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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra nära och kära som har inspirerat, bidragit med stöttning och 
synpunkter under arbetsprocessen. Till sist vill vi tacka varandra för ett fantastiskt bra 
samarbete där vi har lyckats motivera och komplettera varandra i vått och torrt!

Vi vill avsluta med ett citat från boken “starkare” skriven av Johannes Hansen som kokar ner 
arbetet till kärnan; 
               

       “När du tränar dina fysiska muskler känns vikterna lättare.

               När du tränar dina mentala muskler känns livet lättare”

                                                    (Hansen, 2020)  



Titel (svensk):               Nurses' experiences of promoting physical activity to individuals with 
mental illness - a literature review
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med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt

Examensarbete:               15 hp
Program:                          Sjuksköterskeprogrammet
Kurs:                                Examensarbete i omvårdnad OM5250
Nivå:                                Grundnivå
Termin/år:                        VT/2021
Författare:                        Ebba Sjögren & Amelie Strandh 
Handledare:                     Jan Rosengren
Examinator:                     Linda Berg
_____________________________________________________________________

Sammanfattning

Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patienter 
med psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar, 
biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. Forskning tyder på att fysisk aktivitet 
som hälsofrämjande åtgärd bidrar med positiva effekter på människors mentala hälsa. I 
sjuksköterskans profession ingår det att arbeta hälsofrämjande och att inta ett personcentrerat 
förhållningssätt för att bedriva en god omvårdnad till individer drabbade av psykisk sjukdom. 
Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att 
främja till fysisk aktivitet hos individer med psykisk sjukdom. Metod: En litteraturöversikt 
utfördes med en induktiv ansats. Tio vetenskapliga artiklar från PubMed och PsycINFO av 
kvalitativ metod ligger till grund för resultatet. Samtliga artiklar har granskats enligt Fribergs 
(2017) granskningsmall. Forskningsetiska aspekter har beaktats. Resultat: Fyra 
huvudkategorier med tio subkategorier identifierades. Huvudkategorierna resulterade i; 
“hinder vid främjandet av fysisk aktivitet”, “förbättringsområden”, “strategier för fysisk 
aktivitet” och “hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet”. Slutsats: Sjuksköterskor beskriver 
svårigheter med att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom vilket föranleds 
av hinder hos patienterna och brister i vårdorganisationen. Finansiering och tydligare riktlinjer 
behöver formuleras och implementeras inom vårdverksamheter. I resultatet speglas även vikten 
av att arbeta ur ett holistiskt synsätt och formulera strategier för att lyckas motivera patienter 
med psykisk sjukdom. Samtidigt belyses hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet, med ökat 
välbefinnande och minskade psykiska symtom.

Nyckelord:            sjuksköterska, fysisk aktivitet, psykisk sjukdom, erfarenheter
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Inledning
Psykisk sjukdom förekommer över hela världen och orsakar stort lidande för den drabbade 
individen. Depression utgör en av sjukdomarna kategoriserade som psykisk sjukdom, vilken 
ökar för varje år och klassas idag som en global folksjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 
Patienter med psykisk sjukdom behandlas vanligtvis med läkemedel som ger biverkningar med 
negativ inverkan på kroppslig hälsa, vilket resulterar i ökad risk för metabola sjukdomar och 
samsjuklighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Individer med psykisk sjukdom har ofta 
ett stort behov av stöd från sjukvården. Därmed har sjuksköterskan en alltmer betydelsefull roll 
i att bemöta och vårda denna patientgrupp genom ett personcentrerat förhållningssätt, för att 
främja till en bättre psykisk och fysisk hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Som enskilda individer har vi ett egenintresse i området fysisk aktivitet och motiveras av de 
positiva känslorna som upplevs efter ett träningspass. Den egna uppfattningen, det kommande 
yrket som sjuksköterskor och hur fysisk aktivitet inverkar på människor, har resulterat i ett 
intresse att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet i arbetet med individer 
drabbade av psykisk sjukdom. 
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Bakgrund

Definitionen av hälsa
Begreppet hälsa definieras enligt följande;

”Hälsa definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 
sjukdom.” (World Health Organization [WHO], 2008)

Historiskt sätt betyder hälsa helhet eller helighet och har under lång tid studerats, där synen 
på hälsa har sett olika ut. I nutid ses hälsa inom vårdvetenskapen som ett flerdimensionellt 
begrepp med fokus på humanism och helhetssyn. Inom vårdvetenskapen har begreppet hälsa 
fått allt mer plats och det beskrivs att individen formar sin egen hälsa genom beslut i 
vardagen. Hälsa beskrivs uppdagas och bli meningsfull först när en individ upplever ohälsa 
eller sjukdom. Hälsa och livskvalitet är begrepp som ofta relateras med varandra. Livskvalitet 
är, precis som hälsa, en subjektiv upplevelse och därmed komplicerad att definiera. Hälsa kan 
vara en egen resurs hos en individ bestående av styrkor och förmågor eller utgöras av 
utomstående faktorer som inbringar hälsa hos personen (Wärnå-Furu, 2017). 

Psykisk sjukdom
Definitionen av psykisk sjukdom har förändrats med tiden och begreppet har diskuterats sedan 
långt tillbaka i historien. I flera hundra år har det funnits hypoteser kring vad psykisk sjukdom 
är och hur det bör behandlas. Under antiken kopplades psykisk sjukdom ihop med vansinne 
och att människans kroppsvätskor var i obalans. I början på 1800-talet förändrades 
uppfattningen och individer med psykisk sjukdom blev inlagda på specifika vårdhem, med 
argument att skilja på människor som definierades som sjuka eller friska. 
Behandlingsmetoderna bestod under en tid av elchocker och lobotomi, innan psykofarmaka 
och kognitiv beteendeterapi implementerades (Sanner, 2009). 

Skillnaden på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är att psykisk ohälsa innefattar tillstånd av 
mildare besvär utav nedstämdhet och oro, medan psykisk sjukdom omfattar mer allvarliga 
psykiatriska tillstånd som exempelvis schizofreni, psykossjukdomar och depression. Till 
skillnad från vanligt förekommande känsloyttringar är besvär av psykisk karaktär mer ihållande 
och kan påverka den kroppsliga funktionsförmågan. Skillnaden mellan psykiska besvär och 
psykisk sjukdom är att specifika kriterier ska uppfyllas för att en psykiatrisk sjukdomsdiagnos 
kan fastställas. Att tillståndet påverkar funktionsförmågan eller orsakar lidande hos den 
drabbade individen är exempel på kriterier för diagnostisering (Folkhälsomyndigheten, 2021).

