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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 
Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler 

människor i framtiden att drabbas av följdsjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Ärftliga anlag 

har en betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes, men likaså 

levnadsvanor såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. Sjuksköterskan 

har därför en viktig roll när det kommer till att uppmärksamma individer 

som befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes samt stötta och 

motivera till nödvändiga livsstilsförändringar. 

 

Syfte: 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter 

till fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. 

 

Metod: 
En litteraturöversikt har genomförts där tio vetenskapliga artiklar har 

sammanställts utifrån analys av Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. 

De vetenskapliga artiklarna har varit av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär och inhämtats från databaserna: CINAHL Complete, PubMed och 

Medline.  

 

Resultat: 
Resultatet presenteras utifrån tre teman: Hälsofrämjande omvårdnad, 

Utmaningar och Behov av kunskap. Utmaningarna kunde bland annat 

relateras till sjuksköterskans upplevelse av otillräcklig kunskap och 

patienternas bristande insikt och ovilja till förändring. Sjuksköterskorna 

upplevde att hälsofrämjande omvårdnadsinsatser som erbjöds via 

patientutbildningar ökade patienternas kunskap om sin sjukdom.  

 

Diskussion: 
I metoddiskussion diskuterar författarna styrkor och svagheter med denna 

litteraturöversikt. Resultatdiskussionen diskuterar huvudfynden med hjälp 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

 

Nyckelord: 
Diabetes mellitus, typ 2, Sjuksköterskors perspektiv, Fysisk aktivitet 



 
 

 
 

 

 

Abstract 
 

Background: With an increasing prevalence of type 2-diabetes worldwide a large 

number of individuals risk developing cardiovascular diseases, stroke, 

kidney diseases and eye diseases as secondary diseases from type 2-

diabetes. Smoking, a sedentary lifestyle, genetic predisposition and 

obesity increases the risk of developing type 2-diabetes. Nurses therefor 

plays an important role in noticing individuals who risk developing type 

2-diabetes as well as supporting and motivate them into making 

neccassary life style changes. 

Aim: 
The aim of this study is to describe how nurses experience motivating 

patients to physical activity at type 2-diabetes  

 

Method: 
A litterature review. Articles were sought out in the databases CINAHL 

Complete, PubMed and Medline. From these searches 10 scholarly 

articles emerged.  

 

Results: 
The result is presented as three different themes: Health promotion, 

Challenges and Need for knowledge. Challenges could among other be 

related to the nurses experience of insufficient knowledge and the patients 

lack of insight and their unwillingness to change. The nurses experienced 

that health interventions that were offered via patient educations increased 

the patients knowledge of their disease.  

 

Discussion: 
In the method discussion the authors discuss strengths and weaknesses 

with the litterature review. The result is being discussed using Dorothea 

Orems Self-Care Deficit Nursing Theory. 

 

Keywords: 
Diabetes mellitus, type 2, Nurse perspective, Physical activity   
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1 Inledning  

En stor andel människor världen över lever idag med diabetes mellitus och dess prevalens 

spås öka. Majoriteten av dessa lever med en form av diabetes som benämns typ 2-diabetes. 

Den omfattande utbredningen av sjukdomen gör att många människor i samhället på sikt 

riskerar att drabbas av komplikationer och utveckla följdsjukdomar. Ärftliga anlag har en 

betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes men likaså levnadsvanor som kan ha en negativ 

inverkan på hälsan såsom rökning, stress och fysisk inaktivitet. 

Risken att utveckla typ 2-diabetes ökar med stigande ålder och många människor kan leva 

med smygande symtom under lång tid utan att upptäcka sjukdomen. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar symtom tidigt samt möter och stöttar patienten i de 

förändringar som sjukdomen kan medföra. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

mött patienter med typ 2-diabetes vars hantering av sjukdomen haft en betydande roll för 

deras upplevelse av hopp, värdighet och mening. Vi har även sett att behovet av 

egenvårdsstärkande åtgärder hos dessa individer är stort. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan med sin pedagogiska funktion och kompetens kan bistå med verktyg som 

främjar egenkontrollen hos dessa patienter. 

 

2 Bakgrund  

Med en växande prevalens av typ 2-diabetes världen över riskerar fler människor i framtiden 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och ögonsjukdomar som 

följdsjukdomar till diabetes mellitus (Cho, Kim & Park, 2018). Patienter som levt med 

sjukdomen under lång tid har en högre tendens att utveckla depression, sämre livskvalitet, 

metabolt syndrom samt riskerar förkortad livstid. Sjuksköterskan har därför en viktig roll när 

det kommer till att uppmärksamma individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla 

diabetes mellitus samt stötta och motivera till nödvändiga livsstilsförändringar. 

 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för sjukdomar orsakade av förhöjda blodglukoshalter, 

även kallat kronisk hyperglykemi (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Det finns två huvudformer 

av sjukdomen vilka benämns typ 1-och typ 2-diabetes. Gemensamt för dessa två är att det 

uppstår en funktionell insulinbrist till följd av att antalet betaceller i pankreas är kraftigt 

reducerade. Typ 2-diabetes uppstår på grund av att kroppens celler förlorar sin känslighet för 
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insulin och insulinresistens utvecklas i många av kroppens stora insulinberoende vävnader. 

Muskel-, lever- och fettvävnad hör till de mest insulinkrävande vävnaderna i kroppen. Utan 

insulinets påverkan på cellerna minskar förmågan att ta upp glukos från blodet och 

blodsockret stiger. Vävnader som är beroende av glukos drabbas därmed av glukosbrist och 

för att kompensera energibortfallet börjar cellerna förbränna fria fettsyror. Detta resulterar i 

att fettmetabolismen försämras och triglycerider i blodet förhöjs. En kombination av höga 

nivåer av triglycerider i blodet tillsammans med kolesterol kan tillsammans bidra till skadliga 

förträngningar i blodkärlen.  

 

Riskfaktorer för typ 2-diabetes 

En stillasittande vardag i kombination med övervikt och bristfällig kosthållning bidrar till att 

risken för att insjukna i diabetes typ 2 ökar (Ericson, E & Ericson, T, 2012). I metabolt 

syndrom ingår riskfaktorer som är vanligt förekommande för att utveckla diabetes typ 2, 

såsom till exempel övervikt och fetma, hypertoni, försämrad glukostolerans och 

insulinresistens. Det metabola syndromet är inte en sjukdom i sig men innebär kortfattat 

rubbningar i kroppens omsättning av näringsämnen (metabolism). Övervikt och särskilt 

bukfetma bidrar till utvecklandet av insulinresistens i insulinberoende vävnader. Det förhöjda 

blodsockret medför att kroppens kärl tar skada vilket på sikt kan leda till åderförkalkning 

(ateroskleros). Om blodkärlen tar skada kan blodförsörjningen till vävnaderna minska och 

påverka ögonens näthinna, njurarna och nervsystemet. 

Andra riskfaktorer för att insjukna i diabetes är bland annat rökning och stress eftersom de 

båda höjer frisättningen av stresshormoner samt ökar puls och blodtryck 

(http://www.diabetes.se). Rökning bidrar till att sänka HDL-kolesterol (det nyttiga 

kolesterolet) och höjer triglyceridnivåerna, vilket kan ge ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det försämrar även blodets syreupptagningsförmåga, vilket har en negativ 

inverkan på kondition och den fysiska kapaciteten. 

Vid hög ålder försämras i många fall förmågan till fysisk aktivitet och blodflödet till 

muskulaturen minskar (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Detta ställer då högre krav på 

betacellernas produktion av insulin eftersom insulinresistensen ökar och successivt förvärras. 

 

Hälsa trots sjukdom 

Det teoretiska begreppet hälsa definieras inom omvårdnadsvetenskapen som ett filosofiskt 

begrepp, där hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom (Norberg, Engström & Nilsson, 

about:blank
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1994; Willman, 1996; Medin & Alexandersson, 2000). Det är en process som inom det 

humanistiska perspektivet skapas och upplevs av människan i det dagliga livet. Det 

salutogena synsättet är ett exempel på en holistisk modell som föreslås av Antonovsky (1992). 

Den utgår från att hälsa uppnås när personen upplever en känsla av sammanhang (KASAM). 

Utifrån det holistiska synsättet är människan inte reducerbar, utan ses som en enhet av kropp, 

själ och ande.  

Den upplevda hälsan handlar till stor del om vem personen är, hur god självkännedom 

denne har, samt hur personen förstår sig själv i samspelet med andra människor och övriga 

världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukdom kan göra att den värld som hittills känts till 

och som varit trygg plötsligt ter sig farlig och otäck och kan inge en känsla av oegentlighet. 

Sjukdom kan även bli en väckarklocka och en uppmaning till att göra mer medvetna livsval. 

All form av sjukdom och ohälsa stör det goda livet, vårdandet kan här innebära den möjlighet 

individen behöver för att utveckla hälsa och välbefinnande. Kraft kan hämtas ur det vårdande 

mötet som kan hjälpa individen till välbefinnande, stärkt självkänsla och möjlighet till ett gott 

liv, trots sjukdom. 

