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Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande bekymmer som medför hälsoproblem. En 

av de vanligaste orsakerna är ohälsosamma levnadsvanor gällande kost och fysisk aktivitet. 

För att hindra den negativa utvecklingen behövs livsstilsförändring. Därför är 

distriktssköterskans stöd och vägledning viktigt i arbetet med dessa patienter för att kunna 

få dem att bli motiverade. Syfte: Syftet var att belysa distriktssköterskors uppfattningar om 

vad som motiverar patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring. Metod: En 

kvalitativ ansats med fenomenografisk metod har använts i studien. Tio distriktssköterskor 

inom primärvård intervjuades. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra 

beskrivningskategorier: få patienten att reflektera, skapa förtroende, öka patientens 

förståelse och patienten upplever sig må dåligt med 11 uppfattningar. Konklusion: 

Resultatet kan bidra till att utveckla och förbättra distriktssköterkans möjligheter att 

vägleda och ge adekvat stöd till patienter med övervikt eller fetma som behöver 

livsstilsförändring. Detta möjliggörs av att en förtroendefull relation skapas genom att 

lyssna på patienten och respektera dennes val. Likaså ökar möjligheterna att vägleda och 

ge stöd när patientens livsstil synliggörs med hjälp av dennes egna reflektioner på detta.   
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Background: Overweight and obesity is a growing concern that causes health problems. 

These conditions are often due to unhealthy dietary habits and lack of exercise. A change 

in lifestyle is needed to stop this negative development. In order for the patient to become 

motivated for a lifestyle change requires support and guidance from the district nurse. 

Aim: The aim of the study was to illuminate district nurses’ perceptions of what motivates 

patients with overweight or obesity to a change in lifestyle. Method: A qualitative 

approach with a phenomenographic method was used. Ten interviews were performed with 

district nurses in primary health care. Results: Four description categories emerged from 

the analysis: have the patient reflect, to build trust, to increase the patient’s understanding 

and the patient’s experience of not feeling well with 11 perceptions. Conclusion: The 

results could contribute in developing and improving the district nurse’s possibilities for 

giving adequate support and guidance to patients with overweight or obesity in need of a 

lifestyle change. This is enabled by building trust which requires listening to the patient 

and respecting their choices. Also making the patient’s lifestyle visible through their own 

reflections of it enhances the possibilities to give support and guidance. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma är ett växande problem i hela världen (WHO, 2013). I Sverige har 

problemet ökat i alla åldrar och sedan år 1980 har antalet drabbade nästan fördubblats 

bland både män och kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2014a; SCB, 2004). År 1980 hade 30 

% av männen och 22 % av kvinnorna en övervikt. Andelen med fetma var 5 % hos både 

kvinnor och män (SCB, 2007). År 2004 var andelen överviktiga män 41 % samt kvinnor 

26 % och andelen med fetma hade fördubblats till 10 % gällande både män och kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2014c). År 2013 visar siffrorna på övervikt hos 42 % av männen 

och 29 % av kvinnorna. Bland de som har fetma är andelen 14 %, men säkerställda 

statistiska skillnader mellan kvinnor och män saknas (Folkhälsomyndigheten, 2014c). 

Ökningen sker med stigande ålder, men en oroande utveckling är att det blir allt vanligare 

hos unga människor (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Övervikt och fetma kan medföra 

hälsoproblem exempelvis ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, 

sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer (a.a.). Fetmarelaterade sjukdomar kan 

dessutom kräva behandling vilket orsakar stora kostnader för både samhället och patienten 

(Keyworth, Peters, Chisholm & Hart, 2013; Wright, 1998). Oftast är orsaken ohälsosamma 

levnadsvanor exempelvis otillräcklig fysisk aktivitet och felaktiga matvanor 

(Socialstyrelsen, 2011b). Detta kan resultera i övervikt och fetma vilket leder till ohälsa 

och försämrad livskvalitet för patienten. För att främja hälsan behövs en livsstilsförändring 

(Socialstyrelsen, 2011b). Distriktssköterskan är en nyckelperson som bör bygga upp en 

relation med patienten samt vägleda och göra denne delaktig i sin vård. Därför behövs en 

kunskapsutveckling för att på ett adekvat sätt kunna stödja patienter till livsstilsförändring.  

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma kan förklaras som en onormal eller överdriven fettlagring som kan leda 

till en försämring av hälsa (WHO, 2013). Detta påverkar livskvalitet negativt och utvecklas 

genom en kombination av livsstil, miljöfaktorer och arv (SBU, 2002). De senaste 

decenniernas förekomst av övervikt och fetma beror mer på förändringar i livsstil som 

ohälsosamma kostvanor och otillräcklig fysisk aktivitet än på ärftlighet (a.a.). Detta 

innebär en hög konsumtion av energitäta livsmedel och sötade drycker i förhållande till 

energiförbrukning (Folkhälsomyndigheten, 2014 b). Även en ökad förbrukning av 

snabbmat har skett samt minskad matlagning i hemmen (McAdams, 2010). Utvecklingen 

av övervikt och fetma kan också påverkas av sociala faktorer och är betydligt vanligare 

bland personer som har sämre socioekonomiska förhållanden (SBU, 2002). Body Mass 

Index (BMI), så kallad kroppsmasseindex är en metod som används för att mäta mängden 

kroppsfett. BMI beräknas genom att kroppsvikt i kilogram divideras med kroppslängden i 

meter i kvadrat (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Ett BMI-värde från 25 - 29.9 bedöms som 

övervikt och ett BMI-värde från 30 och uppåt anses som fetma (a.a.).    

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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Övervikt och fetma har ökat bland barn under de senaste åren och är ett folkhälsoproblem i 

hela världen. Övervikt i barndomen leder ofta till övervikt i vuxen ålder samt kan leda till 

livsstilssjukdomar och minskad medellivslängd (Gance-Cleveland, Sidora-Arcoleo, 

Keesing, Gottesman & Brady, 2009; Hardy, Harrell & Bell, 2004; Hopkins, DeCristofaro 

& Elliot, 2011).  

Livsstilsförändringar 
Livsstil formas av beteenden som en individ har. Beteenden är hur en individ tänker, 

känner och handlar, både medvetet och omedvetet. Patientens livsstil behöver synliggöras 

för att behandling ska kunna ske (Overholser, 2010). Detta innebär att patienten behöver 

bli medveten om ett problem för att sedan planera och genomföra en förändring samt 

upprätthålla den (Prochaska & DiClemente, 1982). Varannan kvinna och två tredjedelar av 

männen i Sverige uppger sig ha ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011b). 

Socialstyrelsen (2011a) rapporterar att minst 20 % av alla Sveriges sjukdomar och för 

tidiga dödsfall är på grund av ohälsosamma levnadsvanor. En förändring av livsstil behövs 

för att gå ner i vikt (Gainey Seals, 2007). Detta kräver en livslång behandling (Gainey 

Seals, 2007; Lang & Sivarajan Froelicher, 2006). En motiverande faktor till 

livsstilsförändring kan vara att sätta patientens risker i perspektiv genom att sjuksköterskan 

tar kliniska mått av vikt, BMI samt midjemått och längd (Burke & Wang, 2011). Detta ger 

en möjlighet att påbörja ett samtal om övervikt och fetma utan att nämna de orden (a.a.). 

Sjuksköterskans roll i hantering och behandling av övervikt och fetma är att öka kunskapen 

hos patienterna om riskerna med detta samt betydelsen av viktminskning (Gainey Seals, 

2007). Viktnedgång måste uppmuntras då det leder till bättre hälsa, minskad dödlighet och 

minskade kostnader (a.a.). Burke och Wang (2011) menar att det första steget i att 

behandla en person med övervikt är att diskutera ämnet och bedöma hur personen uppfattar 

det. Distriktssköterskan behöver undersöka om patienten vill ta itu med övervikten. Det är 

även viktigt att identifiera vilka mål och resurser patienten har. Bästa resultat ger en 

livsstilsförändring med realistiska mål och förväntningar (a.a.).  Sjuksköterskans stöd är 

betydande och bör vara kontinuerligt med uppföljningar av viktkontroller samt upprepande 

av information som förstärker och uppmuntrar patienten till fortsatt livsstilsförändring 

(Lang & Sivarajan Froelicher, 2006). Uppföljningar bör ske varannan eller var tredje vecka 

i minst tre månader eftersom det tar tid att genomföra detta (Shay, Shobert, Sheibert & 

Thomas, 2009). Även kan kompletteringar ske med läkemedelsbehandling eller kirurgi 

(Burke & Wang, 2011). De tre viktigaste komponenterna i livsstilsförändringar är kost, 

fysisk aktivitet och beteendemässiga strategier. Användningen av flera strategier samtidigt 

leder till bättre resultat (a.a.). 

