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Att lägga om sin livsstil är inte lätt, men i många fall kan det vara nödvändigt för att 
bibehålla en god hälsa. Ett exempel på ett sådant tillfälle är vid en diabetesdiagnos, där 
förstahandsbehandlingen består i livsstilsförändring, som främst innefattar kost, motion 
och rökstopp. Resultat från tidigare forskning visar att det är viktigt att patienten är 
motiverad att genomföra en livsstilsförändring, och även diabetessköterskorna i den här 
studien är av den uppfattningen. Det är viktigt att patienten själv tar ansvaret för sin 
sjukdom, det är bara han eller hon som kan förändra sin livsstil. Syftet med studien var att 
undersöka hur diabetessköterskorna hjälpte sina patienter att hitta motivation till 
livsstilsförändring. En kvalitativ intervjumetod användes för att samla material, fem 
diabetessköterskor intervjuades. Den efterföljande analysen är inspirerad av hermeneutisk 
metod. Resultatet av studien visar att patienten själv måste hitta sin motivation, det finns 
inget sätt för diabetessköterskan att konkret hjälpa sin patient att hitta den. 
Diabetessköterskans uppgift är att finnas där när patienten själv hittat sin motivation, och 
leda patienten rätt.  
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To change your way of living is not easy, but in many cases it might be necessary to 
sustain a good health. An example of this is when you get a diagnosis of diabetes and the 
first treatment is a change of lifestyle, especially concerning diet, exercise and no smoking. 
Former studies have shown that the patient has to be motivated to change their lifestyle and 
this is the opinion of diabetes nurses in this study as well. It is important that the patient 
takes the responsibility for the disease because it’s only himself who can change the 
lifestyle. The aim of this study was to look into how the diabetes nurses helped the patients 
to find motivation to a change of lifestyle. Five nurses were interviewed. A qualitative field 
survey has been used to gather the material and the following analysis is inspired of the 
hermeneutic method. Results of the study show that the patients have to find the 
motivation on their own and that the diabetes nurse doesn’t have a concrete way of helping 
him or her. The nurse’s task is to be there when the patient has found the motivation and 
lead them on to the right track.  
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INLEDNING 
 
”Någon har sagt: Av alla människor jag möter finns det tyvärr bara en jag kan förändra, 
och det är mig själv, och alla som har försökt med det vet att det inte är helt lätt att ens 
förändra sig själv.” 
 
Det finns ingen sjuksköterska, eller annan yrkeskategori, som kan förändra en människa 
om inte han eller hon själv vill. Sjuksköterskan kan bara ge dem de verktyg som kan 
behövas för att kunna genomföra förändringen. Men hur skapas motivation till att 
genomföra en livsstilsförändring? För att kunna bemöta patienten och hans eller hennes 
behov behövs kunskap om både sjukdomen, och hur jag som sjuksköterska på bästa sätt 
kan öka patientens livskvalité. Alla patienter har rätt att få den kunskap och vägledning 
som behövs för att må så bra som möjligt, trots de begränsningar som sjukdomen för med 
sig.  
 
Intresset för hälsa och livsstil har ökat i samhället, och även intresset för sjukdomarna som 
följer i spåren av vår livsstil. På många vårdcentraler i landet finns det numera 
livsstilssjuksköterskor, och man har även infört möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på 
recept (FYSS). Antalet insjuknade i diabetes ökar hela tiden, och inom de närmsta åren 
kommer antalet sjuka förmodligen att vara dubblerat. Många lever också med diabetes utan 
att veta om det. Det finns förmodligen ett ganska stort mörkertal. Diabetes är en sjukdom 
som påverkar hela livet, varför det känns angeläget att öka kunskaperna inom livsstils- och 
motivationsområdet. Det krävs en förändring av vår livsstil för att bromsa ökningen av 
diabetessjuka. Egenvården är central, och för att kunna vårda sig själv på ett bra sätt 
behövs motivation. Det är viktigt inom vården, vilket område man än jobbar inom som 
sjuksköterska, att ha erfarenhet av hur man motiverar patienter. Avsikten med uppsatsen är 
att hitta kunskap som kan hjälpa diabetessköterskan i arbetet att motivera patienten till 
livsstilsförändring. Motivera patienten till att ta hand om sin sjukdom, samt om de metoder 
som kan tänkas finnas för detta ändamål. Ledorden i arbetet är motivation-livsstil-typ 2 
diabetes.   
 
BAKGRUND 

Sjukdomen diabetes mellitus, typ 2 
Idag är termen ”vuxendiabetes” eller ”åldersdiabetes” förlegade uttryck för diabetes 
mellitus typ 2. Diabetes är en kronisk och allvarlig sjukdom, som finns i två varianter; typ 
1 diabetes, som innebär att produktionen av insulin helt har upphört, och typ 2 diabetes, 
som beskrivs närmare här. Sjukdomen drabbar oftast människor som är över 40 år. Men 
allt oftare drabbas barn och ungdomar, förmodligen en följd av vår livsstil. Sjukdomen kan 
karaktäriseras av nedsatt känslighet för insulin, och med tiden nedsatt produktion av 
insulin. Det blodglukossänkande hormonet insulin produceras i betacellerna i den 
endokrina delen av bukspottkörteln som kallas Langerhans öar. Insulin behövs för att 
sänka halten glukos (socker) i blodet. Om inte sjukdomsförloppet bromsas, kan den höga 
glukoshalten orsaka skador på flera organ i kroppen, så kallade senkomplikationer. Att 
ständigt ha ett högt blodglukosvärde kan orsaka skador på främst blodkärl, njurar, 
nervsystem och ögon (Grefberg & Johansson, 2003). Sjukdomen kan karaktäriseras av 
metabola rubbningar, till exempel i lipidomsättningen, och/eller förhöjt blodtryck, i 

 1



kombination med insulinproblem. Typ 2 diabetes utgör ungefär 80-90 procent av all 
diabetessjukdom idag, och antalet insjuknade ökar hela tiden globalt. Man räknar med att 
antalet sjuka kommer att fördubblas inom de närmsta 15 åren, vilket innebär att nästan 200 
miljoner människor världen över kommer att vara drabbade. De riskfaktorer som ligger 
bakom typ 2 diabetes är övervikt, fysisk inaktivitet och användande av tobak. Dessa 
faktorer minskar insulinkänsligheten. Det finns belägg för att även fettrik och fiberfattig 
mat, samt psykosocial stress kan leda till ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes. 
Sjukdomen kan även vara ärftlig (Henriksson & Östenson, 2003).  

Behandling 
Förstahandsbehandlingen vid typ 2 diabetes består fortfarande i livsstilsförändring. Det är 
viktigt att patienten är medveten om att sjukdomsförloppet går att bromsa ordentligt genom 
att lägga om sin livsstil; sluta använda tobak, motionera, stressa mindre, äta fiberrikt och 
fettsnålt. När inte detta fungerar kan det bli aktuellt med tablettbehandling, och 
insulinbehandling (Grefberg & Johansson, 2003). Ordinationen vid typ 2 diabetes brukar 
enligt FYSS vara medelintensiv fysisk aktivitet, anpassat till hur individens tidigare 
motionsvanor sett ut. Medelintensiv fysisk aktivitet motsvarar ungefär 30 minuters cykling 
eller en snabb promenad, eller motsvarande varje dag. Regelbunden fysisk aktivitet leder 
till att känsligheten för insulin (även i vila) ökar i vävnaderna. Fysisk aktivitet minskar 
också risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, något som diabetespatienter löper 
ökad risk att drabbas av (Henriksson, & Östenson, 2003). Kostanpassningen vid 
diabetesbehandling brukar bestå i att minska på det mättade fettet, och äta en 
kolhydratanpassad och fiberrik kost. Mellanmål mellan huvudmålen är att föredra framför 
stora och kaloririka måltider. Den diabetessjuke patienten bör också äta på regelbundna 
tider. Utgångspunkten i kostförändringen bör bygga på hur patientens kostvanor ser ut 
(Grefberg & Johansson, 2003).  
 
