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Sammanfattning    
Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, med påverkan på både samhälls- och individnivå. 
Fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa har ett starkt samband och fysisk aktivitet har visat sig ge 
goda effekter som kompletterande behandling vid psykisk ohälsa. Hälsofördelarna med fysisk 
aktivitet för patienter med psykisk ohälsa är erkända inom psykiatriskt vård, men används 
sannolikt i låg utsträckning i praktiken. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan 
kan främja fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Studien är i form av en 
litteraturstudie. Resultatet av dataanalysen ledde till tre huvudteman: Stöd och motivation, 
information och undervisning och trygghet. Under dessa huvudteman utformades nio stycken 
subteman som ger struktur till resultatet. Sjuksköterskor och patienter identifierar ett antal olika 
hindrande och möjliggörande faktorer; bland annat läkemedelsbiverkningar, tidsbrist, 
stigmatisering av psykisk ohälsa i samhället, okunskap och brist på utbildning inom fysisk 
aktivitet. Slutsatser som dras av resultatet visar på vikten av att sjuksköterskan utgår ifrån ett 
helhetsperspektiv med utgång i livsvärlden i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.   

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, hindrande faktorer, möjliggörande faktorer  
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INLEDNING 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har visats minska risken för utveckling av psykisk ohälsa (Brydolf 
2015). Fysisk aktivitet har även visats fungera som ett komplement i vårdandet och behandlingen 
av patienter med psykisk ohälsa (Fyss 2008). Trots detta upplever vi att fysisk aktivitet sällan 
används i vårdandet av dessa patienter. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom 
psykiatrin uppmärksammade vi detta fenomen och det väckte ett intresse hos oss. Vi upplevde att 
läkemedel blev utskrivna på rutin, utan att hela människan togs i beaktning. Det kunde leda till 
biverkningar och ett ökat lidande hos patienten. Eftersom psykisk ohälsa är ett växande 
samhällsproblem (Folkhälsomyndigheten 2019) anser vi att det finns ett intresse i att forska kring 
alternativa behandlingsmetoder. I denna studie har vi valt att lägga fokus på fysisk aktivitet, då 
detta ämne känns mycket aktuellt just nu. Bland annat i samband med Anders Hansens 
sommarprat och utgivna bok som handlar om alla de goda effekter fysisk aktivitet har på vår 
hjärna (Hansen 2016). Vi tror att fysisk aktivitet kan vara ett hållbart sätt att främja hälsa på samt 
lindra lidande hos patienter. Vi vill ta reda på hur sjuksköterskan kan främja implementeringen av 
fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 
Folkhälsomyndighetens statistik visar att psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem och 
nästan en miljon invånare i Sverige beräknas vara drabbade. Psykisk ohälsa bidrar till försämrad 
livskvalitet och ett lidande för individen. År 2018 angav 17 procent av Sveriges befolkning att de 
upplevde någon form av psykisk ohälsa. Andelen som upplever psykisk ohälsa har ökat sedan 
2016 (Folkhälsomyndigheten 2019). Psykisk ohälsa ökar inte bara i Sverige utan har visat sig öka 
världen över och kostar världens länder tusentals miljarder kronor varje år (Vikram et al. 2018). I 
Sverige beräknas samhällskostnaderna för psykisk ohälsa vara upp till 70 miljarder kronor per år 
(Sveriges riksdag 2017). Även fysisk inaktivitet och den medföljande sjukdomsbördan påstås 
kosta samhället upp till sex miljarder kronor per år i Sverige. Men den verkliga 
samhällskostnaden är troligen högre på grund av den starka koppling som finns mellan fysisk 
inaktivitet och psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes. Det krävs därför både politiska 
åtgärder och resurser för att främja fysisk aktivitet på alla nivåer i samhället (Fyss 2008).   

Definition 
Enligt Olsson (u.å) är psykisk ohälsa ett svårdefinierbart tillstånd eftersom det kan uppkomma av 
många olika anledningar och alla människor kan drabbas. Människor reagerar individuellt på 
förändringar och påfrestningar i livet och om dessa upplevs svåra att hantera kan det leda till 
psykisk ohälsa. Påfrestningar kan bland annat vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa 
kan yttras på flera sätt och det finns flera olika symtom. Symtom kan till exempel vara att den 
som drabbas sover dåligt, upplever inre oro, nedstämdhet, isolerar sig samt ser och hör saker som 
ingen annan gör. Psykisk ohälsa kan påverkas av miljö och arv. Arv är individens genetik med 
medfödda egenskaper och miljön är det som finns runt omkring individen. Tillsammans formar 
arv och miljö människan och hennes förmåga att möta och hantera påfrestningar.  



 
2 

 

Hela patienten drabbas 
Patienter som lider av psykisk ohälsa löper högre risk att dö i förtid än den övriga befolkningen. 
Enligt Thornicroft (2011) har denna befolkningsgrupp en förkortad livstid på upp till 20 år. 
Anledningen till detta är en kombination av flera olika orsaker, bland annat sämre tillgång till  
sjukvård än för befolkningen som helhet, biverkningar från vissa psykiatriska läkemedel och 
högre andel självmord. Flera livsstilsfaktorer påverkar även den fysiska hälsan hos personer med 
psykisk ohälsa. Till exempel är det vanligt med låga nivåer av fysisk aktivitet och höga nivåer av 
fetma. Dessutom är rökning och sämre kosthållning vanligt bland denna patientgrupp vilket 
bidrar till flera livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.  
 
Enligt Hansson (2014) är stigmatiseringen av människor som är drabbade av psykisk ohälsa stor. 
Stigma kopplat till psykisk ohälsa kan till exempel handla om att människor diskrimineras i 
sociala sammanhang, på arbetsplatser och allmänt i samhället på grund av fördomar kopplade till 
deras sjukdom. Detta kan drabba patienter på flera olika sätt och kan även tänkas påverka hur 
sjuksköterskan bemöter och vårdar patienter med psykisk ohälsa. 

Behandling  
Det finns olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa. En behandlingsmetod är psykologisk 
behandling, som är ett samlingsbegrepp för flera olika metoder som bygger på psykologisk 
vetenskap. Den mest omtalade av dessa behandlingsmetoder är psykoterapi. Det finns olika 
former av psykoterapi, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk 
psykoterapi (PDT). Oftast kombineras psykoterapi tillsammans med läkemedelsbehandling 
(Holmér 2017). En vanlig läkemedelsbehandling i vård av patienter med psykisk ohälsa är 
antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), selektiva 
serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och tricykliska antidepressiva (TCA) 
(Holmér 2019).  

Läkemedelsanvändningen ökar 
Enligt statistik från Socialstyrelsen ökar antalet patienter som får antidepressiva läkemedel som 
behandling vid psykisk ohälsa. Sedan 2006 har förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat 
med 25 procent i Sverige. Psykisk ohälsa är som mest förekommande bland patienter över 65 år 
och behandlingen består till största delen av antidepressiva läkemedel som skrivs ut via vården 
(Socialstyrelsen 2019). Antidepressiva läkemedel kan leda till biverkningar som muntorrhet, 
viktuppgång, nedsatt reaktionsförmåga samt ökad fallrisk hos äldre (Holmér 2019). Detta kan 
leda till ett ökat lidande samt försämrad livskvalitet hos patienter. Det ses också att äldre patienter 
med psykisk ohälsa sällan erbjuds andra behandlingsmöjligheter än antidepressiva läkemedel  
(Socialstyrelsen 2019).  
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Fysisk aktivitet 
Enligt Fyss (2016) definieras fysisk aktivitet som “all kroppsrörelse som ökar 
energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila”. Fysisk inaktivitet definieras 
istället som “avsaknad av kroppsrörelse”, där energiförbrukningen är densamma som i vila.  