Hur individen upplever hälsa kan påverkas av faktorer såsom sjukdom, smärta eller 

lidande. Men även arbetslöshet, fattigdom eller brist på sociala relationer (Hinds, 1984). En 

nödvändig förutsättning för hälsa är upplevelsen av hopp. En persons föreställning om en 

möjlig framtid styrs alltså av det upplevda hoppet och tron på att det kommer en morgondag 

(Hinds, 1984). En individs upplevelse av hälsa kan beskrivas som lycka och livskvalitet och 

kan formas av dennes upplevelser, känsla av sammanhang eller välbefinnande (Norberg et al. 

1994; Willman, 1996; Medin & Alexandersson, 2000). Sjuksköterskan arbetar dagligen med 

hälsofrämjande arbete för att främja hälsa, sjukdom och lidande hos patienter. Detta innebär 

att sjuksköterskan genom sina insatser kan förstärka patientens resurser och förmågor till att 

vilja uppleva mening med sitt liv.  

Ett folkhälsovetenskapligt perspektiv inriktas på befolkningens hälsa och folkhälsoarbete 

(Willman, 2014). Om inte detta perspektiv beaktas eller tas på allvar kan en ökning av 

välfärdssjukdomar som fetma, förhöjt blodtryck och diabetes komma att inverka negativt på 

folkhälsan. Folkhälsoarbetet har därför till syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa på 

samhällsnivå.  
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Egenvård  

När hälso- och sjukvården bedömt att en person självständigt eller med stöd av någon annan  

kan utföra sjukvårdsåtgärder räknas detta som egenvård (Socialstyrelsen, 2012). Egenvård 

utförs i syftet att upprätthålla välbefinnande, hälsa och liv (Orem, 2001). Det handlar om att 

känna till sina egna begränsningar och veta vart man kan vända sig när behov av 

professionellt stöd blir aktuellt. Syftet med egenvården är att personen ska kunna leva på ett 

sätt som minskar risken för att utveckla sjukdomsbesvär. Utifrån en persons kulturella och 

sociala erfarenheter kan egenvård ses som både ett inlärt beteende och som en aktiv handling. 

Egenvårdsåtgärder innefattar följsamhet till de livsstilsförändringar som krävs för att gynna 

den egna hälsan. Dessa åtgärder kan till exempel involvera motion, kost eller medicinering. 

Egenvården ger patienten möjlighet till att återfå kontrollen i vardagen med stöd av hälso-och 

sjukvården. 

För en person som lever med typ 2-diabetes är det viktigt att kunna sköta sin egenvård 

(Ericson, E & Ericson, T, 2012). Viktiga hörnstenar i behandlingen av typ 2-diabetes är bland 

annat kontroll av blodsocker, kost, fysisk aktivitet och god egenvårdsförmåga. Om fysisk 

aktivitet och ändrade matvanor inte räcker som behandlingsåtgärder kan det krävas 

medicinering med perorala antidiabetesmedel. Den egna insulinsekretionen stimuleras då 

genom medicinering som bidrar till att minska insulinresistensen. För cirka en tredjedel av de 

som lever med typ 2-diabetes räcker det att göra ändringar i kostvanor och öka mängden 

fysisk aktivitet för att uppnå symtomfrihet (http://www.diabetes.se). 

 

Patientutbildning 

En stor del av sjuksköterskans yrkesutövning utgår från att kunna arbeta hälsofrämjande 

genom olika typer av informationsinsatser (Tingström, 2014). Det kan till exempel handla om 

att sjuksköterskan bistår med information och utbildning till patienter för att främja lärande 

och möjliggöra optimal delaktighet. I det hälsofrämjande arbetet behöver sjuksköterskan 

utifrån ett holistiskt synsätt kunna identifiera patienters förmåga till egenvård (Willman, 

2014). Hälsofrämjande omvårdnad är en process som syftar till att motivera och stödja 

individens upplevelse av hälsa (Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, 2008). 

Omvårdnadsåtgärder innefattas av handlingar som kortfattat innebär att hjälpa individer mot 

tillfrisknande och ökat välbefinnande (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Handlingarna 

innebär att sjuksköterskan i sitt yrkesutförande arbetar med behandling, prevention och 

insatser som verkar hälsofrämjande. Genom samtal, undervisning, information och 

http://www.diabetes.se/
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uppmuntran kan sjuksköterskan stärka patienten att ändra gamla levnadsvanor som kan ha 

negativ inverkan på hälsan. Uppmuntran kan också syfta till att stärka egenvårdsförmågan hos 

individen. Enligt Meetoo (2004) har sjuksköterskan en betydelsefull roll när det kommer till 

hur väl patienten med diabetes klarar sin egenvård. Dels kan sjuksköterskan bistå med 

kunskap för att förebygga hälsorisker hos patienten dels motivera till förändrade 

levnadsvanor.   

För att patienten ska kunna uppleva kontroll över den egna hälsan är det viktigt att hen blir 

erbjuden teoretisk och praktisk utbildning. Detta är nödvändigt för att patienten ska kunna få 

ökad kunskap om sin sjukdom och sitt hälsotillstånd. Informationen sjuksköterskan ger ska 

vara individanpassad med syfte att ge stöd och vägledning. Genom att kartlägga patientens 

behov av kunskap och befintliga färdigheter kan sjuksköterskan tillsammans med patienten 

utforma behandlingsmål som berör kost, motion och medicinsk behandling (Ericson, E & 

Ericson, T, 2012). För att patienten ska kunna ta till sig informationen krävs inte bara en 

förståelse utan att patienten också kan tillämpa sina kunskaper rent praktiskt (Tingström, 

2014). Målet med patientutbildningen är att patienten ska lära sig hitta alternativa strategier 

för att kunna genomföra livsstilsförändringar som gynnar hälsan och välbefinnandet 

(Tingström, 2014). För en person som lever med typ 2-diabetes är utbildning en viktig del för 

dennes förmåga att styra sitt blodsocker och därmed hålla blodets glukoshalt på en normal 

nivå (Ericson, E & Ericson, T, 2012). 

 

Empowerment 

Sjuksköterskor kan använda empowerment i utbildningen för att patienten lättare ska kunna 

påverka och kontrollera sin egenvård (Berg & Sarvimäki, 2003). Via empowerment ges 

patienten möjlighet till vård- och behandlingsbeslut vad gäller den egna vården (Powers, 

2003). Det är en process som är nödvändig för att patienten ska kunna få ett utrymme i mötet 

med sjuksköterskan samt andra i vårdteamet, och för att skapa ett ömsesidigt förhållningssätt 

(Rodwell, 1996). För att patienten ska kunna uppleva ökat självbestämmande krävs att hen är 

delaktig och kan medverka i sin dagliga omvårdnad. Patienten får möjlighet att dela med sig 

av sina erfarenheter och sin kunskap samtidigt som sjuksköterskan stärker patientens kraft 

genom att bidra med sina expertkunskaper.  
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Sjuksköterskans pedagogiska funktion 

Att hålla pedagogiska samtal hör till en av sjuksköterskans många arbetsuppgifter där mötet 

med patienter och närstående bör präglas av lyhördhet (Tingström, 2014). 

Omvårdnadsprocessen kan användas för att genomföra informations- och utbildningsinsatser. 

Inventering, planering, genomförande och utvärdering hör till de fyra faser som ingår i 

omvårdnadsprocessen. Inventeringsfasen innebär att sjuksköterskan identifierar patientens 

lärbehov, färdigheter och motivation. För att kunna avgöra om det är en informationsinsats 

eller utbildningsinsats som behöver beaktas i vårdmötet krävs en inventering av patientens 

och sjuksköterskans kunskaper och färdigheter inom ett visst problemområde. Sjuksköterskan 

kan till exempel undersöka patientens behov av livsstilsförändring genom att diskutera frisk- 

och riskfaktorer relaterade till patientens nuvarande livsstil. Efter inventeringen ska 

sjuksköterskan tillsammans med patienten formulera en individuell utbildningsplan med 

tydliga huvudmål för de insatser som ska genomföras. När utbildningsinsatserna väl ska 

genomföras bör sjuksköterskan utgå från valda pedagogiska modeller anpassade för 

huvudmålet. Genomförandet ska ge svar på “När, var och hur” insatserna ska utföras. 

Utvärdering är det sista steget i processen som genomförs för att kunna bedöma om målen 

blivit nådda. Dessa steg i omvårdnadsprocessen lämpar sig för att vägleda sjuksköterskan i 

hur hon ska kartlägga patientens behov av vård och kunna utforma en individanpassad 

vårdplan.  

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en pedagogisk modell som används vid rådgivning och 

behandling av livsstilsrelaterade faktorer (Tingström, 2014). Det är en empatisk samtalsmetod 

där målet är att patienten ska börja fundera över sina erfarenheter, värderingar och attityder i 

förhållande till aktuell livsstilsförändring (Ericson, E & Ericson, T, 2012; Tingström, 2014). 

Tanken är att patienten under processens gång ska kunna finna svar eller själv komma på 

alternativa lösningsvägar till att vilja förändra sin tillvaro. Faktorer som kan påverka viljan 

och kraven på förändring kan till exempel vara patientens upplevelse av sårbarhet, känsla av 

sammanhang, behov av kontroll samt socialt nätverk (Prochaska & DiClemente, 1982). 

