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Sammanfattning    

 

Människors levnadsvanor har förändrats de senaste 20 åren. Minskad fysisk aktivitet 

tillsammans med ohälsosamma matvanor leder till både övervikt, hjärtsjukdomar och 

psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården arbetar med olika metoder i förebyggandet och 

behandlandet av komplikationer som ohälsosamma levnadsvanorna skapar. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i hälsofrämjande arbete där motiverandet till egenvård 

ingår. Egenvård innebär att ta hand om sig själv genom goda och hälsosamma livsvanor 

och kan innebära fysisk aktivitet. Trots flertalet vetenskapliga artiklar visat på positiva 

effekter i samband med fysisk aktivitet som ökad fysisk och psykisk hälsa för individen, 

används det i för liten utsträckning i verksamheten. Syftet avsåg belysa sjuksköterskors 

upplevelse av att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet med ändamål att förbättra 

psykiskt välbefinnande. En kvalitativ ansats präglar denna litteraturstudie.  Genom 

analysprocessen framträdde tre huvudteman; Sjuksköterskans upplevelser av att 

motivera patienter, Sjuksköterskans upplevelse och syn på hälsofrämjande vård samt 

Sjuksköterskans upplevda hinder för hälsofrämjande vård. Resultatet visade både 

positiva och negativa upplevelser hos sjuksköterskor, det framkom att sjuksköterskan 

upplevde att relationen till patienten var viktigast i den hälsofrämjande vården. Det 

framkom att flertalet sjuksköterskor upplevde hinder för det hälsofrämjande arbetet, 

bland annat en upplevd osäkerhet bland sjuksköterskor samt organisatoriska hinder som 

bristande resurser i verksamheter. Patientperspektivet validerar sjuksköterskans 

upplevelser. Sjuksköterskan behöver stärka sin roll genom uppdaterad evidensbaserad 

forskning. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Upplevelse, Fysisk aktivitet, motivation, psykisk ohälsa 
 

 

 

 



 3 

Abstract 

 

People's habits have changed over the past 20 years. Reduced physical activity along 

with unhealthy eating habits can lead to obesity, heart disease and mental illness. The 

health care is working with various methods of prevention and treatment of 

complications such as an unhealthy lifestyle can create. Nurses have an important role 

in health promotion where motivation to self-care is included. Self-care means taking 

care of yourself through good and healthy life habits and may involve physical activity. 

Although the majority of scientific papers showed positive effects in relation to physical 

activity that increased physical and mental health for the individual, it is used in a small 

extent of the organization. The purpose was to highlight nurses' experience of 

motivating patients to increase physical activity with the purpose to improve mental 

wellbeing. This is a literature study with a qualitative base. Through the analysis 

process three main themes appeared: Nurse's experiences to motivate patients, Nurse's 

perception and views on health care and Nurse's perceived barriers to health care. The 

results showed both positive and negative experiences of nurse's, it emerged that nurse's 

experienced the relationship to the patient as most important in the health care. It was 

found that most nurses’ experienced barriers to health promotion, including a perceived 

uncertainty among nurse's and organizational barriers such as lack of resources. Patient 

perspective validates the nurse's experiences. Nurse's need to be strong in their role and 

up to date with the latest evidence-based research. 

 

Keywords: Nurse, Experience, Physical activity, Motivation, Mental Health 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet har alltid varit en stor del av vardagen för människor. I dagens moderna 

samhälle har det dock blivit åsidosatt till förmån för ett mer stillasittande liv som ökar 

risken för både somatiska sjukdomar som för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa ökar i allt 

större grad i samhället och en del forskare ser ett samband med att individer inte är lika 

aktiva på det fysiska planet.  

 

Vi som författat detta examensarbete har båda verkat inom psykiatrin och intresserar oss 

för området. Fysisk aktivitet är något som haft olika klang och betydelse i våra liv där 

sammankopplingen till psykisk hälsa kändes naturlig. Den egna upplevelsen av hur 

humöret ändras till det positiva bara genom att komma ut på en promenad har nog de 

flesta varit med om. Efter att vi undersökt området förstod vi vikten av motivation, som 

är en grundläggande och drivande faktor för att lyckas med det som avses uppnås.  

 

 

 

BAKGRUND 

Samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande 

Nordiska Rådet (2004) rekommenderar alla individer i samhället att vara fysiskt aktiva 

minst 30 minuter varje dag. Enligt Kallings och Leijon (2003) innebär fysisk aktivitet 

alla typer av kroppsrörelser där energiomsättningen i kroppens celler ökar. Detta 

innefattar all sorts aktivitet i skelettmuskulaturen och kan handla om allt från att böja en 

arm till trädgårdsarbete eller att svettas på ett träningspass. Fysisk aktivitet på recept 

(FaR) är en ordination på kroppsrörelse och en hjälp för sjuksköterskor att arbeta med 

ökandet av fysisk aktivitet till patienter. FaR har i syfte att främja hälsa och 

välbefinnande. 2009 skrevs det ut cirka 8800 recept på fysisk aktivitet i Västra Götaland 

(Västra Götalandsregionen, 2011). För att kunna förskriva fysisk aktivitet krävs en 

yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

läkare med flera. Dessutom krävs det att förskrivaren har kunskap i området så att 

förskrivningen sker på rätt sätt, varför utbildning och information varit en stor del i 

arbetet med FaR (Folkhälsoinstitutet, 2010).  

 

Att fysisk aktivitet leder till ökad hälsa och välbefinnande styrks i flertalet studier 

gjorda på området. I en reviewartikel av Dimas, Koutedakis och Flouris (2011) har de 

sammanfattat de senaste artiklarna och funnit att fysisk aktivitet har jämförbar effekt 

med antidepressiva läkemedel. Kjellman, Martinsen, Taube och Andersson (2008) 

beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrat psykiskt mående. Även Dunn, 

Trivedi, Kampert, Clark och Chambliss (2005) betonar de goda effekterna av fysisk 

aktivitet i behandling mot depression efter direkt motion. Babyak et al. (2000) visar 

tydligt att regelbunden motion kan vara bättre än underhållsmedicinering mot 

återinsjuknande i depression. Genomgående i ovanstående artiklar var att patienterna 

upplevde positiva effekter av den ökade fysiska aktiviteten, genom att sjuksköterskan 

arbetar preventivt och hälsofrämjande med fysisk aktivitet kan sjuksköterskan både 

förebygga och lindra lidande.  
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Enligt Ernersson, Lindström, Nyström och Frisman (2010) påverkar livsstilen inte bara 

midjemåttet, även humör och relationer påverkas av ett osunt leverne. På endast fyra 

veckor hade informanternas hela liv mer eller mindre raserats på grund av 

överkonsumtion av fett och kolhydrater samtidigt som de utövat minimalt med fysisk 

aktivitet, maximalt 5000 steg om dagen. De uttryckte att de längtade efter promenader, 

de isolerade sig och ville inte socialisera sig med vänner eftersom de kände sig 

motbjudande fysiskt och psykiskt. 

 

Fysisk aktivitet har en god effekt på det upplevda välbefinnandet. Patienterna i artikeln 

upplevde att fysisk aktivitet var önskvärd tros barriärer som psykisk ohälsa eftersom 

träning ledde till ökad positiv energi, förbättrad sömn och minskad stress. Patienterna 

såg fördelar i både den fysiska och psykiska hälsan vilket vägde tyngre än de upplevda 

barriärerna (McDevitt, Snyder, Miller & Wilbur 2006).  

