

 

2.2.2 Livsstilsmottagningens arbete 

I Kalmar läns landsting har nästan alla hälsocentraler livsstilsmottagningar (Landstinget 

i Kalmar län, 2016a). Målet med livsstilsmottagningar är att genom teamarbete stödja 

patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor, enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

(2011) för sjukdomsförebyggande metoder. I patientmötet ska vård på eget ansvar och 

egenvård belysas. Distriktssköterskor/sjuksköterskor arbetar som hälsokoordinatörer 

och har en samordnande funktion i teamet och hälsokoordinatörer har därmed en 

betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet. De har utbildning i motiverande samtal 

och en fördjupad kunskap om levnadsvanors betydelse för hälsan. I teamet på 

livsstilsmottagningen ingår utöver hälsokoordinator även läkare, andra 

distriktssköterskor/sjuksköterskor med andra specialområden (exempelvis astma, 

diabetes eller blodtryck), tobaksavvänjare och psykolog/beteendevetare (Landstinget i 

Kalmar län, 2015).  

 

Hälsokoordinatörer ger råd och stöd om sunda levnadsvanor till patienter som är fysiskt 

inaktiva, överviktiga, rökare, snusare, har högt blodtryck, har höga blodfetter, har 

förhöjt blodsocker, har osunda alkoholvanor eller upplever problem med stress och 

sömn. Patienter kan bli remitterade av läkare, annan vårdgivare eller själva ta kontakt 

med livsstilsmottagningen. Mål med besöken och livsstilsförändringar sätts upp 

gemensamt av patienten och hälsokoordinatören. Vikt, midjemått, blodtryck, blodfetter 

eller blodsocker kan följas upp vid behov. På livsstilsmottagningen finns möjlighet till 

att få fysisk aktivitet på recept (FaR) för att komma igång med träning. 

Hälsokoordinatörens uppgift är således att stötta patienter till livsstilsförändring och att 

bibehålla sunda levnadsvanor, genom individuella samtal. Hälsokoordinatören erbjuder 

fyra besök under ett års tid med tre månaders mellanrum, men som kan anpassas utifrån 

patientens behov. En förutsättning för att livsstilsförändringar ska lyckas, är att 

patienterna är motiverade och själva vill göra förändring i sitt vardagliga liv 

(Landstinget Kalmar län, 2016b). Detta påvisades i en studie gjord av Jallinoja et al. 

(2007) där sjuksköterskor beskrev att patienters ovilja till livsstilsförändring var ett stort 

hinder när det gällde att förändra deras levnadsvanor.  
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2.2.3 Patienters erfarenheter av det hälsofrämjande arbetet 

 

Många människor vill prata om sina levnadsvanor, men också få stöd och hjälp med att 

förbättra dem (Holm Ivarsson, 2014). Patienter som själva tog initiativet till samtal om 

levnadsvanor eller uttryckte sin vilja att göra livsstilsförändringar erhöll oftast fler råd 

och tog också till sig dem på ett bättre sätt (Flocke, Kelly & Highland, 2009). Enligt 

Thomas, Bendtsen och Krevers (2014) hade varje patient egna förutsättningar som 

påverkade deras förväntningar av att förändra sin livsstil och vad det innebar att vara 

hälsosam. Patienternas vilja att genomföra livsstilsförändringar kunde påverkas av 

omgivningen, så som exempelvis familjen eller allvarliga hälsorisker. Viljan kunde 

också komma ifrån patienterna själva som då insåg sina egna behov och hade ett 

intresse för att vara hälsosamma. En förmåga att förändra sin livsstil och socialt stöd 

från omgivningen kunde ses som resurser vid livsstilsförändringar. Vidare beskrev 

Thomas et al. i sin studie fyra olika patienttyper: undergiven, mottagare, medarbetare 

och ledare. De undergivna patienterna var passiva och lade över ansvaret för sin hälsa i 

andras händer. Patienterna som beskrevs som mottagare var också passiva men kände 

dock att deras egen hälsa var deras ansvar. Medarbetarna var aktiva och kände att de 

hade ett egenansvar för sin hälsa, de hade både inre och yttre drivkrafter. De patienterna 

som beskrevs som ledare var aktiva och hade också ett egenansvar för sin hälsa. De 

hade inre resurser och drivkrafter som ledde till målsättningar och var mindre beroende 

av resurser ifrån omgivningen (Thomas et al., 2014). 

 

Nymberg och Drevenhorns (2015) studie, genomförd på livsstilsmottagning, visade att 

patienterna kände trygghet och att de fick insikt kring sina levnadsvanor samt att deras 

oro för att vara ohälsosamma minskade. I Persson och Fribergs (2009) studie insåg 

patienterna att deras livsstil var deras eget val och att ändra sina levnadsvanor var upp 

till varje individ. I samtalet med distriktssköterskor var det viktigt att kunna ställa frågor 

och få ärliga svar. Patienterna uttryckte också att det var viktigt att bli sedda som en 

unik individ och att dialogen skedde på en jämbördig nivå. Patienterna i Nymberg och 

Drevenhorns (2015) studie kände dock en besvikelse när deras förväntningar på 

besöken inte uppfylldes, exempelvis gällande för lite blodprovstagning och för lite 

uppföljning. Personkemin och relationen mellan patient och distriktssköterska 

upplevdes vara avgörande för hur besöket på livsstilsmottagningen utvecklades. 

Walseth, Abildsnes och Schei (2011) beskrev att en bra relation hjälpte patienterna att ta 

till sig och acceptera rådgivningen på ett bättre sätt. Patienterna tyckte att det var viktigt 



  
 

7 

att vårdgivaren kände till dem och deras situation, att de var öppna, ärliga, vänliga och 

konkreta. Att vårdgivaren hade både medicinsk kompetens och var en omtänksam 

person ökade patienternas motivation. Patienterna ville ha gott om tid och behövde 

upprepade uppföljningsbesök. De tyckte att det var svårt att ändra sin livsstil och ville 

därför ha hjälp. Råden som gavs ville patienterna skulle vara anpassade till deras 

livssituation. De ville få uppskattning när saker gick bra men också förståelse, 

rådgivning och uppmuntran när resultat uteblev. 

 

2.3 Teoretisk referensram 

Utgångspunkten i Dorothea Orems egenvårdsteori är att individer har den förmåga och 

motivation som krävs för att utföra handlingar med syfte att tillvarata och främja hälsa 

samt förebygga sjukdom. Målet med omvårdnaden enligt teorin är att hjälpa patienter så 

långt det är möjligt till självständighet i de olika handlingarna. Egenvårdsteorin består 

av tre delteorier; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012).  

 

2.3.1 Egenvård 

Egenvården delas upp i tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Egenvård omfattas av handlingar som individen själv tar initiativ till och 

gör för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Syftet med handlingarna är att möta 

individens egenvårdskrav och tillgodose egenvårdsbehov. Individer har universella 

egenvårdsbehov, dessutom finns också behov som påverkas av individens utveckling 

genom hela livet, men också av olika hälsoproblem (Orem, 2001).  

 

2.3.2 Egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist delas in i egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. För att kunna 

tolka sina egenvårdsbehov och planera sin egenvård krävs egenvårdskapacitet, då 

behövs kunskap, motivation, mentala och praktiska färdigheter. 

Egenvårdsbegränsningar kan omfatta begränsningar gällande kunskaper, nedsatt 

beslutsförmåga och nedsatt förmåga att genomföra handlingar som ger resultat. När 

egenvårdskravet blir större än egenvårdskapaciteten uppstår en obalans det vill säga 

egenvårdsbrist. Då kan individen behöva hjälp av exempelvis närstående eller 

omvårdnadspersonal (Orem, 2001).  
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2.3.3 Omvårdnadssystem 

Omvårdnadssystem innefattar också begreppen omvårdnadskapacitet och hjälpmetoder. 