Fysiologiska och psykologiska effekter 
“Rörelse är livsviktigt” (Brydolf 2015). Regelbunden fysisk aktivitet påverkar bland annat hjärta, 
hjärna, skelettmuskulatur, blodkärl och immunsystem. Detta bidrar till en förbättrad hälsa, ökad 
livskvalitet, förbättrat stämningsläge och ökad fysisk kapacitet. Fysisk aktivitet har även stark 
evidens att fungera förebyggande mot flera folkhälsosjukdomar som psykisk ohälsa, diabetes typ 
2, demens, hjärt- kärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Hjärnan påverkas på många olika 
sätt av fysisk aktivitet. När kroppen utför fysisk aktivitet frigörs olika signalsubstanser som bland 
annat dopamin och serotonin, vilket motverkar nedstämdhet och smärta. Även endorfiner frigörs 
vilket kan öka välbefinnande. Vid regelbunden fysisk aktivitet ökar hjärnans prestationsförmåga 
på grund av att blodcirkulationen i hjärnan förbättras. Den förbättrade blodcirkulationen kan leda 
till förbättrat minne, ökad inlärning och problemlösning samt ökad koncentrationsförmåga 
(Brydolf 2015).  

Rekommendationer  
De rekommendationer som Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har tagit fram syftar enligt 
Fyss (2016) till att “främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt 
för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet som kondition och styrka”. Vuxna över 18 år 
rekommenderas att vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka, fördelat på minst tre olika 
tillfällen. Då högintensiv träning genomförs är rekommendationen minst 75 minuter per vecka. 
Denna aktivitet ska vara aerob, det vill säga någon form av pulsökande aktivitet. 
Muskelstärkande träning bör genomföras minst två gånger i veckan. För äldre rekommenderas 
även balansträning och långvarigt stillasittande bör undvikas.   

Fysisk aktivitet på recept 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som används inom vården för att främja fysisk 
aktivitet. Fysisk aktivitet skall verka som en del i behandlingen eller för att förebygga sjukdom. 
All legitimerad personal inom vård- och omsorg, som har kunskap om hur fysisk aktivitet kan 
användas i vård av patienter, kan skriva ut FaR. Mängden och formen av den fysiska aktiviteten 
som skrivs ut anpassas efter individ och behov. Det kan till exempel handla om aktiviteter som 
simning, styrketräning i gym och yoga. Det viktiga är att aktiviteten leder till en pulsökning 
(Brydolf 2017).  

Sjuksköterskans ansvar 
Sjuksköterskans ansvarsområde innefattar ett holistiskt synsätt där hela patienten tas i beaktning. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att identifiera patientens behov och hinder och stötta patienten med 
bland annat fysisk aktivitet, nutrition, kommunikation och psykosociala dimensioner. 
Sjuksköterskan har ansvar för patientens omvårdnad, i enlighet med patientens och anhörigas 
önskemål och värderingar så att patientens integritet bibehålls. Det är viktigt att sjuksköterskan 
arbetar på ett personcentrerat sätt så att patienten känner sig sedd och uppmärksammad. 
Sjuksköterskan ska främja hälsa och lindra lidande hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening 
2017). Ett vårdlidande kan uppstå om patienten upplever brister i vård och behandling samt om 
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patienten upplever att inte bli tagen på allvar. Sjuksköterskan har ett betydande ansvar i att 
minska risken för att ett vårdlidande uppkommer (Wiklund 2003, ss. 104-105).  

Att vårda utifrån ett helhetsperspektiv 
Sjuksköterskan bör gå in med ett öppet sinne och lägga sin förförståelse åt sidan i mötet med 
patienter. Detta för att kunna bidra till en god omvårdnad. När sjuksköterskan vårdar utifrån ett 
helhetsperspektiv upplever patienten sig sedd. Patientens livsvärld och erfarenheter blir beaktade. 
Helhetsperspektivet innebär att sjuksköterskan har en medvetenhet kring att patienten är en enhet 
med ett samspel mellan kropp, själ och ande. Sjuksköterskan kan inte fokusera på endast 
patientens kropp, sjukdom eller symtom utan måste se patienten som en unik individ (Arman 
2015, ss. 76-78).  Forskning tyder på att applicering av fysisk aktivitet som kompletterande 
behandling vid psykisk ohälsa kommer att ha kortvariga och långvariga fördelar för både den 
fysiska och den psykiska hälsan. Genom att utgå från ett holistiskt synsätt i vårdandet av dessa 
patienter tas både kropp och själ i beaktning, vilket leder till ett ökat välbefinnande hos patienten 
(Rosenbaum, Tiedemann, Sherrington, Curtis & Ward 2014). 
 
När människan endast blir sedd som en kropp och inte som en helhet, blir följden att ohälsa kan 
beskrivas som enbart sjukdom. Då kan psykisk ohälsa till exempel bli betraktat som störningar av 
signalsubstanserna i hjärnan och därmed botas om denna balans återställs. Vården blir inriktad på 
att återställa balansen, ofta med hjälp av läkemedel. Men med utgångspunkt ur ett 
vårdvetenskapligt synsätt fokuseras människans hälsa och lidande istället för sjukdomen. Då 
ställs inte hälsa som en motsats till sjukdom. Sjuksköterskan försöker ta reda på hur den 
individuella patienten upplever och ger uttryck för hälsa och lidande. Sjuksköterskan kan genom 
detta lindra patientens lidande samt ge patienten stöttning så att patienten kan uppleva hälsa. 
Upplevelsen av hälsa beskrivs variera mellan individer och tidpunkter (Wiklund 2003, ss. 78-79). 
Hälsa kan också beskrivas som mening och sammanhang, då människan ständigt söker efter ett 
sammanhang och en mening med livet. Denna längtan efter mening och sammanhang är 
förknippad med upplevelsen av hälsa, lidande och sjukdom. Det betyder att en människa som inte 
upplever sammanhang eller mening med livet, inte heller kan uppleva välbefinnande och hälsa 
(Ekebergh 2015, s. 36).  

Att möta livsvärden 
Sjuksköterskan måste både se och lyssna på patienten och ta hänsyn till patientens upplevelser 
och erfarenheter och på så sätt möta patientens livsvärld. Detta är nödvändigt för att kunna stärka 
livskraft hos patienten. Att uppleva en livsrytm, en balans mellan rörelse och stillhet, är av 
betydelse för att uppleva hälsa. Det finns olika typer av rörelse, bland annat finns det en vital 
biologisk rörelse i vårt hjärta, andning och hormonsystem och en rörelse i livet där människor 
förflyttar sig mellan olika platser. I denna rörelse inkluderas även god kondition, smidighet och 
kroppsstyrka (Ekebergh 2015, ss. 32-33).  
 
Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård är väl positionerade och innehar ett ledarskapsansvar när det gäller att främja 
fysisk aktivitet hos patienter med psykisk ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskor tar detta ansvar 
för att möjliggöra en förbättring av patienternas hälsa och för att förbättra kvaliteten på vården 
(Happel, Platania-Phung & Scott 2011).  



 
5 

 

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa 
Det finns en god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet kan användas för att främja hälsa samt 
förebygga och behandla över trettio psykiska och fysiska sjukdomstillstånd (Fyss 2008). Enligt 
Happel, Platania-Phung och Scott (2011) är hälsofördelarna med fysisk aktivitet för patienter med 
psykisk ohälsa välkända inom psykiatrisk vård, men används vanligtvis inte av sjuksköterskor i 
praktiken. Tidigare studier visar på att det finns hinder som påverkar i vilken utsträckning fysisk 
aktivitet används vid vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  
 
Fysisk aktivitet som behandling vid psykisk ohälsa har visat sig ha goda effekter på individers 
psykiska välbefinnande. I en studie som genomfördes på personer med psykisk ohälsa i Kina, där 
behandlingsgruppen fick utföra fysisk aktivitet två gånger per vecka under fyra veckors tid, 
visade på signifikant skillnad i jämförelse med kontrollgruppen som inte utförde någon fysisk 
aktivitet alls. Hos de patienter som genomfört fysisk aktivitet minskade de depressiva symtomen 
samtidigt som självförtroendet och välbefinnandet ökade (Young, Yat-nam NG, Cheng & Chun 
Hong 2019).  