Hur en människa reagerar vid en diabetesdiagnos skiljer sig åt från person till person. För 
vissa är diagnosen ingen större sak, och för vissa rasar hela livet. Det kan då hända att 
patienten hamnar i en krissituation. Ordet kris kommer från grekiskan, och betyder 
avgörande vändning eller plötslig förändring. Krisreaktioner uppkommer som följd av 
oväntade och oönskade händelser. Att drabbas av diabetes kan upplevas som en kris. Efter 
att ha hamnat i en kris kan det dröja flera veckor innan den akuta chockfasen lagt sig, 
under vilka patienten kan ha svårt att ta till sig information. Även om patienten på ytan 
beter sig som vanligt, kan det inre vara i kaos, och patienten glömmer vad som sagts och 
bestämts angående sjukdomen. Diabetessköterskan och övrig vårdpersonal bör vara 
medvetna om detta, och beakta det i sitt bemötande av patienten. När chockfasen lagt sig, 
är patienten medveten om situationen, och mer mottaglig för information (Cullberg, 2006).  

Omvårdnad 
Syftet med omvårdnad är att befrämja hälsa, förebygga ohälsa, återställa och bevara hälsa 
utifrån patientens individuella möjligheter och behov, samt att minska lidande. Omvårdnad 
kan vara allmän och specifik. Allmän omvårdnad utförs av all hälso- och 
sjukvårdspersonal, och oberoende av sjukdom eller medicinsk behandling. Specifik 
omvårdnad utförs av personal som har kunskap om den aktuella sjukdomen och dess 
behandling. Grundläggande för omvårdnaden är att bemöta patienten respektfullt och med 
holistisk människosyn. Omvårdnadspersonalen ska i samråd med patienten, och i 
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förekommande fall anhöriga formulera och tydliggöra mål för patientens fysiska, psykiska, 
social och andliga hälsa (Wilow, 2004).  
 
För att beskriva omvårdnad kan fyra så kallade ”domänbegrepp” användas. Dessa fyra är 
människa, miljö, omvårdnadshandling och hälsa. Med begreppet människa menas hur 
vårdpersonalen ser på vårdtagaren. Vårdpersonal ska sträva efter en holistisk syn på 
människan. Med begreppet miljö menas den fysiska miljön runt vårdtagaren. 
Miljöbegreppet innefattar även hur vårdtagaren trivs med familj och vänner, det vill säga 
den psykosociala miljön. Begreppet omvårdnadshandling är all den omvårdnad 
vårdgivaren ger vårdtagaren. Omvårdnadshandlingen består av två viktiga delar; mötet 
med vårdtagaren och det praktiska tillvägagångssättet. I mötet med vårdtagaren är det den 
personliga förmågan som utgör grunden för god omvårdnad. Det praktiska 
tillvägagångssättet har omvårdnadsprocessen som bas. Den sista domänen, hälsa, innebär 
mer än bara frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär hur vårdtagaren själv uppfattar sin 
situation (Sahlqvist et al, 2006). Omvårdnadsprocessen är en modell för att beskriva vad 
som är omvårdnadens innehåll, som är grunden för allt vårdande arbete. WHO 
sammanfattar vårdprocessen i fyra steg: 

1. Bestämning av behov. Genom att ta anamnes och status görs en 
problemformulering på vilka behov patienten har, behoven kan vara både fysiska 
och psykiska. 

2. Planering av vård- och omsorg. En prioritering av problemen görs, samt 
tidsplanering och inventering av vad som behöver göras. En formulering av de mål 
som ska uppnås görs. 

3. Åtgärder. Vad behöver göras, och vem som ska göra det bestäms. Det är viktigt att 
teamet och patienten är överens om vad som behöver göras. 

4. Utvärdering. Utvärdering görs kontinuerligt, för att ta reda på om de uppställda 
målen uppnåtts, eller om det krävs ytterligare åtgärder. 

Att kartlägga vårdprocessens faser gör det lättare att strukturera arbetet med patienten, i 
synnerhet i dagens läge där en patient ofta har kontakt med flera yrkesgrupper; 
undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster med flera (Eriksson, 1995). 

Livsstil 
Det finns flera orsaker till att en människa väljer att leva på ett sätt som på sikt kan vara 
mycket skadligt för hälsan. Det kan bero på vilken uppväxt personen haft eller vilka 
vänskapskretsar personen rört sig i. Har en person väl börjat leva ett ohälsosamt liv, blir 
det lätt en ond cirkel, och allt svårare att ta sig ur. Det är viktigt som sjuksköterska att se 
och arbeta med helheten hos dessa patienter, och inte bara åtgärda enstaka faktorer. Det 
kan behövas förändringar av både mat- och motionsvanor, rökstopp och även förändringar 
i det sociala livet. Det räcker sällan att bara åtgärda en riskfaktor för att förändra hela den 
grundläggande livsstilen. Ett hälsosamt leverne förknippas ofta med en god förmåga att 
hantera svårigheter i livet. Ett sätt att uttrycka det på är trivsel-vantrivsel i livet och hälsa-
sjukdom. Sjuksköterskan möter ofta patienter som måste genomgå en livsstilsförändring. 
En del av dessa väljer direkt en hälsofrämjande livsstil, oavsett vad de behöver göra för att 
nå dit, eller vilka förlusterna blir. Det beror med största sannolikhet på att de inte upplever 
samma nederlag som de som har svårt att ändra sin livsstil, utan ser det som en utmaning, 
eller en chans att växa som människa. Dessa människor har en positiv inställning till livet, 
och sjukdomen ska inte begränsa dem från att leva ett innehållsrikt och värdefullt liv. 
Dessa människor behöver självklart stöd och uppmuntran, men de har redan hittat sin 
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motivation. För att hitta sin motivation behövs en trygg grund att stå på som patient. 
Eftersom patienten alltid löper en viss risk att misslyckas med sin livsstilsförändring, i 
synnerhet i början, behöver patienten känna sig trygg hos sjuksköterskan, och patienten 
behöver få bekräftelse så att självförtroendet stärks.  När patienten klarat av en utmaning, 
ökar ofta motivationen att ta itu med nästa, och att lyckas även med den. Patienten känner 
en positiv förväntan om att lyckas flera gånger. Då har patienten påbörjat en positiv 
utveckling, som visserligen ofta kan innebära några steg tillbaka. Patienten kan ha börjat 
hitta sin egen motivation och drivkraft (Jahrén-Kristoffersen, 1996). 