För att utöva omvårdnad krävs omvårdnadskapacitet som omfattar kunskaper, attityder, 

färdigheter och egenskaper. I omvårdnaden kan olika hjälpmetoder användas 

exempelvis att vägleda, stödja och undervisa en annan person, samt skapa en 

utvecklande miljö. Stödjande och undervisande omvårdnadssystem används när 

patienten ska lära sig att utföra handlingar för att tillgodose sina egenvårdskrav (Orem, 

2001). 

 

3 Problemformulering 

Årligen dör 38 miljoner människor i världen som en följd av kroniska sjukdomar som 

kan orsakas av ohälsosamma levnadsvanor (WHO, 2015). Dessa bidrar även i Sverige 

till den mest samlade sjukdomsbördan. De medför lidande för patienter och stora 

kostnader för samhället. Mycket resurser krävs av hälso- och sjukvården och effektiva 

åtgärder som syftar till att främja patienters hälsa har därför stor betydelse 

(Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskor har en central roll i det hälsofrämjande 

arbetet. De ska stödja patienter till delaktighet i vården och stärka deras 

egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). För att kunna 

utveckla och förbättra hälsokoordinatörers hälsofrämjande arbete på 

livsstilsmottagningar krävs kunskap om hur patienter erfar besöken. 

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av besök hos 

hälsokoordinatörer på hälsocentralers livsstilsmottagningar. 

 

5 Metod 
 

5.1 Design 

Då studiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter av besök hos 

hälsokoordinatörer på livsstilsmottagningar, valdes kvalitativ design med induktiv 

ansats. Induktiv ansats kan användas vid kvalitativ design då patienters erfarenheter av 

ett fenomen ska beskrivas. Forskaren har då ett öppet förhållningssätt och har inte 

någon teori som utgångspunkt. En vanlig datainsamlingsmetod i en sådan studie är 

intervjuer, vilket författarna till denna studie valde (Henricson, 2012).  
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5.2 Urval 

I studien deltog elva deltagare. Ändamålsenligt urval användes, för att få deltagare som 

kunde ge utförliga beskrivningar av fenomenet och svara på studiens syfte (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Författarnas inklusionskriterier var att deltagarna vid intervjutillfället skulle ha 

genomfört minst två besök på livsstilsmottagningen eller ha avslutat sina besök på 

mottagningen för maximalt ett år sedan. Tre hälsocentraler kontaktades i ett landsting i 

sydöstra Sverige för att rekrytera deltagare, författarna tog sedan kontakt med ytterligare 

en hälsocentral för att utöka antalet deltagare. Verksamhetschefer fick via mail 

informationsbrev om studien (se bilaga A). De mailade i sin tur vidare 

informationsbrevet till ansvariga hälsokoordinatörer på livsstilsmottagningarna. 

Hälsokoordinatörerna tillfrågade patienter efter att de gett dem muntlig information om 

deltagande i studien. Om patienterna var intresserade av att delta lämnades skriftlig 

information ut (se bilaga B) och författarna tog sedan kontakt med deltagarna för att 

boka in tid och plats för intervju. På så vis fick alla deltagarna betänketid angående sitt 

deltagande, vilket rekommenderas av Sandman och Kjellström, (2014). 

 

5.3 Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av tio kvinnor och en man och kom från de fyra olika 

hälsocentralerna som kontaktades. De var i åldrarna 31-66 år, med en medelålder på 57 

år. Vid intervjutillfället hade de varit på livsstilsmottagningen två till åtta gånger, ingen 

hade avslutat besöken än. Två av de elva deltagarna kände till redan innan första 

besöket om att det fanns livsstilsmottagning där de kunde få hjälp med att förändra sina 

levnadsvanor.  

 

5.4 Datainsamling 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

används då författare vill vara säkra på att täcka in området som studeras. Författarna 

vet vad de vill fråga om men inte vad svaren blir (Polit & Beck, 2012). Vid 

semistrukturerade intervjuer får alla deltagare samma öppna frågor men samtidigt en 

möjlighet att berätta fritt. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning till de olika 
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deltagarna och dessutom finns utrymme för intervjuarna att ställa följdfrågor 

(Kristensson, 2014). Vid intervjuerna användes en frågeguide med först allmänna 

frågor/bakgrundsfrågor och sedan mer öppna frågor (se bilaga C). Första intervjun som 

författarna genomförde sågs som en provintervju för att testa intervjuguiden 

(Kristensson, 2014). Efter provintervjun ändrades ingenting i intervjuguiden då 

författarna ansåg att frågeguiden täckte in det aktuella området och gav svar på studiens 

syfte. Således inkluderades provintervjun i studien. Författarna uppmuntrade deltagarna 

att berätta fritt med egna ord utifrån frågorna och valt område. Följdfrågor användes 

som exempelvis ”kan du utveckla” och ”hur kändes det”, för att få fram mer detaljerad 

information vilket beskrivs av Polit och Beck (2012). Intervjuerna ägde rum under fyra 

veckor i mars och april 2016. Båda författarna deltog och intervjuerna tog mellan 15-40 

minuter. Tio av deltagarna intervjuades på olika bibliotek och en intervju genomfördes i 

deltagarens hem enligt dennes önskemål. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant gemensamt av författarna direkt i anslutning till intervjuerna. 

 

5.5 Dataanalys 

Kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Denna metod fokuserar på att tolka texter och beskriva variationer, 

genom att skillnader och likheter identifieras i textinnehållet.   

 

De transkriberade intervjuerna lästes först enskilt av båda författarna flera gånger för att 

få en känsla av textens helhet. Meningsenheter, det vill säga meningsbärande delar av 

texten som svarade på studiens syfte togs fram enskilt för att sedan diskuteras och 

kondenseras gemensamt. Vid kondenseringen förkortades texten utan att dess innebörd 

förändrades. Abstraktionen påbörjades genom att de kondenserade enheterna kodades, 

det vill säga att varje meningsenhet fick en etikett. De koder som hade något gemensamt 

bildade tillsammans underkategorier och kategorier. En kategori består av innehåll som 

har något gemensamt (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på analysprocessen 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel från analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…det har inte varit 

något pinsamt eller 

någonting utan vi har 

kunnat prata öppet 

och vi har haft våra 

dialoger och det är 

ingenting som jag 

har känt som negativt 

i alla fall. 

Det har inte varit 

något pinsamt, 

pratat öppet och 

haft dialoger. 

Inget negativt. 

Prata öppet i 

dialog 

Bemötande och 

förtroende 

 

 

 

 

…jag vet ju 

egentligen vad jag 

ska göra. Det är ju 

bara det att man 

måste få peppningen 

och det tycker jag att 

jag får här. 

Jag vet vad jag 

ska göra, men 

man måste få 

peppning. Det får 

jag här. 

Peppning Stöd och 

uppmuntran 

Hälsokoordinatörers 

förhållnings- och 

arbetssätt 

…så skulle man 

kanske vilja ha lite 

mer input vad det 

gäller kosten. Alltså 

kanske mer mängden 

mat och så. 

Vill ha mer input 

gällande kosten, 

mer mängden 

mat. 

Utförligare 

information 

om kosten 

Information och råd  

Samtidigt efter ett 

tag förstår man ju 

sambandet att det är 

ju upp till mig själv 

också. Det är ju så. 

Det gäller ju att ha 

den där, att skapa 

motivationen. Det är 

inte så lätt alltid. 

Det är upp till 

mig själv också. 

Det gäller att 

skapa 

motivationen. Det 

är inte så lätt 

alltid. 

Svårt med 

motivation 

Inre faktorer  

 

 

 

Faktorer hos 

patienterna som 

påverkar 

motivationen 

…det är ju 

omställningar i livet 

och så mycket i livet 

som påverkar. 

Omställningar  

och mycket i livet 

som påverkar. 

Livet 

påverkas 

Yttre faktorer  
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5.6 Forskningsetiska övervägande 

För att värna om människors grundläggande värden och rättigheter finns forskningsetik. 