PROBLEMFORMULERING 
 
Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem som medför stora samhällskostnader såväl globalt 
som nationellt i Sverige. Patienter som lider av psykisk ohälsa löper högre risk att dö i förtid och 
en av de bidragande orsakerna är stillasittande och brist på fysisk aktivitet som ofta leder till 
livsstilsrelaterade sjukdomar. Antalet utskrivna läkemedel vid psykisk ohälsa har ökat de senaste 
åren vilket kan medföra ett lidande hos patienten i form av ökade biverkningar. Sjuksköterskan 
har en viktig roll och ett stort ansvar i vårdandet av dessa patienter. Vårdande utifrån ett 
helhetsperspektiv där kropp, själ och ande tas i beaktning är viktigt för att denna patientgrupp ska 
få rätt vård. Regelbunden fysisk aktivitet har visats bidra till ökad hälsa och välbefinnande både 
på ett fysiskt och ett psykiskt plan samt har god evidens för att kunna förebygga och behandla 
olika typer av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet bör därför användas som en hörnsten i vårdandet 
av patientgruppen. Trots evidens kring detta erbjuder sjuksköterskor sannolikt patienter fysisk 
aktivitet i för låg utsträckning. 

SYFTE 
 
Syftet är att undersöka hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med 
psykisk ohälsa.  

METOD 
 
Studien genomfördes i form av en litteraturstudie. En litteraturöversikt gjordes enligt Fribergs 
modell (2012, ss. 133-142). En litteraturöversikt handlar om att skapa en överblick över det 
aktuella forskningsläget genom att analysera och sammanställa tidigare studier inom ett avgränsat 
område (Friberg 2012, s. 133). Denna metod valdes då tidigare studier fanns för att belysa valt 
syfte.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom att göra artikelsökningar i databaserna Cinahl och Medline. 
Sökord som användes var: “physical activity” (fysisk aktivitet), “obstacles” (hinder), 
“experiences” (erfarenheter), "mental health” (psykisk hälsa) och “nurse” (sjuksköterska). Även 
sökordet “facilitators” (möjligheter) söktes på, men valdes bort i den slutgiltiga sökningen 
eftersom de andra sökorden ansågs vara tillräckliga för att få fram relevanta artiklar. Synonymord 
användes för att öka bredden på sökningen. Se bilaga 1.     
 
Datainsamlingen består av nio kvalitativa artiklar och tre kvantitativa artiklar. Urvalskriterier för 
artiklarna var att de skulle finnas tillgängliga på engelska, inte vara äldre än tio år (2009-2019) 
samt att de var peer reviewed. Totalt lästes sexton abstracts varav åtta stycken artiklar ansågs 
relevanta och valdes ut till arbetet. Från dessa åtta artiklar valdes sedan ytterligare fyra artiklar ut 
från artiklarnas referenslistor. Artiklarna som valdes ut utgick både från sjuksköterskans och 
patientens perspektiv. Artiklarna saknade geografisk begränsning med ursprung från hela 
världen, för att få en bredare överblick. Totalt analyserades tolv stycken artiklar som slutligen 
användes till studiens resultat.    

Dataanalys  
De valda artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger och granskades för att få en överblick 
huruvida de svarade an på studiens syfte. Författarna gjorde detta först var för sig och sedan 
tillsammans för att få en mer djupgående förståelse av artiklarnas innehåll. De valda artiklarna 
sammanställdes i en artikelmatris, se Bilaga 2.  
 
I analysen av artiklarna användes överstrykningspennor i olika färger för att identifiera likheter 
och skillnader. Detta förenklade processen att finna meningsbärande begrepp som var 
betydelsefulla utifrån syftet med studien. Artiklarna delades sedan in i olika underrubriker och 
sedan sammanställdes olika teman och subteman. Dessa teman presenteras i resultatet.  

RESULTAT 
Resultatet redovisas utifrån tre stycken teman. Dessa är: Stöd och motivation, information och 
undervisning samt trygghet.  
 

Tema Subteman  

Stöd och motivation Vård utifrån ett helhetsperspektiv 
Vikten av motivation 
Livsvärldsorienterat stöd 

Information och undervisning Sjuksköterskans kunskapsbehov 
Patientens kunskapsbehov  
Organisationens utvecklingsbehov 

Trygghet  
 

Önskan om ett sammanhang   
Sammanhang ger mening 
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Självbestämmande 

 

Stöd och motivation 
Detta huvudtema delas in i tre stycken subteman: Vård utifrån ett helhetsperspektiv, vikten av 
motivation och livsvärldsoritenterat stöd. Detta tema syftar att betona vikten av stöd och 
motivation för att främja fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa.  

Vård utifrån ett helhetsperspektiv 
Patienter med psykisk ohälsa lider ofta av annan samtidig sjukdom, bland annat hjärt- och 
lungsjukdomar, och detta upplevs många gånger utgöra ett hinder för fysisk aktivitet då till 
exempel andning och fysisk uthållighet påverkades (Glover, Whitley & Ferron 2013; Leutwyler, 
Hubbard, Slater & Jeste 2014). Bland patienter med psykisk ohälsa är rökning och övervikt 
vanligt förekommande och dessa faktorer kunde också påverka förmågan att påbörja och 
upprätthålla fysisk aktivitet (Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Happel, Scott, Platania-
Phung & Nankivell; Cullen & Mccann 2015; Glover, Ferron & Whitley 2013; Johnstone, Nicol, 
Donaghy & Lawrie 2009; Fraser, Chapman, Brown, Whiteford & Burton 2015). Biverkningar 
från läkemedel som övervikt, muskelstelhet, trötthet, sömnsvårigheter, skakningar, lågt blodtryck 
och yrsel hindrade många patienter från att delta i fysisk aktivitet (Cullen & Mccann 2015; 
Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018; Johnstone, Nicol, 
Donaghy & Lawrie 2009; Glover, Ferron & Whitley 2013; Hodgson, McCulloch & Fox 2011; 
Fraser, Chapman, Brown, Whiteford & Burton 2015). Symptom från den psykiska sjukdomen i 
sig som hallucinationer, vanföreställningar, social ångest och panikattacker kunde också påverka 
negativt. Ett antal patienter upplevde även en rädsla för att lämna tryggheten i hemmet på grund 
av dessa symptom (Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018; Johnstone, Nicol, Donaghy & Lawrie 
2009). Då det är många aspekter som påverkar patientgruppens möjligheter att delta i fysisk 
aktivitet är det viktigt att sjuksköterskan utgår från ett helhetsperspektiv i vårdandet och inte 
enbart utgår från den psykiska sjukdomen i sig. Genom detta kan fysisk aktivitet främjas. 
 
Många av patienterna upplevde att fysisk aktivitet hjälpte dem att hantera sin psykiska ohälsa 
genom att det lindrade deras symtom, såsom nedstämdhet och oro. Patienterna upplevde sig bland 
annat mycket mer avslappnade efter utförd fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fungerade även som 
en positiv distraktion från tankar om sin sjukdom (Hodgson, Mcculloch och Fox 2011; 
Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Cullen & Mccann 2015). Enligt Cullen och Mccann 
(2015) ansåg majoriteten av patienterna även att fysisk aktivitet tillsammans med stödet från 
sjuksköterskan hade en viktig roll som en del i deras omvårdnad och det bidrog till fysisk och 
psykisk återhämtning. Patienterna identifierade att fysisk aktivitet hade en viktig plats i det 
dagliga livet och förbättrade deras livskvalitet. Då övervikt och viktuppgång är vanliga 
biverkningar av läkemedel vid psykisk ohälsa sågs fysisk aktivitet som positivt i samband med 
detta då det bidrog till att kunna kontrollera och stabilisera sin vikt (Cullen & Mccann 2015; 
Glover, Ferron & Whitley 2013; Johnstone, Nicol, Donaghy & Lawrie 2009; Fraser, Chapman, 
Brown, Whiteford & Burton 2015). Andra studier visade även på att fysisk aktivitet bidrog till en 
positiv kroppsbild och ökat självförtroende (Cullen & Mccann 2015; Leutwyler, Hubbard, Slater 
& Jeste 2014). Genom fysisk aktivitet kunde patienterna uppleva en känsla av välbefinnande och 
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stolthet (Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Cullen & Mccann 2015). Att patienterna 
upplevde positiva effekter av den fysiska aktiviteten visar på att det finns en vilja till att utföra 
fysisk aktivitet som med hjälp av stöd från sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet hos 
patienterna.  