 

 

Definition psykisk ohälsa 

Definitionen på psykisk ohälsa är svår att finna då de flesta beskrivningar syftar till att 

förklara vad hälsa och psykisk hälsa innebär. Genom att förstå vad begreppet hälsa 

innebär kan motsatsbegreppet ohälsa förstås, om kriterierna för hälsa inte uppfylls. 

Världshälsoorganisationen (2006) definition av hälsa innefattar även psykisk hälsa:  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart frånvaro av sjukdom.” (Världshälsoorganisationen, 2006, s. 1) 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (2006) beskrivs psykisk hälsa som ett tillstånd där en 

individ kan leva ett normalt liv genom att förstå sin egen potential, kunna hantera 

vardagsstress och använda detta till att på ett konstruktivt sätt bidra till samhället. 

 

Psykisk ohälsa som funktionshinder 

Psykiskt funktionshinder som definition togs fram av Socialstyrelsen (2007) för att 

särskilja begreppet från ett tidigare synonymt begrepp, psykisk funktionsnedsättning, där 

nedsättningen innebär en följd av en medfödd- eller förvärvad skada. Statens offentliga 

utredningar (2006) beskriver innebörden av att leva med psykiskt funktionshinder som 

en konsekvens av en långvarig psykisk störning vilket leder till ett vardagshinder. 

Hindret i vardagen begränsar individen i sin dagliga livsföring till den grad att förmåga 

att utföra aktiviteter kraftigt begränsas. Det psykiska funktionshindret kan medföra att 

individer ej klarar av aktiviteter som egenvård för sitt välbefinnande. 

Definitionen psykiskt funktionshinder gäller ej tillstånd som exempelvis 

demenssjukdomar, nedsatt kognitiv förmåga, missbruksproblematik eller relativt snabbt 

övergående symtom på psykisk ohälsa som till exempel akut stressyndrom 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Dinos, Stevens, Serfaty, Weich och Kings (2004) artikel om psykisk ohälsa kan 

tydliggöra begreppen psykisk ohälsa och psykisk ohälsa som funktionshinder, för att 

visa vad det kan innebära för individen. Den psykiska ohälsan kan leda till att tankar 
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och känslor som hindrar individen från att utföra dagliga aktiviteter på ett 

tillfredställande sätt. Den kan medföra problem som att inte kunna arbeta eller ta hand 

om sig själv etc. Individen har svårt att se sina egna hälsoresurser i psykosociala och 

relationella situationer. Individen kan dra sig undan för att undvika mänsklig kontakt i 

rädsla av att bli förödmjukad av omgivning och samhället. 

 

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (SSF) (2007) främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande. Sjuksköterskan måste sköta sin egen hälsa, för att ha förmågan att 

ge vård. Sjuksköterskan har även ett ansvar för de svagaste befolkningsgruppers hälsa 

genom att stödja och initiera åtgärder som främjar deras hälsa, dock krävs det att vården 

är evidensbaserad för att sjuksköterskan ska kunna arbeta utifrån de fyra grundläggande 

ansvarsområdena. Evidensbaserad vård betyder enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) att en medveten och systematisk strävan görs för att vården ska 

byggas på det bästa möjliga vetenskapliga underlag. Även svensk lagstiftning belyser 

den evidensbaserade vården i patientsäkerhetslagen. I (SFS 2010:659) kap.6 1 § är det 

lagstiftat att sjuksköterskan ska arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

 

Socialstyrelsen har producerat föreskrifter för hälso- och sjukvårdens arbete med 

egenvård. Enligt SOSFS 2009:6 har socialstyrelsen specificerats hur bedömning, 

uppföljning och planering av egenvård ska ske. Sjuksköterskan måste enligt de nya 

riktlinjerna bedöma varje patients lämplighet till egenvård, om patienten klarar av att 

utföra den samt planera egenvårdsåtgärderna tillsammans med patienten. Riskerna för 

patienten ska analyseras och egenvården ska följas upp samt dokumenteras noggrant. 

Sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med patientens egenvård, 

de patienter som inte klarar av att utföra det själva kan behöva stöttning och motivering 

från sjuksköterskan, det viktiga som socialstyrelsen tar upp är att det bedöms från varje 

enskild patient. 

 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Under utvecklingen av sjuksköterskeyrket har flera omvårdnadsteorier existerat. Från 

sent 2000-tal har konsensusbegrepp uppstått genom vårdvetenskaplig forskning. 

Konsensusbegreppen utgörs av Människa, Hälsa, Miljö samt Omvårdnadens aktiviteter. 

Eftersom omvårdnadsteorierna bygger på upplevelser och filosofiska antaganden 

definieras begreppen olika av de forskare som utarbetat omvårdnadsteorierna. Dorothea 

Orem beskriver i sin egenvårdsteori begreppet hälsa som syftar till den fysiska kroppen 

där välbefinnande ingår och handlar om patientens egen upplevelse av sin livsvärld 

(Kozier, 2004). 

 

Allison (2007) har med hjälp av Orems egenvårdsteori utformat flera åtgärder 

sjuksköterskan kan ta till vara vid motivering till egenvård som fysisk aktivitet. 

Patienter som lider av psykisk ohälsa har ofta nedsatt egenvårdskapacitet och det är då 

viktigt att sjuksköterskan ser patientens unika behov. Genom att sjuksköterskan skapar 
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en diskussion om egenvårdsaktiviteten, i detta fall fysisk aktivitet, kan hon stötta och 

tillsammans med patienten utarbeta en lämplig hälsofrämjande aktivitet. Ett annat 

exempel på åtgärd för att hjälpa patienten till egenvård är att sjuksköterskan skapar ett 

schema där den fysiska aktiviteten startar i låg mängd för att sedan öka över tid i samråd 

med patienten. Genom att uppmuntra och vägleda patienten till andra professioner inom 

hälso- och sjukvården exempelvis sjukgymnaster kan patienten få 

specialistundervisning och vägledning i att utföra fysisk aktivitet. Sjuksköterskan ska 

följa upp och övervaka framsteg och resultat samt utvärdera förändringar i patientens 

livsvärld som påverkar utgången för egenvården samt föreslå lämplig motåtgärd om 

patientens egenvård riskerar att fallera.  

 

Enligt Shiner, Whitley, Van Citters, Pratt och Bartles (2008) ansåg patienterna det 

viktigt att sjuksköterskan arbetade engagerat, både med motiveringen till fysisk aktivitet 

samt uppföljningen av fysisk aktivitet. Patienterna upplevde ett kontinuerligt behov av 

att prata med sin sjuksköterska och berätta för henne om sina upplevelser angående 

träningen. Även Crone och Guy (2008) belyser vikten av att sjuksköterskan följer upp 

vården då deras psykiska ohälsa förändrades oregelbundet.  

 

Socialstyrelsen (2005) styrker Orems omvårdnadsteori genom att sjuksköterskan måste 

ha förmåga att tillvarata patientens egna hälsoresurser. Vidare beskrivs det att 

sjuksköterskan ska, i dialog med patienten, ge stöd, vägleda samt motivera för att 

optimera delaktigheten i vården. Om patienten inte själv klarar att utföra aktiviteter i det 

dagliga livet som är nödvändiga för att främja hälsa och välbefinnande behöver 

patienten stöttas i detta.  