Sjuksköterskans roll vid dessa typer av samtal är att stödja patienten i att återfå makten över 

sitt liv genom att stärka denne till att fatta beslut som gynnar förändringsprocessen. Det finns 

fyra grundläggande principer vid motiverande samtal där en av principerna handlar om att 

visa empati (Ericson, E & Ericson, T, 2012). Sjuksköterskan kan här visa att hen är mottaglig 
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och villig att lyssna och förstå patientens livsvärld. Den andra principen utgår från att kunna 

utveckla diskrepans, vilket innebär att det skapas en inre konflikt hos patienten som utgör en 

drivkraft. Denna drivkraft genererar sedan i förändring. Den tredje principen har att göra med 

att stärka tron på den egna förmågan. Det motiverande samtalet ska utmynna i att patienten 

upplever en ökad tro på sin egen förmåga och en förhoppning om att förändringar är möjliga. 

Sjuksköterskan kan uppmuntra och stödja patientens egen självkänsla genom att visa tilltro till 

framsteg och utveckling som gjorts under förändringsprocessen. Den fjärde och sista 

grundprincipen som tillämpas vid motiverande samtal handlar om att reducera motstånd. Det 

innebär att patientens motståndyttranden kan te sig på lite olika sätt, antingen som en inre 

monolog eller genom argumentation. Här är det viktigt att ha en öppen dialog där patienten 

kan få utrymme att framföra sina tankar och åsikter. Motstånd behöver nödvändigtvis inte 

enbart vara negativt utan det kan resultera i att patienten engagemang stärks och 

förändringsprocessen gynnas. För att kunna motivera till fysisk aktivitet är det även viktigt att 

känna till de generella rekommendationerna för vuxna individer. 

 

Fysisk aktivitet   

Motion och fysisk aktivitet bidrar till en rad hälsosamma effekter för kroppen, det gör bland 

annat att musklernas glukosupptag ökar, insulinresistensen minskar och blodfetthalten sjunker 

(Ericson, E & Ericson, T, 2012). Eftersom musklernas glukosupptag ökar kan detta 

tillsammans med en balanserad kosthållning bidra till att stimulera kroppens glukosbalans. 

Genom regelbunden fysisk aktivitet minskas blodsockret och insulinkänsligheten ökar. Det 

bidrar också till att blodfetthalten sjunker och att blodtrycket normaliseras, vilket i sin tur 

minimerar risken för utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Regelbunden låggradig fysisk 

aktivitet kan användas i förebyggande syfte samt för att minska risken att insjukna i 

följdsjukdomar. Vardagsmotion har visat sig ha gynnsamma effekter och kan handla om att ta 

trapporna istället för hissen eller promenera istället för att åka bil. Exempel på andra 

aktiviteter är simning, cykling eller promenader. 

Långvarig regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på BMI, HbA1c som 

är ett mått på andelen glykerat hemoglobin i blodet under de senaste tre månaderna och 

syreupptagningsförmåga hos patienter med typ 2 diabetes (Najafipour et al. 2017). I studien 

framgick att risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar minskade genom regelbunden 

fysisk aktivitet. Viktminskning och en ökad insulinkänslighet medförde positiva effekter för 

patienterna i studien. Att vara fysiskt aktiv minskar risken att drabbas av hjärt-och kärl 



 

 

8 

relaterade sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Fysisk aktivitet minskar 

även risken att drabbas av metabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes, fetma och metabolt 

syndrom.  

 

Rekommendationer för fysisk aktivitet 

Genom regelbunden fysisk aktivitet minskas blodsockret och insulinkänsligheten ökar 

(Ericson, E & Ericson, T, 2012). För vuxna utan fysiska funktionshinder säger 

rekommendationerna att varje individ bör vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter per vecka, då 

med måttlig intensitet, alternativt 75 minuters fysisk aktivitet med hög intensitet 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Intensitet på fysisk aktivitet graderas från låg till 

måttlig till hög. Passen på 150 alternativt 75 minuter kan delas upp i mindre pass men då med 

minst en duration av tio minuter per gång. Måttlig intensitet genererar en ökning av puls och 

andning och hög intensitet genererar en markant ökning av puls och andning. Exempel på 

fysisk aktivitet som uppfyller rekommendationen på måttlig intensitet är en rask promenad på 

30 minuter tre till fem gånger i veckan för att uppnå de 150 minuterna som rekommenderas. 

Stärkande fysisk aktivitet för kroppens stora muskelgrupper bör även utföras minst två gånger 

per vecka. Individer äldre än 65 år bör även utöva balansövningar. Äldre individer eller 

individer med kroniska sjukdomstillstånd/funktionshinder som inte kan vara lika aktiva som 

rekommendationerna föreskriver bör vara så fysiskt aktiva som deras tillstånd tillåter. Vid 

typ-2 diabetes bör det gå maximalt två dygn mellan passen av fysisk aktivitet för att vidhålla 

en optimal glukoskontroll. För att minska risken att drabbas av hypoglykemi kan kolhydrater 

tillföras under tiden som den fysiska aktiviteten utförs samt efter den avslutats. Vid 

behandling med insulin kan dosen behöva justering i samband med fysisk aktivitet. Effekten 

på HbA1c från fysisk aktivitet är enligt fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (FYSS) i stor utsträckning jämförbara med många av de läkemedel som 

ges vid typ 2-diabetes (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016).  

 

3 Problemformulering 

Att diagnostiseras med typ 2-diabetes ställer höga krav i form av egenvård på den som 

drabbas. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha goda effekter för dessa patienters hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet. När sjuksköterskan möter patienten som är i behov av att 

förändra sina levnadsvanor bör hen kunna motivera varför denne bör göra så.  
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Sjuksköterskans pedagogiska färdigheter kan i praktiken komma att spegla hur väl patienter 

tar till sig den information som ges. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att 

förmedla kunskap genom att undervisa patienten och motivera till förbättrad och bibehållen 

hälsa. 

 

4 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter till fysisk aktivitet vid typ 

2-diabetes. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

Eftersom egenvård är en viktig hörnsten i behandlingen av patienter med typ 2-diabetes har 

författarna valt att utgå från Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. Teorin innebär 

generellt att återställa en balans mellan krav på egenvård och individens förmåga att uppfylla 

dessa krav (Orem, 2001). Enligt Orem bygger teorin på tre delteorier vilka innefattar teorin 

om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. För att uppnå hälsa 

krävs att integritet och upplevelse av helhet tillgodoses, vilket också skapar förutsättningar för 

att kunna uppnå ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

I Orems teori om egenvårdsbalans beskrivs att egenvård krävs för att individen ska kunna 

hantera de krav situationen ställer (Orem, 2001). Blir kraven för stora för individen i fråga 

och dennes närstående, kan professionellt stöd vara ett alternativ. Omvårdnaden blir då ett 

komplement för individen att kunna återfå sin egenvårdsförmåga. Egenvård, 

egenvårdskapacitet, egenvårdskrav och egenvårdsbrist tillhör Orems grundläggande begrepp 

och syftar till hur människan upprätthåller sin hälsa. Behovet av egenvård varierar beroende 

på ålder, kön, hälsostatus, livsstil och socialt nätverk. Målet med teorin är att personen ska 

uppnå kapacitet och förmåga att vårda sig själv och sina närstående. Sjuksköterskan har därför 

en viktig uppgift i att stärka personens egenvårdsförmåga genom att kartlägga dennes 

individuella egenvårdsbehov och egenvårdsbrister. Graden av brist på egenvård avgör hur 

pass mycket hjälp och stöd som personen behöver för att kunna utöva och tillgodose sina 

egenvårdsbehov. Orem utgår från att människan förvärvar egenvårdskapacitet livet igenom. 

Här får livsberättelsen och inlärningshistoria betydelse. Egenvårdskrav är de krav som 

aktualiseras av att individen måste handla på grund av egenvårdsbehoven. Egenvårdsbehoven 

är av olika karaktär och hör samman med människans hälsoprocesser. Teorin om 
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egenvårdsbalans kommer vidare att användas i litteraturöversiktens resultatdiskussion. Där 

diskuteras huvudfynden med stöd av Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans.  

 

6 Metod 

Författarna har framställt detta arbete genom att göra en litteraturöversikt (Friberg, 2012a). 

Litteraturöversikter ger en översikt över ett visst område och ger en möjlighet att upptäcka 

eventuella kunskapsluckor inom området. Kunskapsluckorna kan indikera på behov av vidare 

forskning inom området. Materialet författarna använt till litteraturöversiktens resultatdel har 

inhämtats från vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012b).  

 

Datainsamling 

Databaserna som användes för att inhämta de vetenskapliga artiklar som låg till grund för 

denna litteraturöversikt var CINAHL Complete, PubMed och Medline. Dessa databaser 

användes då de innehåller en stor mängd vårdvetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för 

studiens resultat. För att öka precisionen i sökningen användes MeSH termerna “Diabetes 

mellitus typ 2” samt “Health personnel”, grundläggande söktekniker såsom booleska 

operatoren “AND” samt trunkering vid fritextsökning.  