Allvarliga psykiska sjukdomar som psykoser och schizofreni påverkar och förändrar individers 
uppfattning om jaget och sin omvärld. Symtom relaterade till sjukdomen kan yttra sig genom 
att patienten förvränger verkligheten och agerar på sätt som avviker från deras normala. Det 
finns flera bakomliggande orsaker till varför en individ drabbas av psykisk sjukdom, 
exempelvis kan riskfaktorer bero på genetik, miljö, social utsatthet eller fattigdom (Malla m.fl., 
2015). En hög prevalens av självmord hos individer med schizofreni bidrar även till en förhöjd 
procentuell dödlighet, jämfört med människor utan psykisk sjukdom (Scott & Happell, 2011). 
Individer med svår psykisk sjukdom har i regel levnadsvanor med negativ påverkan på hälsa, 
bland annat rökning, fysisk inaktivitet och ohälsosam kost (Svensk sjuksköterskeförening, 



3

2017a). Antipsykotiska läkemedel är en förekommande behandlingsmetod vid psykiska 
sjukdomar av svår art. Läkemedlet har negativ inverkan på den kroppsliga hälsan och kan ge 
biverkningar som resulterar i stegrande metabola värden, exempelvis förhöjda blodfetter, högt 
blodtryck och förhöjt blodsocker. Förhöjda metabola värden ökar risken för hjärt-
kärlsjukdomar samt diabetes typ 2 (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Depression beskrivs som ett omfattande begrepp vilket karakteriseras av frånvaro från positiva 
sinnesstämningar, med nedstämt och håglöst humör som framträdande symtom. För att en 
depressiv period ska övergå till att klassas som en djup depression krävs ihållande, dagliga, 
symtom i en period på minst två veckor (Knapen m.fl., 2015). Depression anses vara en 
riskfaktor för uppkomst av suicidtankar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Forskning 
tyder på att ohälsosamma levnadsvanor och avsaknad av fysisk aktivitet har ett samband med 
förekomsten av depression (Knapen m.fl., 2015). Antidepressiva läkemedel är den främsta 
behandlingen vid depression av medel eller svår art (Läkemedelsverket, 2016a). Läkemedlet 
medför en risk för biverkningar, däribland ökning eller minskning i vikt, ökad eller nedsatt 
aptit, muskel eller ledvärk samt trötthet (Läkemedelsverket, 2016b). 

Fysisk aktivitet och dess effekter
Fysisk aktivitet definieras enligt följande;

“Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning.” (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering [SBU], 2007).

En fysiskt aktiv livsstil i kombination med hälsosam kost har positiva effekter då det förebygger 
flertalet sjukdomar, med hjärt-kärlsjukdomar, metaboliskt syndrom och diabetes typ 2 som 
exempel. Det allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet är ett minimum på 150 minuter 
aktivitet med måttlig eller hög intensitet per vecka, där två dagar muskelstärkande aktivitet ska 
inkluderas. För att hälsofrämjande effekter ska uppnås ska den fysiska aktiviteten generera 
ökning av andning och puls (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Aktivitetsnivån ser olika ut runt 
om i världen, två tredjedelar av Europas befolkning anses inte uppfylla den rekommenderade 
aktivitetsnivån och en av fem beskrivs i regel helt inaktiva. Samtidigt som trenden för fysisk 
aktivitet minskar, ökar också stillasittande beteende vilket leder till att den totala aktivitetsnivån 
sjunker runt om i världen. Fysisk aktivitet inkluderar allt från strukturerade aktiviteter i form 
av sporter, till promenader trädgårdsarbete och mer pulshöjande hushållsuppgifter 
(Folkhälsomyndigheten, 2011).

Att aktivera kroppen i form av rörelse har hälsofrämjande effekter på den mentala och fysiska 
hälsan. Vid fysisk aktivitet aktiveras funktioner i hjärnan som inverkar avkopplande, lugnande, 
stimulerar humöret samt minskar känsligheten för ångest och depressiva symtom. Träning kan 
frambringa hälsofrämjande effekter både under och efter aktiviteten utförs. 
Muskelavslappning, höjning av kroppstemperatur, ökat blodflöde till hjärnan och förbättrad 
verkningsgrad i neurotransmittorer är kroppsliga faktorer som fysisk aktivitet genererar. 
Ytterligare funktioner i kroppen som främjas eller stärks av aktivitet är insulinkänslighet, 
blodtryck och endotelfunktion (Happell m.fl., 2011). Mitten m.fl. (2018) belyser att fysisk 
aktivitet kan leda till viktnedgång och minskad risk för depression, med förutsättning att 
individen utför fysisk aktivitet regelbundet. Enligt Knapen m.fl. (2015) kan fysisk aktivitet vid 
mild eller måttlig depression ge likvärdiga effekter som behandling med antidepressiva 
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läkemedel eller psykoterapi. Vid svårare depressioner är fysisk aktivitet istället gynnsamt som 
komplement till ordinarie behandlingar.

Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är ett verktyg i syfte att förhindra eller behandla sjukdom 
med mål att främja hälsa och öka välbefinnandet. FaR® grundar sig i ett personcentrerat 
förhållningssätt där faktorer som hälsotillstånd, riskfaktorer och personliga intressen vägs in 
och resulterar i en ordination på fysisk aktivitet. Förskrivning av fysisk aktivitet på recept utförs 
av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, exempel sjuksköterskor, läkare eller 
fysioterapeuter. Förskrivaren ska besitta kunskap om fysisk aktivitet som behandlingsmetod, 
dess riktlinjer, patientens hälsostatus, samt om patientcentrerade samtal. Ordinerad 
träningsform eller aktivitet kan vara organiserad eller utföras självständigt av patienten. 
Aktiviteten ska följas upp för utvärdering och justering efter patientens motivationsgrad och 
behov av stöd. En förutsättning för ökad följsamhet och positiva resultat är att patienten själv 
är motiverad och redo att förändra en livsstil eller ett beteende (Folkhälsomyndigheten, 2011).