 

Vårdrelation 

Enligt Wiklund (2003) är vårdrelationen viktig för samspelet mellan sjuksköterskan och 

patienten för att vårdprocessen ska fungera, det är i vårdrelationen vårdandet sker. För 

att en vårdrelation ska äga rum behöver det finnas tillit från patientens sida. För att tillit 

till vårdaren ska skapas måste vårdaren genuint värna om patienten, så patienten 

upplever sig sedd som en unik individ. Då en vårdrelation har skapats kan vårdandet 

utvecklas och vårdprocessen fortskrida. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara 

ödmjuk till patientens kunskap om sin egen levda kropp. Utbytet mellan patienten och 

sjuksköterskan ska byggas på ömsesidig respekt. Enligt Svedberg, Jormfeldt och 

Arvidsson (2003) upplever patienterna att en viktig del i relationen är att de blir 

behandlade med respekt och värdighet. Vidare upplevde patienterna att om de inte sågs 

som en unik individ riskerades vårdprocessens progression. Enligt Ussher, Stanbury, 

Cheeseman och Faulkner (2007) upplevde patienterna en säkerhet till sjuksköterskorna 

och ansåg att den fysiska aktiviteten skulle öka om relationen var bättre.   

 

Motiverande Samtal, MI 

Motivational Interview (MI), kallas Motiverande Samtal på svenska och är enligt 

Forsberg, Berglind och Forsberg (2009) en samtalsteknik som används av bland annat 

sjuksköterskor för att motivera olika patientgrupper till hälsofrämjande aktiviteter. MI 

är en viktig del i sjuksköterskans arbetsuppgifter och kan användas vid behandlingar 

som exempelvis FaR för att stötta patienten till att medverka till- och fullfölja 
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behandling. Samtalstekniken styrs av olika faktorer och steg i en process som syftar till 

en bestående livsförändring hos patienten. Soundy, Faulkner och Taylors (2007) 

beskriver att patienter med psykisk ohälsa lägger stor vikt vid att få stöd från 

omgivningen. Patienterna ansåg att fysisk aktivitet var bra för dem, men upplevde 

svårigheter med att träna. Somliga upplevde sin psykiska ohälsa som hinder och klarade 

inte av att bege sig iväg till det loka träningscentret om de inte hade någon som 

motiverade dem. Även Strine, Chapman, Balluz och Mokdad (2007) visade ett samband 

mellan goda sociala relationer och välbefinnande. De som saknar socialt nätverk och 

emotionell stöttning från närstående har sämre hälsa både fysiskt och psykiskt jämfört 

med de som hade tillfredsställande emotionella kontakter. I Verhaeghe, Maeseneer, 

Maes, van Heeringen och Annemans (2011) anser patienterna att ett medlemskap på ett 

träningscenter i sig inte är en garanti för deltagande. Patienterna upplevde ett stort 

behov av raka direktiv och struktur i motivationen från sjuksköterskan. Enligt Forsberg 

et al. (2009) ska MI vara strukturerat och utgå från var patienten befinner sig i fråga om 

kunskap, behov och önskningar. I grunden är det patienten själv som styr processen som 

med egna ord berättar om sina tankegångar angående sin specifika situation och 

behandling. Genom självreflektion formas en förståelse för sig själv hos patienten och 

en förändringsprocess uppstår. Sjuksköterskans vägledande uppgift är att hela tiden 

bekräfta och visa empati för patienten samt ställa öppna frågor som för processen 

vidare.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Flertalet studier visar att fysisk aktivitet har en god hälsofrämjande effekt på psykisk 

ohälsa. Patienter inom både den somatiska- och psykiatriska vården upplever fysisk 

aktivitet positivt då det ökar välbefinnandet. Detta verktyg används inte tillräckligt i 

verksamheten trots påvisningen av att fysisk aktivitet är till fördel för patienten. 

Sjuksköterskan behöver ökad kunskap om motiveringsstrategier och förståelse för 

patientgruppen för att kunna stötta till hälsofrämjande åtgärder, som exempelvis kan 

innebära fysisk aktivitet. Med examensarbetet avses att söka väcka uppmärksamheten 

till området för att belysa hur det kan upplevas att möta patienter. Den ökade kunskapen 

om hur andra sjuksköterskor går till väga kan fungera som en inspirationskälla för 

vårdandet och bemötandet av patienter.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter till ökad fysisk 

aktivitet med ändamål att förbättra psykiskt välbefinnande.   

 

METOD 

Data 

Den inledande, ostrukturerade litteratursökningen inför examensarbetet gjordes för att 

bilda en uppfattning om forskningsområdet. Friberg (2006) beskriver två delar i 

litteratursökningsprocessen den inledande och den egentliga litteratursökningen. I den 

inledande litteratursökningen söktes artiklar utifrån patientperspektiv respektive 



 10 

sjuksköterskeperspektiv på motivering till ökad fysisk aktivitet i databaserna Cinahl, 

Medline, Pscyinfo och PubMed samt sökmotorn Summon. Därefter gjordes 

avgränsningen att endast inkludera sjuksköterskeperspektivet. Vidare gjordes även en 

avgränsning att inkludera artiklar som handlar om motivering vilket innebär att artiklar 

inom somatiken kunde tas med. Genom att kombinera in sökorden physical activity och 

health promotion kunde huvudfokus läggas på artiklar inom hälsofrämjande vård där 

sjuksköterskan motiverar patienter till egenvård som fysisk aktivitet. 

Problemformulering och syfte formulerades efter denna fas för att sedan gå vidare i 

processen med den egentliga litteratursökningen.  

 

Datainsamling 

I datainsamlingen användes databaserna Cinahl, Medline, Pscyinfo och PubMed och 

sökmotorn Summon. Den egentliga litteratursökningen utfördes systematiskt där olika 

sökord kombinerades för att finna vetenskapliga och kritiskt granskade artiklar inom 

området. För att finna artiklar som besvarade syftet, valdes sökorden: nurse, exercise, 

motivation, physical activity, self-care, depression, mental illness, health promotion, 

empowerment, treatment, attitude, perception, experience, views och qualitative. 

Sökorden trunkerades för att få ett större urval av artiklar. De inklusionskriterier som 

användes i den egentliga litteratursökningen var: peer reviewed, abstract, full text samt 

artiklar skrivna före 2000 exkluderades. I sökprocessen kombinerades de olika 

söktermerna, när artikelmängden understeg 100 stycken lästes titlarna på artiklarna. De 

artiklar som motsvarade syftet gick vidare för granskning av abstract. Vid sökning i 

databaserna föreslog sökmotorn artiklar av liknande art som även inkluderades och 

följdes upp. När abstract granskats återstod 20 stycken artiklar för vidare granskning. 

Den vidare granskning bestod av att läsa artiklarna i sin helhet. Artiklarna 

kategoriserades genom hur väl de knöts samman med syftet. Det slutgiltiga antalet 

artiklar blev nio stycken, de har granskats och återfinns i bilaga 1. De nio kvarvarande 

artiklarnas resultat har svarat an på examensarbetets syfte. I bilaga 2 återfinns en tabell 

över sökningarna.  