Vikten av motivation 
Flera studier visade på att en vanlig uppfattning från sjuksköterskan var att patienter inte ville, 
kunde eller saknade motivation till att delta i fysisk aktivitet på grund av sin psykiska ohälsa 
(Harding 2013; Stanton, Reaburn & Happel 2015; Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, 
Myin-Germeys, Kinyanda & Mugisha 2019). Enligt Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen 
och Annemans (2013) ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att personliga egenskaper hos 
patienterna som beredskap och motivation till att förändra ohälsosam livsstil var ett viktigt inslag, 
då många patienter med psykisk ohälsa upplevs ha en svårighet att ändra ohälsosamt beteende. I 
detta avseende beskrev sjuksköterskorna att det upplevdes som frustrerande och ibland 
meningslöst att diskutera livsstilsfrågor med sina patienter. Däremot ansåg majoriteten av 
patienterna i själva verket att fysisk aktivitet både var roligt och meningsfullt. Patienterna var 
motiverade till att delta i fysisk aktivitet och många var medvetna om de positiva effekterna som 
fysisk aktivitet kunde bidra med (Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Cullen & Mccann 
2015; Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & Annemans 2013; Fraser, Chapman, Brown, 
Whiteford & Burton 2015; Hodgson, Mcculloch & Fox 2011). För att kunna främja fysisk 
aktivitet hos patienterna bör sjuksköterskan gå in med ett öppet förhållningssätt i mötet med 
patienterna och stötta dem utifrån den motivation de har. Då motivationen ibland kan vara låg hos 
patienter med psykisk ohälsa är det viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att försöka motivera 
patienterna för att kunna främja fysisk aktivitet. 

Livsvärldsorienterat stöd  
Något som kunde främja fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa ansågs vara 
att sjuksköterskan utgick från livsvärldsperspektivet. Det var viktigt att typ av fysisk aktivitet 
valdes utifrån ålder, intresse samt fysiska och psykiska förutsättningar. Studierna visade på att en 
del patienter föredrog att träna på egen hand medan andra föredrog träning i grupp. Det var 
viktigt att den fysiska aktiviteten utformas efter patientens individuella önskemål och behov 
(Fraser, Chapman, Brown, Whiteford & Burton 2015; Hodgson, Mcculloch och Fox 2011; Çelik 
Ince och Partlak Günüşen 2018; Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Cullen & Mccann 
2015). Enligt Fraser, Chapman, Brown, Whiteford och Burton (2015) föredrog två tredjedelar av 
patienterna fysisk aktivitet som kunde göras ensam, vid en bestämd tid och med en fast rutin och 
struktur. Den typen av fysisk aktivitet som de allra flesta patienterna föredrog var att promenera 
(Fraser, Chapman, Brown, Whiteford & Burton 2015). Andra studier visade att patienterna 
upplevde att det underlättade att träna i grupp med andra människor med psykisk ohälsa då de 
fann trygghet och kunde stötta varandra (Hodgson, Mcculloch & Fox 2011; Johnstone, Nicol, 
Donaghy & Lawrie 2009; Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014). Det var även viktigt att den 
fysiska aktiviteten blev en del i den dagliga rutinen för att patienterna skulle kunna upprätthålla 
den. Ett sätt som beskrevs hjälpa till med att få fysisk aktivitet till daglig rutin kunde vara att 
delta i gruppaktiviteter med fysisk aktivitet (Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014).  

Information och undervisning 
Detta huvudtema syftar till att beskriva vikten av att sjuksköterskan och patienten får information 
och undervisning om fysisk aktivitet. Huvudtemat har delats upp i tre stycken subteman: 
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Sjuksköterskans kunskapsbehov, patientens kunskapsbehov och organisationens 
utvecklingsbehov.  

Sjuksköterskans kunskapsbehov  
Flera studier visade att det fanns en brist på kunskap hos sjuksköterskor i hur man använder 
fysisk aktivitet i vård av patienter med psykisk ohälsa samt hur man förskriver fysisk aktivitet på 
recept. För att kunna främja patienternas fysiska aktivitet i högre utsträckning upplevde 
sjuksköterskorna ett behov av mer kunskap och utbildning i hur de kunde arbeta med 
individanpassad fysisk aktivitet till patienterna (Harding 2013; Stanton, Reaburn & Happel 2015; 
Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda & Mugisha 2019; 
Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & Annemans 2013; Glover, Ferron & Whitley 2013). I 
studien av Vancampfort, Stanton, Probst, De Hert, Van Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda och 
Mugisha (2019) uppgav sexton procent att de saknade kunskap om hur man förskriver fysisk 
aktivitet på recept och tjugotre av trettioen sjuksköterskor uppgav att de ville ha mer träning i hur 
de använder sig av fysisk aktivitet i vårdandet av patienterna.  
 
Både sjuksköterskor och patienter upplevde en oro för att patienterna skulle få fysiska skador och 
förvärra redan existerande fysiska skador som ett hinder för den fysiska aktiviteten (Leutwyler, 
Hubbard, Slater & Jeste 2014; Glover, Ferron & Whitley 2013; Cullen & Mccann 2015; Stanton, 
Reaburn & Happel 2015; Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda 
& Mugisha 2019; Harding 2013; Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018; Happel, Scott, Platania-
Phung & Nankivell 2012). Sjuksköterskor upplevde att de saknade tillräcklig kunskap i hur de 
kunde lära ut fysisk aktivitet på ett säkert sätt till patienterna (Harding 2013).  

Patientens kunskapsbehov 
Många patienter uppgav att de saknade kunskap om hälsofördelarna med fysisk aktivitet och 
vilka risker som finns vid inaktivitet. Missvisande information från media och brist på 
information från vårdinstanser utgjorde en rädsla för fysisk aktivitet. Patienterna upplevde att de 
inte hade fått relevant information eller att de fått felaktig information om fysisk aktivitet. 
Patienterna uttryckte en önskan om att någon, till exempel en sjuksköterska, stöttade dem och 
delgav dem information om fysisk aktivitet, men kände att de istället hade fått söka upp 
information själva via internet (Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018). Enligt Verhaeghe, 
Maeseneer, Maes, Heeringen och Annemans (2013) var majoriteten av patienterna i studien 
intresserade av att få undervisning i fysisk aktivitet. Studien visade på hur viktigt det var att 
patienterna fick stöd och tillfälle att diskutera fysisk aktivitet tillsammans med ansvarig 
sjuksköterska, då detta fick dem att känna sig respekterade som individer. Patienterna upplevde 
att sjuksköterskorna, genom att fråga om fysisk aktivitet, visade intresse vilket gjorde patienterna 
positiva till att följa sjuksköterskornas råd. Genom att sjuksköterskan diskuterar livsstilsfrågor 
och fysisk aktivitet med patienter kan fysisk aktivitet främjas i vårdandet.  

Organisationens utvecklingsbehov 
Sjuksköterskor som arbetade med patienter med psykisk ohälsa rapporterade ofta tidsbrist, 
personalbrist och en redan stor arbetsbörda som betydande hinder för att kunna främja fysisk 
aktivitet i vårdandet av patienterna (Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & Annemans 2013; 
Harding 2013; Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda & 
Mugisha 2019). Sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna stödja 
fysisk aktivitet i det dagliga vårdandet av patienterna (Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen 
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& Annemans 2013). Andra studier visade på att en del av sjuksköterskorna även ansåg att det inte 
tillhörde deras arbetsuppgift att förskriva fysisk aktivitet och att sjuksköterskorna upplevde att 
fysisk aktivitet borde skrivas ut av en personal som är specialiserad inom just fysisk aktivitet 
(Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda & Mugisha 2019; 
Stanton, Reaburn & Happel 2015). Genom utveckling på ett organisatoriskt plan samt ökad 
kunskap kan implementeringen av fysisk aktivitet i samband med psykisk ohälsa främjas.  

Trygghet  
Resultatet under det här huvudtemat kommer att beskriva vikten av trygghet i främjandet av 
fysisk aktivitet hos patienter med psykisk ohälsa och är uppdelat i tre subteman: Önskan om ett 
sammanhang, sammanhang ger mening och självbestämmande.  