För att identifiera ämnesord har sökningar gjorts via ämnesordslistor. Ämnesordslistan 

MeSH har till exempel använts för att hitta sökord i databasen PubMed. I databasen CINAHL 

Complete har författarna använt sig av CINAHL headings för att identifiera ämnesord. 

Författarna har sedan sökt artiklar med dessa ämnesord för att se hur stor träffytan blev. Dessa 

har sedan kombinerats med fritextsökningar. För att begränsa antalet sökträffar har 

sökfunktionen Peer-review använts där det varit möjligt. De sökord som slutligen användes i 

sökningarna var Diabetes Mellitus, Type 2, physical activity, health professionals, Health 

personnel, diabetes care, physical activity promotion, experience* och primary care. 

Ämnesordsökningar kombinerades sedan med fritextsökningar. Fritextsökningar gjordes även 

med och utan trunkering för att se hur detta påverkade mängden artiklar som framkom av 

sökningen. För att hitta relevanta artiklar lästes först titel, om denna svarade mot syftet lästes 

även abstract, om även denna svarade mot syftet lästes hela artikeln om denna fanns 

tillgänglig i full text. För att ringa in de artiklar där sjuksköterskors upplevelse studerats 

tillsammans med andra hälso- och sjukvårdspersonal användes fritexten health professionals 

och ämnesordet health personnel. Då författarna inte ville belysa attityder hos sjuksköterskor 
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valdes därför att inte söka med MeSH termen attitudes of health personnel. Istället valdes att 

söka med fritext och trunkering av sökordet experience. 

 

Urval 

Författarna har gjort ett urval av vetenskaplig litteratur som utifrån studiens syfte och 

problemformulering bildat inklusions- och exklusionskriterier. I inklusionskriterierna ingick 

vetenskapliga artiklarna av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, samt att de genomgått en 

etisk granskning. För att begränsa urvalet belystes i en del artiklar enbart sjuksköterskans 

upplevelse medan andra artiklar belyste hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser där även 

sjuksköterskan ingick. Exklusionskriterier som användes var barn och ungdomar, andra 

litteraturöversikter samt artiklar baserade på enbart patientens perspektiv.  

 

Analys 

Då detta arbete framställdes genom en litteraturöversikt gavs möjligheten till analys av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012b). Efter att ha läst igenom varje enskild 

artikel ett flertal gånger och identifierat sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter 

till fysisk aktivitet letade författarna efter gemensamma faktorer. Dessa gemensamma faktorer 

utmynnade sedan i olika teman då dessa fanns att återfinna i var och en av artiklarna. Tre 

teman blev sedan resultatet av analysen, dessa presenteras i studiens resultat.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken finns till för att skydda deltagare i studier och värna om deras mänskliga 

rättigheter, integritet och värdighet. Inför och under genomförandet av det vetenskapliga 

arbetet görs etiska överväganden kontinuerligt genom arbetets gång (Kjellström, 2017). 

Etiken regleras av regler och föreskrifter som är mer eller mindre tvingande. Författarna skall 

genom litteraturöversiktens gång kunna värna om deltagarnas grundläggande rättigheter och 

de etiska principerna. Inom omvårdnadsforskning används vanligen de fyra etiska principerna 

som vägledning, dessa kallas för autonomiprincipen, principen att inte skada, 

godhetsprincipen och rättviseprincipen. De fyra etiska principerna tillämpas för att lotsa 

individer i hur de bör handla i situationer som upplevs etiskt svåra. För att en studie ska 

klassas som etisk krävs att den uppfyller vissa kriterier. Till kriterierna hör att studien bör utgå 

från väsentliga frågor, att den håller hög vetenskaplig nivå och kvalitet, samt genomförts på 
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ett etiskt korrekt sätt (Sandman & Kjellström, 2013). Vid litteraturöversikten har författarna 

ställt sig frågan om den information som tolkats har återgetts på ett etiskt korrekt sätt.  

Det vill säga utan att författarnas förförståelse färgat det individerna i studierna förmedlat. Att 

förhålla sig neutral är av största vikt för att det som sägs inte tolkas till studiens för eller 

nackdel. De vetenskapliga artiklar som författarna använt i denna litteraturöversikt har varit 

etiskt granskade och godkända av granskningsnämnd. 

 

8 Resultat 

Resultatet till denna litteraturöversikt baserades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarnas 

resultat redogörs i form av gemensamma teman som beskriver sjuksköterskans upplevelse av 

att motivera patienter till fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. Hälsofrämjande omvårdnad, 

utmaningar och behov av kunskap hör till de teman som varit återkommande i de 

vetenskapliga artiklarna.  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 

Sjuksköterskorna beskrev hälsofrämjande omvårdnadsarbete som en central och viktig del i 

mötet med patienter med typ 2-diabetes (Pham & Ziegert, 2016; Matthews, Kirk & Mutrie, 

2014; Douglas, Torrance, van Teijlingen, Meloni & Kerr, 2006). En majoritet av 

sjuksköterskorna upplevde att deras arbete gick ut på att motivera och stödja patienter att göra 

livsstilsförändringar (Jallinoja et al. 2007). Sjuksköterskorna menade att hälsa kunde främjas 

på olika sätt, genom att skapa positiva vårdmöten, stödja patienterna att delta i sociala 

sammanhang samt utbilda och motivera dem till fysisk aktivitet (Pham & Ziegert 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev hur fysisk aktivitet kunde förbättra både den fysiska och psykiska 

hälsan såväl som förebygga komplikationer och följdsjukdomar. En sjuksköterska svarade att 

hon ville organisera idrottsaktiviteter och tävlingar för patienterna för att uppmuntra dem till 

ökad social gemenskap. Bland många sjuksköterskor var promenader den mest populära 

fysiska aktiviteten som rekommenderades (Douglas et al. 2006). En annan sjuksköterska 

berättade att hen kunde massera de patienter som varit sängliggande länge, samt hjälpa de 

utföra lättare rörelser med armar och ben i sängen (Pham & Ziegert 2016).  

Anledningar till att promotionen av fysisk aktivitet uteblev kunde vara att patienten hade 

nedsatt rörlighet, hög ålder eller att sjuksköterskorna trodde att kollegorna pratat med 

patienterna om detta (Matthews et al. 2014). De sjuksköterskor som själva mötte 
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rekommendationerna för fysisk aktivitet såg sig mer kompetenta när det kom till att motivera 

till fysisk aktivitet (Lamarche & Vallance, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att patientutbildning var viktig eftersom ökad kunskap om typ 2-

diabetes skulle generera en bättre livskvalitet och hälsa för patienterna (Pham & Ziegert, 

2016). Sjuksköterskorna menade att en god sjukdomsinsikt också kunde leda till att 

patienterna kunde åstadkomma en högre grad av livsstilsförändring. Att utbilda patienter om 

hälsa, sjukdom och egenvård beskrevs som ett ansvarsområde inom omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna upplevde att en del patienter inte såg typ 2-diabetes som en allvarlig 

sjukdom och därför inte såg någon anledning att se över sina levnadsvanor (Matthews et al. 

2014; Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 2013). En del sjuksköterskor uttryckte en 

vilja att hitta nya sätt att tillhandahålla patientutbildningar på, genom till exempel, internet, 

papper, böcker, bilder eller träningskurser (Pham & Ziegert, 2016). Sjuksköterskorna i studien 

av Beighton et al. (2015) deltog i en intervention som använde sig av stegmätare och 

accelerometrar som hjälpmedel. Sjuksköterskorna upplevde i början av interventionen att 

patienterna hade svårt att komma igång med fysisk aktivitet och att de skyllde på dåligt väder, 

att de inte ätit och att de inte mådde bra för att slippa röra på sig. En sjuksköterska tyckte 

stegmätare skulle skrivas ut på recept och menade att med hjälp av dessa såg patienterna hur 

lite de faktiskt rörde på sig. Sjuksköterskorna var extremt positiva till stegmätarna och 

upplevde att de gav patienterna motivation och såg de som ett incitament för patienterna att 

röra på sig. Vissa sjuksköterskor uppgav att en del patienter tyckte det var besvärligt med 

klädval då de skulle ha på sig stegmätaren. De flesta sjuksköterskor upplevde att 

interventionen gav de den tid de behövde och såg det som ett privilegium att få delta. En 

sjuksköterska upplevde det som väldigt känslomässigt när hon såg framsteg hos patienterna 

och de återkom med en helt annan inställning och positiv energi en tid efter att interventionen 

pågått. De flesta sjuksköterskorna i studien upplevde att interventionen förändrat sättet de nu 

bemötte sina patienter på samt gett de mer självförtroende i patientmötet. De flesta 

sjuksköterskorna var överens om att interventionen bidragit till att deras patientmöten nu var 

mer personcentrerade.  

Sjuksköterskor betonade vikten av att individanpassa interventioner på grund av individers 

olika förutsättningar att utöva fysisk aktivitet (Alghafri et al. 2017; Matthews et al. 2013). 