Sjuksköterskans ansvar 
Sjuksköterskans huvudområde och specialistkompetens är omvårdnad, vilket präglas av en 
humanistisk syn och syftar till att vårda patienter ur ett hälsofrämjande perspektiv. För att 
möjliggöra stöd för sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete finns en detaljerad 
kompetensbeskrivning som innefattar sex huvudområden, med exempel på personcentrerad 
vård, samverkan i team och evidensbaserad vård. Sjuksköterskan ansvarar själv för att bedriva 
vård utifrån evidensbaserad- och beprövad kunskap, där behandlingsmetoder ska utgå ifrån 
varje enskild individs behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c).

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser vilken innebär att 
uppmärksamma och bemöta patienter och närstående som individer med enskilda behov, 
förväntningar, värderingar och resurser. I vårdmötet är det patienten och dennes berättelse som 
står i fokus, samtidigt som bägge parter bemöter varandra med öppenhet kring varandras 
kunskap. På detta sätt kan både sjuksköterskan, patienten och anhöriga samverka i ett 
partnerskap och vården kan utformas efter samtligas önskan (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017c). Inom den personcentrerade vården är det grundläggande att patienten ska få ta del av 
sin vård genom att göra egna val och ta egna beslut. I samband med sjukdom och ohälsa kan 
det betyda att individer gör val som medför risker, vilket sjuksköterskan måste respektera och 
förhålla sig efter. Huvudsyftet inom den personcentrerade vården är att patienten inte ska 
kännetecknas av sjukdom, utan att sjuksköterskan istället ska hjälpa individen att leva som 
vanligt trots ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskor inom en majoritet vårdverksamheter möter patienter som drabbats av psykisk 
sjukdom, eller som riskerar att drabbas. Därmed ställs det krav på att sjuksköterskan erhåller 
kompetens för att snabbt identifiera och hjälpa utsatta individer. Sjuksköterskan ansvarar för 
att stötta patienter med psykisk sjukdom till att utföra vardagliga aktiviteter för således uppnå 
välbefinnande samt ta till vara på individens egna resurser och stärka den personliga 
utvecklingen (Skärsäter, 2019). Omvårdnadsarbetet leds av sjuksköterskan och därmed ställs 
det krav på kunskap för att möjliggöra att patienter uppnår bästa möjliga hälsotillstånd, samt 
främja till förbättrad och bibehållen hälsa. Målet är att befolkningen ska uppnå välbefinnande 
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och livskvalité oavsett sjukdomstillstånd. För att vården ska optimeras har sjuksköterskan ett 
ansvar att ta hjälp av andra professioner för att komplettera sin kompetens, där det kan innebära 
diagnostisering eller bedömning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). Sjuksköterskan har 
ett ansvar i att följa omvårdnadens etiska dimensioner, samt regler och riktlinjer enligt ICN:s 
etiska kod. Koden innebär att sjuksköterskan ska vårda med respekt för mänskliga rättigheter 
och värderingar oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund och social ställning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b).

Teoretisk förankring
Begreppen som presenteras nedan har valts då det anses relevanta utifrån sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete i relation till individer med psykisk sjukdom.

Känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky som var medicinsk sociolog myntade begreppet “känsla av sammanhang”, 
(KASAM). Begreppet är fundamentet för det salutogena perspektivet och innebär att se till 
hälsans uppkomst, samt att bibehålla hälsa och samtidigt sträva mot förbättring. Salutogenes 
trädde fram under 90-talet inom den medicinska forskningen. Därefter tog även 
sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadsforskningen till sig begreppet. Antonovskys fokus 
låg inte på att se till ohälsans aspekter och sjukdom, patogenes, utan att istället fokusera på 
hälsa och dess ursprung, salutogenes (Gassne, 2008). Upplever en individ KASAM, upplevs 
även hälsa. KASAM innefattar områdena, “hanterbarhet”, “begriplighet” och 
“meningsfullhet”, med syfte att varje individ ska skapa egna förmågor, resurser och strategier 
för att hantera situationer i livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Begriplighet handlar 
om att en människa ska förstå och tolka intryck, hanterbarheten grundar sig i att kunna känna 
tro på sina egna resurser för att således möta livet, både under goda och onda förhållanden. 
Meningsfullhet är begreppets centrala dimension, där målet är att individen ska känna 
motivation och engagemang kring händelser i livet (Wiklund, 2003). 

Utgångspunkten i Antonovskys koncept KASAM grundar sig på intresset att utforska hälsans 
mysterium. Antonovskys syfte var att se de problem som livet utsätter oss för, för att veta om 
det var värda att engagera sig i. KASAM kan delas in i tre stadier; låg, medel och hög. Upplever 
en individ en hög KASAM menar Antonovsky att individen kan möta livet och således uppnå 
välbefinnande och hälsa. En individ som vill stärka sitt KASAM behöver möta olika stressande 
situationer i livet och inte alltid relatera stress till något negativt. Genom detta kan då individen 
utmana och konfrontera sitt inre som leder till en ökad begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet vilket ger känsla av sammanhang. Beroende på vilken KASAM en individ 
upplever kommer svårigheter i livet mötas på olika sätt, hög KASAM gör livets motgångar 
lättare och vice versa (Gassne, 2008). 

Vårdrelation och vårdlidande 
Begreppet vårdrelation kännetecknas av ett möte mellan patient och professionell personal i en 
vårdande situation. En vårdrelation kan bestå av ett kort mötestillfälle som sedan avslutas, eller 
utgöras av en vårdrelation som fortsätter under flera år. Inom den psykiatriska 
vårdverksamheten är det vanligt förekommande att en vårdrelation pågår under en längre 
tidsperiod. En vårdrelation ska vara inbjudande och präglas av närvaro från den vårdgivande 



6

parten (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtidigt är det av vikt att det föreligger en trygghet 
mellan samtliga parter med en ömsesidig tillit till varandras förmågor. Det är vårdarens uppgift 
att se patienten som en unik individ med egna värderingar och viljor (Snellman, 2014). 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån förhållningssättet att patienten är expert inom 
kunskapsområdet gällande den egna kroppen och dess resurser (Skärsäter, 2014). Det är 
essentiellt att etablera en god vårdrelation där patienten upplever att vårdaren besitter ett 
engagemang och intresse för individen och dennes situation. Vårdaren behöver själv besitta en 
medvetenhet om det budskap som utsänds och upplevs av patienten i vårdmötet, där bland 
annat kroppsspråk kan utgöra en avgörande faktor ifall en patient väljer att öppna upp sig eller 
inte. Att patienten bemöts av ett leende och ögonkontakt, istället för det motsatta, kan utgöra 
en stor skillnad i mötets fortsatta skeende (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I motsatsen till vårdrelation ligger begreppet vårdlidande. Vårdlidande betyder att en patient 
upplever lidande, vilket kan uppstå om en vårdrelation mellan vårdgivare och patient 
misslyckas och det hälsofrämjande aspekterna går förlorade. I vårdmötet befinner sig patienten 
i ett underläge inför vårdaren och sjukvården, vilket gör patienten utsatt och sårbar. 
Vårdlidande innebär att patienten upplever sig maktlös, kränkt, inte tagen på allvar eller känner 
sig otrygg i relationen till den som vårdar. Lidande kan medföra att patienten skuldbelägger sig 
själv eller upplever känslor av ångest. Här träder rollen som sjuksköterska in med ansvaret i att 
forma vårdrelationen på ett ömsesidigt sätt (Dahlberg & Segesten, 2010).