Motivation 
Skillnaden mellan den som lyckas förändra sina vanor och den som misslyckas, är 
framförallt en skillnad i motivation. Motivationen finns inom patienten, och det är 
patienten själv som måste hitta den. Patienten kan med enkla medel förändra sin livsstil, 
om han eller hon bara tror på att det går och tror på sig själv (Arén, Bergqvist & Ljusenius, 
2004). Det finns förmodligen ingen som helt saknar motivation att ta hand om sin 
diabetessjukdom. Däremot kan det finnas en rad olika personliga hinder, som till exempel 
depression, ätstörningar, bristande kunskap, rädsla inför sjukdomen med mera. Det kan 
vara svårt att motivera sig själv då livsstilsförändringen inte ger särskilt många vinster på 
kort sikt, men på lång sikt ger den höga vinster! Det finns ingen som känner sig motiverad 
till förändring om kostnaderna verkar större än vinsterna, vilket de kanske kan göra på kort 
sikt. Trots att de flesta vet om att det är viktigt med god egenvård när någon drabbats av 
diabetes, kan hindren verka så höga att komma över, att det helt enkelt är enklare att 
ignorera sjukdomen och dess följdsjukdomar och senkomplikationer. För att bli motiverad 
krävs det att man kommer till insikt om hur sjukdomen påverkar kroppen, både på kort 
sikt, och på lång sikt (Polonsky, 2002).   
 
Malmsten (2001) menar att som människa är man aldrig färdigutvecklad; vi är inte 
människor, utan vi är ständigt blivande människor. Människan utvecklas ständigt beroende 
på det liv man lever. För varje händelse kan vi lära oss något nytt, och det behöver vi se 
som en möjlighet! Dessa tankar kan vara en god grogrund för att bli motiverad att göra det 
man behöver göra i livet, en önskan om att lära sig mer och utvecklas som människa. 

Tidigare forskning 
Det finns inte mycket forskat och studerat om hur just diabetessköterskan ska kunna öka 
sina patienters motivation. I en studie gjord 2003 av Duran beskrivs hur grundläggande  
kunskaper om motivation är inom vårdyrket. Effektivt hälsofrämjande arbete är viktigt, då 
många av dagens kroniska sjukdomar är följder av den livsstil vi lever. 
Livsstilsförändringen delar Duran in i fem faser; det förbegrundande stadiet, det 
begrundande stadiet, förberedelsestadiet, händelsestadiet samt upprätthållandestadiet. I 
det förbegrundande stadiet tycker inte patienten att en livsstilförändring är relevant. I det 
begrundande stadiet börjar patienten fundera över om det kan vara så att det faktiskt är 
relevant med en förändring av hans eller hennes livsstil. Stadiet präglas av ambivalens över 
sitt val av livsstil. I det tredje stadiet; förberedelsestadiet har patienten kommit fram till att 
vinsterna av en förändring är större än förlusterna. Motivationen är på topp, och 
förberedelser inför livsstilsförändringen görs. Näst följer händelsestadiet, då planerna sätts 
i verket. Sista stadiet, upprätthållandestadiet, fokuserar på att fortsätta med den nya 
livsstilen, och att undvika återfall. Stadierna kan vara olika långa, och patienten kan göra 
återfall i tidigare stadier under tiden, vanligt är att pendla mellan de två första stadierna. 
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När detta händer är det viktigt som sjuksköterska att undvika att patienten ser det som ett 
misslyckande, utan istället leda tankarna in på varför det blev som det blev. När 
sjuksköterskan tillsammans med patienten utrönt varför, kan det vara lättare att undvika 
just detta hinder när man återigen tar upp försöket till livsstilsförändring. Vanliga hinder är 
till exempel stress och psykisk obalans. Det motiverande samtalet med patienten är mycket 
viktigt för patienten som ska genomgå en livsstilsförändring och behöver hjälp att öka sin 
motivation. Vidare menar Duran att det är sjuksköterskans uppgift att läsa av patienten när 
de är i rätt stadie för att vara motiverade att lägga om sin livsstil, och mottagliga för 
information om detta (Duran, 2003). 
 
I en annan studie, gjord 1990, betonas också hur viktig patientens attityd och motivation är 
för att patientens ansträngning ska ge resultat. Studien visar på att de som har en positiv 
attityd till sin livsstil oftast har ett lägre HbA1c (blodglukosvärde under sex till åtta 
veckor), än de som har en negativ attityd. I studien visar det sig att de patienter som 
systematiskt testade sitt blodsocker, hade en mer negativ bild av sin livsstil och sjukdom, 
än de som sällan eller aldrig testade sitt blodsocker. Det framkommer också att de patienter 
som har få metabola rubbningar, har en mer negativ attityd, än de som har flera 
rubbningar/problem.  Oftast har diabetessköterskan själv ett ganska negativt 
förhållningssätt till patientens diabetessjukdom, vilket skulle kunna bero på att sköterskan 
tycker synd om patienten. Istället borde diabetessköterskan arbeta mer empatiskt och 
professionellt (Montin, Wibell, & Wikblad 1990) 
 
Eftersom diabetes påverkar patientens hela livssituation, är det viktigt att begränsa de 
effekter sjukdomen har på patientens liv, för att patienten ska kunna göra det han eller hon 
är van vid. Många patienter tycker att spontaniteten i livet försvinner då man drabbas av 
diabetes, och att man ständigt är osäker på sin kropp. Motivationen att sköta om sin 
sjukdom grundar sig ofta i en rädsla för att drabbas av konsekvenserna av obalans i 
blodsockret, till exempel insulinkoma, men till största del av rädsla för de långsiktiga 
komplikationerna, särskilt blindhet nämner de deltagande i studien. Oftast är motivationen 
större ju mer problematiskt problemet i samband med obalansen i blodsockret är. Genom 
att ge patienten verktygen för att kunna kontrollera sin sjukdom och normalisera sina 
värden, kan de själva minimera de begränsningar som sjukdomen har på hans eller hennes 
liv. Som diabetessköterska har man kunskapen om de verktyg som finns, och många 
patienter anser att sjuksköterskans kunskaper väger tyngre än doktorns. Sjuksköterskan lär 
känna patienten närmare än doktorn, och måste vara medveten om den kraft han eller hon 
har att förändra patientens liv till det bättre. Diabetessköterskan är också skyldig att 
upprätthålla och förbättra sina kunskaper inom området, för att kunna ge adekvat vård. Ett 
sätt att förbättra sina kunskaper är att ta vara på den kunskap patienterna besitter, den som 
lever med sjukdomen har ofta värdefull kunskap om vad som fungerar, och vad som inte 
fungerar i omvårdnaden. Genom att integrera patienterna i vården på ett bra sätt känner sig 
patienten värdefull och motiverad (Callaghan & Williams, 1993).  
 
Borsch-Johnsen, Jörgensen, Pisinger och Vestbo (2004) arbetade under flera år med en 
studie som kallas The Inter99 study. Studien handlar om huruvida motivationen är viktig 
när någon ska förändra sin livsstil. De använder ungefär samma stadieindelning som Duran 
gör i sin forskning. I Borsch-Johnsen, Jörgensen, Pisinger och Vestbos (2004) studie visar 
det sig att det inte är nödvändigt att vara vare sig i förberedelsestadiet eller i 
händelsestadiet för att lyckas med sin livsstilsförändring. Det är enligt dem viktigare att ha 
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de rätta förutsättningarna. De rätta förutsättningarna är till största delen ett personligt 
bemötande av vårdpersonalen, att patienten känner sig ”utvald”, och får erbjudande om den 
hjälp som finns att få. Patienten bör följas upp, så att han eller hon fortsätter med sin 
livsstilsförändring. Forskarna i studien följer ofta upp patienterna, tillsammans med ett 
team bestående av läkare, sjuksköterskor och dietister med utbildning i livsstilsrådgivning. 
I det motiverande samtalet med patienten tar sjuksköterskan upp hans eller hennes 
erfarenheter vad det gäller försök att göra en förändring. Har han eller hon försökt förut? 
Hur gick det? Vilka resurser har han eller hon? Hur ser din livssituation ut?  Det visar sig i 
studien att det är svårare att ändra sig om ens respektive (sammanboende) inte visar 
entusiasm och stöttning inför beslutet om livsstilsförändring. Det är också lättare för män 
än för kvinnor att förändra en vana, varför det är så framgår inte. Tyvärr blir den här 
intensiva behandlingen med många besök och uppföljningar ganska dyr för sjukvården 
(Borsch-Johnsen, Jörgensen, Pisinger och Vestbo, 2004). 
 