 

Dataanalys  

De nio valda artiklarna granskades enligt Axelsson (2008).  Inledningsvis artiklarna i 

olika färger genom att färglägga artiklarnas baksida. Resultatet lästes igenom upprepade 

gånger för att uppnå en bättre förståelse. Under analysprocessen klipptes viktig data ut 

från varje artikels resultat. När alla resultat i artiklarna hade analyserats och data var 

samlad lästes varje urklipp upp för båda författarna för att hitta likheter och skillnader. 

Vidare i analysprocessen upptäcktes nya huvudteman och subteman genom att pussla 

ihop datan i olika fack, till en ny helhet. För varje tema lästes datan igenom för att få 

beskrivande huvudteman och subteman. Genom denna process skapades en ny helhet 

som grund för resultatet.  

 

I analysprocessen lades koncentrationen på både likheter och skillnader av 

sjuksköterskornas upplevelser. I resultatet valdes enskilda upplevelser av sjuksköterskor 

bort och styrkehalten lades på upplevelsen av majoriteten sjuksköterskor. Vidare togs 

skillnader av minoriteten sjuksköterskor med av den orsaken att upplevelserna gick isär.  
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RESULTAT 

Det analyserade materialet bestod av nio stycken vårdvetenskapliga artiklar. Genom 

dataanalysprocessen framträdde tre huvudteman: Sjuksköterskans upplevelser av att 

motivera patienter, Sjuksköterskans självupplevelse och syn på hälsofrämjande vård 

samt Sjuksköterskans upplevda hinder för hälsofrämjande vård. Nio subteman 

presenteras nedan i en översiktstabell, tabell 1.  

 

 

Tabell 1.  

Huvudteman:  Subteman 

 

 

 

Sjuksköterskans upplevelser av 

att motivera patienter 

 

Den vårdande relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten 

 

Patientens hinder för motivering 

 

Patientens resurser för motivering 

 

Sjuksköterskans motiverande strategier 

 

 

 

Sjuksköterskans upplevelse och 

syn på hälsofrämjande vård 
 

 

Sjuksköterskans upplevda yrkesroll  

 

Sjuksköterskans upplevda säkerhet och 

osäkerhet 

 

Sjuksköterskans tro på fysisk aktivitet 

 

 

 

 

Sjuksköterskans upplevda hinder 

för hälsofrämjande vård 
 

 

 

 

 

Kunskapssnivå 

 

Organisatoriska hinder  
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Sjuksköterskans upplevelser av att motivera patienter 

Den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003a) anser att fokus ska ligga på människan i 

mötet med patienten. För att motivera och främja hälsa hos patienter menar Dympna 

(2007) att relationens grund bör ligga i kännedomen av varandra. Jormfeldt et al. (2003) 

menar att för en fungerande relation var det viktigt att relationen neutraliserades så att 

individerna såg varandra på samma plan. Rice, Kee och Rush (2005) bekräftar detta 

genom att visa på vikten av att patienten förstår att vårdpersonal är vanliga människor 

som också kan leva osunt ibland. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan använder sig av 

relationen till patienten som ett partnerskap för att guida patienten i rätt riktning. 

Akerjordet och Severinsson (2004) anser att viktiga delar i relationen är att 

sjuksköterskan inte bara är sig själv utan dessutom empatisk och genuin. Vidare påvisar 

Jormfeldt et al. (2003a) att det finns flera viktiga delar i relationen och trycker på 

respekten för patientens integritet och samverkan med patienten i ett positivt influerande 

av den motiverande relationen. Akerjordet och Severinsson (2004) beskriver 

kommunikation och dialog med patienten som ett viktigt verktyg för sjuksköterskan då 

det möjliggör ett tillåtande att förstå patientens livsvärld och därmed förmågan att förstå 

patientens lidande. Sjuksköterskorna i Faulkner och Biddle (2002) ser positivt på fysisk 

aktivitet då den sociala interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten främjas och 

leder till en förbättrad relation.  

 

Patientens hinder för motivering 

Enligt Jormfeldt et al. (2003); Dympna (2007) identifierar vissa sjuksköterskor 

patientens låga självinsikt och illabefinnande som hinder i den hälsofrämjande vården. 

De intervjuade sjuksköterskorna i Jormfeldt et al. (2003) bedömde troligheten att 

patienten skulle lyckas genom olika subjektiva tolkningar av patienten förutsättningar, 

exempelvis kondition, möjlighet till livsstilsförändring och personlig motivation. 

Douglas et al. (2006b); Dympna (2007) angav att patientens brist på egen motivation 

spelade en stor roll i hur lyckat det hälsofrämjande arbetet utföll. Faulkner och Biddle 

(2002) bekräftar patientens bristande motivation som en konsekvens av den psykiska 

ohälsan. Patientens livsstil identifierades även som ett hinder, de patienter som brukade 

motionera fortsatte med det och de patienter som inte brukade motionera hade svårt att 

börja. Det anses acceptabelt att inte motivera de inaktiva patienterna då det var deras 

eget val av livsstil. Jormfeldt et al. (2003) anser det viktigt att acceptera patienternas 

egna val och beskriver att det inte spelar någon roll vilka strategier som används för att 

motivera, finns inte patientens egen vilja till motivation är det förgäves.  

 

 

Patientens resurser för motivering  

Dympna (2007) indikerar vikten av att få med patienten i motiverandet till 

hälsofrämjande aktiviteter genom att ta tillvara på patientens egna kunskaper och 

anpassa informationen därefter. Jormfeldt et al. (2003) beskriver fokus på- och 
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tillvaratagandet av det friska hos patienten genom hitta patientens egna resurser och 

arbeta med dem. Vidare förklaras vikten av att sjuksköterskan tror på patentens 

möjlighet till förändring, att det är till hjälp för att patienten ska kunna lyckas. 

 

Sjuksköterskans motiverande strategier 

Akerjordet och Severinsson (2004); Rice et al. (2005) åsyftar en viktig motiverande 

strategi som den icke-verbala kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, 

emellanåt kan den ha större betydelse än den verbala kommunikationen. Jormfeldt et al. 

(2003); Dympna (2007) anser att en viktig motiverande strategi var att på ett 

pedagogiskt sätt förhandla fram mål tillsammans med patienten och stötta dennes egna 

initiativ. För att sjuksköterskan ska lyckas med sin motiverande strategi menar 

Jormfeldt et al. (2003) att det är viktigt med ett öppet sinne i förståelsen av patienten 

samt att koncentration och fokus ligger på patientens upplevelse. Vidare beskriver Rice 

et al. (2005) om vikten av påvisandet inför patienten att sjuksköterskan har hoppet för- 

och tron på patienten kvar trots att patienten själv upplever hopplöshet. Dympna (2007) 

anser att den mest betydande strategin var uppmuntran av patienters styrkor och 

undervisandet av patienter. Dympna (2007) anser det även viktigt att sjuksköterskan 

visade för patienten att livsförändring är svårt men genomförbart. För att stötta patienten 

i livsförändringen menar Jormfeldt et al. (2003); Faulkner och Biddle (2002) att 

sjuksköterskan ska arbeta med förstärkandet av patientens positiva egenskaper samt 

motivera patienten till arbete med sina svårigheter. Jormfeldt et al. (2003) nämner att 

när patienten saknade sjukdomsinsikt och sviktade i den mentala hälsan behövde 

sjuksköterskan stötta patienten extra mycket. I James och Johnston (2004) beskrivs en 

motiverande strategi där sjuksköterskan försökte göra aktiviteten rolig för patienten 

genom att betona det lustfyllda i exempelvis fysisk aktivitet där hälsoaspekterna kom på 

köpet. Douglas, Torrance, van Teijlingen, Meloni och Kerr (2006a); Douglas et al. 