Problemformulering 
Trenden i samhället tyder på att antalet fall av psykisk sjukdom ökar, där sjuksköterskor allt 
mer kommer i kontakt med drabbade individer. Psykisk sjukdom har en hög prevalens runtom 
i världen och medför en stor belastning på hälso- och sjukvården.  Dessa individer löper ökad 
risk att dö i förtid i samband med, en i regel, stillasittande livsstil, ohälsosamma levnadsvanor 
i kombination med biverkningar av läkemedel. Samtidigt vittnar forskningen om fysisk 
aktivitets gynnsamma effekter på psykisk hälsa. För att främja hälsa och motverka ohälsa kan 
fysisk aktivitet introduceras och implementeras i patientarbetet inom flertalet 
vårdverksamheter eftersom det är ett enkelt medel att använda, utan biverkningar.

Problemformuleringen lyder därav: Vad har sjuksköterskor för erfarenheter av att främja till 
fysisk aktivitet hos individer med psykisk sjukdom? Är det möjligt att främja till förbättrad 
hälsa via fysisk aktivitet?

Syfte
Syftet med litteraturöversikten är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att främja till 
fysisk aktivitet hos individer med psykisk sjukdom.
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Metod

Design
Detta examensarbete är en litteraturöversikt utifrån Fribergs (2017) beskrivning och är 
baserad på kvalitativa artiklar. Karakteristiska drag för en litteraturöversikt är att finna ett 
problem som ska kartläggas och presenteras, där resultatet illustrerar kunskapsläget inom det 
utvalda området (Friberg, 2017). Induktiv metod har använts, då denna litteraturöversikt utgår 
ifrån att undersöka sjuksköterskors levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017).

Datainsamling
Inledningsvis i arbetet tillämpades en PIO-modell för att strukturera upp datainsamlingen och 
utforma relevanta sökord. PIO står för population, intervention och outcome, med inspiration 
från Rosén (2017). Utifrån PIO-modellen valde författarna ut sökord som adresserade syftet.
 
Tabell 1. Struktur av problemformulering

Population Sjuksköterskor

Intervention Främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom

Outcome Sjuksköterskors erfarenheter

Följande sökord formulerades; sjuksköterska, fysisk aktivitet, psykisk sjukdom och 
erfarenheter. Orden översattes till engelska och resulterade i “nurs*”, “physical activity”, 
“exercise”, “mental disorders”, “mental illness”, “mental health” och “experienc*”. Psykisk 
sjukdom är ett omfattande begrepp, därav utformades tre versioner av sökord för att 
sökresultatet inte skulle utelämna relevanta artiklar. För att specificera sökningen i linje med 
studiens syfte skapades ytterligare sökord, däribland “perspective*” och “promot*” vilka 
utformades för att erhålla en bredare sökning av sjuksköterskans erfarenheter inom valt 
problemområde. Därutöver formulerades sökordet “psychiatric treatment”.

Sökorden kontrollerades i respektive databas ämnesordlista för att säkerställa att korrekta 
termer användes. I PsycINFO användes “Thesaurus”, och i PubMed, “Svensk MeSH”. Vid 
sökning med termer från ämnesordlistor återfinns artiklar innehållande synonymer till det 
ursprungliga ordet. Enligt Karolinska institutet (2020) bör sökord kontrolleras i ämnesordlistor 
i avseende att erhålla ett bredare resultat vid sökning. I enlighet med Karlsson (2017) användes 
funktionen trunkering vid sökning i databaser. Trunkering inkluderar alla förekommande 
böjningar av vald sökterm. För att kombinera sökord användes “AND” som är en boolesk term 
med egenskap att specificera och avgränsa sökningen. Vid användning av “AND” mellan två 
söktermer omfattar resultatet artiklar innehållande båda sökorden. Den booleska termen “OR” 
tillämpades för sin förmåga att öka sökningens sensitivitet (Karlsson, 2017).
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En specialiserad sökning utfördes vid artikelsökning i databaserna PsycINFO och PubMed, där 
funktionen benämns advanced search. Vid en avancerad sökning skrivs uppgifter in i specifika 
fält vilka avgränsar resultatet av artiklar, exempelvis skrivs ämnesord eller årtal in (Karlsson, 
2017). Inledningsvis eftersöktes artiklar i databasen PsycINFO, där fem artiklar var relevanta 
till arbetets syfte. Därefter söktes artiklar i databasen PubMed, varav tre artiklar påträffades. 
En svårighet med att finna kvalitativa artiklar ur sjuksköterskans perspektiv uppdagades och 
sökning via citering på funna artiklar tillämpades i både PsycINFO och PubMed, där ytterligare 
två artiklar upptäcktes. Enligt Karlsson (2017) benämns denna metod som en manuell sökning. 

I det inledande arbetet formulerades ett gemensamt tillvägagångssätt. Samtliga rubriker på de 
artiklar som erhållits efter sökning med valda sökkombinationer synades. Därefter granskades 
abstrakten hos de artiklarna med rubriker relevanta för ämnesområdet. Artiklar med intressanta 
abstrakt granskades i fulltext för att utvärdera dess relevans till arbetets syfte. Totalt valdes tio 
artiklar ut som ansågs ha betydelse för studiens syfte och arbetets resultat.