Andra sjuksköterskor betonade också vikten av att använda rätt terminologi med patienterna 

(Matthews et al. 2013). Sjuksköterskorna i Matthews et al. (2017) studie deltog i en 

intervention vid namn “Generation Games”, denna intervention erbjöd utbildning för hälso-

och sjukvårdspersonal för att belysa hälsovinster med fysisk aktivitet. Trots interventionen 
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upplevde en sjuksköterska att programmet inte togs emot med vidare entusiasm av 

patienterna. Andra sjuksköterskor upplevde att utbildningen gav dem verktyg och kunskap för 

att kunna motivera patienter med typ 2-diabetes till ökad fysisk aktivitet (Matthews et al. 

2017). 

 

Behov av kunskap 

Många sjuksköterskor kände sig obekväma med att ge rådgivning till patienter angående 

nödvändiga livsstilsförändringar (Matthews et al. 2014; Jansink, Braspenning, van der 

Weijden, Elwyn & Grol, 2010; Jallinoja et al. 2007; Alghafri et al. 2017; Matthews et al. 

2017; Lamarche & Vallance, 2013). Detta berodde bland annat på att de inte upplevde sig ha 

tillräckligt med kunskap för att motivera till förändring. Det visade sig dock att sjuksköterskor 

med färre år av yrkeserfarenhet upplevde sig mer kompetenta när det kom till 

livsstilsrådgivning (Jallinoja et al. 2007; Lamarche & Vallance, 2013). Kunskapsbristen de 

flesta sjuksköterskorna upplevde gjorde att de hade svårt att motivera patienten till att fysisk 

aktivitet var ett bättre alternativ än läkemedel (Matthews et al. 2017). Få upplevde att de hade 

tillräckliga kunskaper vad gällde de generella rekommendationerna för fysisk aktivitet 

(Douglas et al. 2006).  

Patienterna saknade motivation att ändra livsstil och upprätthålla en god egenvårdsförmåga 

enligt sjuksköterskorna (Jallinoja et al. 2007). Sjuksköterskorna upplevde sig även ha liten 

kunskap i hur de skulle utveckla en konkret och strukturerad handlingsplan anpassad till 

patienternas nuvarande livssituation och önskemål (Jansink et al. 2010). Det framgick också 

att sjuksköterskorna hade svårt att anpassa informationen till patienternas kunskapsnivå och 

att sjuksköterskorna befann sig ett steg före patienten i processen (Jansink et al. 2010). Enligt 

Matthews et al. (2014) var det viktigt att hitta en balansgång för att inte patienten skulle bli 

överväldigad av mängden information som gavs. I studien av Lamarche och Vallance (2013) 

uppgav fler än hälften av sjuksköterskorna att de under deras utbildningstid inte fått någon 

formell utbildning som berörde preventiv medicin. I genomsnitt svarade sjuksköterskorna att 

de rekommenderade fysisk aktivitet till något fler än hälften av patienterna de mötte. De 

upplevde det som viktigt att diskutera fysisk aktivitet med sina patienter. 

 

Utmaningar 

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas ovilja till förändring gjorde det svårt att motivera 

till fysisk aktivitet (Jallinoja et al. 2007). De menade att fysisk aktivitet som 
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behandlingsalternativ var den svåraste vanan att ändra på eftersom det krävdes både planering 

och motivation av patienten (Matthews et al. 2017). Många sjuksköterskor beskrev dessutom 

att en del patienter verkade leta efter ursäkter till att inte ge upp sina gamla levnadsvanor 

(Jansink et al. 2010). En sjuksköterska menade att ett stort antal patienter hade inställningen 

att deras diabetes kunde kontrolleras lika bra med medicin, och såg därför ingen anledning att 

ändra sina vanor (Matthews et al. 2017). Upprepning av information kring vikten av att 

förändra levnadsvanor gjorde att sjuksköterskorna själva tappade motivation (Jansink et al. 

2010). Sjuksköterskorna ville samtidigt inte ha en fördömande attityd gentemot patienterna 

eftersom det kunde inverka negativt på deras motivation och vilja till förändring. En 

fördömande attityd upplevdes inverka negativt på vårdrelationen med patienten (Jansink et al. 

2010; Jallinoja et al. 2007; Lamarche & Vallance, 2013). Denna upplevelse delades av en 

annan sjuksköterska som trodde att patienterna inte skulle komma på återbesök om hen var 

alltför påstridig (Jansink et al. 2010). Detta resulterade istället i att sjuksköterskan upplevde 

att hen vara alltför snäll i patientmötet. 

Andra sjuksköterskor upplevde att en del patienter inte såg typ 2-diabetes som en allvarlig 

sjukdom varför de heller inte upplevde någon brådska att ändra sina levnadsvanor (Booth et 

al. 2013). En barriär i detta kunde vara att sjuksköterskorna hade brist på empati i möten med 

patienter och en bristande förståelse för deras levnadsvanor (Jansink et al. 2010). De upplevde 

också att patienterna hade liten insikt i sina beteenden och hur dessa påverkade deras hälsa. 

Framförallt uppfattades kvinnor vara mindre motiverade till fysisk aktivitet på grund av 

kulturella och samhälleliga begränsningar (Alghafri et al. 2017). Sjuksköterskor upplevde 

även att språket kunde vara ett hinder för patienter från andra kulturer (Jansink et al. 2010; 

Pham & Ziegert, 2016). 

Sjuksköterskor upplevde också att det inte fanns tillräckligt med pedagogiskt material som 

kunde användas för effektiv livsstilsrådgivning (Jansink et al. 2010; Alghafri et al. 2017). 

Upplevda hinder såsom hög ålder och nedsatt rörlighet kunde vara skäl till att rådgivning i 

fysisk aktivitet uteblev (Matthews et al. 2014). En annan sjuksköterska beskrev att patienter 

med fysiska begränsningar inte var särskilt troliga att motionera även om de ville, de hade inte 

råd att med gymkort eftersom det var så dyrt (Jansink et al. 2010). Nydiagnostiserade 

patienter med typ 2-diabetes kunde ha ett flertal levnadsvanor som alla inverkade skadligt på 

deras hälsa, vilket var en anledning till att fysisk aktivitet prioriterades bort av en del 

sjuksköterskor (Matthews et al. 2017). Sjuksköterskorna upplevde att patientens vikt eller 

rökvanor kunde göra det jobbigt att ingripa (Jallinoja et al. 2007). En annan sjuksköterska 

berättade att patienterna blev modfällda när inte resultat uppnåddes på kort tid, vilket gjorde 
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att de ofta återgick till sin gamla livsstil. Ett problem kunde också vara att patienten ansågs 

vara omotiverad på grund av depression, vilket gjorde att de inte orkade ta till sig det 

sjuksköterskan försökte förmedla (Pham & Ziegert, 2016). Samsjuklighet hos främst äldre 

individer upplevdes också begränsa deras utövande av fysisk aktivitet (Booth et al. 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde tidsbristen som ett hinder vid mötet med patienterna (Matthews 

et al. 2013; Jansink et al. 2010; Jallinoja et al. 2007; Lamarche & Vallance, 2013; Douglas et 

al. 2006). Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att upprätthålla långa 

rådgivningssamtal, trots att många patienter var i behov av det. Tidsbristen gjorde även det 

svårt för sjuksköterskorna att lyssna noggrant och vara fullt närvarande i mötet med patienten 

(Jansink et al. 2010). Sjuksköterskorna upplevde sig stressade när de kände att deras tidsbrist 

påverkade kvaliteten av rådgivningen.  

 

9 Diskussion 

Metoddiskussion   

Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar varav sju med kvalitativ och tre med 

kvantitativ ansats. Dessa inhämtades från tre olika databaser: CINAHL Complete, PubMed 

och Medline. Det begränsade antalet databaser kan möjligen ha gett ett bortfall av relevanta 

artiklar för studien, detta kan ses som en svaghet. Fördelen med att göra en litteraturöversikt 

är att den ger författarna en översikt över det nuvarande kunskapsläget. Författarnas intention 

har från arbetets början varit att förhålla sig neutrala till det material som arbetats fram. 

Författarna kan dock inte utesluta att en viss förförståelse av den fysiska aktivitetens 

välgörande effekter kunnat påverka hur materialet tolkats. Då alla artiklar är skrivna på 

engelska föreligger en viss risk för språklig inkongruens, vilket kan ses som en svaghet. Vid 

sökningarna framkom flera artiklar med intressanta titlar och abstract, dessvärre var inte alla 

dessa tillgängliga i full text. För arbetets del kan detta ha inneburit att studier med relevanta 

resultat för vårt syfte föll bort som i sin tur kunnat påverka dess utgång. Att enbart basera 

denna litteraturöversikt på artiklar som varit fritt tillgängliga i full text kan därmed ses som en 

svaghet. Författarna sökte på orden “health professionals”, “health personnel” och “primary 

care staffs” för att få ett bredare perspektiv på upplevelser från flera yrkeskategorier inom 

vården. När författarna sållade bort andra yrkeskategorier och enbart sökte på sjuksköterskans 

upplevelser blev inte antalet träffar lika många i antal. Därför valde författarna att inkludera 

artiklar som innehöll sjuksköterskans upplevelser tillsammans med annan hälso- och 

sjukvårdspersonal. Detta är något som kan ses som en svaghet då inte enbart sjuksköterskans 
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upplevelser avspeglas i vissa artiklar men även en styrka då liknande upplevelser delas med 

andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den världsomfattande spridningen av typ 2-

diabetes har försökt att avspeglas i de varieteter av länder artiklarna härstammar från. Den 

geografiska spridningen hos artiklarna ser författarna som en styrka. Där det varit möjligt har 

begränsningen peer reviewed använts, denna funktion säkrar att de artiklar som valts ut för 

arbetet varit granskade vilket ses som en styrka. Under arbetets gång har ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpats av författarna.  