I en magisteruppsats, krävs etiska reflektioner genom hela projektet. Krav på informerat 

samtycke och konfidentialitet bygger på respekt för människor och deras autonomi, att 

göra gott eller inte skada samt att vara rättvis. Dessa principer är grunden i 

forskningsetiken (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Innan studien påbörjades genomförde författarna en etisk egengranskning utformad av 

etikkommittén sydost (se bilaga D). För att minska risken av att deltagarna inte fick 

ordentligt med information om vad studien innebar, lämnades muntlig och skriftlig 

information ut till deltagarna. I informationen framgick att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan några negativa konsekvenser för 

dem. Då hälsokoordinatörerna hjälpte till att rekrytera deltagarna till studien fanns en 

risk att deltagarna skulle känna sig tvingade att delta eftersom de blev tillfrågade av sin 

vårdgivare. Författarna ansåg att risken minskade då författarna sedan själva kontaktade 

deltagarna för att boka tid och plats för intervjun. Deltagarna hade då haft betänketid 

kring sitt deltagande och samtidigt möjlighet att tacka nej utan att hälsokoordinatören 

hade någon vetskap om det. I studien avidentifieras materialet genom att 

personuppgifter byttes ut till siffror för att obehöriga inte skulle kunna identifiera 

deltagarna, detta för att skydda deras integritet. Materialet förvarades säkert och inlåst 

för att undvika spridning till obehöriga. Studiens resultat redovisas så att enskilda 

deltagare inte ska kunna identifieras (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Författarna ville ta del av patienternas erfarenheter av besök på livsstilsmottagningar för 

att kunna identifiera eventuella förbättringsområden av hälsokoordinatörers arbete och 

på så vis även gynna patienterna på livsstilsmottagningarna i framtiden. Författarna 

övervägde risker och eventuella obehag som deltagarna kunde utsättas för men 

upplevde inte att det fanns några stora risker och att nyttan därmed var större.  

 

6 Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier som visas i tabell 2. 

Resultatet kommer att presenteras med kategorierna och underkategorierna som rubriker 
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och underrubriker. För att belysa och förstärka resultatet används citat ifrån de 

avidentifierade intervjuerna, som är numrerade från 1-11. Under intervjuerna framkom 

det att tio av de elva patienterna som deltog i studien beskrev besöken som positiva. 

Flera patienter beskrev att de genom besöken på livsstilsmottagningen hade gjort 

livsstilsförändringar som de kände att de även i framtiden skulle bibehålla. De uttryckte 

en önskan om att fler patienter skulle få samma möjlighet som de fått genom att gå till 

livsstilsmottagningen och få den stöttningen och hjälpen. De kände att de kunde 

rekommendera detta till andra som vill ändra sin livsstil. En av patienterna beskrev att 

hennes förväntningar gällande livsstilsmottagningen inte alls uppfylldes. 

 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 
 Bemötande och förtroende 

 

  

Hälsokoordinatörers förhållnings- och 

arbetssätt 

Stöd och uppmuntran 

  

 Information och råd 

 

 

 Uppföljning 

 

 

 

Faktorer hos patienterna som påverkar 

motivationen 

Inre faktorer 

 Yttre faktorer 

 

  

 

 

6.1 Hälsokoordinatörers förhållnings- och arbetssätt 

6.1.1 Bemötande och förtroende 

Patienterna kände sig välkomna, väl omhändertagna och trevligt bemötta av 

hälsokoordinatörerna. Patienterna beskrev att hälsokoordinatörerna var neutrala och inte 

för personliga. De var också ödmjuka i sitt sätt och inte fördömande. Patienterna 

beskrev dessutom att hälsokoordinatörerna var engagerade, brydde sig om dem och 

visade förståelse för patienterna och deras situation.  

 

”…den positiva energin det är ju mycket, eller jag skulle säga, den är 

icke dömande utan det är i en annan ton.” (10)  
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Det trevliga bemötandet gjorde också att patienterna kände sig trygga och fick 

förtroende för hälsokoordinatörerna vilket var viktigt för den fortsatta relationen. Det 

uttrycktes genom att patienterna kunde öppna sig för dem och prata om allvarliga saker 

som hände i deras liv. Patienterna beskrev att hälskoordinatörerna också tog sig tid till 

att lyssna på dem vilket också det bidrog till att patienterna kunde prata öppet. Vid 

besöket utgick hälsokoordinatörerna från hela människan och de individuella behoven, 

vilket beskrevs positivt. 

 

”Ja jag tycker nog att man klickar med olika personer, men den kvinnan 

jag har varit hos har jag känt stort förtroende för, ja… vi har kunnat 

prata om allvarliga saker…”(1) 

 

6.1.2 Stöd och uppmuntran 

Flera patienter kände att det var bra att ha någon att prata med och att de hade en 

stödjande dialog med hälsokoordinatörerna. Stödet var viktigt för dem, utan det hade 

patienterna haft svårt att genomföra livsstilsförändringar. De hade fått stöd i både med 

och motgångar. Patienterna beskrev det som positivt att hälsokoordinatörerna bekräftade 

dem och inte gav upp, patienterna var tacksamma för stödet de fick.  

 

”…hade nog inte orkat det om det inte hade, om jag inte hade haft 

stöd…” (10) 

 

 

Flertalet av patienterna kände att de blev peppade och pushade till att förändra sin 

livsstil vilket ökade deras motivation. Patienterna visste ofta hur de skulle göra för att 

förändra sin livsstil men behövde stöd och uppmuntran för att genomföra och bibehålla 

förändringarna. Istället för att bli nedstämda när resultaten inte blev som de hoppades på 

fick de ändå positiva tankar av hälsokoordinatörerna som uppmuntrade dem, de fick 

patienterna att känna sig nöjda med även små framsteg. De fick exempelvis höra att 

förändring tar tid och att de skulle låta det ta tid. Hälsokoordinatörerna kunde också 

säga att de var på gång, att patienterna skulle ta det i små steg och inte göra alla 

förändringar på en gång. Patienterna uttryckte en tacksamhet över den uppmuntran de 

fått och att hälsokoordinatören brydde sig och inte gav upp. Flera patienter kände att 

besöken gav en positiv känsla hos dem och en förhoppning när de gick därifrån. En 
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patient beskrev att hon kände glädje inför besöket och att hon nästan studsade därifrån. 

Dessutom uttryckte flera att den uppmuntran de fick gjorde att de försökte lite mer inför 

nästa besök.   

 

”…sen kanske det är en liten morot också att man går hos henne och 

försöker lite mer.”(11) 

 

 

6.1.3 Information och råd 

Flera av patienterna beskrev att de fått bra och givande tips i dialogerna med 

hälsokoordinatörerna, vilket de var tacksamma för. De kände att de vågade ställa frågor 

och att de fick hjälp och svar på dem. Patienterna uttryckte att hälsokoordinatörerna 

underlättade livsstilsförändringarna för dem genom att utgå ifrån deras tidigare livsstil 

och anpassade idéerna och råden utifrån det. Patienterna beskrev att de pratat om att 

man inte skulle sätta upp förbud mot vad man skulle äta, men att det skulle finnas 

begränsningar. Hälsokoordinatörerna hade exempelvis sagt till patienterna att de ibland 

kunde äta godsaker men att det inte fick bli för mycket. En patient beskrev att hon var 

en smörgåsvän och att de då utgick ifrån det. Hon fick då tips på hur hon kunde göra lite 

nyttigare smörgåsar och patienten menade då att det kanske fanns andra vägar att gå 

men hälsokoordinatören utgick ifrån henne.  