Kost 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2004) är det viktigt att patienten 

övergår till en kost som innehåller mindre energi. Maten har en betydelse för hälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Frukt och grönsaker anses minska risken för cancer och 

reducerat fettintag är förebyggande mot hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och diabetes typ 

2. Kosten kan dock vara svår att ändra då de flesta inger sig ha en bra kosthållning och 

tenderar att underrapportera det de äter. Istället ska vikten läggas på hälsoeffekterna av bra 

kost och vad detta innebär, det vill säga minskat energi- och fettintag, ökat intag av frukt 

och grönt samt undvikande av produkter som innehåller mycket socker (a.a.). Gainey Seals 
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(2007) anser att kostanvisning behövs för att patienter ska uppnå viktminskning. Patienter 

med ett BMI mellan 27 – 35 behöver minska sitt dagliga kaloriintag med 300 – 500 

kalorier per dag för att nå en viktminskning på ungefär 10 % efter ett halvår. Patienter med 

ett BMI på över 35 behöver minska sitt kaloriintag med 500 – 1000 för att uppnå samma 

mål. Andra råd som kan ges är att minska på fettintaget eller byta ut ett huvudmål till en 

dietshake eller dylikt (a.a.). I en studie av Adolfsson, Carlson, Undén och Rössner (2002) 

framgår det att regelbundna måltider och användning av tallriksmodellen underlättar 

viktminskning. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet bör kombineras med kostrådgivning för att uppnå viktminskning (Gainey 

Seals, 2007). I början bör patienten starta långsamt för att sedan hela tiden öka till den nivå 

som passar patienten. Det kan för vissa krävas 60 minuter fysisk aktivitet fem gånger i 

veckan för att upprätthålla en viktminskning (a.a.). Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som 

ger ökad energiomsättning (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Enligt en studie av Lang och 

Sivarajan Froelicher (2006) kan fysisk aktivitet delas in i två delar. Den ena är träning i 

form av ett program vilket innebär exempelvis att patienten får promenera, simma och 

cykla. Den andra formen är rörelse genom livsstilsförändring som exempelvis att välja 

trappor istället för hiss och promenera kortare sträckor istället för att ta bilen (a.a.). Det är 

viktigt att upplysa patienten om att huvuddelen av energiförbrukningen beror på fysisk 

aktivitet som inte har med schemalagd motion och idrott att göra (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). Patienten ska upplysas om betydelsen att öka den totala fysiska aktivitetsnivån, 

både i anslutning till arbetet och på fritiden (a.a.).  

Beteendemässiga strategier  

Olika typer av beteenden kan leda till överkonsumtion av mat och kan påverka hälsa 

negativt när övervikt eller fetma uppstår (Adolfsson et al., 2002; Solomon, 2001 ). Orsaker 

till att patienter äter för mycket mat kan bero på upplevelser av sorg, stress, agression, 

trötthet, smärta och oro (a.a.). Även patientens vilja till att känna njutning eller bli 

avslappnad kan leda till överätande (Adolfsson et al., 2002). Beteendeterapi spelar en 

viktig roll i behandlingen av övervikt och fetma (Gainey Seals, 2007). Sjuksköterskan bör 

lära patienter hantering av egenkontroll, målsättning, problemlösning, stresshantering och 

återfallsprevention. Detta kan ge patienter färdigheter och stöd till att ändra sin kost till att 

bli mer hälsosamma och öka den fysiska aktiviteten (a.a.). Beteendeterapi kan ingå som 

komponent vid olika behandlingsformer (SBU, 2004). Beteendemässiga strategier kan vara 

exempelvis utökande av patientens kunskap om sin hälsa och livsstil (Västra 

Götalandsregionen, 2012; Lang & Sivarajan Froelicher, 2006). Det kan även vara en 

strävan efter att identifiera och förändra de beteenden som orsakar övervikt och fetma. 

Denna sort av förändringsarbete sker genom att ta reda på vilka faktorer som utlöser 

respektive förstärker ett beteende för att sedan bearbeta dem med olika ingripanden. Det 

kan innebära antingen faktorer i individens egna omgivning, men det kan också vara 

individens egna tankar och känslor (a.a.).   
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Egenvård 
Begreppet egenvård tydliggörs och avgränsas genom tre typer av egenvårdsbehov; 

universella, utvecklingsmässiga och hälsoavvikande (Orem, 2001). Universella behov är 

något alla människor har. Utvecklingsmässiga behov är förenade med livsförhållanden och 

händelser som sker under olika steg i livscykeln eller under förhållanden som kan påverka 

utvecklingen negativt. Hälsoavvikande egenvårdsbehov utgår från avvikelser i människans 

funktion och är förenade med medicinsk diagnostik, behandlingsåtgärder och dess effekter. 

När dessa tre typer av behov är effektivt uppfyllda kan sjukdom och skada förebyggas och 

den allmänna hälsan kan gynnas. Terapeutiska egenvårdskrav är ett begrepp som står för 

de åtgärder och handlingar som tillgodoser egenvårdsbehov. Ordet terapi används för att 

tydliggöra att det påverkar människans funktion eller utveckling positivt. Terapeutiska 

egenvårdskrav innebär att sjuksköterskan behöver ha kunskaper om vilka handlingar som 

uppfyller egenvårdsbehoven hos en patient. Sjuksköterskan behöver också ha kunskaper 

om patienten för att se hur och till vilken grad som denne kan involveras i formandet av 

terapeutiska egenvårdskrav. Egenvård är ett ständigt handlande som utförs av personen 

själv och avsikten är att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård gynnar 

patientens utveckling och funktion om den används på ett effektivt sätt. Faktorer som 

påverkar patientens egenvård är ålder, befintlig utvecklingsstadie, hälsotillstånd, miljö och 

eventuella effekter av medicinskt vård. Det finns flera förutsättningar för att kunna 

genomföra egenvård. Detta kan vara att förstå att egenvård är ett frivilligt beteende och en 

handling som patienten lär sig genom samspel och kommunikation. Det kan även vara att 

patienten betraktas som att ha rätt till och ansvar för att ta hand om sig själv för att 

upprätthålla liv och hälsa. Likaså kan en förutsättning vara behov av bland annat 

sjuksköterskans stöd till patienter som inte klarar av att främja sin egen hälsa eller 

upprätthålla sitt eget liv (Orem, 2001).  

 

Patienten ska ha ansvar för egenvård och sjuksköterskans uppgift är att uppmuntra och 

vägleda patienten till förändring av livsstilsfaktorer som kost och fysisk aktivitet (Jallinoja 

et al., 2007; Berra 2003). Att hjälpa en patient kan vara komplext (Orem, 2001). Det kan 

handla om att patienten inte kan, inte vill eller rentav vägrar. Processen i att ge och få hjälp 

påverkas av både sjuksköterskans och patientens kunskaper samt färdigheter, 

personligheter, erfarenheter och livssituationer. Enbart viljan att hjälpa är inte tillräckligt, 

utan sjuksköterskan behöver veta sina begränsningar. Sjuksköterskan ska veta hur mycket 

stöd behövs samt när och hur den bör ges. Det finns fyra metoder som kan hjälpa patienter 

att komma över sina begränsningar eller för att få sina behov tillgodosedda. 1) En metod är 

att vägleda och instruera patienten. Detta kräver en kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient. Den som vägleds måste motiveras och klara av att genomföra den begärda 

handlingen. 2) Stöd är en annan metod som kan ges i form av uppmuntran och övertygelse 

också och inte enbart fysiskt och psykiskt stöd. 3) Miljöutvecklingen är en metod som 

kräver sjuksköterskans stöd att ombesörja för miljöförhållanden som motiverar patienten 

till att etablera lämpliga mål och anpassa sitt beteende till att nå resultat. Utvecklingens 

resultat innefattar formande eller ändring av attityder och värderingar, men också 

anpassning av självuppfattning samt fysisk utveckling. 4) En metod, att lära ut, används 

när en patient har behov av kunskapsutveckling eller behöver utveckla specifika 

färdigheter. Denna metod kan inte användas om patienten inte är redo eller saknar intresse 

för att lära sig och är ovetandes om sin kunskapsbrist. För att sjuksköterskan ska använda 

sig av metoden lära ut, behövs kännedom om vad patienten behöver veta. Sjuksköterskan 

behöver även ta hänsyn till patienters bakgrund och erfarenheter, livsstil och vanor i det 
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dagliga livet samt deras sätt att uppfatta och tänka. Sjuksköterskan behöver också ha 

kunskap om egenvårdsbehoven för att kunna lära ut och öka patientens kunskap. För att 

lära ut ändringar i beteende, som har med egenvård att göra, kan en relation krävas under 

en längre tid. Denna metod kan ibland göras på gruppnivå. Sjuksköterskan ska hänvisa till 

andra personer inom hälso- och sjukvården för att optimal hjälp ska kunna ges om det 

faller utanför ramarna för vad sjuksköterskan kan göra (Orem, 2001) 

Patientdelaktighet 
Sjuksköterskans perspektiv på patientdelaktighet i omvårdnad tolkas som ömsesidighet i 

förhandling (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Det innebär ett 

samspel mellan sjuksköterska och patient kännetecknad av närhet, kontakt, förståelse och 

dialog. Patientdelaktighet kräver medverkan av båda parter. Sjuksköterskan antas ta 

initiativet till att starta samspelet och bygga upp en relation med patienten. I samarbetet 

används patientens unika förutsättningar och dessa balanseras med aktuella behov. Även 

sjuksköterskans kunskap anpassas till patienten. Genom att på detta sätt ge patienten 

inflytande i planering och genomförande i omvårdnaden leder det till ökat ansvarstagande 

och självständighet (a.a). Att bli sedd som en egen person är viktigt för patienten (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Patienten upplever delaktighet när sjuksköterskan är 

tillgänglig och har gott om tid i mötet. Delaktighet upplevs även när sjuksköterskan 

bekräftar patientens känslor, bryr sig om och är lyhörd. Genom det får patienten möjlighet 

till att reflektera över sitt sätt att tänka, göra och känna. Detta ökar förståelsen och 

hantering av situationen. Med ökad kunskap och delaktighet upplever patienten att den kan 

använda sina hälsofrämjande resurser samt få bättre kontroll över sin livssituation och på 

så sätt få ökat välbefinnande. Patienten engageras genom att sjuksköterskan ger både 

muntlig och skriftlig information. Att bekräfta patienten och se den som kompetent leder 

till att denne upplever sig delaktig. Med delaktighet involveras patienten i de beslut som 

berör dennes liv (a.a.). Patientdelaktighet kan uppnås genom att sjuksköterskan låter 

patienten vara med i diskussionen om vikt och behandlingsmöjligheter (Leske et al., 2012). 