 

Resultatdiskussion 

Författarna ämnade i syftet beskriva sjuksköterskans upplevelse av att motivera patienter till 

fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. Vi fann efter analys av artiklarna att sjuksköterskorna 

upplevde olika utmaningar i samband med att motivera till fysisk aktivitet. Dessa utmaningar 

kunde bland annat relateras till otillräcklig kunskap, låg prioriteringsnivå, motivationsbrist, 

rädsla att framstå fördömande samt patienternas bristande insikt och ovilja till förändring. 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att hälsofrämjande omvårdnadsinsatser kunde erbjudas 

via patientutbildningar för att öka patienternas kunskap om sin sjukdom. Genom dessa 

utbildningar skapades möjligheter för sjuksköterskorna att motivera och stödja till ökad fysisk 

aktivitet samt förmedla vikten av att genomgå nödvändiga livsstilsförändringar. I studien av 

Din, Moore, Murphy, Wilkinson och Williams (2015) ansåg hälso- och sjuvårdspersonal att 

motiverandet av fysisk aktivitet var en viktig del i deras arbete. Trots att personalen ansåg det 

som viktigt var det långt ifrån alla patienter som mottog rådgivning av fysisk aktivitet. En 

rädsla att framstå fördömande och en självmedvetenhet om den egna kroppsvikten gjorde 

många gånger att hälso-och sjukvårdspersonalen kände sig obekväma vid rådgivning om 

fysisk aktivitet. 

 Orems omvårdnadsteori belyser människans egenvårdande kapacitet och dennes förmåga 

att tillgodose hälsorelaterade behov (Orem, 2001). Genom ett stödjande/undervisande system 

ska patienten utifrån sina behov, erbjudas stöd och vägledning av sjuksköterskan, som  

bistår med resurser för att stärka patientens förmåga till egenvård. Orem (2001) menar att det 

inte räcker för en individ att enbart känna till att fysisk aktivitet är hälsofrämjande, utan det 

kräver också att individen har insikt i sina egna brister. Här kan sjuksköterskan komma att 

behöva stötta eller kompensera för patientens eventuella brister. Sebire et al. (2018) visar i sin 

studie att många patienter med typ 2-diabetes tappade motivationen när de inte såg positiva 

resultat från ändrade levnadsvanor varpå de återgick till sina gamla vanor. För att patienterna 
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skulle lyckas integrera de nya levnadsvanorna krävdes kunskap och ansvarstagande samt en 

försäkran om att de nya levnadsvanorna skulle ge positiva effekter på deras hälsa. (Rise, 

Pellerud, Rygg & Steinsbekk, 2013). 

Orem (2001) menar att egenvård är ett beteende som är inlärt, samtidigt som det är en 

medveten handling som utförs med ett bestämt syfte. Nästan alla människor har potentialen 

att vårda sig själva och anhöriga. När individen inte klarar av detta kan det bero på att dess 

närstående brustit i sin omsorg under dennes uppväxt. Rise et al. (2013) visar på goda effekter 

av patientutbildning i sin studie där patienterna använde kunskaperna de lärt sig under 

egenvårdsutbildningen till att göra ändringar i kostvanor, medicinering och fysisk aktivitet. 

Kunskapen ledde dock inte till några förändringar om inte patienterna såg sin sjukdom som 

tillräckligt allvarlig. En utmaning som upplevdes av sjuksköterskorna var rädsla att framstå 

fördömande i mötet med patienten. Patienter i en studie av Ritholz, Beverly, Brooks, 

Abrahamson och Weinger (2014) ville att hälso- och sjukvårdspersonal skulle vara ärliga, 

uppriktiga och inte inge falska förhoppningar. De ville samtidigt uppleva att det fanns hopp 

om de följde rekommendationerna som gavs. Orem (2001) menar att sjukdomar eller fysiska 

begränsningar får betydelse för en individs egenvårdskapacitet. Olika typer av skador, liksom 

ohälsa och sjukdom ställer ökade krav på en persons egenvårdande förmåga. 

Rise et al. påpekar också att patienter med typ 2-diabetes som inte uppvisar symtom kan 

vara svåra att motivera till förändring och att detta är något som hälso-och sjukvårdspersonal 

bör vara medvetna om. En del sjuksköterskor tappade motivationen när de upplevde sig 

tvungna att upprepa samma budskap utan framgång till patienterna. Detta tyder enligt oss på 

att informationen som gavs inte anpassades till patientens kunskapsnivå. Tingström (2014) 

menar att sjuksköterskans inställning kan påverka patientens lärsituation och att det är något 

varje sjuksköterska bör ha i åtanke.  

I studien av Jensen, Pals och Willaing (2016) hävdades att sjuksköterskor behövde 

pedagogiska färdigheter i sitt yrkesutövande för att underlätta dialogen och deltagandet i 

patientutbildningen. I Jensen et al. användes bilder och spelelement för att öka patienternas 

engagemang och intresse. Detta kan bli aktuella åtgärder då patienterna i flertalet artiklar 

uppvisade en ovilja till förändring. Stegmätare kan exempelvis hjälpa till att synliggöra en 

stillasittande livsstil hos patienter men även fungera som motivation till ökad fysisk aktivitet. 

Harris et al. (2018) visade i sin studie på positiva effekter för individer som deltog i en 

intervention på 12 veckor med stegmätare. Individerna ökade sin dagliga stegmängd och var 

fortsatt aktiva tre år efter att interventionen avslutats. Författarna ser i många fall att det kan 

vara svårt att motivera till en förändring av levnadsvanor hos patienten om denne inte själv 
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ser egennyttan i det hela. Det kan därför hjälpa med pedagogiska verktyg eller program då 

många av dessa utformats med syftet att öka patientdeltagande.  

Baggens och Sandén (2014) betraktar kommunikation som en huvudaktivitet i 

omvårdnadsarbetet och är ett nödvändigt redskap vid möten med patienter. I studien av de 

Castro Valle et al (2015) hävdar författarna att kommunikation gör det möjligt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att kunna tillgodose patienternas behov i relation till deras hälsa. De 

åtgärder som sjuksköterskor utvecklar i samråd med patienten syftar till att utbilda och främja 

förändringar i livskvaliteten, vilket kan få denne att anta hälsosammare levnadsvanor. 

Patienten och dennes närstående behöver kunna få sina röster hörda genom att föra fram sina 

perspektiv och önskemål. Det förutsätter alltså att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

arbetar utefter ett gemensamt fokus för att kunna förmedla lösningar på olika problem. Om 

information ges utan att lyssna in patienten försvagas dennes egenvårdsförmåga. Omvänt kan 

en alltför tillbakadragen sjuksköterska resultera i att patienten känner sig övergiven, även här 

blir egenvårdsförmågan lidande hos patienten på grund av att dennes behov inte blir 

tillgodosedda. Empowerment syftar till att öka patientens delaktighet i vårdprocessen och kan 

ge sjuksköterskan verktyg att stärka patientens egenvårdsförmåga. Empowerment har som 

pedagogiskt program i grupp inom diabetesvården visat på goda resultat (Strategi för 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, 2008). Hernandez-Tejada et al (2012) visar i sin 

studie att empowerment är en viktig faktor för hantering av kroniska sjukdomar där 

egenvården är central. Empowerment resulterade i ökad kunskap och följsamhet hos 

patienterna samt förbättrad egenvård i form av kosthållning, fysisk aktivitet, 

blodsockermätning och fotvård.  

I studien av Graham, Dudgil och Cable (2005) upplevde hälso- och sjukvårdspersonal det 

mer sannolikt att få patienter sluta röka och ändra kostvanor än att börja vara mer fysiskt 

aktiva. Att få patienterna sluta röka upplevdes också mer angeläget för alla aspekter av deras 

hälsa. Hälso- och sjukvårdspersonalen kunde även motivera denna prioritering med hjälp av 

statistik på hur många som lyckats sluta röka. De kände inte till någon statistik angående 

interventioner för fysisk aktivitet vilket också bidrog till bortprioriterandet. Detta visar enligt 

författarna att sjukvården inriktar sig på behandling av aktuella sjukdomstillstånd snarare än 

preventiva åtgärder för att förebygga sjukdomar, då samma bortprioriterande gjordes av 

sjuksköterskor i vårt resultat. Hälso- och sjukvårdspersonal i studien av Din et al. (2015) 

valde selektivt ut patienter som de rådgav om fysisk aktivitet. De riktade in sig på individer 

som de trodde skulle vara mer motiverade till fysisk aktivitet.  
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Svensk sjuksköterskeförening menar i sin strategi för hälsofrämjande omvårdnad att den 

patientnära omvårdnaden måste införa hälsofrämjande rutiner och metoder för att patienterna 

ska kunna erbjudas insatser som främjar och bibehåller hälsan (Strategi för sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete, 2008). Enligt Orem (2001) är sjuksköterskans roll i första hand att 

stödja andra människor att bibehålla hälsa eller att få hälsa. Att stödja människor så de kan 

återhämta sig vid sjukdomar och olika skador och behärska de effekter de medför för att livet 

inte ska begränsas i alltför stor omfattning. 