 

”…man får ju lite idéer själv [från hälsokoordinatören] som man inte 

tänker på i det vardagliga så att säga. Utan hon kommer ju med ät si och 

så och försöker att göra saker och göra så att det passar en annan. Det 

är många såna idéer som kommer upp och det tycker jag är otroligt bra, 

det tycker jag faktiskt. Så det har varit nyttigt…”(8) 

 

Flera patienter beskrev dock att de hade velat ha mer råd och tips kring kosten. De 

önskade att de kunde fått lite mer specifik information om olika livsmedel, om vad de 

skulle äta och hur mycket. Någon beskrev att hon hade fått svartvita kopierade papper, 

som hon inte upplevde var så inspirerande. Hon hade istället önskat en färgglad 

matbroschyr med trevliga bilder i färg och bra idéer. Några av patienterna hade önskat 

att de kunde få recept på hälsosam mat. En av dessa uttryckte också en vilja att få träffas 

i grupp och prova att laga nya maträtter tillsammans och få inspiration.  
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”Alltså att man får lite recept…att det här är bra och det här är 

sämre…Ibland är det ju bara så att man har idétorka själv… Ja man 

fastnar lätt i gamla invanda vanor.”(5) 

 

Patienterna uttryckte även att råd om motion anpassades till dem. Under besöken 

diskuterades olika motionsformer som hjälpte patienterna att hitta något som de tyckte 

var roligt och som kändes bra. Exempelvis beskrev en att hon fått information om att 

hon kunde dela upp sin promenadtid i två eller tre pass varje dag, vilket underlättade för 

henne. De patienter som fått fysisk aktivitet på recept upplevde det positivt, men 

önskade att information om att det fanns skulle givits tidigare och att man kunde fått det 

under än längre tid än bara tre månader. En patient beskrev att hon hade önskat ett 

schema eller liknande där hon kunde fylla i sin fysiska aktivitet som hon hade gjort 

under veckan, för att lättare kunna få en överblick. 

 

En patient kände att råden hon fick av hälsokoordinatören var för ytliga och inte gav 

henne så mycket. Hon hade önskat att hon fått mer kunskap för att komma vidare i sin 

livsstilsförändring.  

 

”Jag känner liksom inte att jag kommer vidare och då tycker inte jag att 

det fyller någon större funktion för mig när vi står och tuggar på samma 

ställe.”(4) 

 

6.1.4 Uppföljning 

Flera patienter tyckte det var bra med uppföljningen som de fick på 

livsstilsmottagningen och att det var viktigt för dem. Uppföljningen gav patienterna 

bekräftelse som hjälpte dem i deras livsstilsförändringar, som patienterna beskrev tog 

lång tid att genomföra. En patient var besviken på att det gick så trögt och hade önskat 

tätare uppföljningar, hon ansåg att vid livsstilsförändringar kan de inte gå så lång tid 

emellan besöken för att man kan ska kunna lära och se vad som händer under resans 

gång.  

 

”…jag ville gå oftare, men det fanns ju inte möjlighet… jag ville ha 

väldigt mycket uppföljning…” (4) 
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6.2 Faktorer hos patienterna som påverkar motivationen 

6.2.1 Inre faktorer 

Flera av patienterna beskrev att det var svårt att förändra sin livsstil, man måste ändra 

sitt sätt att tänka och det tog tid. De menade bland annat att de visste hur de skulle göra 

men att det var svårt att göra det rätta, de beskrev också att det var lätt att falla tillbaka i 

gamla vanor. 

 

”Så man vet ju allt det där egentligen, men sen är det ju att uppfylla det 

med.” (11) 

 

Egen motivation beskrevs som viktigt för att kunna ändra sin livsstil. En av patienterna 

beskrev att hon hade bokat upp sig för träning för att inte kunna fuska. För att nu hade 

hon bestämt sig för att hon skulle göra det här. En annan patient tyckte först att det var 

lite för lite press från hälsokoordinatören som var för snäll, men sen insåg hon att det 

var upp till henne själv, att skapa motivationen. Ytterligare ett sätt som en patient 

beskrev för att hitta och bibehålla motivation var att se varje framsteg som skedde, detta 

fick henne att vilja fortsätta och ändra mer i sin livsstil.  

 

”Men beslutet att gå [till gymmet] det har ju helt och hållet varit mitt 

eget faktiskt och det tror jag nog är det bästa, att det får vara så för jag 

tror, blir det såhär att någon säger: Ja men du ska göra det. Det blir inte 

bra, utan det måste, du måste vara motiverad själv.” (1) 

 

6.2.2 Yttre faktorer 

Det framkom att det fanns faktorer i omgivningen som påverkade patienternas 

inställning och förmåga till livsstilsförändringar. Det fanns även kroppsliga faktorer 

som hindrade dem. Några av patienterna hade i sin nära omgivning personer som varit 

drabbade av hjärt-kärlsjukdom och stroke, vilket ledde till en rädsla att själv insjukna. 

Det blev ytterligare en motivation för dem till att förändra sin livsstil. En beskrev hur 

hon ville förändra sin livsstil för att hon hade små barnbarn och ville orka vara med dem 

och leka. Det var lättare att göra livsstilsförändringar om patienterna fick hjälp och stöd 

ifrån sin familj, exempelvis att de tillsammans förändrade sin kost. De patienter som 

hade hund upplevde det som positivt, då det underlättade att ha någon att gå ut med. 
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”Och det är ju lättare när man gör det båda två, än när den ena sitter 

och äter och den andra tittar på. För det fungerar ju inte. Man måste ju 

ta den tanken båda två och hjälpa varandra, det är ju det som jag tycker 

är väldigt väldigt viktigt faktiskt.” (8) 

 

Ett hinder som framkom var att inte ha någon att motionera med. Ett exempel var en 

patient som gärna ville gå till simhallen, men inte hade någon att gå dit med. Det ledde 

till att hon inte gick dit, eftersom hon inte ville gå själv. Flera patienter besvärades av 

värk i kroppen vilket försvårade deras möjligheter att motionera. Smärtan beskrevs som 

bromsande och i de fall när smärtan förvärrades fick träningen avbrytas.  

 

Patienterna beskrev att livet påverkades hela tiden av olika omständigheter. Det var 

mycket runtomkring som spelade in bland annat familjen, allt tillsammans skapade en 

helhet. De uttryckte att det var olika skeenden i livet och mycket måsten ibland vilket 

inte alltid gjorde det så lätt att kunna förändra sina levnadsvanor. En patient beskrev att 

hon hade upplevt sorg i släkten nyligen och att det då kunde vara svårt att fokusera på 

sin livsstilsförändring, hon kände att det gällde att snabbt försöka komma tillbaka igen. 

 

”Min man blev sjuk i höstas [när hon påbörjat besöken på 

livsstilsmottagningen] så då orkade jag liksom inte… Då blir det lite att 

det stannade upp för mig och jag kände det att nu mår jag inte bra. Det 

är ju så att det kommer saker emellan, livet är ju så.” (1) 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör all forskning vara så trovärdig som möjligt 

och trovärdigheten ska framgå tydligt genom hela forskningsprocessen. I kvalitativ 

forskning används begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet, för att beskriva 

olika aspekter av trovärdighet. Dessa begrepp, samt förförståelse kommer därför att 

diskuteras i förhållande till aktuell studie. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär förförståelse att forskare har 

kunskaper, erfarenheter och värderingar och därmed redan en bild av det som ska 
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studeras. Förförståelsen är viktig att vara medveten om då den kan påverka studien. 

Författarna till denna studie arbetar som sjuksköterskor och har därmed kunskap om 

levnadsvanors påverkan på hälsan. Kunskapen har dessutom fördjupats genom 

distriktssköterskeutbildningen och verksamhetsförlagd utbildning i primärvården. 

Författarna har dock inte erfarenhet av att arbeta med att hjälpa människor att förändra 

sina levnadsvanor genom livsstilsrådgivning på livsstilsmottagning. För att öka studiens 

trovärdighet, har författarna försökt att beskriva och medvetandegöra förförståelsen. 