(2006b) berättar om benägenheten att motivera alla patienter till ökad fysisk aktivitet. 

Dympna (2007); James och Johnston (2004) menar att det hälsofrämjande arbetet kunde 

vara planerat, men den oplanerade och ostrukturerade varianten var vanligast. Däremot 

menar hälften av informanterna i Dympna (2007) att de tvivlade på den positiva 

effekten av sina motiverande strategier. 

 

 

Sjuksköterskans upplevelse och syn på hälsofrämjande vård 

Sjuksköterskans upplevda yrkesroll 

Akerjordet och Severinsson (2004) belyser sjuksköterskors användande av sin egen 

intuition och känsla för vad som var rätt och fel i sitt arbete. Att arbeta tillsammans med 

andra sjuksköterskor stärker den egna rollen då erfarenheter kan utbytas, självinsikten 

ökas och tillfälle till självreflektion ges. Detta leder till ökad personlig utveckling samt 

känsla för ansvar och professionalitet. Till skillnad från Jormfeldt et al. (2003) som 

beskriver vikten av självdistans till sina känslor och patienter då en för nära relation 

kunde leda till ett förlorat helhetsfokus i vårdandet, den professionella relationen 

gentemot patienter anses nödvändig i vårdandet. Enligt James och Johnston (2004) 

anses entusiasmen hos sjuksköterskan spela en avgörande roll i hur väl motiveringen av 

fysisk aktivitet till patienter utföll. I Rice et al. (2005) är benämningen på sin roll av 

betydelse eftersom ordet förebild har en mer negativ klang och förutsätter en hierarki 
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där sjuksköterskan är högre i rang, så föredras begreppet hälsofrämjande vårdare. 

Vidare beskriver Dympna (2007) den hälsofrämjande vårdaren som en synonym till 

sjuksköterskan, där det inte går att urskilja begreppen från varandra eftersom 

sjuksköterskan alltid arbetar hälsofrämjande. För utveckling av sjuksköterskans roll 

menar Rice et al. (2005) att insikt i de egna bristerna är viktig. Att uppnå ett slags 

elitideal i hur sjuksköterskan ska vara och bete sig anses av somliga sjuksköterskor vara 

en omöjlighet, då sjuksköterskan också är en vanlig människa som har fel och brister. 

Självacceptans anses vara ett viktigt verktyg för sjuksköterskan för att komma till insikt. 

Vidare trycker Jormfeldt et al. (2003); Rice et al. (2005) på vikten av att skilja på 

rollerna på arbetet och i privatlivet. I Rice et al. (2005) berättar sjuksköterskorna även 

om vikten av att vara en förebild, till skillnad från andra artiklar anses det viktigt att 

inspirera till god hälsa genom att själva leva hälsosamt. Akerjordet och Severinson 

(2004) menar att sjuksköterskor kan vara bra förebilder för varandra och inspirera till 

utvecklandet av sjuksköterskans hälsomotiverande funktion.  

 

Sjuksköterskans upplevelse av osäkerhet och säkerhet 

I Dympna (2007) identifierades osäkerhet bland sjuksköterskor i relation till andra 

professioner då de upplever att deras kunskap och erfarenheter ej värdesätts. Vidare 

beskrivs även svårigheter att uttrycka sig i sin hälsofrämjande funktion, vilka metoder 

som används för motivering av patienter, sjuksköterskorna anser sig sakna tillräcklig 

erfarenhet. I Akerjordet och Severinsson (2004) identifierar majoriteten sjuksköterskor 

en önskan av bekräftelse, de anser att den konstruktiva kritiken i arbetet saknades. När 

sjuksköterskorna upplever positiva reaktioner i arbetet upplever de ökad motivation till 

hälsofrämjande arbete samt ökad självsäkerhet. Rice et al. (2005) identifierar en 

osäkerhet mellan vad sjuksköterskan lär ut och hur hon lever, sjuksköterskorna upplever 

att osäkerheten byggs upp då sjuksköterskan ständigt anser sig vara i fokus. 

 

Enligt Douglas et al. (2006a) upplever sjuksköterskorna en stor självsäkerhet vid 

motiverande hälsofrämjande arbete, de upplever en stark tro på att patienterna skulle 

följa deras rekommendationer. Även Faulkner och Biddle (2002) visar på 

självsäkerheten i samband med hälsofrämjande arbete och anser att motiveringen av 

patienter helst bör utföras av sjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskans tro på fysisk aktivitet 

Enligt Faulkner och Biddle (2002) är majoriteten av deltagarna mycket positivt inställda 

till potentialen i verktyget fysisk aktivitet för patientens välbefinnande, dock anses 

verktyget som en distraktion för uttråkade patienter, snarare än som behandling av 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna har positiva erfarenheter i användandet av verktyget. 

Douglas et al. (2006b); James och Johnston (2004) beskriver sjuksköterskornas positiva 

erfarenheter av fysisk aktivitet och deras strävan efter ökad prioriteringsgrad för fysisk 

aktivitet på en högre organisatorisk nivå. Douglas et al. (2006a, b) beskriver även de en 

positiv anda av att motivera patienter till hälsofrämjande åtgärder och fysisk aktivitet. I 

Dympna (2007) anser majoriteten av sjuksköterskorna att motiveringen av 

hälsofrämjande åtgärder är en viktig del i förbättringen av patientens livskvalitet. 

Hälften upplever att motiveringen leder till minskad ohälsa. 
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Sjuksköterskans upplevda hinder för hälsofrämjande vård 

Kunskapsnivå 

Douglas et al. (2006b); Dympna (2007) identifierar att sjuksköterskorna upplever en 

saknad av tillräcklig utbildning och erfarenhet. Dympna (2007) anser att 

vidareutbildning i motiverande strategier saknades för vidareutvecklandet av sin 

hälsofrämjande roll. Douglas et al. (2006b) identifierar även brister såsom att 

utbildningsmaterial för patienter saknas. James och Johnston (2004) beskriver arbetet 

med hälsofrämjande arbete där ytlig kunskap återfinns och sjuksköterskor motiverar 

patienter men tekniken samt strategin fattas. Hurkmans et al. (2011) visar att majoriteten 

av specialistsjuksköterskorna inom reumatologi är intresserade av mer utbildning om 

motiverande strategier inom fysisk aktivitet. Douglas et al. (2006a) visar att hälften av 

sjuksköterskorna anser sig ha tillräcklig kunskap i sitt hälsofrämjande arbete. 

Majoriteten av sjuksköterskorna beskriver avsaknaden av specifik träning i 

hälsofrämjande arbete och identifierar brister i utbildningsmaterialet. Faulkner och 

Biddle (2002) använder sig av fysisk aktivitet som distraherande åtgärd i syfte att avleda 

patienters känslor som agitation, utåtagerande, ångest, stress och för att patienterna ska 

slippa vara instängda på avdelningen under hela vårdtillfällen. Enligt Douglas et al. 