Önskan om ett sammanhang  
Många patienter identifierade att socioekonomiska faktorer påverkade deras känsla av trygghet 
och gjorde att de kände ett utanförskap. Socioekonomiska faktorer kunde utgöras av bland annat 
en ansträngd ekonomisk situation eller att patienterna bodde i utsatta områden. Vissa ansåg att 
deras grannskap kändes otryggt att röra sig i och att det upplevdes vara ett hinder för fysisk 
aktivitet om det saknas adekvata motionsställen i området. Arbetslöshet, att patienterna var 
beroende av bidrag samt att patienterna inte hade råd att eller hade svårigheter att åka 
kollektivtrafik uttrycktes också vara potentiella hinder för att kunna delta i fysisk aktivitet 
(Glover, Ferron & Whitley 2013; Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018; Cullen & Mccann 2015; 
Happel, Scott, Platania-Phung & Nankivell 2012; Hodgson, McCulloch & Fox 2011).  
 
Den breda stigmatiseringen av psykisk ohälsa i samhället upplevdes vara ett problem enligt både 
sjuksköterskor och patienter (Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & Annemans 2013; 
Happel, Scott, Platania-Phung & Nankivell 2012; Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; 
Vancampfort, Stanton, Probst, Hert, Winkel, Myin-Germeys, Kinyanda & Mugisha 2019; 
Stanton, Reaburn & Happel 2015). En patient som deltog i studien av Leutwyler, Hubbard, Slater 
och Jeste (2014) uttryckte att människor i samhället har fördomar mot personer med psykisk 
ohälsa, vilket försvårar deltagandet i fysisk aktivitet. Patienten upplevde sig utpekad av personer i 
omgivningen, vilket gjorde att patienten kände sig utanför ett sammanhang och undvek därför att 
delta i fysisk aktivitet. Sjuksköterskan behöver stötta patienter i att känna sig trygga för att fysisk 
aktivitet ska kunna främjas.  

Sammanhang ger mening 
Många patienter beskrev att de bodde ensamma och att de hade ett begränsat socialt nätverk 
vilket påverkade viljan att utföra fysisk aktivitet negativt (Johnstone, Nicol, Donaghy & Lawrie 
2009). De patienter som kände en trygghet och stöttning från vänner, bodde tillsammans med sin 
familj och hade barn upplevde en större motivation till fysisk aktivitet (Çelik Ince & Partlak 
Günüşen 2018; Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014). Patienterna fann det ofta lättare att 
utföra fysisk aktivitet om de upplevde att de fick stöd från sjuksköterskan som de kände sedan 
tidigare, åtminstone de första gångerna fysisk aktivitet utfördes. Det underlättade för patienterna 
att känna trygghet om de hade en anknytning till träningsplatsen och personerna som 
organiserade den fysiska aktiviteten (Hodgson, Mcculloch och Fox 2011; Cullen & Mccann 
2015; Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014). Genom stöttning av andra patienter med psykisk 
ohälsa förbättrades förmågan att delta i fysisk aktivitet, eftersom patienter upplevde ett 
sammanhang och därmed fann en mening (Leutwyler, Hubbard, Slater & Jeste 2014; Cullen & 
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Mccann 2015). Motivationen ökade även hos patienter som medverkade i gruppträning som hölls 
av en ledare då det upplevdes som en trygghet (Çelik Ince & Partlak Günüşen 2018; Leutwyler, 
Hubbard, Slater & Jeste 2014).  
 
Patienter och sjuksköterskor identifierade fysisk aktivitet som positivt i samband med psykisk 
ohälsa. Genom att sjuksköterskan främjar fysisk aktivitet i vård av patienterna bidrog detta till att 
patienterna upplevde en positiv distraktion, mindre stress, mindre frustration samt förbättring av 
deras sociala kontakter (Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & Annemans 2013; Cullen & 
Mccann 2015). Patienterna upplevde ett sammanhang genom fysisk aktivitet, genom att hitta en 
mening och skapa kontakter med andra människor med psykisk ohälsa (Leutwyler, Hubbard, 
Slater & Jeste 2014; Cullen & Mccann 2015).  
 

Självbestämmande 
I Hodgson, Mcculloch och Fox (2011) studie där patienter med psykisk ohälsa fick möjligheten 
att delta i ett fysiskt aktivitetsprogram uttryckte majoriteten av patienterna att det var positivt att 
aktiviteten var frivillig. Patienterna upplevde att detta hjälpte dem att få möjligheten att fatta 
självständiga beslut. Detta i motsats till andra områden i samband med psykisk ohälsa där 
patienterna ofta blev tillsagda vikten av att ta mediciner eller komma på olika möten. Genom att 
sjuksköterskan främjar fysisk aktivitet i vårdandet gav detta patienterna en möjlighet att återfå en 
känsla av normalitet, gav dem en känsla av självbestämmande samt förbättrade deras förmåga att 
fatta självständiga beslut (Hodgson, Mcculloch & Fox 2011).    
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 
Studien utfördes i form av en litteraturöversikt. Syftet med studien var att få en bild av hur 
sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet i vården av patienter med psykisk ohälsa. Metoden 
valdes då ett flertal tidigare studier fanns tillgängliga som svarade på studiens syfte. Enligt 
Friberg (2012, s. 133) kan användandet av litteraturöversikt som metod i kandidatuppsatsen leda 
till ökad kunskap inom det praktiska vårdarbetet som kan komma till användning i den framtida 
professionen som sjuksköterska.  
 
Artiklarna som användes i litteraturöversikten innehåller flera olika psykiatriska tillstånd som till 
exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression och ångesttillstånd. Genom detta får studien ett 
brett perspektiv då det kommer till psykisk ohälsa. Det ansågs av vikt att inte välja ut ett alltför 
stort antal artiklar, då det hade kunnat leda till att betydelsefull information missades. Det var 
också väsentligt att inte för få artiklar valdes ut, eftersom det då istället hade kunnat bli för lite 
information. Totalt tolv stycken artiklar valdes ut, vilket ansågs vara tillräckligt många för att få 
ett tillförlitligt resultat. Deltagarna i studien var både av manligt och kvinnligt kön. Genom detta 
gavs en bredare överblick över resultatet.  
 
De analyserade artiklarna har ursprung i flera olika kontinenter världen över, såsom 
Nordamerika, Europa, Oceanien och Afrika. Detta ger en inblick över hur fysisk aktivitet 
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används i samband med patienter med psykisk ohälsa över hela världen. Artiklarna som 
analyserades innehöll både sjuksköterske- och patientperspektiv. Sju artiklar utgick från ett 
patientperspektiv, fyra stycken utgick från sjuksköterskans perspektiv och en artikel utgick från 
båda parters perspektiv. Artiklarna som använts är högst tio år gamla, detta eftersom så ny 
forskning som möjligt eftersträvas. Om äldre artiklar inkluderats hade det kunnat påverka 
resultatet då informationen inte varit uppdaterad och därmed mindre aktuell. Artiklar av både 
kvalitativ och kvantitativ ansats valdes medvetet, då detta gav ett bredare perspektiv. Enligt 
Friberg (2012, s. 134) begränsas inte val av artiklar till antingen kvalitativa eller kvantitativa, 
utan båda kan användas i en litteraturöversikt. Risken med detta kan vara att analysen inte blir 
lika djupgående.  
 
I litteraturöversikter finns det risk för att ett selektivt urval sker. Det kan ske genom att endast 
artiklar som stödjer den egna åsikten väljs ut och det är därför viktigt med ett kritiskt 
förhållningssätt i urval av artiklar (Friberg 2012, ss. 134-135). Det var en svårighet att lägga 
förförståelsen åt sidan och välja artiklar utifrån ett öppet förhållningssätt. Artiklarna som valdes 
ansågs dock vara relevanta för studiens syfte.  
En annan svårighet med dataanalysen var att översätta artiklarna till svenska. Eftersom artiklarna 
som valdes ut var skrivna på engelska fanns det ett behov av översättning. Översättningen skedde 
bland annat med hjälp av google translate, vilket ibland ledde till att översättningen blev felaktig 
eller svår att förstå. Det var därför viktigt att översättning blev korrekt utförd. Artiklarna lästes 
därför igenom noga och diskuterades gemensamt så att inte artiklarnas huvudmening skulle falla 
bort.   

En tanke fanns från början att göra en empirisk studie. På grund av den snäva tidsramen kändes 
det dock orimligt och kvaliteten i arbetet prioriterades. Det hade dock varit intressant att se hur 
resultatet hade blivit ifall en empirisk studie hade valts. Detta hade kunnat ge en tydligare bild av 
hur det ser ut i Sverige.  