Sjuksköterskan kan få patienten att bli delaktig genom att presentera ett möjligt 

behandlingsalternativ och sedan fråga patienten om förslaget verkar rimligt och om 

patienten själv har några förslag eller synpunkter. Genom att sjuksköterskan lyssnar på 

patienten skapas förtroende för sjuksköterskan och detta kan leda till patientdelaktighet 

(a.a.).  

Hälsa   
World Health Organization (WHO, 2013) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Det är 

människan som är hälsa (Eriksson, 2000). Sjuksköterskan kan inte ge hälsa till patienten, 

men kan däremot stödja denne i att vara hälsa. Hälsa är ett rörligt tillstånd där många 

faktorer samspelar och kallas därför för hälsoprocess. Processen sker inom människan och 

innebär att genetiskt arv bestämmer handlingar och begränsningar för människans 

aktiviteter. Även samhället och det sociala arvet styr processen eftersom de påverkar 

individens värderingar, attityder och handlingsbeslut. Hälsoprocessen utgår alltså från ett 

samspel mellan människa och miljö. Grunden för människans hälsa ligger i patientens 

värderingar och uppfattningar om ohälsa och objektiva tecken på detta. Likaså patientens 
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upplevelser av sig själv som frisk eller sjuk. Graden av hälsa kan bestämmas genom att se 

var patienten befinner sig i samspelet med miljön (Eriksson, 2000). 

 

Faktorer som bidrar till ohälsa kallas för hälsohinder (Eriksson, 2000). Dessa kan finnas 

hos människan själv eller i relationen till någon annan och omvärlden (a.a.). Tidigare 

forskning visar att existerande hinder hos människan själv kan vara att denne inte vill ändra 

sin livsstil (Jallinoja et al., 2007). I relation till andra kan det vara sjuksköterskans 

upplevelser om att ha bristfälliga kunskaper i förebyggande arbete och rådgivning gällande 

livsstilsförändringar (Jallinoja et al., 2007; Swift, Sheard & Rutherford, 2007). I en studie 

av Wright (1998) framkommer det att ämnet inte tas upp över huvudtaget om inte patienten 

nämner detta först. Även brister sker i kliniska mätningar där sjuksköterskor, istället för att 

ta aktuella mått, använder ungefärliga värden som tidigare noterad vikt eller genom att 

patienten tillfrågas (a.a.). Ytterligare hinder kan vara sjuksköterskors upplevelser om att bli 

påverkade av samhällets och annan vårdpersonals negativa attityder och fördomar mot 

patienter med övervikt och fetma (Poon & Tarrant, 2009; Wright, 1998). Patienterna ses 

ofta som lata, oattraktiva, inaktiva och som personer utan självkontroll och viljestyrka 

(Poon & Tarrant, 2009). Dessa negativa attityder förhindrar uppbyggnad av en 

förtroendefull relation (a.a.). Sjuksköterskor upplever att övervikt är en känslig fråga att 

diskutera med patienter (Brown & Thompson, 2007). Deras uppfattningar om sin egen 

kroppsvikt kan också innebära svårigheter i samspelet med patienter. Vissa av de 

sjuksköterskor som är smala har svårigheter att samtala om övervikt med patienter 

eftersom de upplever att de kommer med pekpinnar. Andra verkar sakna empati. 

Sjuksköterskor som är överviktiga själva upplever sig dock ha större empati men också 

farhågor om att de är dåliga förebilder för patienten (a.a.). Alltså innebär detta att 

sjuksköterskors negativa attityder mot patienter med övervikt eller fetma och påverkan av 

deras egen vikt är ett hinder i att stödja patienten till att uppnå viktminskning (Keyworth et 

al., 2013). 

 

Sjuksköterskan ska möta patienten i vården med en helhetssyn, det vill säga att se alla 

aspekter av patienten och inte bara det aktuella hälsohindret. Genom olika åtgärder kan 

bättre hälsa uppnås. Samhällets utveckling måste påverkas utifrån en synvinkel där hälsa 

bibehålls. Detta innebär att undervisa och motivera enskilda individer och grupper. Även 

genomförande av regelbundna hälsokontroller är betydande och det räcker inte enbart att 

kontrollera utan det är lika viktigt att ta reda på patientens motivation (Eriksson, 2000). I 

hälsofrämjande åtgärder enligt WHO (2013) ingår främst stöd i individens livsvärld samt 

att öka den enskilde individens möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt eget liv. 

Sjuksköterskan har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) en skyldighet att ge 

en god vård på lika villkor för alla. Sjuksköterskan ska även ge vård med respekt för 

patientens självbestämmande och i samråd arbeta för att främja hälsa samt förebygga 

ohälsa med helhetsperspektiv på patienten (a.a.).    
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PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma är ett tillstånd som har ökat kraftigt i hela värden och är ett globalt hot. 

Detta tillstånd kan leda till uppkomst av följdsjukdomar samt ökade kostnader för både 

samhället och patienten. Därför är det viktigt att i tidigt skede kunna motivera patienten till 

livsstilsförändring och på så sätt förhindra den negativa utvecklingen. Tidigare forskning 

visar att livsstilsförändring är en grundläggande behandling för att uppnå varaktig 

viktminskning samt att sjuksköterskan här har en betydande roll i att stödja och motivera 

patienten. Forskning finns även om faktorer som hindrar en lyckad viktnedgång. Däremot 

förefaller det saknas studier om vad som enligt distriktssköterskor motiverar patienter till 

livsstilsförändring.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors uppfattningar om vad som motiverar 

patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring.  

METOD 

En kvalitativ ansats och en fenomenografisk metod användes i denna studie, eftersom 

syftet var att få fram uppfattningar. Enligt Kroksmark (1987) är fenomenografi en 

forskningsmetodisk ansats som beskriver människors kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett 

fenomen i en viss situation där det centrala är det uppfattade innehållet. Människor 

uppfattar och förstår omvärlden på olika sätt. Fenomenografi fokuserar inte på sann och 

objektiv kunskap. Fenomenal värld utgörs av ett subjektivt uppfattande, det vill säga hur 

det visar sig i ett rent mänskligt perspektiv. Människans uppfattning styrs av tidigare 

erfarenheter som är kopplat till det fenomen som undersöks. Fenomenografi är induktiv, 

det vill säga forskningen rör avgränsade delar vars olika uttryck formas till generella 

slutsatser om det undersökta fenomenet. Fenomenografi skiljer mellan två livsvärldar. Den 

första livsvärlden är den enskilde människans egna uppfattningar. Den andra livsvärlden är 

hur den uppfattas kollektivt, det vill säga av en grupp människor. I den kollektiva 

uppfattningen undersöks hur de enskilda uppfattningarna förhåller sig till varandra. 

Intervju används oftast som medel för att kartlägga uppfattningar inom fenomenografi. 

Målet är att avtäcka kvalitativa innebördsskillnader i behandling av innehållet och att 

definiera det som uppfattats kollektivt. Det är det kollektivt uppfattade som utgör 

förutsättningen för att ett kategorisystem skall kunna upprättas (Kroksmark, 1987).  

Urval 

I studien användes strategiska urval för att kunna få en varierad bild av fenomenet (Polit & 

Beck, 2012). Urvalet gjordes utifrån syfte, tillgängliga vårdcentraler, forskningsfrågor och 

begränsningar. Inklusionskriterier bestod av att vara distriktssköterska och ha arbetat minst 

ett år inom primärvård. Det var önskvärt att både kvinnor och män i olika åldrar skulle 

delta i studien samt att deltagarna hade varierande år av yrkeslivserfarenhet. För att få 
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tillträde till forskningsfältet kontaktades verksamhetschefer vid 16 vårdcentraler i Västra 

Götalandsregionen. Dessa gavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte samt 

tillvägagångssätt (bilaga 1). Fem verksamhetschefer gav skriftligt tillstånd och 

kontaktuppgifter till 10 distriktssköterskor. Vårdcentraler som valde att inte delta tackade 

nej på grund av tidsbrist eller att de deltog i andra studier vid tillfället. Informationsblad 

skickades ut till berörda distriktssköterskor via e-post (bilaga 2). Därefter togs 

telefonkontakt med distriktssköterskorna för att informera muntligt om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Likaså tillfrågades de om muntligt samtycke till att delta i studien. Dessa 

gavs också information om att skriftligt samtycke skulle samlas in vid intervjutillfället. Vid 

samma tillfälle bokades tid och plats för intervjuns genomförande.  

 

Totalt kom tio distriktssköterskor att ingå i studien. Samtliga var kvinnor med en 

medelålder på 52 år. Deras yrkesverksamma år som distriktssköterska inom primärvård 

varierade mellan 2 - 18 år. Antal år som praktiskt verksam distriktssköterska varierade 

mellan 4 - 18 år (tabell 1). Annan högskoleutbildning som distriktssköterskor hade var 

bland annat utbildning i diabetes, livsstil, astma/KOL samt arbetsliv och hälsa.  

 

 

Tabell 1. Presentation av de intervjuade distriktssköterskornas demografi  

Distrikts- 

sköterska 

Ålder Legitima-

tionsår 

Tjänstgörings- 

grad i procent 

Antal år som 

praktiskt verksam 

distriktssköterska 

Antal år som 

distriktssköterska 

inom primärvård 

1 56 1999 100  10 10 

2 49 1997 90 13 8 

3 45 1992 75 10 10 

4 58 1977 80 14 10 

5 56 2003 100 4,5 4,5 

6 41 1994 75 14 4,5 

7 60 1975 100 15,5 15,5 

8 60 1980 100 18 18 

9 36 2002 90 4 2 

10 63 1972 100 15 15 

Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som användes var intervjuer utifrån en modell beskriven av 

Kroksmark (1987). Syftet med intervjuerna var att nå fram till deltagarnas intellektuella, 

kroppsliga och känslomässiga behandling av fenomenet i fokus. Data samlades in genom 

intervjuer i ett avskilt och ostört rum för att undvika distraktion. Intervjuerna genomfördes 

på den vårdcentral där distriktssköterskorna arbetade, för att vara så nära det undersökta 

fenomenet som möjligt. Intervjuerna pågick mellan 15 - 45 minuter. En kort muntlig 
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information gavs innan intervjun påbörjades. Denna information innefattade studiens syfte 

och tillvägagångssätt samt att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. 