 

Kvalitativ studie med induktiv ansats valdes som design då kvalitativ forskning enligt 

Kristensson (2014) används för att få en djupare och mer ingående beskrivning av 

människors erfarenheter och därmed svara på studiens syfte. Då syftet med aktuell 

studie var att beskriva patienters erfarenheter av sina besök på livsstilsmottagning ansåg 

författarna att denna design var lämplig. I studien användes ett ändamålsenligt urval 

vilket överensstämmer med Polit och Beck (2012) som menar att i kvalitativa studier 

används nästan alltid små icke slumpmässiga urval. Författarna tog därför kontakt med 

hälsokoordinatörer som kunde hjälpa till med att rekrytera deltagare som hade 

erfarenheter av att gå på livsstilsmottagning. Enligt Polit och Beck (2012) finns inga 

bestämda regler för hur många deltagare som måste delta i en kvalitativ studie. En 

viktig faktor som dock påverkar antalet deltagare är bland annat hur bra de är på att 

reflektera över och ge uttryck för sina åsikter, om så är fallet kan det räcka med ett 

mindre urval. Målet är att få ett så rikt datamaterial som möjligt så att mönster, 

kategorier och dimensioner av fenomenet som studeras kan belysas (Polit & Beck, 

2012). Författarna upplevde i aktuell studie att elva deltagare var tillräckligt för att 

kunna beskriva patienters erfarenheter av besök på livsstilsmottagningar. Det var 

skillnad på hur deltagarna uttryckte sig. En del var kortfattade, trots följdfrågor, andra 

beskrev sina erfarenheter mer utförligt och beskrivande. Merparten upplevdes dock ha 

lätt för att berätta och beskriva sina erfarenheter. Materialets omfattning kan variera 

mycket, men det är kvalitén på materialet som är det viktiga (Malterud, 2014). Enligt 

Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten om datamaterialet är djupt och omfångsrikt.  

 

Initialt togs kontakt med tre hälsocentraler. Då författarna inte fick något svar efter tre 

veckor, togs telefonkontakt med samtliga hälsokoordinatörer för att diskutera eventuella 

oklarheter och för att påminna dem om att rekrytera deltagare. Då det fortsatt tog tid att 

få fram deltagare från hälsokoordinatörerna valde författarna att tillfråga ytterligare en 
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hälsocentral. Inklusionskriterierna valdes för att författarna ansåg att två besök krävdes 

för att deltagarna skulle ha fått en uppfattning av besöken och hur det fungerade på 

livsstilsmottagningen. Författarna ansåg att deltagarna då skulle ha möjlighet att 

reflektera över och beskriva sina erfarenheter. Dessutom inkluderades även de som hade 

avslutat besöken därför att de kanske hade fått ett annat perspektiv och kunde berätta 

hur det hade gått efteråt. Författarna ansåg att tiden efter sista besöket ej borde vara 

längre än ett år då risken fanns att de ej skulle komma ihåg alla detaljer. Att noga 

beskriva urvalet ökar giltigheten i resultatet. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att 

beskriva variationer, vilket möjliggörs om området belyses utifrån olika erfarenheter, att 

det finns en variation hos deltagarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom 

en variation i urvalet kan studiens tillförlitlighet öka. Detta kan uppnås genom att 

författarna medvetet rekryterar deltagare som har olika erfarenheter och perspektiv 

(Graneheim & Lundman, 2004). Variationen i studiens urval ligger i att deltagarna hade 

ett åldersspann från 31 år till 66 år, att deltagare hade varit på livsstilsmottagningen 

mellan två till åtta gånger, samt att de tillhörde fyra olika hälsocentraler. En svaghet 

med urvalet kan vara att endast en deltagare var man och resten kvinnor. En annan 

svaghet kan vara att den geografiska spridningen inte var så stor, då författarna hade en 

tidsram att förhålla sig till fanns ej möjlighet att genomföra studien i ett större 

geografiskt område.  

 

Författarna valde att använda semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte. 

Enligt Kristensson (2014) kan det vara bra att börja med semistrukturerade intervjuer 

om forskarna är oerfarna. En intervjuguide som var utformad av författarna användes 

som stöd och alla deltagarna fick därmed samma öppna frågor som skulle svara på 

studiens syfte vilket därmed ökar giltigheten. Frågor med öppna svarsalternativ kan 

underlätta deltagarnas berättande och samtidigt ge dem en möjlighet att beskriva sina 

erfarenheter. Författarna genomförde en provintervju för att testa intervjuguiden och se 

om frågor eventuellt behövde justeras vilket rekommenderas av Kristensson (2014). 

 

Båda författarna var med under intervjuerna som hölls gemensamt. Intervjuare har ett 

övertag gentemot deltagaren vilket är viktigt att vara medveten om (Kristensson, 2014). 

Författarna var medvetna om övertaget de hade vid intervjusituationerna men gjorde sitt 

bästa för att deltagarna skulle känna sig bekväma och vilja berätta. Då båda saknade 

erfarenhet av att genomföra semistrukturerade intervjuer, kan studiens trovärdighet ha 
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påverkats. Författarna upplevde därför det som en styrka att intervjuerna genomfördes 

gemensamt då författarna kunde hjälpas åt att ställa öppna frågor, samt följdfrågor. 

Bakgrundsfrågorna upplevdes vara en hjälp till att starta upp samtalet mellan deltagarna 

och författarna. Under intervjuerna försökte författarna hålla sig neutrala och lyssna 

aktivt på deltagarna, som fick prata fritt vilket också beskrivs av Kristensson (2014). På 

så vis försökte författarna att lägga sin förförståelse åt sidan och inte påverka deltagarna 

i deras berättande, detta i enlighet med Malterud (2014). Varje intervju avslutades med 

att deltagarna fick frågan om det var något som de ville tillägga, vilket rekommenderas 

av Polit och Beck (2012). Intervjuerna genomfördes på olika bibliotek, som författarna 

ansåg var en neutral plats, en intervju genomfördes i en deltagares hem. Intervjuplatsen 

föreslogs av författarna, men alla deltagare blev tillfrågade om de ville utföra intervjun 

på annan plats. Vid alla intervjuer fanns gott om tid avsatt och intervjun kunde därför 

utföras utan stress eller avbrott, i enlighet med Malterud (2014). Varje intervju spelades 

in vilket deltagarna fått information om, både skriftlig och muntlig innan intervjun 

genomfördes. Polit och Beck (2012) menar att deltagarna kan bli nervösa av att spelas 

in, nervositeten brukar dock glömmas bort efter en stund. Författarna upplevde att 

deltagarna pratade öppet och verkade inte bry sig om att intervjun spelades in. 

Transkribering utfördes gemensamt i direkt anslutning till intervjuerna för att 

reflektioner och tankar inte skulle missas för att öka trovärdigheten, i enlighet med Polit 

och Beck (2012). Resultatets giltighet ökas genom att tydliggöra när datainsamlingen 

ägde rum, för att påvisa datamaterialets och resultatets stabilitet över tid (Kristensson 

2014). 