Resultatdiskussion  
I resultatet av studien framkom olika hindrande och möjliggörande faktorer som påverkar 
sjuksköterskans främjande av fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 
Sjukdomsrelaterade faktorer som symtom från sjukdomen samt biverkningar från 
läkemedelsbehandlingen var vanliga hinder som påverkade förmågan att delta i fysisk aktivitet. 
En betydande möjliggörande faktor var det stora intresset som fanns hos patienterna att med 
information och stöd från sjuksköterskan kunna genomföra fysisk aktivitet. Då patienten 
upplevde stöd från sjuksköterskan, andra patienter och närstående kunde patienten känna trygghet 
i situationen vilket främjar fysisk aktivitet. Denna resultatdiskussion lägger vikt på att 
sjuksköterskan behöver arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, där förförståelsen läggs åt sidan för 
att kunna främja fysisk aktivitet. Även vikten av kunskap och utbildning kommer behandlas.  

Stigmatisering 
Resultatet visade att både sjuksköterskor och patienter var positivt inställda till fysisk aktivitet i 
samband med psykisk ohälsa. I resultatet framkom dock att sjuksköterskor ofta rapporterade att 
patienter saknade motivation till fysisk aktivitet på grund av sin psykiska ohälsa. I motsats till det 
sjuksköterskor rapporterade, angav majoriteten av patienterna att de var motiverade till att delta i 
fysisk aktivitet på grund av de goda effekterna. Enligt Farholm, Sørensen, Halvari och 
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Hynnekleiv (2017) finns motivation till fysisk aktivitet bland patienter med psykisk ohälsa, då 
över 90 % av deltagarna i deras studie sade att de hade önskan om att vara mer fysiskt aktiva.  
 
Stigmatiserande attityder existerar bland all hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive 
psykiatrisjuksköterskor (Horsfall, Cleary & Hunt 2010). Andra studier visar att för människor 
som lever med psykisk ohälsa är stigmatiserande attityder vanligt förekommande, vilket 
resulterar i daglig diskriminering. Diskriminering sker bland annat i mötet med sjukvården (Pope 
2011). Att diskriminera en individ kan leda till stigma som resulterar i social utsatthet (Horsfall, 
Cleary & Hunt 2010). Stigma och diskriminering påverkar individens hälsa och välbefinnande 
negativt. Stigma har identifierats som ett av de främsta hindren för tillgång till en rättvis och 
säker vård. Patienter med psykisk ohälsa drabbas särskilt hårt genom otillräcklig tillgång till 
korrekt vård. Detta leder till att patienterna har mindre motivation att följa behandling, att de 
undviker att söka vård och det påverkar vårdrelationen då patienten förlorar tilliten till vården. 
Sjuksköterskor bör därför erbjudas att delta i utbildningsprogram som arbetar mot stigma. Något 
som visat sig vara lovande i arbetet mot stigmatisering bland hälso- och sjukvårdspersonal är 
social kontakt. Sjuksköterskor och patienter får mötas och sjuksköterskor får ta del av 
patienternas personliga erfarenheter av psykisk ohälsa och deras upplevelser av sjukvården. Det 
här tillvägagångssättet kan öka empati, stärka relationen mellan patient och sjuksköterska samt 
förbättra förståelsen (Ungar, Knaak & Szeto 2016).  
 
 
Förförståelse och den breda stigmatiseringen som finns i samhället idag kan vara en anledning till 
varför sjuksköterskor upplever att patienter med psykisk ohälsa inte har tillräcklig motivation till 
att utföra fysisk aktivitet. Detta kan göra att behovet förbises då sjuksköterskan undviker att ta 
upp frågan om fysisk aktivitet, då det upplevs vara slöseri med tid. Brist på tid och personalbrist 
kan även vara faktorer som gör att detta prioriteras bort. För att kunna främja fysisk aktivitet är 
det väsentligt att sjuksköterskan lägger sin förförståelse åt sidan och arbetar utifrån ett öppet 
synsätt i vård av dessa patienter. Sjuksköterskan kan genom att främja fysisk aktivitet stötta 
patienten till att finna ett sammanhang och en mening, vilket är viktigt för att patienten ska kunna 
uppleva hälsa.    
 

Helhetsperspektiv  
Resultatet i studien beskriver den breda sjukdomsbilden hos patienter med psykisk ohälsa. Då 
förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar bland dessa patienter (Socialstyrelsen 2019) 
drabbas allt fler av biverkningar från läkemedelsbehandlingen. Biverkningar såsom trötthet, 
muskelstelhet, nedstämdhet och yrsel upplevdes vara ett hinder till att utföra fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet har dock visats fungera som kompletterande behandling av patienter med psykisk 
ohälsa och i vissa fall även visats kunna ersätta läkemedelsbehandling (Brydolf 2017). Enligt 
Young, Praskova, Hayward och Patterson (2017) upplever många patienter med psykisk ohälsa 
att sjuksköterskan inte uppmärksammar dem när de delar med sig av fysiska hälsoproblem och 
biverkningar från läkemedelsbehandling. De upplevde att sjuksköterskan inte visade något 
intresse för att hjälpa dem med dessa problem (Young, Praskova, Hayward & Patterson 2017).  
 
Att patienter med psykisk ohälsa upplever att sjuksköterskor inte visar något intresse för deras 
fysiska hälsoproblem och biverkningar, kan bero på att sjuksköterskor främst lägger fokus på 
patientens psykiatriska diagnos. Då vården idag är uppdelad i somatisk och psykiatrisk vård, kan 
detta försvåra implementeringen av fysisk aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. 
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För att undvika att patienter slussas runt mellan den somatiska och den psykiatriska vården är det 
viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och utgår från ett helhetsperspektiv i vårdandet av dessa 
patienter. Då sjuksköterskan arbetar för att främja fysisk aktivitet till denna patientgrupp kan det 
leda till att läkemedelsförskrivningen minskar och att patienten känner sig sedd och 
uppmärksammad. Detta kan leda till minskade biverkningar och ett minskat lidande för patienten.  
 
Bristen på kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas i vård av patienter med psykisk ohälsa 
var något som uppmärksammades i resultatet. Sjuksköterskor upplevde att de saknade tillräckligt 
med kunskap om hur de förskriver fysisk aktivitet på recept samt hur de använder sig av fysisk 
aktivitet i vårdandet. I Howard och Gambles (2011) studie angav majoriteten av deltagande 
sjuksköterskor att de inte hade fått tillräckligt med utbildning om fysisk aktivitet. De upplevde 
även att det saknades riktlinjer på arbetsplatsen som rör fysisk aktivitet hos patienter med psykisk 
ohälsa (Howard & Gamble 2011). Sjuksköterskan har ett ansvar att främja patienters hälsa, både 
fysiskt och psykiskt (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Genom att öka kunskapen hos 
sjuksköterskor med hjälp av utbildning om fysisk aktivitet inom psykiatrin samt fysisk aktivitet 
på recept kan fysisk aktivitet främjas hos dessa patienter. En utveckling på ett organisatoriskt 
plan är även nödvändigt för att fysisk aktivitet ska bli en självklar del i vårdandet av patienter 
med psykisk ohälsa.  
 

Hållbar utveckling 
Inom hållbar utveckling ingår tre dimensioner: Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
(Globala målen 2017). Psykisk ohälsa kostar samhället flera miljarder kronor per år. Patienter 
med psykisk ohälsa lider ofta av livsstilsrelaterad ohälsa, med låga nivåer av fysisk aktivitet och 
höga nivåer av fetma. Denna patientgrupp löper högre risk att dö i förtid. Det har visats finnas ett 
starkt samband mellan fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa. På grund av ökad förekomst av och 
medvetenhet kring psykisk ohälsa har mängden utskrivna recept på psykiatriska läkemedel, 
särskilt antidepressiva läkemedel, ökat. Den tilltagande konsumtionen av antidepressiva 
läkemedel leder till en ökad miljöpåverkan även vid låga nivåer (Silva, Lino, Meisel & Pena 
2012). Genom att sjukvården främjar användningen av fysisk aktivitet i vård av patienter med 
psykisk ohälsa kan detta bidra till minskade samhällskostnader, minskat lidande för patienten 
samt främjande av en hållbar vård.  
 