Carter och Kulbok (2002) menar att det finns många variabler att ta hänsyn till som 
sjuksköterska när man har det motiverande samtalet. Variabler som påverkar motivationen 
hos den diabetessjuka kan vara utbildning, social samhörighet, självförtroende, inkomst, 
vilken arbetsgivare patienten har, hur patienten ser på sig själv som människa och hur 
patienten ser på sin hälsa i övrigt. Dessa olika variabler gör att sjuksköterskan måste 
”skräddarsy” sitt motiverande samtal. De menar också att motivation inte alltid behövs, i 
deras studie visade det sig att i över hälften av fallen de studerat var inte motivationen 
någon stor drivkraft. Viktigt är att vårdpersonalen tar hänsyn till patientens familj, och vad 
de kan vara behjälpliga med. Det är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till alla de 
variabler ovan, och inte bara förlitar sig på att patienten är motiverad till 
livsstilsförändring. Enligt Carter & Kulbok (2002) finns det idag inga tillförlitliga 
mätredskap för att identifiera motivation, och de efterfrågar mer forskning inom området 
för att sjuksköterskans roll i det motiverande samtalet ska klargöras. För att kunna införa 
ett bra sätt att motivera ett hälsosamt leverne, behövs en bra definition av ordet motivation, 
och för detta behövs ytterligare forskning som är bredare än den som finns idag. Med 
bredare menar de fler etniska grupper, olika utbildningsnivå, olika åldrar med flera (Carter 
och Kulbok, 2002). 

Problemformulering 
Det finns mycket skrivet och forskat om diabetes som sjukdom, och hur sjukdomen ska 
behandlas. Det skrivs om hur viktigt det är att ändra sin livsstil för att sjukdomen inte ska 
förvärras. Det är inte det lättaste, det vet alla som någon gång försökt att bli kvitt en ovana. 
Inom sjukvården har vi tidigare förlitat oss på att det finns mediciner som ”gör jobbet”, och 
överför detta på patienten. För de som drabbats av diabetes finns det dock en annan 
lösning, och det är livsstilsförändring, att lära sig att ta hand om sin kropp på rätt sätt. Att 
leva med diabetes är egentligen inte att leva på något konstigt sätt, utan patienten lever som 
alla bör leva; bra kosthållning, lagom med motion, stressfritt och utan tobak. 
 
För att komplettera det som skrivits om diabetes och behandlingsmetoder, behövs det 
ökade kunskaper om hur man i praktiken får sin patient motiverad till en 
livsstilsförändring. En livsstilsförändring förebygger komplikationer, och kan göra skillnad 
hur mycket mediciner en patient behöver. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva hur diabetessköterskan motiverar sina patienter med typ 
2-diabetes till livsstilsförändring.  

Frågeställning 
Hur gör diabetessköterskan för att motivera sina patienter till livsstilsförändring?  
 
METOD 
 
Denna studie är av kvalitativ ansats. Denna metod valdes för att studiens syfte var att 
utforska hur diabetessköterskan gör för att motivera sin patient till att klara av en 
livsstilsförändring. Kvalitativ ansats innebär enligt Kvale (1997) att forskaren försöker 
förstå världen ur den intervjuades synvinkel. Forskaren utvecklar innebörden av 
människors erfarenheter, samt frilägger deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna. Den kvalitativa intervjun rör sig om ett samspel mellan de deltagande; den 
som intervjuar, och den som blir intervjuad. De diskuterar ett ämne som båda är 
intresserade av. Kunskapen hos den intervjuade väntar på att bli upptäckt av den som 
intervjuar. Intervjun ändrar form från muntlig till skriftlig form, transkribering. Objektiva 
fakta och relevanta meningar hämtas fram genom en viss analysteknik (det finns flera 
olika), och får sin slutliga och intressanta form.  

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för intervjudeltagarna var diabetessjuksköterskor som arbetar på 
diabetesmottagning på vårdcentral. Alla fem sjuksköterskor skulle ha vidareutbildning 
inom diabetesområdet, eller vidareutbildning till distriktssjuksköterskor. Alla fem skulle ha 
jobbat i minst fem år på diabetesmottagning. De tillfrågade diabetessköterskorna skulle ha 
erfarenhet av arbete med typ 2 diabetes. 

Datainsamling 
Ett informationsblad (se bilaga 1) skickades ut till fem vårdcentraler, adresserat till 
diabetessköterskan. I brevet framgick vad intervjun skulle handla om, hur lång tid det 
skulle ta, samt en bilaga med de huvudfrågor (se bilaga 2) som skulle tas upp under 
intervjun. En vecka efter att brevet skickades ut, kontaktades diabetessköterskorna och 
tillfrågades om de kunde medverka. Fyra av de fem tillfrågade svarade ja, därför 
kontaktades ytterligare en diabetessköterska på samma sätt, och hon hade möjlighet att 
delta.   
 
Intervjun skedde på diabetessköterskornas respektive arbetsplats, och tog cirka en 
halvtimma. Intervjun spelades in med videokamera, utan att intervjupersonerna var med i 
bild, utan endast rösten spelades in. Intervjuerna transkriberades under samma dag som den 
spelats in, eller dagen efter.  
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Etiska aspekter 
Enligt Kvale (1997) har det stor betydelse om forskaren har förberett sig grundligt innan 
intervjuerna. En god intervjuare bör vara ordentligt kunnig på både ämnet för intervjun, 
och på det samspel som sker under intervjun. Enligt Nyberg (2000) ska man under 
forskningsprocessen tänka på de fyra huvudkraven; information, samtycke, 
konfidentiellkravet och nyttjandekravet. Information och samtycke innebär att informanten 
får information om hur och varför intervjun ska genomföras, vilka som kommer att ha 
tillgång till materialet, samt att de är medvetna om att de när som helst under arbetets gång 
kan avsluta sin medverkan, och att de samtycker till detta. Konfidentiellkravet innebär att 
de svar informanten ger kommer endast att läsas av behöriga (studenten och handledaren 
till exempel). Nyttjandekravet innebär att studien och det material som kommer till, endast 
kommer att användas till forskningsändamål. Dessa huvudkrav har författaren tagit i 
beaktande under arbetets gång. Endast författaren har haft tillgång till det inspelade 
materialet. Efter transkriberingen preskriberades materialet. 