Urval

Inklusions- och exklusionskriterier
I enighet med Karlsson (2017) tillämpades inklusionskriteriet att samtliga artiklar skulle vara 
peer reviewed, som verifierar kvaliteten. I databasen PsycINFO fanns en kolumn att kryssa i 
som säkerställde ett resultat enbart innehållande studier vilka var peer reviewed. I PubMed 
fanns funktionen inte tillgänglig och artiklarna kontrollerades istället i Göteborgs 
Universitetsbiblioteks sökmotor supersök. Studier på engelska eftersöktes och inkluderades då 
viss relevant forskning visade sig vara på språk som inte författarna bemästrande. Friberg 
(2017) menar emellertid att språkavgränsningar bör göras. Enbart artiklar från de tio senaste 
åren inkluderades för att säkerställa aktuell forskning utifrån nuvarande kunskapsläge. 

Inledningsvis eftersöktes enbart artiklar innehållande sjukdomarna depression och ångest för 
att smalna av valet av psykiatriska sjukdomstillstånd. Sökningarna gav inte ett tillräckligt brett 
resultat, utan majoriteten av artiklarna belyste flertalet psykiska diagnoser, följaktligen valde 
författarna att undersöka psykisk sjukdom i stort. Efter granskning av artiklar exkluderades 
studier där inte fulltext var möjlig att tillgå, där kvaliteten ansågs låg, samt där det förelåg en 
kvantitativ design. Författarna eftersträvade kvalitativa studier vilket efterföljdes i alla valda 
artiklar. I relation till svårigheten att erhålla kvalitativa artiklar ur sjuksköterskans perspektiv, 
inkluderades även artiklar innefattande både sjuksköterskor i kombination med andra 
professioner eller patienter. Författarna har exkluderat allt material där patienter uttalar sig och 
enbart inkluderat information sjuksköterskor uttryckte. 

Analysmetod 
Författarna har valt att använda Fribergs (2017) beskrivning kring tillvägagångssätt för 
dataanalys, som är indelad i fyra steg. Första steget (1) var att båda författarna läste igenom 
artiklarna för att skapa en förståelse för helheten, kontexten och säkerställa att artikeln passade 
in arbetets syfte. Relevanta fynd och korta sammanfattningar formulerades i samråd med 
varandra för att säkerställa att båda författarna tolkat artiklarna likvärdigt. Andra steget (2) i 
analysmetoden var att granska artiklarnas syfte, metod och resultat som överfördes till en tabell 
(se bilaga 3). Detta tillvägagångssätt gav en tydlig överblick inför nästkommande steg i 
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granskningsprocessen och för att strukturera det inhämtade materialet. Tredje steget (3) var att 
söka likheter och skillnader för att kartlägga vad som karaktäriserar varje enskild studie. Detta 
gjordes med hjälp av markeringspennor för att underlätta inför nästkommande steg i processen. 
I det Fjärde steget (4) analyserades artiklarnas resultat och arbetsbegrepp formulerades där 
likvärdigt material sammanställdes. Arbetsbegreppen döptes sedan om och författarna bildade 
slutligen kategorier och subkategorier med sammanställning av det material som analyserats.  

Figur 1. Analysprocessens tillvägagångssätt

Kvalitetsgranskning 
Samtliga artiklar har gemensamt kvalitetsgranskats för att säkerställa att de motsvarade medel 
eller hög kvalitet, detta enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier. 
Granskningsmallen består av frågor i punktform där ett specifikt antal punkter ska uppfyllas 
för att påvisa låg, medel eller hög kvalitetsnivå hos en artikel. Fem artiklar bedömdes erhålla 
hög kvalitet och resterande fem medel kvalitet. De artiklar som ansågs inneha medel kvalitet 
saknade 3–5 av kriterierna utifrån granskningsmallen, eller att författarna bedömde att det fanns 
generella svagheter. Observationerna som sammanställdes var om studierna innehöll ett tydligt 
syfte, en väl beskriven metod, etiska överväganden och om resultatet speglade syftet samt om 
forskarna i studien formulerat en metoddiskussion. 

Forskningsetiska överväganden 
Genom granskning av artiklarna har det säkerställts att nio av tio artiklar godkänts av etiska 
kommittéer och att samtliga deltagare har samtyckt i studierna. Majoriteten av artiklarna har 
presenterat utvecklande etiska resonemang, resterande har kort presenterat detta. Denna 
process, enligt Henricson och Mårtensson (2017), säkerställer en ökad kvalité på studierna och 
lyfter det vetenskapliga värdet. I artikeln där etiskt godkännande uteslutits beskriver forskarna 
att studien godkänts av en dataskydds byrå i Danmark. Forskarna i studien menar att det enligt 
lag inte krävs godkännande från regionkommittén för hälsoforskning i Danmark. Kjellström 
(2017) menar att det huvudsakliga målet för forskningsetik är att värna om deltagarnas 
rättigheter och värde. Respekt för människan och det egna valet är grundläggande inom 
forskningsetiken, där vikt ligger på att medverkande individer i studier ska skyddas från att 
utnyttjas. 
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Förförståelse
Författarna i studien är medvetna om svårigheten med att utesluta eventuell förförståelse till 
valt ämne. Vi anser oss inte besitta någon djupare kunskap om sjuksköterskans kliniska arbete 
med patienter drabbade av psykisk sjukdom. Däremot har vi uppfattningen om att fysisk 
aktivitet försummas som åtgärd av sjuksköterskor i det hälsofrämjande arbetet. Uppfattningen 
baseras på det praktikperioder som utförts under sjuksköterskeprogrammet. 
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Resultat

Efter sammanställning av tio kvalitativa artiklar har fyra huvudkategorier och tio subkategorier 
identifierats. Huvudkategorierna har följaktligen formulerats till: “hinder vid främjandet av 
fysisk aktivitet”, “förbättringsområden”, “strategier för fysisk aktivitet” och “hälsofrämjande 
effekter av fysisk aktivitet”. Samtliga subkategorier presenteras under respektive kategori 
nedan (se figur 2).