 

10 Kliniska implikationer 

Resultatet i detta arbete visar att en fungerande dialog mellan sjuksköterska och patient är 

avgörande för hur väl patienten tar till sig utbildningen i fysisk aktivitet. Med hjälp av 

pedagogiska verktyg såsom empowerment kan patienten ges ökad delaktighet och en aktiv 

roll i den egna vården. Fysisk aktivitet kan förebygga insjuknandet av typ 2-diabetes och 

minska risken för komplikationer och följdsjukdomar. Eftersom prevalensen av typ 2-diabetes 

ökar världen över, kommer allt fler sjukvårdsresurser behövas. Vår förhoppning är att 

yrkesverksamma sjuksköterskor med hjälp av Orems teori om egenvårdsbalans ska kunna 

kompensera för patientens eventuella egenvårdsbrister. Idag handlar det kliniska arbetet till 

stor del om att behandla sjukdomar, och därför anses det nödvändigt att kunna fokusera på 

förebyggande åtgärder istället. Detta förutsätter att sjuksköterskor kan arbeta hälsopromotivt i 

arbetet för att öka patienternas kontroll i egenvården samt kunna motivera dem att vilja 

förbättra faktorer som påverkar hälsan. Sjuksköterskor kan framöver i sitt hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete behöva vara delaktiga i en vård som inte bara bygger på behandling av 

sjukdomar utan också arbetar för att förebygga att de uppstår.  

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det finns behov av fortsatt forskning inom hälsopromotion för sjuksköterskors 

del. Vikten av god egenvård i form av fysisk aktivitet anses högst relevant då många 

hälsovinster kan åstadkommas. Vi anser även att fler studier som enbart belyser 

sjuksköterskors upplevelser är nödvändiga för att identifiera behov av kunskap. Fortsatta 

studier på olika hjälpmedel och deras effekt vid fysisk aktivitet är enligt oss också angeläget. 

Eftersom hälso- och sjukvården av tradition varit organiserad kring behandling resulterar det i 

ett hinder för sjuksköterskor att kunna utöva hälsopromotion. Här krävs att se över 
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resursfördelning och riktlinjer för hur vård skall bedrivas. Det räcker alltså inte enbart med 

biomedicinsk kunskap. 

 

12 Slutsats 

Sjuksköterskor upplevde att det hälsofrämjande arbetet var en viktig del i deras 

arbetsuppgifter. Det visade sig också att sjuksköterskor inte upplevde sig ha tillräckligt med 

rådgivande kunskaper för att motivera till fysisk aktivitet. Kunskapsbristen som 

sjuksköterskor i flertalet studier upplevde, gjorde att kommunikationen med patienterna blev 

lidande. Deras bristande rådgivningskunskaper och patienternas ovilja till förändring 

resulterade i bristande motivation hos sjuksköterskorna. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Valda artiklar till resultat, 

se bilaga 2. 

PubMed "Diabetes Mellitus, 

Type 2"[Mesh] AND 

physical activity 

AND health 

professionals 

 

209  7 4 4 

 

 

  

PubMed "Health 

Personnel"[Mesh] 

AND diabetes care 

AND physical 

activity  

 

143  8 4 4 

CINAHL complete diabetes care AND 

physical activity 

promotion 

237 Peer reviewed 

 

9 3 3 

 

 

 

Medline full text 

 

experience* AND 

physical activity 

AND primary care* 

450  10 6 4 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Matthews, A., 

Jones, N., 

Thomas, A., van 

den Berg, P., & 

Foster, C. 

 

An education 

programme 

influencing health 

professionals to 

recommend 

exercise to their 

type 2 diabetes 

patients - 

understanding the 

processes: a case 

study from 

Oxfordshire 

 

2017, England, BMC 

Health Serv Res 

 

Att skapa mer förståelse för vilket 

inflytande utbildningsprogram har 

på hälso- och sjukvårds personal 

när de ska rekommendera 

Generation Games för att öka 

fysisk aktivitet hos typ 2-diabetes 

patienter  

 

 

 

Kvalitativ studie 

Urval: Distrikt sjuksköterskor 

och  Sjuksköterskor 

 

Datainsamling: 

Observation, Intervjuer och 

dokumentation 

 

Analys: Analysen följde en 

fallbeskrivnings modell som 

använder analytiska tekniker, 

flödesscheman och diagram 

för att bygga upp ett 

deskriptivt ramverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För det första finns det en brist på kunskap 

om fördelarna med fysisk aktivitet och dess 

riskreducering och en inställning att 

försöken till att motivera patienter till mer 

motion är ineffektiva. På så vis skapas 

hinder för engagemanget kring 

utbildningsprogrammet. För det andra 

saknar sjuksköterskor de kunskaper som 

krävs för att kunna motivera sina patienter 

till livsstilsförändringar. Samt att de fann 

invanda beteenden kring fysisk aktivitet 

extremt svåra att ändra på. Sjuksköterskorna 

värderade därför utbildningsprogrammet 

högt då det gav dem hjälpsamma verktyg. 

För det tredje; patienter som hört talas om 

Generation Games från hälso-och 

sjukvårdspersonal kunde ha orealistiska 

förväntningar på hur det skulle påverka 

deras motionsvanor.   

 

 

Jansink, R., 

Braspenning, J., 

Primary care 

nurses struggle 

2010, Netherlands, 

BMC Family Practice 

Att få ökad insikt i hinder 

relaterade till livsstilsrådgivning 

Kvalitativ studie Sjuksköterskorna upplevde att hindrena låg 

hos patienterna. Att de hade begränsad 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303248/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303248/
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Van der Weijden, 

T., Elwyn, G., & 

Grol, R. 

with lifestyle 

counseling in 

diabetes care: a 

qualitative 

analysis  

 som sjuksköterskorna upplever 

utifrån följande tre nivåer 

(sjuksköterska, patientoch 

organisation) 

 

Urval: 13 sjuksköterskor från 

olika sjukhus. 

Datainsamling: 

Intervjuer  Analys: 

Genomfördes enligt ett 

teoretiskt ramverk, baserat på 

reflektioner om 

beteendemässiga förändringar. 

 

kunskap om vad en sund livsstil innebar och 

en begränsad insikt i sitt eget beteende. De 

saknade även motivation och disciplin för att 

upprätthålla en förbättrad livsstil. 

Dessutom upplevde sjuksköterskorna att de 

saknade kunskap, 

kommunikationsfärdigheter och tid för att 

kunna erbjuda effektiv livsstilsrådgivning. 

 

 

Jallinoja, P., 

Absetz ,P., 

Kuronen, R., 

Nissinen, A., 

Talja, M., Uutela, 

A., & Patja, K. 

The dilemma of 

patient 

responsibility for 

lifestyle change: 

Perceptions among 

primary care 

physicians and 

nurses. 

2007, Finland, 

Scandinavian Journal 

of Primary Health 

Care  

 

Att undersöka hur läkare och 

sjuksköterskors ser på patient- och 

yrkesroller i deras  hantering av 

livsstilsrelaterade sjukdomar och 

dess riskfaktorer. 

 

 

 

Kvantitativ studie 

Urval: 

n=59 läkare  

n=161 sjuksköterskor.  

 

Datainsamling: 

Frågeformulär/enkät mailades 

ut till vårdpersonal inom 

primärvården samt till 

personal som behandlade 

metabolt syndrom och 

livsstilsrelaterade sjukdomar 

 

Analys: Chi-squared test  

 

 

Majoriteten av läkarna och 

sjuksköterskorna  var överens om att ett stort 

hinder för behandlingen av livsstilsrelaterade 

faktorer var patientens ovilja till förändrade 

levnadsvanor. Patienternas otillräckliga 

kunskaper sågs inte som ett lika stort hinder. 

Egenvård uppmuntrades aktivt. Trots att en 

majoritet av både läkare och sjuksköterskor 

höll med om att motiverande och stöttande 

av patienter var en viktig del i deras 

arbetsuppgifter upplevde mer än hälften att 

de hade tillräckliga färdigheter i 

livsstilsrådgivning.  

 

 

 

 

Matthews, L., 

Kirk, A., & 

Mutrie, N. 

Insight from 

health 

professionals on 

physical activity 

promotion within 

routine diabetes 

care 

2013, UK, Practical 

Diabetes  

 

Att undersöka hälso-och sjukvårds 

personals syn på nuvarande och 

framtida promotion av fysisk 

aktivitet inom diabetesvården. 