Databearbetning 
Analysen efter transkriberingen är inspirerad av den hermeneutiska metoden. 
Hermeneutisk metod innebär enligt Carpenter och Streubert-Speziale (2003) att det 
vetenskapliga fenomenet uppträder i det skrivna ordet, eller i en text, och därigenom tolkas 
och förstås. Kvale (1997) definierar den hermeneutiska tolkningen som ”syftet är att vinna 
en giltig och gemensam förståelse av en texts mening”. Den hermeneutiska metoden 
innebär att den transkriberade texten sätts ihop till teman, som ska svara på syftet. Dessa 
teman kan bilda nya texter, som i sin tur genomgår en ny genomgång. Processen ser ut som 
helhet-delar-helhet och så vidare. Processen är inte oändlig, även det kan verka som att det 
aldrig skulle gå att finna ett svar, men svaret finns när man hittat en rimlig mening, fri från 
motsägelser (Kvale, 1997).  
 
Efter att intervjuerna var genomlästa ett flertal gånger gallrades vissa delar bort, sådant 
som var irrelevant för studiens syfte. Eftersom frågorna i intervjun var få och öppna, blev 
det ganska mycket text som inte passade in på studiens syfte. Efter att ha sorterat de olika 
texterna i olika teman, framkom vilka teman som var övergripande och passande för 
resultatet. Detta resulterade i sex huvudteman. Temana och dess texter granskades var för 
sig, och sammanfattades sedan till en text. Texterna beskriver i stort hur informanterna 
tyckte och tänkte, och förstärks efter varje stycke med några citat. Citaten förstärker 
meningen i texten. 
 
RESULTAT 
 
Resultatet redovisas i form av sex huvudteman: Första mötet med patienten, Egenvård, 
Skapa motivation, Hjälpmedel, Komplikationer som motiverande faktor och När patienten 
inte ändrar livsstil. Efter varje tema följer ett eller flera citat från intervjuerna som visar 
resultatet. Resultatet avslutas med en sammanfattning av huvudtemana. 

Första mötet med patienten 
Det första mötet som diabetessköterskan har med patienten är oftast inte inriktat på 
diabetessjukdomen. Det är vanligt att patientens känslor är tumultartade. De har fått en 
diagnos på en kronisk sjukdom som kommer att påverka deras liv på många sätt. Det första 
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mötet innebär oftast att sjuksköterskan känner av vart patienten står, hur han eller hon har 
tagit diagnosen. Det kan vid det första mötet vara viktigare att prata om känslor, än om 
sjukdomen. Givetvis pratar diabetessköterskan till viss del om sjukdomen, om de 
grundläggande bitarna, anpassat till vad patienten redan vet, eller inte vet. Det är viktigt att 
låta patienten komma till tals, att hitta en dialog. Sjuksköterskan behöver känna av 
patientens motivation till förändring av sin livsstil, för att kunna hitta de verktyg patienten 
behöver.  
 

”Jag försöker hitta patienten på den nivå han eller hon är. (…) Jag efterfrågar vad 
patienten vet om själva sjukdomen, vad han eller hon har i bagaget om man säger 
så. Ofta tenderar det ju att bli, och det får man ju passa sig för, att jag sitter och 
pratar hela tiden… (…) Man får känna in litegrann, varje möte ser inte likadant ut 
tycker jag. Ja…” 
 
”Det allra första är att vi på nåt sätt lär känna varandra, man känner av varandra. 
Att jag som sjuksköterska bjuder in patienten, han eller hon får berätta hur de 
upplever det. (…) Låt patienten berätta, inte att jag börjar berätta ”när man har 
diabetes, då är det så här och så  här…” Vad är det patienten har i bagaget, vad är 
aktuellt att berätta just nu för honom?” 

 
”Det finns så mycket missförstånd och missuppfattningar och… Informationen får 
ske stegvis. Jag har ju märkt att man inte klarar av så mycket information på en 
gång. Man kan ju vara i ett chocktillstånd… Eller det kanske är ett för starkt ord. 
Eller vi använder ju ordet chock mycket. Det är ju en kronisk sjukdom det handlar 
om.” 
 
”Jag skaffar mig en bild av patienten helt enkelt.” 

Egenvård 
Egenvården är central hos diabetespatienter. Diabetes är en sjukdom där det finns så 
mycket att jobba med utanför det medicinska, det handlar om livsstil. Det är viktigt att 
patienten vet om hur han eller hon själv med enkla medel kan hjälpa till att hålla sin 
sjukdom i schack. Att det finns möjlighet att slippa medicinering, om han eller hon sköter 
om sin kropp och sitt blodsocker. Patienterna behöver också veta vilket stöd som går att få, 
vilka yrkesgrupper som finns att tillgå inom teamet runt om honom eller henne. Det kan 
vara en fotspecialist, dietist eller en livsstilssköterska till exempel. Den som har problem 
med sina fötter kan få enkla råd att utföra hemma, eller dietisten kan hjälpa till att lägga om 
kosten. Livsstilssköterskan kan hjälpa till vid rökstopp eller att lägga upp en plan för att 
öka mängden motion. Alla runt om diabetespatienten bidrar till att bibehålla patientens 
motivation, men det är diabetessköterskan som är navet i teamet, som guidar patienten rätt. 

 
”Förklara vilka möjligheter som finns, motionera istället för tablett vid vissa 
tillfällen. Och då blir många förvånade; kan man välja?! Och då kanske man kan 
säga; om du kommer igång med motionen, kanske vi kan minska på 
tablettbehandlingen.” 
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”Hur ser det ut runtom patienten, fråga vad tycker du? Var finns det någon 
förändring som du kan göra, allt från att sluta med socker i kaffet, till att 
promenera en gång i veckan, det är väldigt individuellt.” 
 
”Och så får vi nog lägga mer ansvar på patienten, än vad vi tidigare gjort i 
vården. Vi har nog varit för snabba att på något sätt ta över problemet, 
behandlingen, och patienten tror att han inte kan göra så mycket.”  

 
I egenvården är motionen central. Många patienter kan minska på sin tablettbehandling om 
de motionerar. Till sin hjälp att aktivera sina patienter har diabetessköterskan FYSS. I 
boken beskrivs hur sjuksköterskan skriver ut motion på recept till sina patienter. Boken 
används inte av diabetessköterskorna i studien i någon större utsträckning. 
 

”Jag använder FYSS. En del tycker det är bra, att få någonting i handen, och en 
del tycker; jag vill inte ha det nedskrivet, det kommer jag ihåg ändå. Man får höra 
sig för hos patienten.” 
 
”FYSS? Nej, det är säkert jättebra, men jag har aldrig haft tid eller ork att sätta 
mig in i det. Motion pratar vi ju i alla fall… Sen är det ju en brist här att vi inte 
har någonstans att hänvisa patienten, det finns inga gympagrupper eller liknande. 
(…) Om det är någon som aldrig tidigare motionerat, behöver han nog mer 
stöttning, än att jag skriver 30 minuters promenad på ett papper!” 

Skapa motivation  
Analysen visar att det inte är lätt att skapa motivation. Motivationen måste patienten själv 
hitta, och diabetessköterskan finns bara där som hjälp att hitta medel för att skapa 
motivation. Ingen av diabetessköterskorna i studien kunde svara på hur de gjorde för att 
skapa motivation, men mycket kommer med den erfarenhet som diabetessköterskan får 
under ett mångårigt arbete med diabetespatienter. Det finns lika många diabetessjuka, som 
det finns metoder att skapa motivation, alla möten är högst individuella. Vissa kanske inte 
behöver någon hjälp alls, medan andra behöver massor av hjälp och stöttning. Allt beror på 
individen, och vilka resurser kommunen har att tillgå. Det är också viktigt att patienten 
känner sig delaktig i vården. Diabetessköterskor har förr ofta tagit på sig ”ansvaret” för 
patientens välmående, vilket inte är riktigt. Ansvaret ligger på den som är sjuk, för det är 
bara han eller hon som kan bestämma över sitt liv. Diabetessköterskorna i studien menar 
att det gäller att vara förberedd när patienten kommer till insikt om att det är nödvändigt 
med en livsstilsförändring. Det är då diabetessköterskan kan hjälpa till med sin kunskap. 
 