Figur 2. Resultatet av kategorier och subkategorier

Hinder vid främjandet av fysisk aktivitet

Tidsbrist 
Enligt sjuksköterskor i flertalet studier föreligger det hinder för att kunna möjliggöra 
främjandet av fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom (Carlbo m.fl., 2018; Erdner 
& Magnusson, 2012; Happell m.fl., 2012; Leyland m.fl., 2018; Lundström m.fl., 2020; Møller 
m.fl., 2020; Verhaeghe m.fl., 2013). Sjuksköterskor beskrev att den dagliga avsatta tiden för 
hälsofrämjande aktiviteter inte var tillräcklig (Carlbo m.fl., 2018; Møller m.fl., 2020; 
Verhaeghe m.fl., 2013). Att stötta och motivera patienter till fysisk aktivitet var en tidskrävande 
uppgift som inte prioriterades i den dagliga vården (Leyland m.fl., 2018; Møller m.fl., 2020; 
Verhaeghe m.fl., 2013). Sjuksköterskor menade att det emellanåt inleddes en 
förändringsprocess tillsammans med patienten, där en kort tidsperiod förhindrade uppföljning 
och överlämning till annan vårdpersonal när patienten lämnade sjukhuset (Møller m.fl., 2020). 
I studien av Carlbo m.fl. (2018) förklarade sjuksköterskorna att läkare inte tillät patienter röra 
sig utanför avdelningen på egen hand utan närvaro av vårdpersonal. En patient fick enbart 
möjlighet att springa i 15 minuter eftersom sjuksköterskan inte hade mer avsatt tid för aktivitet 
(Carlbo m.fl., 2018). Som följd av tidsbristen upplevde sjuksköterskorna sig otillräckliga, 
vilket bidrog till en inre stress som var svår att hantera (Carlbo m.fl., 2018; Møller m.fl., 2020). 
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Motivationssvårigheter
Sjuksköterskor menar att det förelåg bristande motivation hos patienterna vilket försvårade 
möjligheten att förändra ohälsosamma levnadsvanor och förmå dem att bli mer fysiskt aktiva 
(Carlbo m.fl., 2018; Happell m.fl., 2012; Leyland m.fl., 2018; Verhaeghe m.fl., 2013). 
Sjuksköterskor uppfattade att de motiverande svårigheterna grundade sig i biverkningar från 
läkemedel (Verhaeghe m.fl., 2013). Samtidigt hade en majoritet av patienterna låga 
energinivåer som följd av sin grundsjukdom (Erdner & Magnusson, 2012; Verhaeghe m.fl., 
2013). Sjuksköterskor beskrev vidare att flertalet individer hade tendenser att dra sig undan och 
bli reserverade från sin omgivning, vilket bidrog till att patienterna bland annat upplevde 
känslor av ensamhet (Erdner & Magnusson, 2012). Ensamhet och otillräcklig stöttning från det 
sociala nätverket menade sjuksköterskorna försvårar patientens möjligheter till att upprätthålla 
förändringar för ett mer hälsosamt levnadssätt. Den uteblivna stöttningen från närstående 
resulterade i att patienterna istället sov under dagtid och levde ett stillasittande liv (Lundström 
m.fl., 2020). 

Ytterligare faktorer som sjuksköterskor ansåg försvåra det motiverande arbetet var att 
patienterna hade bristfällig kunskap om sin sjukdom och sitt hälsotillstånd (Erdner & 
Magnusson, 2012; Lundström, 2020). Patienter hade även bristande kunskap kring innebörden 
av ett hälsosamt liv och riskerna med en ohälsosam livsstil (Carlbo m.fl., 2018; Lundström, 
2020). Sjuksköterskor förklarade att det stundvis ansågs meningslöst att motivera patienterna 
till hälsofrämjande aktiviteter, då individerna var svårt psykiskt sjuka och därmed inte 
tilltalades av fysisk aktivitet som behandlingsmetod (Leyland m.fl., 2018; Møller m.fl., 2020). 
Svårigheter med att motivera patienter till aktivitet beskrevs som ett dilemma för 
sjuksköterskorna eftersom det ligger i deras profession att arbeta hälsofrämjande (Møller m.fl., 
2020).

Stigmatisering och utsatthet
Sjuksköterskor beskrev att samhället präglas av stigmatisering kring individer med psykisk 
sjukdom, där syn på och attityder mot patienterna försvårade sjuksköterskornas arbete med att 
motivera och inspirera till aktivitet (Matthews m.fl., 2021; Verhaeghe m.fl., 2013). 
Sjuksköterskor ansåg att stigmatiseringen bidrog till att patienterna inte upplevde sig 
integrerade i träningsmiljöer (Matthews m.fl., 2021). Samtidigt som det försvårade 
sjuksköterskornas roll i att motivera patienterna till att söka sig till idrottsklubbar och 
organisationer (Verhaeghe m.fl., 2013).  Ett flertal individer var bosatta på landsbygden och i 
socialt utsatta områden där de levde under fattigdom, vilket hindrade patienterna att ta sig till 
träningsanläggningar (Happell m.fl., 2012; Verhaeghe m.fl., 2013). I studien av Happell m.fl. 
(2012) beskrevs det att en majoritet patienter hade ekonomiska svårigheter vilket bidrog till att 
det inte kunde betala transportkostnader. Individerna hade varken pengar till lokaltrafik eller 
tillgång till egen bil. Geografiska barriärer benämns även, där miljö och klimat utgjorde 
faktorer som hindrade patienterna från att träna. En sjuksköterska i studien av Happell m.fl. 
(2012) beskrev att det kändes svårt att motivera denna patientgrupp. Samtidigt menar 
sjuksköterskorna i studien av Leyland m.fl. (2018) att alla individer inte är lämpade för att vara 
fysiskt aktiva, då det kan medföra att individerna utsätter sig själva och sin omgivning för 
onödig fara med hänsyn till den psykiska diagnosen. 
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Förbättringsområden

Sjuksköterskors kunskapsbehov
Sjuksköterskor uppgav att de inte hade tillräcklig kompetens om fysisk aktivitet som en 
hälsofrämjande åtgärd i patientarbetet (Leyland m.fl., 2018; Lundström m.fl., 2020; Møller 
m.fl., 2020). Att erbjuda patienter med psykisk sjukdom utbildning om fysisk aktivitet ansågs 
som en väsentlig del i rollen som sjuksköterska, vilket försvårades av en bristande kunskap 
kring rådgivning om livsstilsförändringar (Lundström m.fl., 2020). Det förelåg även en 
osäkerhet runt utformningen av träningsprogram specifikt inriktade till varje enskild patient, 
vilket bidrog till att sjuksköterskorna upplevde känslor av otillräcklighet och ställdes inför 
dagliga utmaningar (Møller m.fl., 2020). För att främja hälsa hos individer med psykiska 
problem ansåg sjuksköterskorna sig behöva mer information om hälsa och ohälsans olika 
aspekter (Lundström m.fl., 2020; Møller m.fl., 2020). I studien av Carlbo m.fl. (2018) beskrev 
sjuksköterskorna en osäkerhet kring fysisk aktivitet som del i vårdandet av patienter med 
schizofreni och uppgav sig vara i behov av ytterligare kunskap om fysisk aktivitet och 
förskrivning av fysisk aktivitet på recept.