Information inhämtades om distriktssköterskornas ålder, legitimationsår, tjänstgöringsgrad 

i procent, antal år samt utbildning (tabell 1). Därefter startade intervjun. Fyra öppna frågor 

ställdes där distriktssköterskorna fritt berättade om sina uppfattningar av fenomenet som 

undersöktes. Frågorna som ställdes var: Kan du beskriva vad som gjort patienter 

motiverade till livsstilsförändring när de har övervikt eller fetma? Kan du beskriva en 

situation när något som du gjort motiverat patienten med övervikt eller fetma till 

livsstilsförändring? Vad är svårt eller hindrar dig att motivera patienterna med övervikt 

eller fetma till livsstilsförändring? Vad är viktigt för dig att tänka på i mötet med patienten 

med övervikt eller fetma så att de motiveras till livsstilsförändring? Målet med öppna 

frågor var att avtäcka distriktssköterskornas sätt att avgränsa och behandla fenomenet som 

undersöktes. Dessa följdes upp av följdfrågor. Genom att olika följdfrågor ställdes kunde 

reflektioner och erfaranden inhämtas samt att distriktssköterskor kunde föras tillbaka till 

det som stod i fokus (Kroksmark, 1987). Distriktssköterskornas tankar som inte har 

kommit fram tidigare frigjordes vilket karaktäriserade djup-intresse. En diktafon användes 

vid inspelningen av intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och skrevs ut ordagrant, paus 

för paus och i nära anslutning till intervjuerna, för att inte gå miste om viktig information. 

Efteråt jämfördes den skrivna texten med det inspelade materialet.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av en modell beskriven av Kroksmark (1987), 

eftersom den lämpar sig för att beskriva uppfattningar. Datamaterialet lästes enskilt flera 

gånger för att få förståelse om hur ett fenomen uppfattas av deltagarna. En kort 

sammanfattande beskrivning på några meningar gjordes av varje deltagarens sätt att förstå 

fenomenet. Avsikten med sammanfattningarna var att tolka och upptäcka kvalitativa 

innebördsskillnader i behandlingen av innehållet och definiera det kollektivt uppfattade. Ur 

sammanfattningarna från alla deltagare kondenserades de uppfattningar som var svar på 

intervjufrågorna. Det framkom också 317 utsagor från datamaterialet. Dessa utsagor 

jämfördes för att hitta likheter och skillnader. Efteråt sammanfördes de svar som var lika. 

Efter jämförelsen blev det kvar 152 utsagor. Likaså gjordes en jämförelse mellan de olika 

uppfattningar som var kvar för att försöka finna något gemensamt. Grupperingar gjordes 

och de olika uppfattningarna sammanställdes i fyra beskrivningskategorier. Varje 

beskrivningskategori innehåller skilda uppfattningar som är kvalitativt lika vilket innebär 

att de har en relation till det studerade fenomenet (Kroksmark, 1987).  

Etiska överväganden 
Denna studie har följt forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2013). Hänsyn har 

tagits till fyra forskningsetiska principer som är etikkommitténs riktlinjer inom området 

humaniora och samhällsvetenskap. Dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. Tillträde till forskningsfältet erhölls 

skriftligen från verksamhetschefer på respektive vårdcentral. Skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt gavs till deltagarna. Deltagarna 

informerades om att deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan några påföljder. Information gavs om att all insamlad data behandlades 

konfidentiellt, det vill säga att avidentifiering skedde av datamaterial och att inga obehörig 
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kunde ta del av det. Deltagarna fick även information om att datamaterial förstörs när 

studien är avslutad. Endast författarna hade tillgång till materialet som förvarades låst och 

utan tillträde för obehöriga. Ett skriftligt samtycke erhölls från deltagarna. Tillstånd från 

etikprövningsnämnden behövde inte hämtas in eftersom studien utfördes inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 2003:460). Nyttan med undersökningen var att 

utveckla kunskaper om distriktssköterskans arbete mot övervikt eller fetma och bidra till en 

ökad medvetenhet inom området. 
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RESULTAT  

Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra beskrivningskategorier som innehåller 11 

uppfattningar, vilka presenteras nedan i tabell 2. Dessa presenteras tillsammans med 

belysande sammanfattningar och citat i texten nedan. 

 

Tabell 2. Presentation av beskrivningskategorier och uppfattningar baserat på 

distriktssköterskors utsagor om vad som motiverar patienter med övervikt eller fetma till 

livsstilsförändringar 

Beskrivningskategorier Uppfattningar 

Få patienten att reflektera Göra patienten medveten om sitt levnadssätt  

 

Fundera tillsammans  

Skapa förtroende  Vara lyhörd  

 

Visa respekt 

 

Inge hopp  

 

Ge patienten gott om tid 

Öka patientens förståelse Diskutera avvikelser från det normala  

 Informera om orsaker och följder av övervikt och 

fetma 

Patienten upplever sig må dåligt Missnöje över sin självbild 

 Trötthet och orkeslöshet 

 Smärta 

Få patienten att reflektera  

Att få patienten att reflektera beskrivs som avgörande eftersom många patienter är 

omedvetna om sina levnadsvanor och det är angeläget att ställa frågor för att få dem att 

tänka över sin livsstil. Patienterna ska få berätta om hela sin livssituation och i samarbete 

med distriktsköterskan komma fram till det som orsakat övervikten eller fetma. Detta 

innefattar att göra patienten medveten om sitt levnadssätt och att fundera tillsammans.  

Göra patienten medveten om sitt levnadssätt 

Denna uppfattning handlar om att väcka patienters tankar om familjesituation, arbete, 

fritid, sömn, kost och fysisk aktivitet. Detta görs genom att ställa olika frågor som leder till 

att patienter blir medvetna om sin livsstil genom sina berättelser. För att fånga upp så 

mycket som möjligt, så att inget betydelsefullt faller bort bör distriktssköterskan undvika 
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att ställa ledande frågor. Detta kan förklaras genom exempelvis att distriktssköterskorna 

bör undvika att ställa frågor om vad patienter har ätit till frukost, mellanmål, lunch och 

middag. Om frågorna ställs på det sättet kan mycket information utebli. I stället bör 

frågorna handla om vad patienter äter, vilka tider på dygnet och vad de kallar de olika 

måltiderna. Vad gäller fysisk aktivitet ställs frågor om fritidsaktiviteter, motion, träning 

och hur patienten tar sig till och från arbetet. Likaså är det betydande att ta reda på hur 

patienten mår. Upplevelser av stress och nedsatt sinnesstämning kan framkomma enligt 

distriktssköterskorna när patienten börjar fundera över sitt liv. Exempelvis kan psykisk 

ohälsa resultera i överdriven matkonsumtion. Patienterna bör reflektera så sanningsenligt 

som möjligt för att grund kan skapas för samarbete med distriktssköterskorna. 

 

Låta patienten berätta lite hur en dag ser ut, hur man äter och att man i det också 

försöker att patienten är så ärlig mot sig själv som möjligt… Så jag frågar när är 

första gången du äter på dagen, vad är klockan då, vad äter du då, kallar du det 

frukost… När hon satt framför teven, då vräkte hon i sig massor och var inte alls 

medveten om det. 

Fundera tillsammans 

Denna uppfattning handlar om att tillsammans med patienterna granska och diskutera 

situationen vilket kan leda till förändringar i deras liv. Det räcker inte att enbart ge förslag 

på hur patienterna kan gå ner i vikt. Distriktssköterskorna bör tillsammans med patienterna 

hitta orsaker till övervikt och fetma samt finna ett sätt som gör att de lyckas med 

förändringen. Det är en god idé att skriva ner det som patienter har berättat för att 

tillsammans kunna fundera över vilket beteende som orsakat övervikt eller fetma samt 

varför det har blivit så. Genom att använda frågor och be patienterna ge återkoppling kan 

distriktsköterskorna fånga upp det väsentliga som patienten själv vill göra. 

Distriktssköterskorna anser att det ibland kan behöva ges konkreta förslag och be 

patienterna ge respons på det. Det kan handla om att hitta ett alternativ till det beteende 

som patienterna inte vill utesluta helt, men är kanske villig att ändra det till viss del. 

Distriktssköterskorna anser att det ibland kan behöva göras någon form av skriftlig plan 

om hur förändringen ska gå till. För detta krävs att sitta ner ihop och tänka igenom för att 

finna det som passar den enskilda individen och att det läggs på den nivå som denne 

känner sig klara av. Det handlar främst om att hjälpa patienten genomföra ändringar i kost 

eller motion. Vad det gäller motion kan det vara framgångsrikt att skriva exempelvis recept 

på promenader anser distriktssköterskorna.   

 

Man kan inte bara komma och säga gör så här och så här, dom måste hitta med 

hjälp av mig orsaker till det och hitta deras egna vägar att gå ner i vikt… Ser det 

bra ut med den här frukosten, ser det bra ut med det här mellanmålet, kan man 

byta, kan man tänka sig något annat, vad tror du själv… Kan du byta ut mjukt bröd 

till knäckebröd.  

Skapa förtroende 

Att skapa förtroende beskrivs som att få patienterna att känna sig trygga i mötet med 

distriktsköterskorna, för att lättare kunna öppna upp och tala om sin situation. Detta 

innefattar att vara lyhörd, visa respekt, inge hopp och ge gott om tid. 
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Vara lyhörd 

Denna uppfattning handlar om att i möten med patienterna visa intresse och bry sig. 