”Alltså, det är jättesvårt att hjälpa en patient att hitta motivation. Det får nästan 
han eller hon göra själv… Jag kan tala om, sjukdomen beter sig på ett visst sätt, 
och att det finns de här komplikationerna… Och sen är det ju patienten som får 
sätta för- och nackdelar i vågskålen. Han kanske inte alls är intresserad av att 
ändra på något, är nöjd som det är. Jag tycker motivation är något av det 
svåraste, ibland så säger man en sak, och nästa gång patienten kommer har 
polletten trillat ner… Och jag vet inte vad jag sagt eller gjort! Det är härligt att 
se!” 
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”Det gäller att sätta in det tunga artilleriet när de är motiverade. När man vet att 
den här gången tar de till sig det jag säger.” 
 
”En del verkar ha viljan, men inte förmågan, de flesta vet hur de ska göra, men 
de… Orkar inte… Men det kanske är motivationen, den riktiga drivkraften till 
förändring.” 

 
Analysen visar att det inte är någon större skillnad på motivation hos män och kvinnor. 
Däremot att det är viktigt att patienten har stöd av sin familj, och/eller sammanboende. 
Skillnaden ligger i vilken personlighet den diabetessjuke har. Det finns patienter som kan 
vara väldigt beroende av att ha stöttning och hjälp från sin familj. Det gäller enligt 
diabetessköterskorna oftast äldre män, som äter det som sätts på bordet, och sällan eller 
aldrig äter grönsaker. I deras fall är det viktigt att frun (eller den som lagar maten), lagar en 
diabetesanpassad kost. 
 

”Herrarna är ju väldigt beroende av fruarnas matlagning, i alla fall den äldre 
generationen. (…) Nej jag har inte märkt någon skillnad, men jag kan ju tänka mig 
att det är lättare om familjen stöttar. Men man kan ju inte lägga över ansvaret på 
familjen, ansvaret kan ju bara den sjuke ta själv.” 
 
”Inga könsskillnader, vissa tar tag i det på en gång, och det går jättebra, andra 
inte.” 
 
”Ofta äter ju inte de äldre männen så mycket grönsaker och så. De äter som de 
alltid har gjort. Och de äter det deras fruar lagar…” 

Hjälpmedel 
Tyvärr verkar det som om det inte finns så många egentliga hjälpmedel för patienten att få 
för att öka sin motivation. Det som finns att tillgå är en blodsockerapparat, något som flera 
av diabetessköterskorna nämner. Blodsockerapparaten ger patienterna ett direkt resultat på 
hur till exempel mat och motion påverkar deras blodsocker, och detta motiverar många 
patienter. Det är den kontinuerliga kontrollen patienten själv har makt över, kontroll hos 
diabetessköterskan sker oftast bara en eller två gånger per år. Ett annat hjälpmedel är att 
patienten får föra dagbok, över matvanor, blodsocker och motion. Där kan patienten själv 
skriva upp och se hur till exempel motion påverkar blodsockret över tiden, och hur det 
förändras från dag till dag, vecka till vecka och så vidare.  

 
”Det är ju att de får en blodsockerapparat och en dagbok så de kan följa det, 
skriva ner sina värden där…” 

 
Det är inte alltid lätt att se hur blodsockret förändras bara genom att ta HbA1c, eller 
blodsocker under en vecka. Om patienten har nedskrivet under flera veckor blir det lättare 
att få en helhetsbild av vad som påverkar den enskilde patientens blodsocker. 

Komplikationer som motiverande faktor 
Flera av diabetessköterskorna har flera gånger haft patienter som tagit sin sjukdom på 
allvar först efter att de drabbats av en infarkt eller någon annan diabetesrelaterad 
komplikation. Ingen av sjuksköterskorna vill använda sig av ”skrämseltaktik”, utan 
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använder sig hellre av information om hur sjukdomen beter sig, och berättar hur man som 
patient kan förebygga de olika komplikationerna. 

 
”Men visst, i det stora hela kan man nog säga att man ändrar sig då (när man får 
komplikationer). Men då är det så dags…” 
 
”Nej, jag försöker inte skrämmas! Man måste vara realistisk i det här vad man vet 
om sjukdomen och vad vi försöker förebygga, och vilka komplikationer som finns. 
Men inte i avsikt att skrämmas! Men berätta att det här och det här kan förebygga. 
Vad kan vi göra? Vad kan du göra?” 

När patienten inte ändrar livsstil  
Enlig analysen vill patienterna enligt diabetessköterskorna oftast ändra sin livsstil för att få 
bukt med sin sjukdom och förebygga komplikationer. Trots att patienterna vill, är det inte 
alltid som det fungerar så bra. Det finns många hinder på vägen, och det är inte alltid 
diabetessköterskan kan hitta dem. Alla diabetessköterskor i studien menar att ”de aldrig ger 
upp”, vilket är positivt. Analysen visar att de försöker hålla patienten knuten till vården, till 
dess att patienten är motiverad att genomgå en livsstilsförändring, vare sig det tar ett år 
eller tio år.  
 

”Jag ger aldrig upp, utan jag tror på individens förmåga.” 
 
”Det gäller att sätta in det tunga artilleriet när de är motiverade!” 
 
”Jag kan ju inte ge tappt, utan jag får fortsätta försöka uppnå förändring.” 

Sammanfattning 
Som sjuksköterska är det en svår uppgift att motivera en patient som själv saknar 
motivation. Diabetessköterskan möter ibland dessa patienter som varken vill eller kan 
motivera sig eller ändra sin livsstil för att få bättre livskvalité på sikt. Flera av 
diabetessköterskorna nämner att det är viktigt att kunna känna av när patienten är mottaglig 
för information om sin sjukdom, för att då kunna sätta in resurser som hjälper patienten till 
förbättrad livsstil. Många patienter som inte tidigare har varit särskilt motiverade, blir 
motiverade när de drabbas av en komplikation till följd av diabetessjukdomen. Trots detta 
vill ingen av de intervjuade diabetessköterskorna använda sig av skrämseltaktik. De menar 
att saklig information är bättre för motivationen på sikt.  
 
Det finns faktorer runt om patienten som kan påverka motivationen, till exempel att den 
sjuke har en familj som stöttar i den nya livsstilen, och att den sjuke har bra kontakt med 
vården. Trots detta ska inte familjen eller vården ta på sig ansvaret för den som drabbats av 
diabetes, utan det ansvaret måste den sjuke ytterst bära själv.     
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att uppfylla syftet valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna innehåller 
frågor om motivation, livsstil och typ 2 diabetes, sett från diabetessköterskans perspektiv. 
Hur patienterna uppfattar diabetessköterskans arbete med motivation och 
livsstilsförändring var inte relevant för studiens syfte.  
 