(2006a) kan endast sju procent av sjuksköterskorna beskriva de korrekta 

rekommendationerna av fysisk aktivitet gällande den generella befolkningen (30 min 

x5). De flesta av sjuksköterskorna i Hurkmans et al. (2011) anser att de nått upp till de 

rekommendationer som gäller angående fysisk aktivitet hos sina patienter.  

 

Organisatoriska hinder 

Douglas et al. (2006b); Dympna (2007) identifierar tidsbrist som ett utbrett 

organisatoriskt hinder. Dympna (2007) visar på att tung arbetsbelastning, vårdens 

organisation och personalbrist som bidragande orsaker till svårigheter i sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. James och Johnston (2004) beskriver det att största hindret för 

hälsofrämjande arbete är att det inte prioriteras speciellt högt, den andra orsaken är brist 

på engagemang från organisationen där mentaliteten är att lita på mer medicinska 

traditioner. Tre sjuksköterskor i Dympna (2007) beskriver brist på kontinuitet och 

uppföljning av patienter som blivit utskrivna från sjukhuset. Vidare anser 

sjuksköterskorna det viktigt att en chef agerar som förebild och stöttar sjuksköterskorna 

i sitt hälsofrämjande arbete. James och Johnston (2004) visar på sambandet mellan ökad 

stöttning till fysisk aktivitet och det faktiska utövandet av fysisk aktivitet, ju fler 

resurser som läggs ner på området, desto mer ökar utövandet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvantitativa forskningsmetoden är användbar inom det vårdvetenskapliga området 

då kartläggning av stora områden eller mätinstrument används för att få fram ett 

resultat. Kvalitativ metod ger däremot en inblick i den subjektiva upplevelsen, 

fenomenet, som upplevs och erfars av människor. Eftersom syftet var att lyfta fram 

sjuksköterskors unika upplevelser av att motivera patienter lämpade sig en kvalitativ 

ansats. Artiklarna är skrivna i olika länder men eftersom de belyser upplevelser som är 

unika utifrån individen och professionen är dem applicerbara på det svenska 

vårdsystemet.  Från början söktes artiklar från både sjuksköterske- och 

patientperspektiv. Under processen valdes inriktningen mot sjuksköterskeperspektivet. 

Vi sökte i första hand artiklar som handlade om motiverande sjuksköterskor inom 

psykiatrin men utökade urvalet till att även handla om motiverande sjuksköterskor inom 

andra områden då vi upptäckte att arbetet med att motivera inte särskilde sig mellan de 

olika områdena.  

 

I artikelvalet inkluderades fem kvalitativa artiklar med sjuksköterskors subjektiva 

upplevelser och tre kvantitativa artiklar för att få en bredare bild av området. En artikel 

hade använt sig av både kvalitativ och kvantitativ ansats. De kvantitativa artiklarna 

visade inte på den subjektiva upplevelsen vi önskade skildra, däremot kunde vi se att de 

subjektiva upplevelserna från de kvalitativa artiklarna styrktes med kvantitativa artiklar.  

Vissa artiklar var mer användbara i resultatet än andra, det fanns många likheter mellan 

dem samt olikheter. Under dataanalysen upptäcktes att Hurkmans et al. (2011) var för 

specificerad inom reumatologin men dock kunde några aspekter appliceras mot syftet.  

 

Två artiklar var skriva av nästintill samma författare, i en av artiklarna saknades en av 

författarna. I analysprocessen har båda artiklarna objektivt granskats och behandlats på 

samma sätt som de andra artiklarna. Användandet av två artiklar med samma författare 

kan ha påverkat resultatet med en falsk styrka, dock var vi intresserade av 

sjuksköterskornas upplevelser och olika informanter har använts i de två artiklarna, 

därav är det ej troligt att det påverkat resultatet.  

 

Vi anser att artiklarna var applicerbara på syftet. Vi anser att dataanalysen utfördes med 

en väl fungerande analysmetod då resultatets huvudteman och subteman framträdde 

starkt och tidigt i analysprocessen. Resultatet är aktuellt då artiklarna är producerade 

under 2000-talet. Antalet artiklar anser vi vara befogat för studiens nivå, dock hade vi 

gärna sett fler artiklar som behandlar detta område.  

 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna erfar både positiva och negativa upplevelser i den hälsofrämjande 

vården. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde relationen till patienten som 

viktigast för motiverandet i den hälsofrämjande vården. Det framgick även att flertalet 
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sjuksköterskor upplevde olika hinder för det hälsofrämjande arbetet, bland annat en 

upplevd osäkerhet bland sjuksköterskor samt organisatoriska hinder som bristande 

resurser i verksamheter.  

 

Fysisk aktivitet som redskap mot psykisk ohälsa 

Resultatet visade att fysisk aktivitet är ett redskap som används i olika sammanhang och 

till olika syften. Faulkner och Biddle (2002) beskrev fysisk aktivitet som en akut åtgärd, 

en distraktion av ångest eller andra svåra känslor medan James och Johnston (2004) 

använde sig av en motiverande strategi där känslan av tvång förminskades genom att 

positiva känslor affirmerades vid motivationen. Patientperspektivet av att fysisk 

aktivitet som distraktion är en fungerande metod beskrivs i Crone och Guy (2008) 
patienterna i artikeln upplevde att sport eller fysisk aktivitet gav dem ett andningsrum i 

den psykiska ohälsan eftersom deras tankar då var upptagna med något annat. Det är 

viktigt att förstå patientens livsvärld där biverkningar från mediciner resulterar i 

viktökning som i sig försämrar välbefinnandet (Ussher et al., 2007).  Det kan då vara 

adekvat att använda fysisk aktivitet som en långvarig behandling mot övervikt och dess 

ohälsosamma effekter. Oeland, Laessoe, Olesen och Munk-Jorgensen (2010) visade att 

psykiatripatienter med hjälp av gruppträning kunde nå upp till den rekommenderande 

dosen träning och förbättra både sin fysiska- och psykiska hälsa. Sjöling, Lundberg, 

Englund och Westman (2011) visade att med hjälp av motiverande samtal och fysisk 

aktivitet på recept kunde patienter inte bara öka sin fysiska aktivitetsnivå med mycket 

goda effekter på hälsan, de kunde nå över den rekommenderande dosen träning. 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar metoden med motiverande samtal och fysisk 

aktivitet på recept till alla patienter som är fysiskt inaktiva.  
 