Organisationens utvecklingsbehov
Sjuksköterskor beskrev att flera vårdverksamheter inte hade tillräcklig finansiering eller 
resurser för att möjliggöra främjande av fysisk aktivitet i den mån som krävdes för att bemöta 
patienternas behov (Carlbo m.fl., 2018; Happell m.fl., 2012; Leyland m.fl., 2018; Møller m.fl., 
2020; Sørensen m.fl., 2020). Sjuksköterskor uttryckte en brist på personal som en faktor inom 
vårdorganisationen vilken behöver förbättras (Lundström m.fl., 2020; Matthews m.fl., 2021; 
Sørensen m.fl., 2020). I studien av Lundström m.fl. (2020) uppgav sjuksköterskorna att 
organisationen behöver satsa på mer personalresurser och tilldela sjuksköterskor mer tid med 
patienterna för att möjliggöra ett hälsofrämjande arbete. Fortsättningsvis förklarade 
sjuksköterskorna att det även bör finnas en struktur i uppgifterna för att varje vårdgivare ska 
ha kunskap om deras ansvarsområde, annars föreligger en risk för tvivel i vem som ska göra 
vad. Genom att formulera tydliga riktlinjer inom organisationen möjliggör det att samtliga 
inom verksamheten har ett hälsofrämjande fokus som kan resultera i en mer jämlik vård. 

Sjuksköterskor beskrev att det har skett en förändring kring aktiviteter, förr fanns det fler 
aktivitetsval som möjliggjorde att fler patienter rörde på sig (Carlbo m.fl., 2018). Samtidigt har 
även tillgången till träningslokaler dragits ner och sjuksköterskor menar att det krävs mer 
finansiering för att öka möjligheten till att kunna främja till rörelse (Leyland m.fl., 2018). Det 
råder dock tvivel om organisationerna, ekonomiskt sätt, kommer prioritera finansiering av 
tränare med specialistkompetens inom fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna tror istället att den 
ordinarie personalen får ansvara över patienternas aktiviteter (Sørensen m.fl., 2020). 
Sjuksköterskor uppgav att forskning om fysisk aktivitet som en evidensbaserad behandling inte 
diskuterades inom slutenvården, samt att fysisk aktivitet inte initieras av läkare som 
behandlingsmetod. Utfallet blev att fysisk aktivitet inte ansågs som en relevant behandling att 
tillämpa i vården av individer med psykisk sjukdom (Carlbo m.fl., 2018). Møller m.fl. (2020) 
och Sørensen m.fl. (2020) beskrev även i sina studier att fysisk aktivitet konkurrerades ut eller 
valdes bort mot andra behandlingsmetoder med avseende på rådande behandlingsriktlinjer. 
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Strategier för fysisk aktivitet

Att inta ett holistiskt synsätt 
Happell m.fl. (2012), Lassenius m.fl. (2014) och Lundström m.fl. (2020) menar att patienter 
med psykisk sjukdom bör vårdas ur ett helhetsperspektiv, där främjandet till fysisk aktivitet 
ska utgå ifrån varje enskild individs förutsättningar. Sjuksköterskor i studien av Happell m.fl. 
(2012) beskrev att en merpart av patienterna med psykisk sjukdom samtidigt lider av 
samsjuklighet, där den fysiska smärtan tar över förmågan att prioritera den psykiska 
sjukdomen. Sjuksköterskorna syftar därmed på att den fysiska och psykiska hälsan hänger ihop 
och att fokus ska ligga på att uppmärksamma hela individen och inte enbart se den psykiska 
sjukdomen (Happell m.fl., 2012; Lundström m.fl., 2020). Här menar sjuksköterskor emellertid 
på att en konflikt uppstår, att arbeta personcentrerat och holistiskt är en svårighet eftersom det 
inte går att tvinga en patient till aktiviteter eller hälsoförändringar (Møller m.fl., 2020). Även 
om sjuksköterskor involverar individen och ser potentiella förmågor är det i slutänden patienten 
själv som måste tro på sin inre vilja att förändra en livsstil och bli fysiskt aktiv (Lundström 
m.fl., 2020). Sjuksköterskorna i studien av Erdner och Magnusson (2012) beskrev betydelsen 
av att tala med patienter om sin sjukdom, men även om sin självkänsla, välbefinnande och 
uppfattning om den egna hälsan. Enligt Møller m.fl. (2020) öppnar det upp för ett gott 
förhållande mellan patient och sjuksköterska och är hörnstenen vid vårdandet av patienter med 
psykisk sjukdom (Møller m.fl., 2020). Att inta ett helhetsperspektiv och interagera med 
individen öppnar upp för ömsesidighet och minimerar klyftan mellan sjuksköterska och patient 
(Carlbo m.fl., 2018). 

Motiverande strategier 
I rollen som sjuksköterska ingår det att motivera och stötta individer till att genomföra 
livsstilsförändringar och få hälsosammare levnadsvanor via fysisk aktivitet (Happell m.fl., 
2012; Lassenius m.fl., 2014; Lundström m.fl., 2020). Sjuksköterskor anser att det krävs 
rådgivning om de positiva effekterna med fysisk aktivitet, en hälsosammare livsstil samt 
eventuella hälsorisker med en inaktiv vardag, för att locka fram motivation hos patienterna 
(Happell m.fl., 2012; Lundström m.fl., 2020). Att genuint visa intresse och motivera 
patienterna till att se möjligheter i sin situation, istället för att fokusera på faktorer som 
förhindrar utförandet av aktivitet, beskrivs som motiverande strategier (Lassenius m.fl., 2014; 
Verhaeghe m.fl., 2013). Vidare beskrev sjuksköterskorna i Lundström m.fl. (2020) att en 
motiverande strategi är att inkludera närstående som en stöttande part. Att som sjuksköterska 
strategiskt anpassa den fysiska aktiviteten ökar förutsättningen för att en livsstilsförändring 
efterlevs (Lundström m.fl., 2020). Det kan innebära att uppmuntra patienten till enklare 
aktiviteter som att ta en längre promenad än vanligtvis till affären (Lassenius m.fl., 2014). 