Fördelen med att välja intervjuer som arbetsmetod är att författaren får en direkt kontakt 
med informanterna, och kan tolka både kroppsspråk och talspråk, samt att informanterna 
kan förklara närmare om det är någon del av intervjun som författaren vill utveckla. Kvale 
(1997) menar att intervju enligt kvalitativ ansats innebär att forskaren försöker förstå den 
intervjuades erfarenheter och livsvärld genom att diskutera ett ämne både forskaren och 
informanten är intresserade av, vilket också skedde under intervjuerna. Intervjuerna blev 
avslappnade och trevliga, dels för att de bara var lite styrda med tre frågor, och dels för att 
ämnet som diskuterades var intressant för båda parter. Intervjuer blir ofta spontana, och 
informanten kan säga det som faller dem in, istället för att analysera sitt svar så att det blir 
”rätt” innan han eller hon svarar. Detsamma kan också vara nackdelen med denna metod; 
att informanterna inte får med allt de egentligen tycker eller tänker i frågan, då det blir lite 
tid att tänka över sina svar. Andra nackdelar med metoden är att det tar mycket tid i 
anspråk att transkribera intervjuer och få med det som är viktigt i den. Om det hade funnits 
böcker om hur enskilda diabetessköterskor arbetade med att motivera sina patienter, hade 
kanske en litteraturstudie varit att föredra. Då hade författaren fått ett större material som 
är koncentrerat till ämnet att arbeta med.  
 
Att analysera enligt hermeneutisk metod var fördelaktigt för studiens syfte. Fördelaktigt för 
att det hela tiden framkom nya meningar med intervjuerna. Att bearbeta data på detta sätt 
var också viktigt för författaren, som läste texterna gång på gång, och därför fick ny 
förståelse för texten. Enligt Carpenter & Streubert-Speziale (2003) är meningen med 
hermeneutisk metod att det vetenskapliga fenomenet som eftersöks ska uppträda i det 
skrivna ordet, vilket det också gör i denna studie. Kvale (1997) menar att syftet är att hitta 
en gemensam och giltig förklaring i texten, vilket också framkom i form av olika teman. 
Nackdelen med metoden är svårigheten med att välja ut citat som skulle passa de olika 
delarna av resultatet, då ett citat kunde passa in på flera ställen i resultatet. Dock var det 
ändå att föredra att dela in resultatet i teman, för att få en bättre överblick över arbetet. 
 
För att få ett relevant resultat skulle det ha varit önskvärt att fler intervjuer gjorts, kanske 
tio-tolv stycken. Eftersom författaren skrev själv, gjorde det att det inte fanns tid att göra 
fler än fem intervjuer. 

Resultatdiskussion 
Ingen av diabetessköterskorna i studien kunde egentligen inte ge ett bra svar på hur de 
gjorde för att få sina patienter motiverade. Det finns enligt dem inget sätt, motivationen 
måste komma från patienten själv. Det är viktigt att vara medveten om hur viktigt det 
första mötet/de första mötena med diabetessköterskan är för en patient när han eller hon 
precis har fått sin typ 2 diabetesdiagnos. Patienten kan hamna i en kris. Även om det inte 
visar sig utanpå, kan hans eller hennes inre vara kaos, och det är viktigt att 
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diabetessjuksköterskan känner till detta (Cullberg, 2006). Detta vittnar också 
respondenterna om; det första mötet lär de känna patienten, vill ta reda på vad han eller 
hon har för kunskaper, och försöka känna efter hur mycket information patienten är 
mottaglig inför. Det viktigaste vid första mötet är oftast inte att berätta så mycket om 
sjukdomen i sig, utan att stötta patienten, och svara på patientens frågor. Redan i detta 
stadie kan det märkas hur motiverad patienten är. I Författningshandboken (Wilow, 2004) 
beskrivs det att grundläggande för omvårdnad är att bemöta patienten respektfullt och med 
en holistisk människosyn.  
 
Tillsammans med patienten ska diabetessköterskan formulera mål för patientens fysiska, 
psykiska, sociala och andliga hälsa (Wilow, 2004). Det gör diabetessköterskorna i den här 
studien genom att först lyssna på vad patienten vet om sjukdomen, och hur han känner 
inför sjukdomen. Därefter samtalar de om mål och hur patienten ska nå dit. Det är 
patienten som på något sätt ska styra, och sköterskan som ska läsa kartan för att hitta rätt. 
 
För att kunna förändra sin livsstil, behövs motivation. Diabetessköterskorna i studien 
betonar att det är patienten själv som måste hitta motivationen. Arèn, Bergqvist & 
Ljusenius (2004) beskriver hur viktigt det är att patienten själv måste vara motiverad för att 
lyckas med att nå ett bestående resultat. Diabetessköterskorna i studien vet inget säkert sätt 
att hjälpa sin patient att bli motiverad, men tycker att de är bra på att läsa av när patienten 
börjar visa motivation till livsstilsförändring. Vissa patienter hittar motivationen direkt, och 
klarar också av att hantera sin sjukdom. Andra patienter vet att de behöver ändra livsstil, 
men kan inte, de har inte förmågan att ändra på sig, förmodligen på grund av sviktande 
motivation. Det finns också patienter som inte kan förstå att de behöver ändra på sig. 
Kanske har de inte förstått allvaret i den kroniska sjukdom de drabbats av, eller så vill de 
inte förstå. Dessa patienter är dock inte så vanliga, enligt diabetessköterskorna i intervjun.  
 
Borsch-Johnsen, Jörgensen, Pisinger & Vestbo (2004) menar att det är svårare att ändra 
sina matvanor om inte ens sammanboende visar entusiasm och engagemang. Enligt dem är 
det svårare för män att ändra sina matvanor. Flera av diabetessköterskorna berättar om hur 
viktigt det är för i synnerhet äldre patienter att deras respektive (eller i förekommande fall 
annan anhörig), hjälper till att stötta i sina nya vanor. Det gäller speciellt äldre män, de äter 
det som ställs på bordet, och de är oftast inte speciellt förtjusta i grönsaker. En av 
diabetessköterskorna berättade efter intervjuns slut om en pappa som fått en 
diabetesdiagnos, som skyllde på sina barn, att för deras skull var han tvungen att äta godis. 
Det är grundläggande för en diabetespatient att de själva måste ta ansvaret för sin sjukdom, 
det går inte att skylla på familjemedlemmar och deras kosthållning menar 
diabetessköterskan. Det går inte heller att förvänta sig att vården ska ta ansvaret menar 
diabetessköterskorna i studien, även om de medger att det kanske varit så förut. Detta är 
något diabetessköterskorna i studien försöker ändra på, att patienten ska ansvara för 
motivation och livsstil. Enligt Borsch- Johnsen et al (2004) är det viktigaste för patienten 
att få de rätta förutsättningarna för egenvård. Viktigare än att vara motiverad, enligt dem. 
Diabetessköterskans uppgift bör vara att stötta, uppmuntra, komma med förslag, skicka 
patienten vidare till andra yrkesgrupper (till exempel dietist, fotvård med mera), samt stå 
för det medicinska vid behov (Borsch-Johnsen et al 2004). Diabetessköterskan behöver 
jobba med helheten, det räcker oftast inte att åtgärda en faktor för att ändra en hel livsstil 
(Carter & Kulbok, 2002). Diabetessköterskan bör ha i åtanke att inte tycka synd om eller 
fördumma sin patient, vilket kan vara lätt hänt (Montin, Wibell & Wikblad, 1990). Där 
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kommer återigen ansvarsfördelningen in i bilden, diabetessköterskan kan inte, och ska inte, 
ta hela ansvaret för patienten, utan patienten måste ta största ansvaret för sin sjukdom själv, 
menar en av diabetessköterskorna i intervjun. 
 