Motiverande strategier 

Flera exempel på motiverande strategier framkom i resultatet, där sjuksköterskor 

använde sig av en mer ostrukturerad metod. Rice et al. (2005) nämnde att intuitionen 

och känslan hos sjuksköterskor som användbar i det hälsofrämjande arbetet. Jormfeldt 

et al. (2003) påvisade att det öppna sinnet hos sjuksköterskan ligger till grund för 

förståelsen av patienten. Artiklarna gav en känsla av att sjuksköterskorna i sitt arbete har 

en tyst kunskap som inte går att läsa sig till. Denna kunskap bör dock grunda sig i 

evidensbaserad forskning och vara uppdaterad för att gälla. Peterson (2007) beskrev ett 

tillvägagångssätt i motivationsarbetet i form av fem A. Asses innebär utvärdering av 

patientens förmåga att utföra fysisk aktivitet. Advise står för undervisning, 

sjuksköterskan presenterar de positiva effekterna av fysisk aktivitet på en individuell 

nivå. Agree är patientens samtycke och planering och upplägg av fysisk aktivitet i 

samråd med sjuksköterskan. Assist handlar om att sjuksköterskan hjälper patienten att 

komma igång med den planerade aktiviteten, små mängder i början. Arrange står för 

uppföljning och utvärdering, regelbundenhet samt delmål. Alla A är viktiga steg och bör 

komma i kronologisk ordning i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Vi anser att 

uppföljning och utvärdering av egenvårdsresursen är en viktig del i motiveringsarbetet 

eftersom patientens vård då kan säkerställas. Sjuksköterskan får också en uppfattning 

om hur patienten upplever behandlingen och kan korrigera eventuella brister eller 

hinder som uppstått. 
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Det etiska vårdandet 

Respekten för patienters självbestämmande är en del av sjuksköterskans etiska grund i 

omvårdnaden. Jormfeldt et al. (2003) ansåg det vara mycket svårt att motivera patienter 

om de själva inte önskade vara fysiskt aktiva. I Svedbergs et al. (2003) artikel upplevde 

patienterna det viktigt att sjuksköterskan respekterade deras självbestämmande och 

stöttade dem. I annat fall upplevde patienterna att vården inte var till deras fördel. 

Respekten för patientens självbestämmande anser vi vara en viktig komponent i 

sjuksköterskans arbete. Dock är det av oerhörd vikt att sjuksköterskan kan fastställa att 

det är patientens egna val och inte en subjektiv tolkning från sjuksköterskan. Om det är 

patientens egna val anses det viktigt att sjuksköterskan berättar för denne att förändring 

är möjlig i framtiden. Faulkner och Biddle (2002) ansåg att patients livsstilsval att vara 

aktiv eller inaktiv kunde innebära ett hinder. I Dinos et al. (2004) artikel upplevde 

patienterna barriärer som exempelvis psykisk ohälsa och övervikt var svåra att 

överkomma. Det hindrade dem att vara fysiskt aktiva trots att de kämpat och försökt 

motarbeta barriärerna. Vidare upplevde de att sjuksköterskor som faktiskt stöttade till 

fysisk aktivitet var positivt och motiverade patienterna. En annan barriär att ta hänsyn 

till kan vara patientens ekonomi eller miljöfaktorer som hindrar från att kunna köpa 

hälsosam mat eller kunna utöva en rolig sport eller ha råd med ett intresse (Carless & 

Douglas, 2008). Vi anser att det viktigt att sjuksköterskan inte subjektivt tolkar en 

patients valda livsstil då faktiskt barriärer som ekonomi och psykisk ohälsa kan göra det 

omöjligt för vissa individer att leva ett aktivt och hälsosamt liv trots att viljan till det 

finns. Sjuksköterskan måste se dessa barriärer och arbeta tillsammans med patienten 

och kanske även med andra instanser för att bekämpa hinder.  

 

Den vårdande relationen 

Många människor lever ensamma och har bristfälliga sociala kontakter. Sjuksköterskan 

kan därmed utgöra en betydande del av patientens sociala nätverk vid de besök som 

patienten gör inom vården. Världshälsoorganisationen (2004) har studerat kopplingen 

mellan bristande socialt nätverk, brist på engagemang från kommunal nivå och ökad 

risk för både suicidalt och antisocialt beteende. Strines et al. (2007) artikel visade 

liknande samband där individer upplevde sig må sämre psykiskt om de saknar goda 

sociala och emotionella relationer. Att som sjuksköterska ha insikt i denna kunskap kan 

göra att förståelsen för patienten ökar. Genom att stötta och motivera patienten till 

fysisk aktivitet i vardagen kan således chansen att skapa ett socialt nätverk öka. Resnic, 

Vogel och Luisi (2006) beskrev hur patienter med psykisk ohälsa upplevde att träning 

på gym eller sportcenter gav många positiva sociala möjligheter, en patient berättade att 

han ibland kortade ner träningen för att få mer tid till umgänge med andra människor. 

Gruppträning tilltalade många och de kände en särskild gemenskap i att träffa 

likasinnade och tryggheten att ha en ledare för träningen som motiverade patienterna. 

 

Hinder för hälsofrämjande vård 

Sjuksköterskorna upplevde många hinder i sitt arbete med den hälsofrämjande vården. 

Ett genomgående fenomen var att sjuksköterskorna upplevde avsaknad av tillräcklig 

utbildning, erfarenhet samt upplevde sin kunskap ytlig. Merparten av sjuksköterskorna i 

Douglas et al. (2006a) hade inte kunskap om gällande rekommendationer angående 

fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna i Hukmans et al. (2011) ansåg dock att deras patienter 
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kunde nå upp till den rekommenderande dosen fysisk aktivitet. Soundys et al. (2007) 

artikel visade att psykiatripatienterna upplevde att sjuksköterskorna endast pratade ytligt 

om fysisk aktivitet och att de inte alls fått någon motivering till ökad fysisk aktivitet.  

 

Det har framgått att sjuksköterskorna inte använde sig av motiverande strategier och 

redskapet fysisk aktivitet i sin hälsofrämjande vård. Brist på kunskap i form av 

fortbildning och vidareutbildning kan anses vara en bidragande faktor till att resurser 

inte utnyttjas. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning är det 

sjuksköterskans ansvar och uppgift att vara uppdaterad i den senaste evidenta 

forskningen vilket kräver att ledningen ger sjuksköterskan utrymme och möjlighet att 

kunna ta del av detta. Ett genomgående tema i resultatet visade att högre organisatoriska 

organ inte prioriterade resurser till fysisk aktivitet utan sjuksköterskorna fick kämpa 

själva om de hade energi, tid och vilja till det (Douglas et al., 2006b; James & Johnston 

2004). Det är förvånande att organisationer inte satsar mer på resurser inom hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskorna upplevde hinder för det hälsofrämjande arbetet i form av 

personalbrist och tidsbrist. Det är fullt förståeligt att arbetet är stressigt och 

prioriteringar behöver göras i ett korttidsperspektiv. Risker och konsekvenser som kan 

komma av att inte behandla vissa ohälsotillstånd behöver av organisationen ses i ett 

långtidsperspektiv. Socialstyrelsen (2011) menar att risker vid inaktivitet kan leda till så 

stora konsekvenser att sjukdomar och ohälsotillstånd kan leda till förtidig död. De 

bristande resurserna kan leda till att patienter i onödan försämras i sitt hälsotillstånd 

vilket leder till ett onödigt lidande för patienten och den extra sjukvård som krävs är en 

onödig kostnad. Genom om att inte ha tillräckligt med resurser i form av till exempel 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården kan inte patientsäkerheten garanteras. 

 

SLUTSATSER 

 Sjuksköterskan behöver lita till sin kunskap och vara öppen för förändringar och 

uppdaterad med ny evidensbaserad forskning genom hela arbetslivet. 

 Sjuksköterskor med vidareutbildning är tryggare i sin roll. 

 Sjuksköterskans roll behöver styrkas i form av ökad kunskap och utbildning.  

 Initiativ från organisatorisk nivå behövs för förändring och utveckling av 

vården. 