Distriktssköterskorna menar att detta visar att de vill patientens bästa. Patienterna ska 

känna sig omhändertagna och bekräftade genom att distriktssköterskan är ödmjuk och ser 

till att de känner sig ompysslade. Att lyssna handlar också om att möta patienterna där de 

är och försöka se om de är mottagliga och redo för en förändring. Detta kräver en öppenhet 

för de intryck som framträder i berättelserna.  Distriktssköterskorna menar också att de ska 

vara omtänksamma och varsamma i sina möten med patienterna. Det är betydelsefullt att 

inte visa sig för patienten som en mästare utan istället vara som en vanlig medmänniska. 

Att inge en känsla av närvaro i mötet som tillåter patienterna att prata utan att det ska 

kännas besvärligt. 

 

Jag tror det handlar väldigt mycket om det här att lyssna och se vad patienten själv 

har för tankar och funderingar… Och patienten känner att det är tillåtet att tala om 

hur det här påverkar mig och hur jag mår… Att man har en relation som känns 

tryggt för patienten. 

Visa respekt 

Denna uppfattning handlar om att patienterna ska tas på allvar och visas aktning. Detta 

innebär att inte ha fördomar och attityder samt att inte gå på och tala om hur någonting ska 

vara. Patienterna ska inte behöva känna skuld och skam över sin övervikt eller fetma, utan 

det ska bara ses som ett normalt mätvärde som avviker. Distriktssköterskorna anser att det 

är betydelsefullt att säga till patienten att de duger som de är vilket innebär att det är en 

människa de ser framför sig och inte bara övervikten. Hänsyn ska också tas till patienternas 

självbestämmanderätt genom att låta dem välja själva. Detta innebär att inte påtvinga en 

förändring mot patientens vilja, utan låta denne ta ett beslut om detta själv. Det 

framkommer av distriktssköterskorna att många patienter inte gillar när andra tycker och 

tänker hur de ska leva och detta bör respekteras. Motivationen ska alltså komma från 

patienten själv och förändringen ska göras för dennes egen skull. Därför är det värt att 

vänta tills patienterna känner sig redo för ett samarbete med distriktssköterskan. 

 

Dom vill inte själva och det spelar ingen roll hur mycket man pratar med dom, vill 

dom inte, så går det inte, då får det vänta, får respektera det. 

Inge hopp 

Denna uppfattning handlar om att en viktminskning är möjlig och kan leda till bättre hälsa. 

Detta innebär att finna möjliga åtgärder utifrån den enskilda individen. Det kan exempelvis 

handla om när patienter äter mycket ute på restauranger och att detta då kan göras genom 

att välja nyttigare alternativ. Likaså kan det vara att patienter inte ser sig ha råd till 

gymkort som skulle krävas för att gå ner i vikt. Då menar distriktssköterskorna att 

patienterna bör upplysas om att det finns goda villkor med små medel. Det kan handla om 

att gå promenader eller att cykla istället för att inhandla ett dyrt årskort på ett gym. 

Distriktssköterskorna anser det också vara betydande att meddela patienterna om att de 

finns tillgängliga för dem vid behov. På så sätt behöver inte patienterna känna sig 

ensamma utan vet att de har möjlighet att samtala om sina tankar och få svar på frågor som 
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uppstår. Det är viktigt att framhålla det positiva och försöka göra förändringen intressant 

och inspirerande. Exempelvis kan det handla om att ge patienten uppmuntran när denne har 

gått ner i vikt trots att det inte handlar om stor skillnad sedan tidigare. Genom att 

uppmuntra små förändringar kan distriktsköterskan få patienten att tro att en förändring är 

möjlig. Distriktssköterskorna betonar vikten av att förmedla hopp till patienterna de gånger 

de misslyckats med att genomföra förändringen. Det är viktigt att säga att det inte gör 

någonting och att det går att hitta nya vägar till att lyckas. Vissa av patienterna har svårt att 

passa tiderna på grund av olika orsaker. Exempelvis kan det handla om att de arbetar långt 

ifrån hemmet och är borta på vardagar och kanske kan komma till mottagningen bara sent 

på fredagar. Det är avgörande att distriktssköterskan förmedlar hopp till patienterna att de 

har överseende med detta och kommer att göra allt för att patienten kan bokas dessa 

tider.     

 

Man får liksom dra försiktigt i trådarna och se vad dom har att berätta och så kan 

man jobba utifrån det… Att allting är faktiskt möjligt. 

Ge patienten gott om tid 

Denna uppfattning handlar om att det ska finnas gott om tid att övertyga patienterna på ett 

tillfredställande sätt och få dem med sig om de ska lyckas uppnå en förändring. Därmed 

krävs att distriktssköterskan har tålamod och att tillsammans med patienten gör delmål, det 

vill säga ta ett litet steg i taget. Om det skulle tas för mycket på en gång kan det leda till att 

det inte känns bra för patienten och att den upplever att den inte klarar av att genomföra 

förändringen. Vissa av patienterna är ledsna och orkar inte prata så mycket när de kommer 

till mottagningen menar distriktssköterskorna och då är det betydelsefullt att de får uppleva 

ett lugnt bemötande och att de kan prata i sin egen takt. Distriktssköterskor menar att det är 

betydande att ge patienten tid under besöket att bearbeta det som sägs och ge möjlighet att 

diskutera detta, inte bara ge en broschyr och säga det nödvändiga. För detta krävs gott om 

tid. Det är avgörande att planera långsiktigt och även göra patienterna medvetna om att det 

kommer att ta tid att genomföra en förändring. Distriktssköterskorna menar att det är en 

lång process som pågår hos patienten och det krävs gott om tid att låta det växa fram.  Alla 

patienter är inte redo för förändringar direkt utan de får erbjudas ett nytt besök. Detta ger 

patienterna en chans att få tänka till en längre tid innan de tar ett beslut. 

 

Att äta sig upp till en övervikt tar långt tid, man kan inte förvänta sig att några 

snabba knapptryckningar ska fixa det, det tar ganska lång tid att bli av med det 

också… Så det är viktigt att så det lilla fröet, du behöver inte hålla på och prata så 

mycket alla gånger, utan säg någonting som fastnar, då så småningom kommer folk 

tillbaka. 

Öka patientens förståelse 

Öka patientens förståelse beskrivs som ett sätt att öka dennes insikt om den aktuella 

situationen. Det är att patienten inser behovet av förändring. Detta innefattar att diskutera 

avvikelser från det normala samt informera om orsaker och följder av övervikt och fetma. 
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Diskutera avvikelser från det normala  

Denna uppfattning handlar om att för patienten presentera objektiva fakta som exempelvis 

för stort midjemått, högt BMI, högt blodtryck, högt blodsocker och höga kolesterolvärden. 

Att lägga fram avvikelser på det här sättet hjälper patienten att komma till insikt om att de 

förhöjda värdena har ett samband med deras övervikt eller fetma. Denna insikt framkallar 

ett behov av att vilja göra någonting åt den aktuella situationen. Vidare väcker diskussioner 

kring värdena olika tankar och känslor hos patienterna. Detta kan vara exempelvis farhågor 

om att drabbas av sjukdomar eller till och med död och kan vara en anledning till att 

patienterna tar steget till att försöka ändra sin livsstil. Samtal om avvikelser från det 

normala kan även handla om att det kan ha lett till att farmakologisk behandling behövs 

när det har gått över gränsen. Distriktssköterskorna menar att många patienter inte vill 

detta utan att själva först ha försökt göra någonting åt det.    

 

Dom är rädda att dö, att dom blir sjuka, att över huvudtaget bli sjuk… Hon hade ett 

värde [blodsocker] som låg precis över [gränsen]... Jag [distriktssköterskan 

refererar en patient] vill inte sättas in på nån behandling utan jag vill prova själv 

[viktminskning]. 

Informera om det som har samband med övervikt och fetma 

Denna uppfattning handlar om att information om det som har samband med övervikt och 

fetma ska anpassas individuellt till den enskilda patientens behov. En ökad kännedom gör 

det lättare för patienten att bestämma sig för en ändring i sitt leverne. Distriktssköterskorna 

betonar vikten av att ta reda på vad patienterna har för kunskaper och utgå ifrån detta. 

Information och råd som ges formas också utifrån de beteenden eller besvär som 

patienterna har. Tydlig information ges om riskfaktorer, ohälsosamma levnadsvanor och 

följdsjukdomar. Även om patienten skulle må relativt bra så anger distriktssköterskorna 

vikten av att förklara vad övervikt och fetma kan leda till på sikt. Om patienten har 

exempelvis diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar i släkten är det angeläget att förklara att 

risken att denne själv drabbas är stor eftersom det finns en koppling till det gällande 

övervikt och fetma. Distriktssköterskorna menar också att patienterna bör upplysas om 

betydelsen av goda kostvanor, motion och rörelse. Dessa upplysningar kan handla om vad 

som händer i kroppen rent fysiologiskt och vilken påverkan det även kan ha på 

sinnesstämningen. 

 

Dom får veta mer under samtalets gång som dom inte visste innan… Jag tycker att 

man ska väcka björnen som sover och påtala riskerna innan dom har kommit och 

då har jag fått många att förstå det. 