Kliniska implikationer  
Denna studie syftar att bidra till ökad förståelse kring hur sjuksköterskan kan främja fysisk 
aktivitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har 
goda effekter för både kropp, själ och ande (Rosenbaum et al. 2014). Med hjälp av ökad kunskap 
kring de hindrande och möjliggörande faktorer som framkommit kan fysisk aktivitet främjas i 
vård av patienter med psykisk ohälsa. Detta medför möjligheter till förbättrad kvalitet på vården 
samt en mer hållbar vård. Sjuksköterskan kan genom studien även få ökad kännedom om 
intresset som finns hos dessa patienter att utföra fysisk aktivitet och genom detta se förbi sin 
förförståelse och vara där som ett stöd för patienter.  
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Förslag till fortsatt forskning  
Fysisk aktivitet har lyfts fram som en viktig hörnsten i vårdandet av patienter med psykisk 
ohälsa. Denna litteraturstudie har belyst ett globalt förhållningssätt av detta fenomen. För att få en 
djupare bild av hur fysisk aktivitet kan implementeras inom det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet bör vidare forskning utföras. Förslagsvis kan en empirisk intervjustudie 
genomföras med patienter och sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i Sverige. Detta 
skulle kunna belysa vikten av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa ytterligare och ge fler verktyg 
för den kliniska implementeringen.  

SLUTSATSER 
 
Studiens resultat visade på vikten av att vårda utifrån ett helhetsperspektiv där patientens 
livsvärld tas i beaktning. Att som sjuksköterska kunna lägga sin förförståelse åt sidan för att 
kunna möta patienten med ett öppet sinne är viktigt för att patienten ska få vård anpassad efter 
sina behov. Sjuksköterskan har ett ansvar att främja såväl fysisk som psykisk hälsa hos sina 
patienter. Genom att fysisk aktivitet används som en hörnsten i behandling av dessa patienter, 
kan detta leda till ökad hälsa både på ett fysisk och ett psykiskt plan. Studiens resultat betonar 
även vikten av att sjuksköterskan stöttar och vägleder patienter med psykisk ohälsa till fysisk 
aktivitet. Stödet ger en trygghet och höjer motivation hos patienten. En ökad mängd fysisk 
aktivitet kan leda till ett minskat lidande och ett ökat välbefinnande hos patienter med psykisk 
ohälsa. 
 
Resultatet mynnar i följande rekommendationer för den praktiska implementeringen: 
 

● Vården bör utgå från ett helhetsperspektiv med utgång i livsvärlden 
● Information bör ges till patienter om risker med inaktivitet samt de goda effekterna av 

fysisk aktivitet 
● Typ av fysisk aktivitet bör anpassas efter individens förutsättningar 
● Ökad kunskap bör ges till sjuksköterskor angående fysisk aktivitet på recept 
● Stigmatiseringen av patienter med psykisk ohälsa bör uppmärksammas 
● Tid bör läggas på att motivera och stötta patienter till ökad fysisk aktivitet 
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"physical activity" OR 
excercise OR physical 
exercise OR fitness AND  
obstacles OR challenges 
OR barriers  
AND 
experiences OR 
perceptions OR attitudes 
OR views  
AND  
"mental health" OR 
"mental illness" OR 
psyciatric patient OR 
psyciatric disorders 
AND  
nurse OR nurses OR 
nursing OR nursing staff 

English 
Language 
 
Peer 
Reviewed 
 
2009-2019 

59 12 5 
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Bilaga 2. Artikelmatris.  
 

Författare  
Årtal 
Titel 
Tidskrift  

Syfte Metod & urval Resultat 

Stanton, R., Reaburn, P 
& Happell, B.  
 
2015 
 
Barriers to exercise 
prescription and 
participation in people 
with mental illness: the 
perspectives of nurses 
working in mental health 
 
Journal of psychiatric 
and mental health 
nursing 

Studera mängden 
fysisk aktivitet på 
recept som skrevs ut 
av sjuksköterskor 
inom psykiatrin, 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
tidigare identifierade 
hinder av 
användandet av 
fysisk aktivitet inom 
psykiatrin samt 
deras upplevelse av 
de hinder som 
patienter med 
psykisk ohälsa 
upplever i samband 
med fysisk aktivitet.  

En tvärsnittsstudie 
där 34 sjuksköterskor 
från två olika 
vuxenpsykiatriska 
avdelningar i 
Queensland, 
Australien 
medverkade. De 
medverkande 
svarade på ett 
frågeformulär som 
handlade om fysisk 
aktivitet i samband 
med psykisk ohälsa.  
 

Flera sjuksköterskor saknade 
kunskap om hur man skriver 
ut fysisk aktivitet på recept 
och många ansåg även att 
fysisk aktivitet på recept bör 
skrivas ut av en professionell 
fysiolog inom fysisk hälsa. 
Överlag hade de 
medverkande 
sjuksköterskorna en positiv 
syn på användandet av fysisk 
aktivitet inom psykiatrisk 
vård. 
 

Cullen, C & Mccann, E.  
 
2015 
 
Exploring the role of 
physical activity for 
people diagnosed with 
serious mental illness in 
Ireland. 
 
Psychiatric and mental 
health nursing 

Att undersöka vilken 
syn patienter 
diagnostiserade med 
psykisk ohälsa har 
på fysisk aktivitet.  

Kvalitativ empirisk 
studie. 10 patienter 
medverkade i 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Majoriteten av deltagarna 
ansåg att fysisk aktivitet var 
en meningsfull aktivitet som 
ökade självförtroendet, 
fungerade som en distraktion 
och gav en känsla av 
sammanhang. Flera av 
deltagarna belyste dock 
vikten av att ha stöd och 
uppmuntran från personal i 
träningen. Olika hinder 
belystes, bland annat att vara 
utan stöttning och 
biverkningar från läkemedel.  

Verhaeghe, N., 
Maeseneer, J., Maes, L., 

Undersöka och få en 
insikt i vilka faktorer 

Beskrivande 
kvalitativ studie. Tre 

Deltagarna identifierade 
fysisk aktivitet och hälsosam 
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Heeringen, C & 
Annemans, L. 
 
2012 
 
Health promotion in 
mental health care: 
perceptions from 
patients and mental 
health nurses.  
 
Journal of clinical 
nursing 

som påverkade 
implementering av 
fysisk aktivitet och 
hälsosam kost i 
vårdandet av 
patienter med 
psykisk ohälsa.  

fokusgrupper 
inkluderat 17 stycken 
psykiatri- 
sjuksköterskor samt 
individuella 
intervjuer med 15 
stycken patienter 
med en  psykiatrisk 
diagnos.  

kost som viktiga för både 
den fysiska och den mentala 
hälsan. Elva av femton 
patienter var intresserade av 
att få undervisning inom 
fysisk aktivitet och hälsosam 
kost. Hinder som påvisades 
var bland annat brist på 
energi och motivation på 
grund av sjukdomen, 
biverkningar av läkemedel 
och sjukhusvistelse. Från 
vårdgivarens håll 
identifierades tidsbrist, 
svårigheter att motivera 
patienten till 
livsstilsförändringar och 
samhällets negativa attityder 
till patienter med psykisk 
ohälsa, som hinder.  

Çelik Ince, S. & Partlak 
Günüşen, N.  

 
2018 
 
The views and habits of 
the individuals with 
mental illness about 
physical activity and 
nutrition. 
 
Perspectives in 
psychiatric care. 

Att belysa hur 
patienter drabbade 
av psykisk ohälsas 
ser på fysisk 
aktivitet och kost 
samt deras vanor.   

Beskrivande 
kvalitativ studie. 15 
stycken patienter 
med psykisk ohälsa 
medverkade. 
Datainsamling 
skedde med hjälp av 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Fyra teman togs fram. Dessa 
var hinder, vanor, behov och 
möjliggörande faktorer. 
Hinder var ovilja till att 
träna, lathet, utmattning och 
brist på motivation. Även 
biverkningar av läkemedel. 
Symtom från sjukdomen var 
upplevda hinder. Andra 
upplevda hinder var fysiska 
problem som smärta samt 
ensamhet. Faktorer som 
bidrog till att patienterna 
genomförde fysisk aktivitet 
var gemenskap med andra 
och att ha ett stöd.   