 

Författarna valde att använda sig av manifest kvalitativ innehållsanalys som 

analysmetod då den enligt Graneheim och Lundman (2004) lämpar sig väl för oerfarna 

forskare. Analysen genomfördes gemensamt av författarna då resultatet stärks när två 

personer analyserar materialet, eftersom risken att resultatet påverkas av en författares 

förförståelse minskar. Detta medför att tillförlitligheten ökar (Kristensson, 2014). Inför 

analysen lästes datamaterialet igenom av författarna enskilt upprepade gånger, därefter 

togs meningsenheter ut enskilt för att sedan diskuteras gemensamt, för att undvika att 

meningsenheter skulle missas. Detta ökar enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) tillförlitligheten. Tillsammans gjordes sedan kondensering, kodning och 

kategorisering, genom fortsatta reflektioner och diskussioner. Under analysprocessen 

gick författarna tillbaka till de transkriberade intervjuerna och meningsenheterna för att 

få fram kategorier och kontrollera att innehållet i kategorierna skilde sig åt, enligt 
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Graneheim och Lundman (2004). Författarna upplevde det svårt att hitta kategorier där 

innehållet inte passade in under flera kategorier. Det har därför medfört att analysen är 

väl genomarbetad vilket styrker tillförlitligheten. Både tillförlitligheten och giltigheten 

stärks genom en noggrann beskriven analysprocess, eftersom att läsaren då får möjlighet 

att värdera giltigheten av författarnas tolkningar. För att tydliggöra analysen har 

författarna i aktuell studie valt att presentera exempel från analysprocessen i tabell 1 och 

presentera citat i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Det är upp till läsaren att avgöra om resultatet går att överföra 

till andra sammanhang (Polit & Beck, 2012). Författarna kan dock ge förslag och skapa 

förutsättningar genom att beskriva utförligt de olika stegen i studien (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna i aktuell studie anser att resultatet skulle kunna 

överföras till andra vårdsammanhang där livsstilsrådgivning ges till patienter. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie beskriver ur ett patientperspektiv erfarenheter av besök på 

livsstilsmottagningar och resulterade i två kategorier: Hälsokoordinatörers förhållnings- 

och arbetssätt, samt Faktorer hos patienterna som påverkar motivationen. 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån dessa två kategorier och diskuteras 

i förhållande till hur distriktssköterskor i andra studier ser på sin roll vid 

livsstilsrådgivning, samt hur patienter i andra studier har upplevt samtal om 

levnadsvanor.  

 

I resultatet framkom det att tio av elva patienter hade positiva erfarenheter av besöken. 

Det som var betydelsefullt för patienterna var att hälsokoordinatören hade ett bra 

förhållningssätt för att en god relation skulle kunna skapas. Enligt Orem (2001) kan en 

god relation mellan distriktssköterska och patient förbättra patientens egenvård. Det 

som var avgörande för patienterna i den aktuella studien var att hälsokoordinatören hade 

ett bra bemötande, var förtroendeingivande, gav patienterna stöd och uppmuntran, samt 

att de fick individanpassade råd och uppföljning. Detta överensstämmer med hur 

distriktssköterskor ska arbeta och med hur distriktssköterskor beskrev sina viktigaste 

uppgifter i det hälsofrämjande arbetet; att lyssna, motivera, informera, stödja, följa upp 

och att ha en helhetssyn kring patienten (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; 
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Persson et al., 2015; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Orem (2001) menar att 

distriktssköterskan genom uppmuntran, stöd, undervisning och vägledning kan hjälpa 

patienter att utveckla sin egenvård vilket kan leda till en bättre hälsa och välbefinnande. 

Persson et al. (2015) beskrev att distriktssköterskor behövde vara lyhörda, empatiska, 

engagerade och respektera patienternas behov och resurser för att kunna hjälpa dem att 

förändra sina levnadsvanor på ett bra sätt. Enligt Orem (2001) behöver 

distriktssköterskor ha en omvårdnadskapacitet som består av kunskaper, attityder, 

färdigheter och egenskaper för att kunna hjälpa patienter att stärka sin egenvård och 

förändra sina levnadsvanor.  

  

När patienterna i Thomas et al.´s (2014) studie upplevde förtroende och empati i 

relationen till distriktssköterskan vid livsstilsrådgivning kände patienterna sig bekväma 

och kunde lättare prata och ta till sig informationen på ett bättre sätt. Relationen var 

således öppen och ärlig. Detta beskrevs även i aktuell studie då patienterna kände sig 

trygga och hade förtroende för hälsokoordinatörerna. Patienterna beskrev att de kunde 

öppna sig och prata om allvarliga saker, då hälsokoordinatörerna tog sig tid att lyssna 

och visade förståelse för dem. Nymberg och Drevenhorn (2015) beskrev att patienterna 

upplevde att det hade stor betydelse hur distriktssköterskan var som person, eftersom 

relationen med distriktssköterskan på livsstilsmottagningen var avgörande för hur mötet 

utvecklades. Eriksson och Nilsson (2008) beskrev att distriktssköterskor undvek att 

skuldbelägga patienter för att främja en förtroendefull relation. De försökte få 

patienterna att känna sig välkomna och viktiga för att skapa en givande dialog. De 

menade också att på vilket sätt som informationen presenterades hade en stor betydelse 

för om förtroende kunde skapas (Eriksson & Nilsson, 2008). Vid livsstilsrådgivning ska 

patienters autonomi tas hänsyn till, patienter ska själva bestämma om, hur och när de 

vill förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Annars finns en risk för att patienter 

istället känner sig skuldbelagda, vilket kan leda till att motivationen till 

livsstilsförändringar minskar (Holm Ivarsson, 2014). Hälsokoordinatörernas bemötande 

i den aktuella studien beskrevs av patienterna som trevligt, engagerat och 

omhändertagande. De var ödmjuka i sitt sätt och inte fördömande. Patienterna i Walseth 

et al.´s (2011) studie beskrev en god relation där de kände sig lyssnade på och visades 

omtanke. Det skapade motivation hos patienterna då de lättare kunde ta till sig råd och 

göra livsstilsförändringar. De kände att de hade ett eget ansvar och när tid och 

engagemang lades på dem, ökades viljan att lyckas. Hörnsten et al.´s (2014) studie 
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visade att om patienter kom med undanflykter försökte distriktssköterskorna att vara 

vänliga och välkomnande för att få förtroende av patienterna som i sin tur ledde till 

ärlighet och tillit i mötet. Ytterligare ett sätt att öka förtroendet hos patienterna var att 

försöka se det positiva istället för det negativa i patienternas beteende och val. Ett 

viktigt mål för distriktssköterskorna var att patienterna hade en positiv känsla när de 

lämnade besöket. Detta kunde stärka och hjälpa dem att känna sig bättre och hitta sina 

egna lösningar, istället för att känna sig tvingade till förändring (Hörnsten et al., 2014). 

Orem (2001) menar, för att patienter ska kunna bibehålla eller förbättra hälsa och 

välbefinnande kan de behöva vägledning och stöd av distriktssköterskan. Patienter kan 

då få hjälp att utveckla strategier och på så sätt tillgodose sina egenvårdskrav.  

 

Walseth et al. (2011) beskrev att patienter upplevde det svårt att förändra sin livsstil och 

kände därför att de behövde stöd. De ville ha uppskattning när livsstilsförändringen gick 

bra, men också förståelse, uppmuntran och råd när resultat uteblev. Patienterna i aktuell 

studie beskrev att stödet de fick var viktigt för att kunna genomföra en förändring av sin 

livsstil. De tyckte att det var bra att ha någon att prata med, att någon bekräftade dem 

och att hälsokoordinatörerna inte gav upp. Patienterna beskrev också att de blev 

peppade och pushade, vilket ökade deras motivation. De fick positiva tankar och 

uppmuntran när förändringar inte gick som de hoppats. Besöken hos 

hälsokoordinatörerna gav dem en positiv känsla och en förhoppning när de gick 

därifrån. Brobeck et al. (2011) beskrev att distriktssköterskor försökte att inte kritisera 

patienterna när livsstilsförändringar inte blev som det var tänkt. De försökte istället få 

patienterna att lära sig av motgångarna och vända det till något positivt. I Hörnsten et 

al.´s (2014) studie beskrevs motivation av distriktssköterskor som en av de viktigaste 

delarna vid livsstilsförändring. Sätt att öka motivationen på kunde exempelvis vara: att 

sätta upp mål, planera, utvärdera och följa upp. Patienterna som var svåra att motivera 

försökte distriktssköterskorna uppmuntra till förändring genom att rekommendera dem 

att ta små steg som kunde utvärderas efter en kort tid, istället för stora och snabba 

förändringar som skulle vara svåra att uppnå. Vägleda, inspirera, uppmuntra och stödja 

var viktiga delar för att öka patienternas motivation och egenvård (Hörnsten et al., 

2014). Vägledning och stöttning är två centrala hjälpmetoder som ingår i 

omvårdnadssystemet som beskrivs av Orem (2001). Distriktssköterskor har i tidigare 

studier beskrivit det som deras uppgift att stötta och coacha patienterna till att hitta egna 

lösningar och strategier, samt hålla fast vid dem för att kunna nå sina mål. Patienterna 
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fick av distriktssköterskorna hjälp med att se sina egna resurser och förmågor, vilket 

hade stor betydelse för att motivera dem till förändring av sina levnadsvanor. 