Patienten upplever sig må dåligt 

Att patienten upplever sig må dåligt beskrivs av distriktssköterskorna som ett skäl för att 

denne ska vilja göra en förändring. Detta innefattar missnöje över sin självbild, trötthet och 

orkeslöshet samt smärta. 
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Missnöje över sin självbild 

Denna uppfattning handlar om att vissa patienter enligt distriktssköterskorna inte är nöjda 

med sitt utseende när de ser sig i spegeln. Det är vanligt att patienterna tar kontakt med 

distriktssköterskan efter sommaren eller i början av ett nytt år. Missnöjet över självbilden 

kan få patienterna att känna skuld och skam samt göra dem både ledsna och arga. En del av 

patienterna har varit aktiva och rört sig mycket, men successivt har de blivit mer 

stillasittande, vilket har lett till att vikten har ökat mer eller mindre över den gräns som 

patienterna har känt vara acceptabelt. Distriktssköterskorna menar att patienterna säger sig 

inte må bra och vill därför komma tillbaka till den person de var innan. En 

distriktssköterska refererade till en patient på följande sätt: 

 

Nu får det va nog, nu kan jag inte ha det såhär, nu så måste det hända nånting. 

Trötthet och orkeslöshet 

Denna uppfattning handlar om att patienterna tar kontakt med distriktssköterskorna när de 

upplever trötthet och orkeslöshet. Vissa av patienterna orkar inte gå i trappan eller knyta 

sina skor. Andra patienter kommer hem, orkar inte göra någonting, sätter sig i soffan och 

somnar oftast framför TV:en. Några av patienterna sover dåligt på nätterna på grund av 

snarkningar och andningsuppehåll vilket leder till trötthet. Distriktssköterskorna menar att 

patienterna saknar glädje. De mår inte alls bra och har dålig kondition. Det framkommer av 

distriktssköterskorna att mindre ork på grund av övervikt eller fetma påverkar även de 

sociala relationerna. Patienterna orkar inte ta sig ut och träffa människor vilket leder till att 

de blir isolerade hemma. En distriktssköterska menade att detta kunde uttryckas av 

patienten enligt nedanstående sätt:   

 

Så här vill ja inte ha det… Försöka gå ner lite grann… Orka vara vaken och umgås 

med mina barn eller barnbarn. 

Smärta 

Denna uppfattning handlar om att patienterna på grund av sin övervikt eller fetma enligt 

distriktssköterskorna kan uppleva problem i form av värk. Besvären kan komma från knän, 

leder, höfter, rygg och även i hela kroppen. Värken som patienterna har kan göra det svårt 

för dem att röra på sig och utföra vardagliga sysslor. Distriktssköterskorna menar att 

patienterna har svårt att acceptera rörelseinskränkningen och mår dåligt över det. Detta kan 

vara exempelvis att patienten inte klarar av gå i trappor på grund av värk vilket leder till att 

denne inte kan ta sig ut och utföra saker som denne är van vid. En del patienter kan på 

grund av sin värk bli stillasittande och få sämre livskvalitet.  Likaså kan smärta leda till att 

patienterna behöver genomföra en behandling, som de helst vill undvika. Det kan handla 

om olika operationer eller ingrepp. 

 

Först blev hon av med en massa kilon som belastade knät… Vilket gjorde att 

värken blev mindre… Så fick hon ett nytt liv och hon slapp knäoperation.  
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DISKUSSION 

Metod 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors uppfattningar om vad som 

motiverar patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring. En fenomenografisk 

ansats valdes eftersom det fokuserar på att beskriva människors sätt att uppfatta ett visst 

fenomen (Kroksmark, 1987). Lämplig datainsamlingsmetod blev ljudinspelade intervjuer 

med öppen frågemetod och djup-intresse. På så sätt kunde författarna nå fram till 

deltagarnas intellektuella, kroppsliga och känslomässiga behandling av fenomenet i fokus. 

En förförståelse om ämnet inhämtades genom att läsa tidigare forskning. Detta gav 

möjlighet till att vara lyhörd för det som deltagarna uttryckte och menade under 

intervjuerna.  

 

Deltagarna valdes med strategiskt urval för att få en varierad bild av distriktssköterskors 

uppfattningar. Urvalet gjordes utifrån syfte, tillgängliga vårdcentraler, forskningsfrågor 

och begränsningar. Deltagarna som valdes var distriktssköterskor inom primärvård med 

olika lång erfarenhet av att möta patienter med övervikt och fetma. Distriktssköterskorna 

skulle ha arbetat i minst ett år eftersom uppfattningar, enligt fenomenografi, kräver 

erfarenheter av det fenomen som undersöks. Deltagarnas erfarenhet varierade mellan 2-18 

år, vilket gav innebördsrika berättelser under intervjuerna. De varierade även i ålder och 

arbetade på fem olika vårdcentraler, både i stadsmiljö och ute på landsbygd. Samtliga 

deltagare var kvinnor och kanske hade resultatet kunnat bli annorlunda om deltagarna hade 

varit en blandad grupp. Författarna kontaktade först tio vårdcentraler spridda inom Västra 

Götalandsregionen, men eftersom deltagarna var för få kontaktades ytterligare sex 

vårdcentraler. Endast sex vårdcentraler av de tillfrågade valde att delta vilket inte gav den 

geografiska spridning bland deltagarna som författarna ville ha från början. Likaså pågick 

en snarlik studie samtidigt vilket ytterligare begränsade val av vårdcentraler då dessa fick 

delas upp med de som gjorde den andra studien. Från början ville författarna ha tio 

distriktssköterskor, men upprepning av tidigare insamlad data uppträdde redan efter åtta 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på distriktsköterskornas arbetsplatser. Detta för att 

kunna vara så nära till den konkreta situationen som möjligt och att deltagarna lättare 

kunde koppla till det undersökta fenomenet något som rekommenderas av Kroksmark 

(1987). Detta sätt visade sig vara fördelaktigt, men två deltagare blev avbrutna flera gånger 

under intervjun. De två distriktssköterskorna kunde inte fokusera fullt ut, vilket försvårade 

för författaren att komma åt uppfattningarna. Intervjuerna togs ändå med i datainsamlingen 

eftersom värdefull information kom fram i berättelserna.  

 

Enligt Kroksmark (1987) är det genom intervjuer som människans uppfattningar kan nås 

och genom att de är öppna och minimalt strukturerade kan deltagarna själv definiera 

innehållet utifrån hur denne förstår det undersökta fenomenet. Författarna hade liten 

erfarenhet av intervjuer sedan tidigare och att intervjua upplevdes som svårt i början, men 

blev lättare efter hand. Enligt Vetenskapsrådet (2013) ska all insamlad data behandlas 

konfidentiellt, vilket var en trygghet för distriktsköterskorna där de kunde slappna av och 

tala fritt om sina uppfattningar. En intervjuguide utformades med öppna frågor så att 

deltagarna fritt kunde berätta om sina uppfattningar om vad som motiverar patienter med 

övervikt och fetma till livsstilsförändring. Enligt Kroksmark (1987) påbörjas en analys 
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redan under datainsamlingen. För att författarna skulle förstå vad distriktssköterskorna 

försökte förmedla fick en första tolkning göras under intervjutillfällena för att avgöra om 

följdfrågor behövde ställas. Följdfrågor användes även för att kunna utveckla svaren samt 

att kunna föra deltagaren tillbaka till det som stod i fokus.  
 

Författarna genomförde fem intervjuer var, men båda hade tillgång till alla inspelningar 

och det transkriberade datamaterialet vid analysen. Samtliga intervjuer uppfattades som 

innehållsrika med nyanserade beskrivningar av distriktssköterskornas egna upplevelser och 

reflektioner. Transkribering gjordes i så nära anslutning till intervjuerna som möjligt för att 

få en bättre förståelse för innehållet. Likaså för att fånga upp viktiga delar i intervjuerna så 

som nyanser i tal, pauser och kroppsspråk, eftersom texten ska vara så likt det som sagts i 

intervjun. Datamaterialet lästes upprepande gånger vilket gav nya infallsvinklar i texten för 

varje gång som den lästes. För att inte gå miste om betydande uppfattningar i texterna 

plockades hela meningar fram istället för enstaka ord. Analysen genomfördes var för sig 

men under hela processen diskuterades framkomna uppfattningar tillsammans för att 

förvissa sig om att de överensstämde. Datamaterialet har kondenserats flera gånger 

eftersom vissa uppfattningar i utsagorna var nära till varandra. En svaghet var att 

författarna inte hade tillgång till en medbedömare. Trovärdigheten hade kunnat stärkas om 

en medbedömare med erfarenhet av det undersökta fenomenet hade använts för att 

kontrollera att kategorierna stämmer överens med dennes egen tolkning av datamaterialet 

(Kroksmark, 1987). Beskrivningskategorier och uppfattningar granskades av en etablerad 

forskare (M.S.) inte tidigare involverad i analysprocessen och en del klargöranden gjordes. 

Citat har används i denna studie för att öka trovärdigheten i resultatet. Detta genom att citat 

verifierar de tolkningar som gjorts av författarna och läsare får själva bedöma 

tillförlitlighet. 
 

Det är upp till läsaren att bedöma om resultatet är överförbart. Detta kan göras genom att ta 

del av metodbeskrivningens urval, deltagare, datainsamling och analys. Uppfattningarna 

som framkommit i resultatet kan bidra till att distriktssköterskor kan utveckla vården av 

patienter med övervikt eller fetma. Ytterligare studier kan rekommenderas för att verifiera 

eller förkasta det mönster av beskrivningskategorier och uppfattningar som presenterats. 

Resultat 

Av resultaten framkommer att få patienter att reflektera är avgörande för att de ska bli 

motiverade att göra livsstilsförändring. Genom att ställa öppna frågor och försöka få 

patienten att tala om hela sin livssituation görs denne medveten om sitt levnadssätt. 