Vancampfort, D., 
Stanton, R., Probst, M., 
Ruud van Winkel, M., 
Myin-Germeys, I., 

Undersöka 
nuvarande praxis 
gällande fysisk 
aktivitet på recept 

En tvärsnittsstudie. 
Totalt 31 stycken 
hälso- och 
sjukvårdspersonal i 

Den stora majoriteten av 
deltagarna rapporterade att 
de ordinerade fysisk aktivitet 
till patienter med psykisk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Partlak%20G%C3%BCn%C3%BC%C5%9Fen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29733428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Partlak%20G%C3%BCn%C3%BC%C5%9Fen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29733428
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Kinyanda, E. & 
Mugisha, J 
 
2019 
 
A quantitative 
assessment of the views 
of mental health 
professionals on 
exercise for people with 
mental illness: 
perspectives from a low-
resource setting. 
 
African Health Sciences  

för patienter med 
psykisk ohälsa på 
hälso- och 
sjukvårdspersonal i 
Uganda. Identifiera 
upplevda hinder för 
att skriva ut fysisk 
aktivitet på recept 
samt 
patientdeltagande.  

Uganda deltog. 20 
stycken var män.  

ohälsa åtminstone ibland. 
Beträffande hinder för 
utövande av deltagande, bör 
hanterandet av biverkningar 
från psykotropisk 
medicinering ske på 
individnivå och minskande 
av stigma kring psykisk 
ohälsa på samhällsnivå.  

Leutwyler, H., Hubbard, 
EM., Slater, M. & Jeste, 
DV.  
 
2013 
‘‘It’s Good for Me’’: 
Physical Activity in 
Older Adults with 
Schizophrenia 
 
Community Mental 
Health Journal 
 

Beskriva 
uppfattningen hos 
äldre vuxna med 
schizofreni om 
barriärer och 
möjligheter att delta 
i fysisk aktivitet som 
främjar fysisk 
funktion.  

Kvalitativa studier 
genomfördes med 16 
stycken äldre vuxna 
med schizofreni. 
Data samlades in och 
analyserades med 
grundad 
teorimetodik. 
Inklusionskriterier 
var att deltagarna var 
1) Minst 55 år gamla 
eller äldre. 2) 
diagnostiserad med 
schizofreni eller 
schizoaffektiv 
störning och 3) 
kompetenta att kunna 
ge sitt godkännande 
och samtycke.  

Deltagarna uttryckte intresse 
för att bli mer fysiskt aktiva 
för en mängd upplevda 
fördelar inklusive psykiatrisk 
symtomhantering och 
upprätthållande av 
grundläggande funktion. 
Hinder och möjligheter för 
fysisk aktivitet framkom i 
fem breda kategorier: Mental 
hälsa, “inte längre en 
vårkyckling”, stolthet och 
känsla av välbefinnande, 
komfort och säkerhet och 
tillhörighet.  

Harding, SL.  
 
2013 
 
Direct Care Staff 
Perspectives Related to 

Undersöka vilka 
barriärer 
omvårdnadspersonal 
upplevde till fysisk 
aktivitet hos 
patienter med 

Omvårdnadspersonal 
i 17 stycken 
grupphem för 
patienter med 
psykisk ohälsa 
rekryterades för att 

De viktigaste hinder som 
identifierades av personalen 
att patienterna inte ville delta 
i fysisk aktivitet och att 
personalen behövde mer 
information om hur man 

https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/journal/10597
https://link-springer-com.lib.costello.pub.hb.se/journal/10597
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Physical Activity in 
Mental Health Group 
Homes  
 
Journal of Psychosocial 
Nursing & Mental 
Health Services 

psykisk ohälsa, vilka 
resurser behövs för 
att implementera 
fysisk aktivitet och 
vilken typ av fysisk 
aktivitet tror 
omvårdnadspersonal
en är framgångsrika 
att använda sig av.  

fastställa barriärer 
och resursbehov 
relaterade till att 
kunna genomföra 
fysisk aktivitet med 
patienter. En 
undersöknings- 
designad 
undersökning 
användes.  

ordinerar fysisk aktivitet till 
patienterna. Resursbehov 
som angavs av personalen 
inkluderade engagemang 
strategier för att få och 
bibehålla individuellt 
intresse samt resurs förvärv. 
Personalen behövde stöd och 
vägledning för att engagera 
patienterna i en säker och 
effektiv fysisk aktivitet. 
Sjuksköterskor inom 
psykiatrin är väl placerade 
för att kunna ge stöd och 
vägledning till personalen 
för dessa insatser.  

Glover, C M., Ferron, J 
C. & Whitley, R. 
2013 
 
Barriers to Exercise 
Among People With 
Severe Mental Illnesses 
 
Psychiatric 
Rehabilitation Journal 

Identifiera 
självupplevda hinder 
för fysisk aktivitet 
hos personer med 
psykisk ohälsa.  

31 stycken personer 
med psykisk ohälsa 
deltog i intervjuer.  

Deltagarna rapporterade 
biverkningar för psykiatrisk 
medicinering, symtom 
relaterade till sin psykiska 
ohälsa och fysisk 
samsjuklighet som hinder. 

Johnstone, R., Nicol, K., 
Donaghy, M. & Lawrie, 
S. 
 
2009 
 
Barriers to uptake of 
physical activity in 
community-based 
patients with 
schizophrenia 
 
Journal of mental health  

Undersöka barriärer 
och möjligheter för 
fysisk aktivitet hos 
patienter med 
schizofreni.  

Kvalitativ studie med 
individuella 
intervjuer på 27 
stycken personer 
diagnostiserade med 
schizofreni. 
Intervjuerna skedde 
med semi- 
strukturerade 
frågeformulär.  

Fyra hinder för 
implementering av fysisk 
aktivitet identifierades: 
begränsad upplevelse av 
motivation för fysisk 
aktivitet, påverkan av 
sjukdomen och effekterna av 
medicinering, effekter av 
ångest och påverkan av 
stödnätverk. 
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Hodgson M.H., 
McCulloch H.P. & Fox 
K.R 
 
2011 
 
The experiences of 
severe and enduring 
mental illness engaged 
in a physical activity 
programme integrated 
into the mental health 
services. 
Mental Health and 
Physical Activity  

Identifiera faktorer 
som påverkar 
medverkan till 
fysisk aktivitet hos 
patienter med 
psykisk ohälsa, samt 
effekterna av fysisk 
aktivitet.   

17 personer mellan 
18-65 år gamla 
rekryterades och 
intervjuades 
individuellt.  

De viktigaste hinder för 
deltagande var biverkningar 
från medicinering och 
psykisk ohälsa. De viktigaste 
möjliggörande faktorerna för 
deltagande var stöd från 
vårdgivare.  

Fraser, S., Chapman, J., 
Brown, W.,  Whiteford, 
H. & Burton, N. 
 
2015 
 
Physical activity 
attitudes and preferences 
among in patient adults 
with mental 
illness 
 
International Journal of 
Mental Health Nursing 

Undersöka attityder 
och preferenser för 
fysisk aktivitet hos 
inlagda patienter 
med psykisk ohälsa.  

Tvärsnittsstudie med 
101 inlagda 
patienter. Deltagarna 
fick svara på 
frågeformulär.  

Patienterna är intresserade 
av att utföra fysisk aktivitet 
när de är inlagda på sjukhus. 
Vanliga barriärer är trötthet 
och brist på motivation.  

Happel, B., Scott, D., 
Platania-Phung, C. & 
Nankivell, J. 
 
2012  
 
Nurses' views on 
physical activity for 
people with serious 
mental illness. 
 

Undersöka 
sjuksköterskors syn 
på fysisk aktivitet 
för patienter med 
psykisk ohälsa.  

En kvalitativ  
undersökningsstudie 
med 38 stycken 
sjuksköterskor som 
arbetar i Queensland, 
Australien. 
Fokusgrupps- 
intervjuer spelades 
in, transkriberades 
och en tematisk 
analys genomfördes. 

Holism identifierades som 
huvudtema. Fysisk aktivitet 
ansågs vara en aspekt av 
holism. För sjuksköterskor 
likställdes holism med att 
stödja patienterna i att vara 
mer fysiskt aktiva och ha en 
sundare livsstil. Hinder och 
möjligheter för fysisk 
aktivitet identifierades.   
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