 Vårdrelationen är en viktig del för all form av vårdande. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Examensarbetet kan fungera som inspiration och ge djupare förståelse för hur den 

strukturerade formen av motiverande arbete kan användas. Medvetenheten om att 

sjuksköterskor stöter på motiverandet av patienter i sitt dagliga arbete är en viktig 

kunskap som bäddar för vidare utveckling. Sjuksköterskor kan använda sig av detta 

examensarbete genom att se vikten av att kontinuerligt uppdatera sig med den nyaste 

forskningen för respektive arbetsområde. Vidare forskningen på patienternas upplevelse 

krävs för att sjuksköterskor ska få bättre förståelse för patienternas livsvärld. Ämnet är 

aktuellt och applicerbart för sjuksköterskor med olika erfarenhet såväl som för andra 

professioner där motivering används.  
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Semistrukturerad 

intervjustudie 

med 8 

sjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskor 

hade svårt att 

berätta om sin 

förståelse av 

hälsofrämjande 

arbete och var 

mer 

koncentrerade på 

det individuella 

arbetet. Deras 

upplevelse av 

stöttning var mer 

av den 

traditionella 

synen. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

stöttning inte 

sker så ofta som 

de vill. De 

hittade hindrande 

faktorer i 

organisationen 

som tidsbrist som 

hindrade dem att 

stötta hälsa. 

Medel-Hög 

Titel: Perspektiv 

Design 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Kvalitet 

Mental health 

nursing and the 

Kvalitativ, 

ideografisk 

Fysisk aktivitet i 

psykiatrin är inte 

12 Psyk-SSK 

deltog. Fritt 

SSK ansåg att 

fysisk aktivitet 

Hög 
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promotion of 

physical activity 

 

Författare: 

G Faulkner 

 

S Biddle 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

 

Årtal: 

2002 

 

Land: 

England 

studie. standard 

behandling utan 

det är 

personalens 

intresse och tro 

på det som gör 

att det finns med 

som behandling. 

Syftet är att 

undersöka vad 

sjuksköterskor 

upplever fysisk 

aktivitet som 

terapi inom 

psykiatrin.  

berättande efter 

öppna frågor. 3 

teman 

behandlades: 

Uppfattning om 

FA som 

behandling; 

Hälsofrämjande 

arbete med 

patienter; 

Träning, behov, 

support från 

organisation etc. 

sågs mer som en 

distraherande 

strategi än en 

behandling. SSK 

ansåg att det var 

varje individs 

eget ansvar. De 

ansåg att det var 

svårt att uttrycka 

sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

psykisk hälsa.  

Titel: Perspektiv 

Design 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Kvalitet 

Nurses’ 

conceptions of 

how health 

processes are 

promoted in 

mental health 

nursing 

 

Författare: 

H Jormfeldt 

 

P Svedberg 

 

B Arvidsson 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

 

 

Årtal: 

2003 

 

Land: 

Sverige 

Deskriptiv, 

kvalitativ studie 

med 

fenomenografiskt 

perspektiv. 

Syftet är att 

beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av hur 

hälsa stöttas 

inom psykiatrin. 

 

 

12 SSK som 

arbetar inom 

psykiatrin valdes 

ut. För att nå så 

stor bredd som 

möjligt, valdes 

SSK med olika 

ålder, kön, nivå 

på utbildning etc. 

ut. 

Intervjustudien 

baserades på ett 

frågeformulär 

som besvarades 

fritt av SSK. 

En tydlig strävan 

efter att möta 

patienter på deras 

nivå. Många SSK 

inte medvetna 

om att de arbetar 

hälsofrämjande. 

Slutsats: SSK 

mål måste 

klargöras annars 

finns det risk att 

ta på sig andra 

professioners 

synsätt. 

Hög 
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Titel: Perspektiv 

Design 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Kvalitet 

Promoting 

physical activity 

in primary care 

settings: health 

visitors’ and 

practice nurses’ 

views and 

experiences 

 

Författare: 

F Douglas 

 

E Teijlingen 

 

N Torrance 

 

P Fearn 

 

A Kerr 

 

S Meloni 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 

2006 

 

Land: 

Skottland 

Kvalitativ + 

enkätundersökn

ing 

Reviews visar 

att det inte finns 

tillräckligt med 

forskning om 

sjuksköterskans 

upplevelser.  

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

attityder om 

hälsofrämjande 

av fysisk 

aktivitet i 

öppenvården.   

Enkätundersökn

ing och 20 

intervjuer med 

hälsocoacher 

och 

sjuksköterskor. 

Intervjuerna var 

semistrukturera

de.   

88 % av 

sjuksköterskorn

a trodde att man 

inte skulle 

rekommendera 

fysisk aktivitet 

till en frisk 

patient.  

Intervjuerna 

med 

sjuksköterskorn

a visade att de 

gav patienterna 

rådet om FA 

om de trodde att 

patienten hade 

vilja att utföra 

FA i praktiken. 

Hög 

Titel: Perspektiv 

Design 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Kvalitet 

Emotional 

intelligence in 

mental health 

nurses talking 

about practice 
 

Författare: 

K Akerjordet 

 

E Severinsson  
 

 

Kvalitativ studie 

med 

hermeneutisk 

ansats. 

Målet för 

psykiatri 

sjuksköterskan 

är att stötta 

patienter på ett 

empatiskt sätt 

och stötta dem i 

deras egna 

hälsoresurser.  

Syftet med 

studien var att 

Kvalitativ 

intervju med 7 

Psyk-SSK som 

arbetat mer än 5 

år. 

Teman  

– Relationen till 

patienten, 

 – motivation, 

 – ansvar, 

 – innehållet av 

övervakande.  

 

– Relationen, 

SSK berättade 

om vikten att 

Hög 
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Tidskrift: 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 
 

Årtal: 

2004 

 

Land: 
Norge 

undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av 

emotionell 

intelligens. 

Emotionell 

intelligens är ett 

mått på en 

personens 

förmåga att 

handskas med 

känslor, 

relationer och 

att motivera sig 

själv 
 

vara genuin och 

ärlig och ha 

empati. Att 

kunna 

kommunicera. 

 – Motivation 

där 

självreflektion 

var viktig och 

att ha andra 

SSK som roll 

modeller för att 

bli en bra SSK.  

SSK 

uppskattade när 

deras arbete 

ledde 

patienterna till 

att uppleva 

 – 

välbefinnande. 

Titel: Perspektiv 

Design 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Kvalitet 

Nurses as 

imperfect role 

models for 

health 

promotion 
 

Författare: 

K Rush 

 

C Kee 

 

M Rice  
 

 

Tidskrift: 

Western Journal 

of Nursing 

Research 
 

Årtal: 

2005 

 

Land: 
 

Kvalitativ SSK 

pedagogiska 

roll viktigare än 

någonsin. 

SSK som 

förebild för 

hälsa är 

avgörande 

angående 

uppfattningen 

av dem som 

adekvata hälso 

coacher 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

SSK ser på sig 

själv som 

hälsofrämjande 

förebild 
 

Semi-

strukturerad 

intervju med 4 

SSK från olika 

bakgrund. Samt 

två 

fokusgrupper 

med 11 SSK. 

Alla hade minst 

2 års erfarenhet. 

SSK upplevde 

det svårt att 

finna mening 

med att vara 

förebild. De 

hade kommit 

till insikt med 

att de inte var 

perfekta själva 

men ändå kunde 

arbeta 

hälsofrämjande. 

De ansåg även 

att det var 

samhället som 

tvingade dem 

till att vara 

förebilder. 

Medel-Hög 
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