Overholser (2010) menar att patientens livsstil behöver synliggöras för att behandling ska 

kunna ske. Genom att kartlägga patientens situation kan orsaken till övervikten eller fetma 

medvetandegöras och rätta åtgärder kan sättas in. Detta är även i linje med en studie av 

Prochaska och DiClemente (1982) som menar att patienten måste först bli medveten om ett 

problem innan denne kan genomföra en förändring. Genom att göra patienten medveten 

om dennes livssituation, skulle även andra besvär kunna upptäckas exempelvis psykiska 

problem som har samband med överdriven matkonsumtion. När patienten berättar om sin 

livsstil får även distriktssköterskan en helhetsuppfattning om denne vilket kan underlätta 

för att ge rätt stöd. Då får distriktssköterskan möjlighet att avgöra om denne kan hjälpa 
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patienten eller om hänvisning bör ske till någon annan i teamet som först ger hjälp innan 

livsstilsförändring kan förverkligas. 

 

Resultaten tydliggör även att distriktssköterskor behöver utgå från patienten och dennes 

livsvärld. Detta genom att ta reda på hur patientens vardag ser ut och hur det påverkar 

dennes liv. Distriktssköterskorna bör vara medvetna om att patienter kan ha olika problem i 

sin vardag och att de kan utsättas för olika påfrestningar vilket kan påverka patientens 

utveckling negativt. En patients alla egenvårdsbehov ska enligt Orem (2001) vara 

uppfyllda för att uppnå hälsa och här kan därmed brister finnas i det så kallade 

utvecklingsmässiga behovet som anknyter till patientens livsvärld. Av resultaten framgår 

också att avvikelser kan bero på ärftliga faktorer vilket Orem (2001) benämner 

hälsoavvikande egenvårdsbehov. För att distriktssköterskan ska kunna ge stöd till patienten 

att genomföra en förändring kan det anses vara av vikt att först få klarhet om hur denne har 

det i sitt liv. En del patienter kan ha problem inom familjen eller dålig ekonomi. Andra kan 

ha besvär på grund av en biverkan av läkemedelsbehandling för exempelvis depression. 

Först när distriktssköterskan är medveten om vilka bakomliggande faktorer som finns kan 

ett förändringsarbete planeras. 

 

Sahlsten m.fl. (2007) anser att patientdelaktighet kräver medverkan av båda parter. Detta 

innebär att distriktssköterskan bör påbörja ett samarbete med patienten och ge denne 

inflytande i planeringen. Likaså ska patienten ses som en egen individ där hänsyn tas till 

dennes utgångspunkt i den aktuella situationen. Det framkommer av resultaten att 

distriktssköterskorna hävdar att det är avgörande att göra patienten delaktig i planeringen 

av livsstilsförändring om det ska hända något. Exempel på detta skulle kunna vara att 

stimulera patienten att komma med egna förslag om vad den kan förändra samt på vilken 

sätt. I vissa fall kan även distriktssköterskan ge förslag och be patienten ge återkoppling på 

det. Genom att distriktssköterskan och patienten gemensamt försöker hitta ett möjligt sätt 

att göra en förändring blir denne motiverad. Att bjuda in patienten som en värdefull 

medaktör till ett samspel i vården är avgörande för att livsstilsförändringen blir 

framgångsrik. Detta är något som Larsson m.fl. (2007) konstaterat som betydelsefullt för 

att stimulera patienter till delaktighet. Distriktssköterskan ställer öppna frågor så patienten 

får reflektera över den egna livssituationen. Samtidigt ska patientens tankar och idéer 

balanseras med förslag från distriktssköterskan för att tillsammans besluta om vad som 

fungerar bäst för den enskilda individen.   

 

Resultaten påvisar att patienten ska själv ha ansvar för att främja sin hälsa. 

Distriktssköterskan ska stödja och vägleda patienten i de situationer denne inte klarar själv. 

Tillsammans behöver parterna utröna vad patienten är i behov av och det kan ske genom 

att reflektera tillsammans med patienten. Denna kommunikation kan anses vara 

grundläggande för att en förändring ska kunna ske. Detta är i linje med Orem (2001) som 

menar att egenvård är en handling som patienten lär sig genom samspel och 

kommunikation. Det kan även vara att patienten betraktas som att ha rätt till och ansvar för 

att ta hand om sig själv för att upprätthålla liv och hälsa. Likaså kan en förutsättning vara 

behov av bland annat distriktssköterskans stöd till patienter som inte klarar av att främja 

sin egen hälsa eller upprätthålla sitt eget liv. Sjuksköterskan ska veta hur mycket stöd som 

behövs samt när och hur den bör ges (Orem, 2001). I vissa fall kan det vara framgångsrikt 

att ha vetskap om att det finns resurser som kan utnyttjas vid behov. Därför kan det anses 
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vara betydande att distriktssköterskan betonar för patienten att denne kan få hjälp när som 

helst om det uppstår någonting denne inte kan åtgärda själv. 

 

Resultaten tydliggör att distriktssköterskan behöver ha skapat ett förtroende för 

att motivera patienten till att genomföra livsstilsförändring. För att uppnå detta förutsätts 

att distriktsköterskan är tillmötesgående i mötet med patienten och övertygar att förändring 

är möjligt. De tydliggör detta genom att vara mån om patienter samt öppen för vad de 

säger och på så sätt visar intresse för dem. Detta kan relateras till Leske m. fl. (2012) som 

hävdar att genom att lyssna på patienten kan förtroende skapas. Aktiv närvaro krävs alltså 

av distriktssköterskan. Av resultaten framgår det att respekt för patienten är väsentligt. 

Distriktssköterskorna menar att patienten själv ska få bestämma. Detta innebär att patienten 

inte kan tvingas utan hänsyn ska tas till om patienten inte vill eller inte är redo för en 

förändring. Detta framgår tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där det 

anges att vården ska ges med respekt för patientens självbestämmande. Det är viktigt att 

distriktssköterskan informerar patienten att livsstilsförändring är frivilligt och att det sker 

på patientens villkor. Detta kan förhindra att missuppfattningar uppstår. Ett exempel skulle 

kunna vara att patienten tror att denne ska följa distriktssköterskans råd utan att vara riktigt 

beredd på det. Det framkommer i resultatet att distriktsköterskor inte ska döma eller kränka 

patienten på någon sätt. Detta är i linje med en studie av Brown och Thompson (2007) som 

menar att sjukvårdspersonalens negativa attityder mot patienter med övervikt eller fetma 

förhindrar uppbyggnad av en förtroendefull relation. Det kan anses vara viktigt att 

kroppsspråket överensstämmer med det som distriktssköterskan säger. Patienten kan märka 

om distriktssköterskan ser nedvärderande på patienten på grund av dennes övervikt eller 

fetma.  

 

Att inge hopp till patienten om att förändringen är möjlig behövs för att motivera till 

livsstilsförändringar. Detta är i linje med Orem (2001) som menar att distriktssköterskan 

kan ge stöd till patienten i form av uppmuntran och att visa tilltro till att denne kan komma 

över sina begränsningar. Distriktssköterskan ska stödja patienten i de stunder patienten 

tappar tron på att det är möjligt att uppnå en förändring. Det kan exempelvis handla om att 

patientens viktnedgång är mindre än denne förväntat sig. Då ska distriktsköterskan trots 

allt försöka få patienten att se det som ett steg i rätt riktning och uppmuntra denne att inte 

ge upp. Resultatet tydliggör att arbete med patienter som lider av övervikt och fetma kräver 

mycket tid. För att ett förtroende ska uppstå och patienten blir motiverad till 

livsstilsförändring krävs tålamod av distriktssköterskan och att denne arbetar i den takt som 

patienten orkar. Det är därför nödvändigt att ha gott om tid i möten med patienten och inte 

skynda på denne. Ett förtroendefullt samarbete uppstår även när distriktsköterskan är 

lättillgänglig och har tid att lyssna på patienten utöver bokade besök. Distriktssköterskorna 

menar att om patienten skulle behöva extra stöd, då ska det finnas tid för det. Det är i linje 

med en studie av Sahlsten m.fl. (2009) som menar att patienten ska ses som en person där 

förtroende skapas när sjuksköterskan är tillgänglig och har gott om tid i mötet. En stressad 

distriktssköterska skulle kunna få patienten att känna sig osedd och denne kan tappa viljan 

att framföra sina åsikter. När patienter upplever omgivningen lugn och harmonisk blir det 

lättare för dem att berätta om sin situation. Distriktssköterskan har då gett en första 

möjlighet att skapa en relation. 

 

Resultaten påvisar att distriktsköterskan ökar patientens förståelse om vad övervikten eller 

fetman innebär och hur detta påverkar dennes livssituation. Först när patienten inser att 
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dennes hälsa kan påverkas negativt av livsstilen blir patienten motiverad till att göra en 

förändring. För att distriktssköterskan ska kunna öka patientens förståelse ska denne inte 

bara se problemet utan behöver se hela människan. Detta är i linje med Eriksson (2000) 

som anger att patienten ska mötas med helhetssyn där alla aspekter tas i anspråk och inte 

bara det aktuella hindret. Det kan anses vara av vikt att distriktsköterskan ser patienten som 

en person som även har ett annat liv och inte bara det här problemet motiveras denne till 

livsstilsförändring. Genom att kunna se en person bakom det aktuella problemet kan en 

relation skapas med patienten. Enligt Burke och Wang (2011) kan patienten bli motiverad 

till livsstilsförändring när distriktssköterskan sätter patientens risker i perspektiv genom 

olika kontroller exempelvis vikt och BMI. Av resultaten framgår att oftast upptäcks 

avvikande resultat vid regelbundna hälsokontroller och då är det betydande att 

distriktssköterskan inte tar för givet att alla patienter är införstådda med vad det innebär. 

Det räcker inte att bara redovisa framkomna avvikelser utan det behövs samtal om dessa. 

Detta leder oftast till känslor som får patienten att inse att en förändring behövs. Eriksson 

(2000) menar att det inte är tillräckligt med kontroller utan att det är lika viktigt att skaffa 

sig upplysningar om patientens motivation. Det gäller att upplysa patienten om vad som 

kan hända om ingen förändring sker. Exempel på detta kan vara att informera patienten om 

vad som kan hända vid ohälsosamma matvanor och även vid otillräckligt motion. 