 

Kvalitativ metod i två faser 

Urval: Sjukvårdspersonal 

involverade i daglig 

diabetesvård  

Datainsamling: Fas1: webb 

enkät 

Fas 2: semi strukturerade 

intervjuer 

Analys:  Materialet från 

intervjuerna utforskades med 

en tolkande fenomenologisk 

analysmetod (IPA), en metod 

Resultatet visade på bristande struktur vid 

promotion av fysisk aktivitet och brist på 

rådgivande kunskaper hos personalen detta 

gjorde att promotionen för fysisk aktivitet 

inom den dagliga diabetesvården blevl en 

utmaning. Sjukvårdspersonalen kämpade 

med att prioritera  fysisk aktivitet i  sina 

konsultationer. De var kliniskt drivna att ge 

råd om fysisk aktivitet till sina patienter, 

men saknade kommunikativa färdigheter för 

att motivera dem till förändring. Fem 

rekommendationer presenterades för att 
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som drar slutsatser om en 

specifik grupps upplevelser 

om ett visst ämne. De 

transkriberade intervjuerna 

kodades och analyserades. 

 

 

förbättra promotionen av fysisk aktivitet 

inom diabetesvården.  

 

 

 

Booth, A. O., 

Lowis, C., Dean, 

M., Hunter, S. J., 

& McKinley, M. 

C.  

Diet and physical 

activity in the self-

management of 

type 2 diabetes: 

barriers and 

facilitators 

identified by 

patients and health 

professionals. 

2012, UK, Primary 

Health Care Research 

& Development. 

 

Att undersöka uppfattningarna hos 

nydiagnostiserade patienter med 

typ 2-diabetes avseende kost och 

fysisk aktivitet för att sedan 

jämföra dessa 

med hälso-och 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar. 

 

 

Kvalitativ metod 

Urval:  

patienter som nyligen 

diagnostiserats med typ 2-

diabetes samt hälso-och 

sjukvårdspersonal (HP) som 

var involverade i diabetesvård. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med HPs. 

Diskussioner Samtliga 

diskussioner spelades in, 

transkriberades och 

analyserades. 

 Analys:  

Teman analyserades och 

kodades. Med hjälp av NVivo 

hanterades den kodade data. 

 

 

 

 

Barriärer var indelade i sex huvudkategorier: 

svårigheter att ändra väletablerade vanor, 

negativ uppfattning av den nya eller 

rekommenderade regimen, hinder för sociala 

förhållanden, bristande kunskap och 

förståelse, brist på motivation och hinder för 

praktiska livsstilsförändringar. Hälso- och 

sjukvårdspersonal delade generellt samma 

uppfattningar som patienterna. Trots att 

patienterna genomgått patientutbildning, 

uplevdes många hinder avseende kost och 

fysisk aktivitet. 

 

 

Alghafri, T S., 

Alharti, S M., Al-

Balushi, S., Al-

Farsi, Y., Al-

Busaidi, Z., 

Bannerman, E., 

Craigie, A M., & 

Anderson, A S. 

 

Heatlh 

professionals’ 

perceptions abut 

physical activity 

promotion in 

diabetes care 

within primary 

health care settings 

in Oman 

 

2017, Oman, Heliyon 

 

Undersöka Hälso-och 

sjukvårdspersonals  uppfattningaav 

att främja fysiskaktivitet för vuxna 

med typ 2 Diabetes inom en 

primärvårdsanläggning i Oman. 

 

Kvalitativ metod 

Urval: Hälso-och 

sjukvårdspersonal från 

diabetesvård i en 

primärvårdsanläggning i 

Oman 

 

Datainsamling: 

Gruppsessioner som spelades 

in 

Hinder för fysisk aktivitet (PA) som 

rapporterats av hälso- och 

sjukvårdspersonal, identifierades utifrån tre 

nivåer: Hälso- och sjukvårdssystem (t ex 

bristfälliga PA-riktlinjer); individuella (t ex 

obstruktiva sociala normer) och samhälleliga 

(t ex brist på anläggningar).  
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Analys: Data erhållet från 

ljudband transkriberades och 

analyserades med användning 

av Nvivo. Tematisk 

innehållsanalys gjordes och ett 

kodningsschema utvecklades 

sedan baserat på 

återkommande teman.  

 

 

 



 
 

31 (33) 
 

 

 

Pham, L., & 

Ziegert, K. 

Ways of 

promoting health 

to patients with 

diabetes and 

chronic kidney 

disease from a 

nursing 

perspective in 

Vietnam: A 

phenomenographic 

study  

2016, Sweden, 

International Journal 

Of Qualitative Studies 

On Health And Well-

Being. 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av hur hälsa 

främjas,med fokus på fysisk 

aktivitet för patienter med typ 2-

diabetes och/eller njursvikt. 

 

 

 

kvalitativ metod 

Urval:  

Yrkesverksamma 

sjuksköterskor utbildade i 

Vietnam 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Analysen gjordes på det 

transkriberade materialet som 

följde Dahlgren och 

Fallsbergs rekommendationer. 

  

 

 

Sjuksköterskorna beskrev 

hälsopromotion som en viktig del i 

omvårdnaden av patienter med typ 2-

diabetes och/eller patienter med 

njursvikt. 

  

 

 

Lamarche, K., & 

Vallance, J.  

 

Prescription for 

physical activity 

 

2013, Canada, 

Canadian Nurse 

 

 Undersöka hur kanadensiska 

sjuksköterskor upplever sin 

kompetens i förskrivning av fysisk 

aktivitet. Författarna ville även 

identifiera faktorer eller 

omständigheter som uppmanade 

sjuksköterskorna att ordinera 

fysisk aktivitet. 

 

 

Kvantitativ metod 

Urval: Kanadensiska 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

SurveyMonkey (webbenkät) 

Analys: Statistika analyser 

gjordes med SPSS version 20, 

medelvärden och procent 

kalkylerades för de 

sociodemografiska variablerna 

Generellt, kände  de tillfrågade sig 

kompetenta i sin förmåga att ordinera 

fysisk aktivitet. De vanligaste 

rapporterade hinderna för att förskriva 

fysisk aktivitet var tidsbrist. I genomsnitt 

ordinerades fysisk aktivitet till 59 procent 

av patienterna. Faktorer som gjorde att 

de förskrev fysisk aktivitet var övervikt, 

fetma, typ 2-diabetes, högt blodtryck och 

höga blodfetter.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27172515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziegert%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27172515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziegert%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27172515
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Enkät, kvantitativ. För att testa 

styrkan av samband mellan 

beroende variabler räknades 

Pearson’s r ut. Sedan utfördes 

en multivariat analys på 

varians för oberoende 

variabler som visat sig ha 

statistisk signifikans 

association med sammansatta 

poäng för upplevd kompetens 

och upplevd betydelse. 

Svar på öppen-slutna frågor 

kategoriserades i teman.  

 

 

 

 

Douglas, F., 

Torrance, N., van 

Teijlingen, E., 

Meloni, S & Kerr, 

A.  

 

Primary care 

staff's views and 

experiences 

related to routinely 

advising patients 

about physical 

activity. A 

questionnaire 

survey  

   

 

2006, UK,BMC pulic 

health   

  

 

Att undersöka kunskaper, attityder 

och upplevelser hos skotsk 

primärvårdspersonal. Detta i 

samband med rådgivning av fysisk 

aktivitet. 

 

 

 

Kvantitativ metod 

Urval: Hälso- och 

sjukvårdspersonal n=757 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Analys gjordes med 

hjälp av SPSS ver12.0. Chi 

Squared tester användes för 

association mellan kategorisk 

data. T-tester användes för att 

analysera normalt distribuerad 

kontinuerlig data. 

 

Självförtroende och entusiasm i samband 

med rådgivning var generellt god. Dock 

hade hälso- och sjukvårdspersonalen låg 

kännedom om generella 

rekommendationer för fysisk aktivitet..  

De diskuterade rutinmässigt och gav råd 

till patienterna oavsett deras nuvarande 

hälsotillstånd.  Sjuksköterskor var mer 

troliga att ge råd om fysisk aktivitet än 

läkare. 

 

 

 

Beighton, C., 

Victor, C., 

Normansell, R., 

Cook, D., Kerry, 

S., Illiffe, S., 

Ussher, M., 

Whincup, P., 

Fox-Rushby, J., 

“It’s not just about 

walking”: a 

qualitative 

exploration of the 

views of practice 

nurses delivering 

complex physical 

activity 

2015, UK, BMC 

Public Health 

 

Att undersöka hur sjuksköterskor 

inom primärvården upplevde 

promotion av fysisk aktivitet efter 

de genomgått beteendeförändrings 

träning 

 

Kvalitativ metod 

Urval: Sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

med två sjuksköterskegrupper 

och två individuella intervjuer. 

Analys: 

Tematisk analys.  

 

Fem huvudteman identifierades i 

samband med interventionen: 

Förberedelse och träning, stöd, följsamhet 

till protokollet, användning av material 

och utrustning samt engagemang hos 

deltagarna. 
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Woodcock, A., & 

Harris, T. 

 

interventions in 

primary care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