Sjuksköterskan behöver jobba med ett holistiskt synsätt, och ha i åtanke att en människa 
ständigt är i ”blivande”, som Malmsten (2001) menar. Det försöker diabetessköterskorna i 
den här studien göra, och som en av dem säger; ”jag ger aldrig upp!”, vilket talar ganska 
väl för det.  
 
Duran (2003) menar att diabetessköterskan behöver acceptera nederlag hos patienten, det 
drabbar de flesta någon gång. Duran (2003) delar in förändring av livsstil i fem faser, där 
patienten kan pendla mellan de olika stadierna. Hon skriver också att sjuksköterskan 
behöver hjälpa patienten att komma på varför det blev som det blev, efter ett misslyckande. 
Det är det bästa sättet för patienten att lära sig att undvika just det misstaget i 
fortsättningen. För att hjälpa sina patienter att behålla sin motivation, nämner några av 
diabetessköterskorna i studien att de brukar ge sina patienter en blodsockerapparat, och en 
dagbok att föra in blodsockervärdena i. I dagboken kan de också skriva ner vad de har ätit, 
om de har motionerat, och om de har känt av obalans eller balans i sockervärdet. Det finns 
de studier som visar på att patienten kan bli för besatt av att mäta blodsocker, och mår 
dåligt av det istället. Eller att patienten känner sig extra ”sjuk”, eftersom hela deras liv 
påverkas av att de måste mäta sitt blodsocker (Montin, Wibell & Wikblad, 1990). 
Diabetessköterskorna i den här studien menar tvärtom; att det är bra för patienten att ha 
den här kontrollen på sitt eget socker. Då känner de sig delaktiga i vården, och lär sig 
efterhand hur deras kropp reagerar på olika livsmedel, eller på motion till exempel. 
Callaghan & Williams studie (1993) visar att patienterna blir mer motiverade när de 
drabbas av senkomplikationer som följd av sin diabetessjukdom. Diabetessköterskorna i 
studien är mycket negativa till att använda skrämseltaktik, utan är noga med att påpeka att 
de bara ger saklig information om diabetessjukdomen. 

Slutsats 
Ingen av diabetessköterskorna i studien kunde egentligen inte ge ett bra svar på hur de 
gjorde för att få sina patienter motiverade. Det finns enligt dem inget sätt, motivationen 
måste komma från patienten själv. Det kan vara vad som helst som sjuksköterskan säger, 
som kan göra att en patient blir motiverad. Patienten och diabetessköterskan kanske inte 
ens är medvetna om vad det var själva. Det är viktigt att diabetessköterskan möter 
patienten där han eller hon står, med ett öppet förhållningssätt. Därför är det första mötet 
viktigt, där skapas dialogen, som ska hjälpa patienten framåt.   

Förslag på fortsatta studier 
I en studie i den tidigare forskningen beskrivs det att patienten ofta har större tilltro till 
diabetessköterskans kunskaper, än till läkarens. Därför känns det angeläget att hela tiden 
utveckla och bredda diabetessköterskans kliniska kunskap och handlande, genom 
forskning. Om det är så att motivationen måste komma från patienten själv, borde det gå 
att utveckla det motiverande samtalet. 

 15



REFERENSER 
 
Arén, A., Bergqvist, S. & Ljusenius, T. (2004). Instruktionsbok till livet.  
Bunkeflo: Hälsa + kunskap. 
 
Borsch-Johnsen, K., Jörgensen, T,. Pisinger, C, och Vestbo, J. (2004). It is possible to help 
smokers in early motivational stages to quit. The Inter99 study. Preventive Medicine, 40, 
278-284. 
 
Callaghan, D & Williams, A. (1994). Living with diabetes: issues for nursing practice. 
Journal of Advanced Nursing, 20, 132-139.  
 
Carpenter, D. & Streubert-Speziale, H. (2003). Qualitative Research in Nursing: 
Advancing the Humanistic Perspective. England: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Carter, K. och Kulbok, P. (2002). Motivation for health behaviours: a systematic review of 
the nursing literature. Journal of Advanced Nursing, 40(3), 316-330. 
 
Cullberg, J (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Duran, L. (2003). Motivating Health: Strategies for the Nurse Practitioner. Journal of the 
American Academy of Nurse Practitioners, 15, 200-205. 
 
Eriksson, K. (1995). Vårdprocessen. Göteborg: Liber. 
 
Grefberg, N. & Johansson, L. (2003). Medicinboken. Växjö: Liber. 
 
Henriksson, J. & Östenson, CG. (2003). FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. Sandviken: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Jahrén-Kristoffersen, N. (1998). Allmän omvårdnad 1. Stockholm: Liber. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmsten, K. (2001). Etik i basal omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Montin, K., Wibell, L. & Wikblad, K. (1990). The patient`s experienceof diabetes and its 
treatment: construction of an attitude scale by a semantic differential technique. Journal of 
Advanced Nursing, 15, 1083-1091. 
 
Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 
Internet. Lund: Studenlitteratur 
 
Polonsky, W. (2002). Diabetes hela livet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sahlqvist, L. & Wiberg, E. (2006). Vård och omsorg. Tågarp: Utbildningslitteratur. 
 
Wilow, K. (2004). Författningshandbok 2004. Stockholm: Liber. 

 16



     Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Åsa Larsson, och jag läser sista terminen på programmet för 
sjuksköterskeexamen på Högskolan i Skövde. Jag har precis påbörjat min c-uppsats i 
omvårdnad, där jag har valt ämnet ”Sjuksköterskans metoder att motivera patienter med 
diabetes typ II till livsstilsförändring”. Huvudinriktningen är motivering till 
livsstilsförändring, men jag har valt att vända mig till diabetessköterskor på grund av att 
jag är intresserad av sjukdomen, och då i särskilt typ II. 
 
Jag ska arbeta med intervjuer i muntlig form, och skulle därför behöva en 
diabetessköterska som kan avvara ungefär en timme att träffa mig och svara på frågor 
angående livsstilsförändring. Jag bifogar en sida med de frågor jag kommer att fråga, så 
den sjuksköterskan som svarar kan tänka efter lite innan jag kommer. 
 
Jag skulle vara mycket tacksam om det finns någon på Er arbetsplats som kan hjälpa mig 
med detta! Jag hör av mig om ca en vecka för att höra hur ni ställer er till intervjun. 
 
Tack på förhand! 
 
Åsa Larsson, Karlsborg 
a04asala@student.his.se 
0505-108 78, 0707-38 02 71 
 
Handledare: 
Nanette Paulsson 
Nanette.Paulsson@his.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Bilaga 2 

 
Intervjun kommer att göras i muntlig form, och det är dessa frågor 
jag kommer att ställa, eventuellt med följdfrågor, beroende på hur 
Dina svar blir. 
 

1. Vad är Din första åtgärd när du träffar en patient med 
nydiagnostiserad diabetes typ II? 

 
2. Hur gör du för att öka motivationen till förändrad livsstil? 
 
3. Använder du FYSS (Fysisk aktivitet på recept) i ditt arbete? 

 
4. Finns det några vårdprogram/allmänt vedertagna metoder at 

jobba efter? 
 

5. Om patienten inte ändrat sin livsstil efter ett år, vad gör Du? 
Vad är ”det tunga artilleriet”? 

                     