Distriktssköterskorna ställde inte onödigt höga krav och visade respekt för patienternas 

egna val. Det ansågs viktigt då livsstilsförändringar tar lång tid och att pressa 

patienterna för hårt var inte framgångsrikt (Brobeck et al., 2011; Persson et al., 2015).  

 

I resultatet i aktuell studie framkom det att patienterna var tacksamma för att de fick 

goda råd av hälsokoordinatören. De vågade ställa frågor och tyckte att de fick dem 

besvarade. Patienterna beskrev att hälsokoordinatören underlättade 

livsstilsförändringarna genom att utgå ifrån deras tidigare livsstil och anpassade 

informationen och råden utifrån det. Detta framkom även i Persson och Fribergs (2009) 

och Walseth et al.´s (2011) studier där patienterna tyckte att det var viktigt att råden var 

anpassade utifrån deras situation och tidigare kunskap. I mötet med distriktssköterskan 

upplevde patienterna att det var betydelsefullt att bli sedda som en unik individ. En 

jämbördig nivå i mötet var också av stor vikt, de kunde då ställa frågor och fick ärliga 

svar. Enligt Socialstyrelsen (2011) ska distriktssköterskan i ett hälsofrämjande samtal ge 

patienterna kunskap, verktyg och stöd utifrån deras egna erfarenheter och motivation. I 

det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att utgå ifrån patienterna och göra dem 

delaktiga i vården. Genom att stärka och stödja patienterna förbättras deras 

egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Att inte anpassa råd 

och information utifrån patienters önskningar, behov och förutsättningar ökar risken för 

paternalism och att patienter då skulle känna sig kränkta. Individanpassad information 

är ett sätt att stödja patienter till att vara delaktig i sin egenvård och ta ansvar för sin 

hälsa (Holm Ivarsson, 2014). Distriktssköterskor har i tidigare studier beskrivit att det 

var viktigt att möta patienten på dennes nivå och att individanpassa hälsosamtalet vid 

förändring av levnadsvanor. Detta kunde uppnås genom ett aktivt lyssnande, en 

respektfull kommunikation med jämlik dialog och att distriktssköterskorna försökte se 

helheten kring patienterna. På så vis kunde de hjälpa patienterna att stärka sin egenvård. 

Distriktssköterskorna kunde be patienterna att berätta om sin vardag för att identifiera 

möjliga livsstilsförändringar som skulle vara till nytta för patienterna, men det var 

viktigt att låta patienterna själva ta beslutet om att göra förändringarna. Samtal som inte 

utgick ifrån patienternas livssituation upplevdes som ineffektiva (Eriksson & Nilsson, 

2008; Hörnsten et al., 2014; Lambe et al., 2008). Dock önskade flera patienter i den 

aktuella studien att de kunde fått lite mer specifik information om olika livsmedel, tips 
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på maträtter, där det framgick vad de skulle äta och hur mycket. Författarna anser att då 

det i dagens samhälle förekommer många olika dieter ställer det krav på 

hälsokoordinatören, som måste ha kunskap om dessa för att kunna besvara patienters 

frågor. Idag går det också lätt och snabbt att själv ta reda på information eftersom vi 

lever i ett informationssamhälle, även detta ställer ökade krav på hälsokoordinatören. 

 

I aktuell studie tyckte patienterna att det var bra med uppföljning och att det var viktigt 

för dem. Detta belystes av Nymberg och Drevenhorn (2015) där också de patienterna 

tyckte att det var viktigt med uppföljning och att de saknade den när den uteblev. De 

ville att uppföljningen skulle ge dem motivation och stöd. Patienterna hade önskat att 

uppföljningen hade skett genom ytterligare kontakt med livsstilsmottagningen eller i 

grupp där patienter med liknande problem kunde stödja varandra (Nymberg & 

Drevenhorn, 2015). Vid uppföljning har det visat sig vara viktigt med kontinuitet och att 

det finns gott om tid avsatt för att patienterna ska känna förtroende och därmed kunna 

prata om känsliga saker (Brobeck et al., 2013; Eriksson & Nilsson, 2008; Walseth et al., 

2011). 

 

I aktuell studie framkom det att det fanns många faktorer, både inre och yttre, som 

påverkade patienternas motivation vid besöken på livsstilsmottagningarna. Patienterna 

beskrev att livet påverkades av olika omständigheter runtomkring dem och att allt 

tillsammans skapade en helhet. Några av patienterna var rädda för att insjukna i någon 

sjukdom vilket ökade deras motivation till att genomföra en livsstilsförändring. 

Patienterna tyckte också att det var lättare om de fick stöd och hjälp ifrån sin familj. 

Detta var något som även framkom i en studie av Thomas et al. (2014) som beskrev att 

påtryckningar från familjen, socialt stöd, sjukdomar, provresultat och andra påtagliga 

hälsorisker kunde vara yttre drivkrafter eller faktorer som påverkade patienterna vid 

deras förändringar av levnadsvanor. Även patienter i Persson och Fribergs (2009) studie 

som hade risk för hjärtkärlsjukdom kände en ökad motivation till att förändra sin 

livsstil. Patienterna ville gärna involvera sina vänner och familjer i deras 

livsstilsförändringar. Stödet ifrån omgivningen beskrevs även av Rydén och Sydner 

(2011) som betydelsefullt då patienter skulle ändra sina matvanor. Matvanor påverkades 

inte bara utav de människor som man bodde tillsammans med utan även av vänner, 

släktingar och kollegor. Detta var något som behövdes tas hänsyn till när patienterna 

ville förändra sina matvanor. Patienterna behövde därför strategier som de kunde 
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använda när svåra situationer uppstod (Rydén & Sydner, 2011). Den vanligaste orsaken 

till att patienterna sökte sig till livsstilsmottagningen i Nymberg och Drevenhorns 

(2015) studie var att de hade en rädsla för att inte vara hälsosamma och att de hade en 

bristande tilltro till sin egen förmåga. Patienterna upplevde då en egenvårdsbrist vilket 

innebar att patienterna behövde hjälp och stöd av distriktssköterskan för att tillgodose 

sina egenvårdsbehov (Orem, 2001). 

 

Patienterna i den aktuella studien beskrev att det var svårt att förändra sin livsstil, de var 

tvungna att ändra sitt sätt att tänka och det tog tid. För att kunna förändra sin livsstil 

beskrevs egen motivation vara viktigt. I Persson och Fribergs (2009) studie insåg 

patienterna att deras livsstil var deras eget val och att förändra sina levnadsvanor måste 

också vara upp till dem själva. Patienterna i Thomas et al.´s (2014) studie beskrevs inre 

drivkrafter eller faktorer som en vilja att vara hälsosam, att känna välbefinnande och en 

känsla av att ha resurser, vilket ökade deras egenvårdsförmåga och motivation. Enligt 

Orem (2001) behöver patienterna ha en egenvårdskapacitet det vill säga kunskap och 

motivation, för att kunna tolka sina egenvårdsbehov och planera sin egenvård. I 

Jallinoja et al.´s (2007) och Flocke et al.´s (2009) studier menade distriktssköterskorna 

att patienternas egen vilja och motivation till förändring var det viktigaste vid 

livsstilsförändring. Då patienterna själva inledde till samtal kring livsstil och 

levnadsvanor var de mer villiga att förändra sin livsstil.  