Distriktssköterskan behöver samtidigt ta reda på hur mycket kunskaper patienten själv har 

om situationen denne befinner sig i och informera utifrån detta. Enligt Orem (2001) 

behöver sjuksköterskan ha kännedom om vad patienten behöver veta för att kunna ge rätt 

information till patienten. Detta skulle kunna uppnås genom att distriktssköterskan lär 

känna patienten och tar reda på dennes bakgrund, erfarenheter och livsstil. Information kan 

på så sätt anpassas utifrån ålder, språkförståelse, etnicitet och andra faktorer som kan 

komma att beaktas. Genom detta kan patienten bli intresserad och engagerad i 

vårdsammanhanget. 

 

Av resultaten framgår att när patienten upplever sig må dåligt motiverar detta till 

livsstilsförändring. Patienterna upplever då att de inte har bra livskvalitet och vill göra 

någonting åt detta. Att inte känna tillfredsställelse i sin hälsa kan bero på att patienten inte 

klarar av att utföra aktiviteter eller sysslor som denne gjort eller tyckt om tidigare. Detta på 

grund av trötthet, orkeslöshet eller smärta. Att patienten upplever sig må dåligt kan också 

bero på att patienten är missnöjd med sitt utseende som leder till skamkänslor, men även 

sorg och irritation. Detta är i linje med World Health Organizations (WHO, 2013) som 

menar att det är patienten själv som avgör om denne har hälsa eller inte. Ingen annan kan 

komma och bestämma detta åt patienten. Patientens upplevelser av sig själv som frisk eller 

sjuk är avgörande (Eriksson, 2000). Utgångspunkten för patientens hälsa ligger i dennes 

värderingar och uppfattningar. Sjuksköterskan bör ge stöd till patienten så att denne kan 

uppleva välbefinnande. För att patienten ska bli motiverad till livsstilsförändring behöver 

distriktssköterskan ge stöd genom att bekräfta patientens känslor. Det är patientens 

upplevelser av sitt tillstånd som står i fokus och detta ska tas på allvar. Det som patienten 

berättar ska ligga till grund för hur distriktssköterskan kan vägleda denne till att uppnå 

hälsa. Att må bra upplevs olika av människor. Distriktsköterskan behöver ta reda på vad 

välbefinnande handlar om för varje enskild patient och detta kan göras genom att visa 

empati och fånga upp det som denne berättar.  

Resultatet påvisar att patienten inte alltid är redo att ta emot hjälp och då behöver 

distriktsköterskan acceptera detta. Detta är i linje med Orem (2001) som menar att enbart 
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viljan att hjälpa inte är tillräckligt utan distriktssköterskan bör även inse sina egna 

begränsningar. Om distriktssköterskan envisas med att försöka hjälpa trots motvilja från 

patienten, kan det resultera i att denne tappar fokus och känner sig överkörd. Därför anses 

det att distriktssköterskan skulle behöva ha en förmåga att känna av när det är dags att ge 

upp och låta patienten vara. 

Konklusion och kliniska implikationer 

 

Denna studie har bidragit med kunskaper om distriktssköterskors uppfattningar om vad 

som motiverar patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring. Resultaten visar 

att en förtroendefull relation behöver skapas mellan distriktssköterskan och patienten. 

Detta uppnås genom att visa respekt för patienten och vara lyhörd för dennes behov. 

Distriktsköterskan bör även få patienten att reflektera om sin livssituation för att sedan 

tillsammans kunna planera en förändring. Att utgå ifrån den enskilda individen och dennes 

livsvärld är avgörande för att lyckas med förändringen. Av resultaten framgår också att det 

är angeläget att öka patientens förståelse om övervikt och fetma. Detta innebär att i samtal 

lyfta fram både risker och konsekvenser. Skäl för livsstilsförändring är också att patienten 

upplever sig må dåligt. Detta handlar om att patienten vill förändra dennes negativa syn på 

sig själv. 

 

Resultaten i denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra distriktssköterskors 

vägledning och stöd till patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring. 

Ytterligare forskning behövs om hur dessa patienter upplever det stöd som erbjuds samt 

vad som motiverar patienter till en livsstilsförändring när de lever med övervikt eller 

fetma. Intressant vore också studera om distriktssköterskornas uppfattningar stämmer 

överens med patienternas egna uppfattningar om vad som motiverar dem till 

livsstilsförändring.   
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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 Ansökan om tillstånd att inhämta data för en intervjustudie inom 

primärvården 

 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom hemsjukvård och 

äldreomsorg som för närvarande går en specialistutbildning till distriktssköterska vid 

Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2014 och resultera i en 

magisteruppsats i omvårdnad. 

 

Bakgrund 
Tidigare forskning visar att övervikt och fetma har ökat kraftigt i hela världen och leder till 

uppkomst av olika sjukdomar samt stora kostnader för både patienter och samhället. 

Ohälsosamma levnadsvanor är vanligaste orsaken till övervikt och fetma. Därför är 

livsstilsförändring en grundläggande behandling för att uppnå viktminskning. 

Distriktssköterskan har en betydande roll i att stödja och motivera patienter så att ändring i 

livsstil kan ske.   

 

 

Syfte och nytta 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors uppfattningar om vad som motiverar 

patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring. Nyttan med studien är att utveckla 

kunskaper för att förbättra distriktssköterskors möjligheter att vägleda patienter till 

livsstilsförändring. 

 

 

Härmed ansöks om tillstånd att genomföra en intervjustudie med distriktssköterskor som är 

verksamma samt har minst ett års erfarenhet av att arbeta inom primärvården. När tillstånd 

givits tillfrågas distriktssköterskor om deltagande i studien. Därefter skickas via e-post ett 

skriftligt informationsblad om studiens och dess syfte till distriktsköterskorna. Därefter tas 

kontakt med distriktssköterskorna per telefon där muntligt samtycke till studien inhämtas. En 

överenskommelse om tid och plats för intervjun görs. Innan intervjun påbörjas kommer 

distriktssköterskan få skriva under ett samtycke om deltagande. Intervjun kommer att spelas 

in på diktafon och beräknas pågå cirka 40- 60 minuter. Datamaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Distriktssköterskornas deltagande i studien är frivillig och kan när som helst 

avbrytas utan att några skäl behöver anges. Intervjuerna planeras pågå under vecka 6 och 7. 

Studien kommer att publiceras och ingen kommer att utläsa vilka vårdcentraler och 

distriktssköterskor som deltagit i studien.  
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Har ni några frågor eller undrar något, hör gärna av er till någon av oss. 
 

 

Elvira Botonjic, Leg. Sjuksköterska  Tanja Richardson, Leg. Sjuksköterska 

Mobil: xxx   Mobil: xxx 

Epost: xxx              Epost:  xxx    

                          

 

 

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 

Fil. Dr. Leg. Sjuksköterska 

Mobil: xxx 
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Tillstånd att inhämta data för en intervjustudie inom primärvården 
 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för en intervjustudie under vecka 6 och 7.  

Tacksam för svar senast 14-01-24. 

 

 

 

Tillstånd att inhämta data för en intervjustudie tillstyrks: 

 

 

 

Namn……………………………………………………………… 

 

 

 

Datum…………………………………. 
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Informationsbrev till distriktssköterskor 

Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör distriktssköterskors 

uppfattningar om vad som motiverar patienter med övervikt eller fetma till 

livsstilsförändring. 
 

 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor, yrkesverksamma inom hemsjukvård och 

äldreomsorg som för närvarande går en specialistutbildning till distriktssköterska vid 

Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2014 och resultera i en 

magisteruppsats i omvårdnad. 

 

Bakgrund 
Tidigare forskning visar att övervikt och fetma har ökat kraftigt i hela världen och leder till 

uppkomst av olika sjukdomar samt stora kostnader för både patienter och samhället. 

Ohälsosamma levnadsvanor är vanligaste orsaken till övervikt och fetma. Därför är 

livsstilsförändring en grundläggande behandling för att uppnå viktminskning. 

Distriktssköterskan har en betydande roll i att stödja och motivera patienter så att ändring i 

livsstil kan ske.   

 

 

Syfte och nytta 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors uppfattningar om vad som motiverar 

patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring. Nyttan med studien är att utveckla 

kunskaper för att förbättra distriktssköterskors möjligheter att vägleda patienter till 

livsstilsförändring. 

 

 

Studiens genomförande samt hantering av data 
Intervjun kommer att genomföras på lämplig ostörd plats. Vi kommer att träffas vid endast ett 

tillfälle och intervjun beräknas pågå cirka 40 - 60 minuter.  Intervjun kommer att spelas in på 

diktafon för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och analysera texten 

vetenskapligt. Under intervjun kommer öppna frågor att ställas som ni fritt får berätta utifrån. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del 

av det. Författarna kommer att utföra intervjun var för sig och intervjun planeras ske under 

vecka 6 och 7. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka 

vårdcentraler eller distriktssköterskor som deltagit i studien. 

 

 

Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att några 

skäl behöver anges. 
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Har ni några frågor eller undrar något, hör gärna av er till någon av oss. 

 

 

Elvira Botonjic, Leg. Sjuksköterska  Tanja Richardson, Leg. Sjuksköterska 

Mobil: xxx   Mobil: xxx 

Epost: xxx               Epost: xxx      

                          

 

 

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil. Dr. Leg. Sjuksköterska 

Mobil: xxx 
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 
 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är 

införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att 

några skäl behöver anges. 

 

 

 

 

Underskrift:…………………………………………………………..  

 

 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

 

 

Telefon:........................................................................................ 

 

 

E-post:………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