 

8 Slutsats 

Att förändra ohälsosamma levnadsvanor tar tid och är svårt, det är därför betydelsefullt 

att få hjälp, stöd och uppmuntran vid livsstilsförändringar. Ett bra bemötande är viktigt 

för att skapa en förtroendefull relation mellan patient och hälsokoordinatör. Som 

hälsokoordinatör är det viktigt att vara medveten om betydelsen av patienters egen 

motivation, då det är en avgörande faktor vid livsstilsförändringar. Motivation kan med 

hjälp av hälsokoordinatörer och personer i patienternas nära omgivning förstärkas. En 

annan viktig faktor vid livsstilsrådgivning är att den bör vara individanpassad eftersom 

det då underlättar för patienterna att genomföra livsstilsförändringar. 
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9 Kliniska implikationer 

Studien syftade till att kartlägga patienternas erfarenheter av besök hos 

hälsokoordinatörer på livsstilsmottagningar. Detta är ett betydelsefullt område då 

ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen kan orsaka lidande för patienterna och stora 

kostnader för samhället. Denna studie har bidragit med kunskap om vad patienter tycker 

är viktigt i mötet med hälsokoordinatören på livsstilsmottagningen, samt hur viktigt det 

är med individanpassning i det hälsofrämjande arbetet. Dessutom har studien gett 

kunskap om olika faktorer som kan påverka patienternas motivation vid 

livsstilsförändring. I studien framkom det också vad patienterna saknade vid besöken. 

Resultatet är därmed användbart för att se vilka områden som behöver förbättras och 

utvecklas. Författarna anser att informationen och råden om kost bör utvecklas och bli 

mer specifika vad det gäller olika livsmedel och även receptförslag. Patienterna i 

studien var överlag mycket positiva till livsstilsmottagningen och den hjälp och stöd de 

fått av hälsokoordinatörerna. Författarna anser att hälsokoordinatören på 

livsstilsmottagningen har en viktig uppgift i det hälsofrämjande arbetet, men då det i 

denna studie endast var två av de elva deltagarna som visste om att det fanns 

livsstilsmottagningar, anser vi att allmänheten borde göras mer medveten om 

livsstilsmottagningarna och deras arbete. Genom att fler människor blir 

uppmärksammade på att det finns hjälp att få med att förändra sina ohälsosamma 

levnadsvanor, skulle möjligen fler söka hjälp på livsstilsmottagningar, vilket i sin tur 

skulle kunna leda till en ökad hälsa i befolkningen. 

 

10 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utvärdera om livsstilsförändringar kvarstår på längre sikt, 

samt om ytterligare ändringar i livsstilen görs tack vare livsstilsmottagningen efter att 

patienter har avslutat sina besök. Livsstilsmottagningens arbete idag sker på individnivå 

och författarna tycker att det skulle vara intressant att undersöka både patienters och 

hälsokoordinatörers erfarenheter om livsstilsrådgivning även delvis genomfördes på 

gruppnivå. I dagens mångkulturella samhälle skulle det också vara intressant att se hur 

människors kulturella bakgrund kan påverka patienters och hälsokoordinatörers 

erfarenheter av livsstilsrådgivning, då olika kulturer kan ha olika syn på exempelvis 

hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga A  
 
Informationsbrev till verksamhetschef och berörda distriktssköterskor/sjuksköterskor 

 

Hej! 

 

Vi heter Pernilla Johansson och Emma Nieminen och läser till distriktssköterskor vid 

Linnéuniversitet i Kalmar. Vi har nu påbörjat vår magisteruppsats med syftet att 

beskriva patienters erfarenheter av sina besök på livsstilsmottagningen.  
Ohälsosamma levnadsvanor medför stora kostnader och kräver mycket resurser av 

hälso- och sjukvården. Effektiva åtgärder som syftar till att främja hälsa har därför stor 

betydelse. För att kunna utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet på 

livsstilsmottagningen krävs kunskap om hur patienterna erfar besöken. 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer med ca 10-15 patienter på olika hälsocentraler. 

Varje intervju beräknas ta 30-60 min och kommer spelas in för att kunna skrivas ner 

ordagrant efteråt. Resultatet kommer att presenteras helt anonymt i vår magisteruppsats 

och publiceras i DIVA. Det är Linnéuniversitets databas för examens- och 

uppsatsarbeten. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att uppgifterna inte kommer i 

orätta händer.  

 

Vår förhoppning är att ni vill hjälpa oss med att lämna ut muntlig information om 

studien till patienterna som kommer till er på livsstilsmottagningen. Skriftlig 

information (patientbrev) lämnas sen ut till de patienterna som är intresserade av att 

delta och vi kommer sedan att kontakta dem via telefon för att boka in tid och plats för 

intervju. Patienterna ska även godkänna att ni får skicka deras namn och telefonnummer 

till oss via mail. För att få delta i studien måste patienterna ha genomfört minst två 

besök på livsstilsmottagningen eller ha avslutat sina besök för maximalt ett år sedan.  

Patienternas deltagande i studien är helt frivilligt, de kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser 

för dem. 

 

Har ni några frågor kontakta någon av nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla och Emma 

 

Pernilla Johansson, leg. Sjuksköterska                Emma Nieminen, leg. Sjuksköterska 

Tel. xxxx                  Tel. xxxx  

e-post: xxxx                  e-post: xxxx 

 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Fil Dr. Lektor 

Tel. xxxx 

e-post: xxxx 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 

 

Informationsbrev till deltagare. 

 

Till patienter på livsstilsmottagningen! 

 

Förfrågan om deltagande i en studie 

Vi heter Pernilla Johansson och Emma Nieminen och läser till distriktssköterskor vid 

Linnéuniversitet i Kalmar. Vi har nu påbörjat vår magisteruppsats där vi vill beskriva 

patienters erfarenheter av sina besök på livsstilsmottagningar.  

Hälsofrämjande arbete är en stor del i dagens hälso- och sjukvård och det är därför 

viktigt att se hur detta arbete kan förbättras. 

Vår avsikt är att genomföra intervjuer med ca 10-15 patienter på olika hälsocentraler. 

Varje intervju beräknas ta 30-60 min och kommer spelas in för att kunna skrivas ner 

ordagrant efteråt. Resultatet kommer att presenteras helt anonymt i vår magisteruppsats 

och publiceras i DIVA. Det är Linnéuniversitets databas för examens- och 

uppsatsarbeten. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att uppgifterna inte kommer i 

orätta händer. 

Vi kommer att kontakta dig via telefon för att boka in en tid för intervjun på valfri plats.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Pernilla Johansson, leg. Sjuksköterska                Emma Nieminen, leg. Sjuksköterska 

Tel. xxxx                  Tel. xxxx 

e-post: xxxx                  e-post: xxxx 

 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Fil Dr. Lektor 

Tel. xxxx 

e-post: xxxx 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C 

Intervjuguide 
  

Ålder 

Kön 

Antal besök på livsstilsmottagningen 

Ev. när avslutades besöken på livsstilsmottagningen 

Visste du om att livsstilsmottagningen fanns? 

 

Hur kom du i kontakt med livsstilsmottagningen för första gången?   

Hur har du upplevt besöken? (Finns det något som har varit positivt?/ Finns det något 

som kan förbättras? Var det något du saknade?) 

Har du försökt att förändra din livsstil på egen hand tidigare, på vilket sätt? Jämfört med 

mottagningen? 

Hur känns det inför framtiden? (Vad tar du med dig?) 

 

Extra frågor:  

Berätta mer… 

Kan du utveckla…  

Hur kändes det? 

Vad hände sen? 

Vad är bra för dig? / Vad var det som var bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D 

Blankett för etisk egengranskning enligt etikkommittén Sydost 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 Projekttitel: Patienters erfarenheter av besök på livsstilsmottagningar  

 Projektledare: Pernilla Johansson och Emma Nieminen  

 Handledare: Kristina Schildmeijer  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. enligt 

Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som 

rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  x 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  x  

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  x 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, 

om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN).  

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att 

kryssa när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till 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. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   
  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 
x   

 

http://www.epn.se/