För att organisera träningsmöjligheter och utomhusaktiviteter beskrev sjuksköterskor att de 
behövde “böja” på regler och avvika från rådande riktlinjer. Detta var en möjlighet för att 
bevara en god relation med patienten och samtidigt ge vård (Møller m.fl., 2020). 
Sjuksköterskor betonade vikten av att vårdgivare besitter ett eget engagemang och själva tror 
på fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Flertalet sjuksköterskor beskrev att stöd från andra 
professioner var väsentligt för att långsiktigt kunna implementera fysisk aktivitet i 
patientarbetet (Sørensen m.fl., 2020). Sjuksköterskorna ansåg även att patienter skulle infinna 
ett större förtroende om det fanns experter inom området (Leyland m.fl., 2018).
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Hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet

Minskade psykiska problem hos patienterna
Sjuksköterskor i flertalet studier uppgav att fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter på 
patienters mentala hälsa och bidrar till både förbättrat välbefinnande och ökad livskvalitet. 
Symtom kopplade till den psykiska diagnosen visade sig förbättras hos majoriteten av 
individerna som utförde fysisk aktivitet (Erdner & Magnusson., 2012; Leyland m.fl., 2018; 
Lundström m.fl., 2020; Matthews m.fl., 2021; Sørensen m.fl., 2020; Verhaeghe m.fl., 2013). 
Exempelvis beskrev sjuksköterskor att patienterna upplevde sänkta ångestnivåer, förbättrad 
sömn, viktnedgång, sänkt medicinering och ett ökat självförtroende (Erdner & Magnusson., 
2012; Leyland m.fl., 2018; Lundström m.fl., 2020; Matthews m.fl., 2021; Sørensen m.fl., 
2020). 

Träning ansågs även vara en meningsfull sysselsättning i patienternas vardag (Erdner & 
Magnusson, 2012; Lassenius m.fl., 2014). Där fysisk aktivitet uppgavs distrahera patienterna 
från sin sjukdom (Leyland m.fl., 2018; Verhaeghe m.fl., 2013). Sjuksköterskor menade att 
aktivitet möjliggjorde att patienterna stundvis kunde släppa tankarna på sjukdomen och befria 
sinnet från mörka tankemönster (Matthews m.fl., 2021; Sørensen, m.fl., 2020). 

Fysisk aktivitet i grupp skapade känsla av sammanhang
I flera studier beskrevs fördelar med att motivera patienter till aktiviteter tillsammans med 
andra. Exempelvis stärktes känslan av tillhörighet (Carlbo m.fl., 2018; Lassenius m.fl., 2014; 
Lundström, m.fl., 2020; Matthews m.fl., 2021; Sørensen m.fl., 2020). Sjuksköterskor menade 
att patienter med psykisk sjukdom ofta behöver känna att de är en del av ett sammanhang, 
vilket kan uppnås genom fysisk aktivitet tillsammans med andra (Matthews m.fl., 2021). Att 
främja fysisk aktivitet i grupp skapade möjlighet för patienterna att dela med sig av 
erfarenheter, kunskap och ge varandra stöttning (Lundström, m.fl., 2020). Samtidigt förklarar 
sjuksköterskor i studierna av Carlbo m.fl. (2018), Lassenius m.fl. (2014) och Sørensen m.fl. 
(2020) att det är en fördel om vårdpersonalen är aktiva tillsammans med patienten, då det 
stärker relationen mellan parterna. Sjuksköterskor menar att gemensam träning bidrog till 
positiva följder eftersom maktskillnader planades ut och patienterna upplevde sig sedda och 
betydelsefulla (Carlbo m.fl., 2018). Detta möjliggjorde även patientkännedom om individens 
förmågor och resurser för att anpassa den fysiska aktiviteten utifrån hur deras psykiska problem 
manifesterades (Lassenius m.fl., 2014). 

Fysisk aktivitet som omvårdnadshandling
Sjuksköterskor förklarade att rådgivning om fysisk aktivitet anses gynnsamt i det 
hälsofrämjande patientarbetet och var en behandlingsmetod med positiva effekter på patienters 
hälsa (Leyland m.fl., 2018; Sørensen m.fl., 2020). I studien av Lundström m.fl. (2020) uttryckte 
sjuksköterskor sig ha goda kunskaper om fysisk aktivitet på recept och hur det ska förskrivas 
för att möjliggöra att individer får rätt utformad aktivitet. Fortsättningsvis beskrev 
sjuksköterskorna sin uppskattning till instruktörer med kompetens inom fysisk aktivitet 
(Leyland m.fl., 2018; Sørensen m.fl., 2020). Utomstående tränare behandlade patienterna som 
individer utan sjukdom eftersom dem inte hade kunskaper om deras sjukdomstillstånd eller 
behandling. En önskan som förelåg hos sjuksköterskorna var att mer fysisk aktivitet skulle 
implementeras i behandlingen av patienter med psykiatriska diagnoser (Sørensen m.fl., 2020). 
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Diskussion 

Metoddiskussion

Design
I denna studie har en litteraturöversikt tillämpats som metod med syfte att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos individer med psykisk sjukdom. 
En litteraturöversikt ska redogöra för forskning inom valt problemområde (Rosén, 2017), vilket 
har sammanställts och presenterats och bör därmed ses som en styrka. En alternativ metod hade 
varit att genomföra en intervjustudie med likvärdigt syfte. En kort tidsram och rådande pandemi 
uteslöt dock den möjligheten. 
 

Datainsamling och urval
Inledningsvis valdes ett syfte kopplat till sjukdomarna depression och ångest, där artiklar 
eftersöktes utifrån en skapad PIO-modell. Resultatet av artiklar visade på ett otillräckligt antal 
i relation till litteraturöversiktens storlek. I enlighet med Henricson (2017) kan det anses som 
en svaghet i arbetet då tiden för artikelsökning till det slutgiltiga syftet blev kortare än planerat. 
Ovanstående faktor upptäcktes relativt tidigt i processen vilket medförde att ett nytt syfte 
formulerades utifrån psykisk sjukdom i stort och en ny PIO-modell framställdes (se tabell 1). 

För att erhålla en bredare sökning användes två databaser. PubMed som riktar sitt fokus inom 
omvårdnad och PsycINFO med inriktning inom psykologi och likartade discipliner (Willman 
m.fl., 2016). I relation till valt problemområde är två databaser inom omvårdnad tillräckligt 
och stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 2017). Sökningar utfördes i ytterligare databaser 
för att undersöka om mer material kunde inhämtas, detta utan resultat. Avgränsningen peer 
reviewed implementerades i PsycINFO, vilket i PubMed säkerställdes genom att eftersöka 
artikeln i Göteborgs sökmotor supersök. Detta möjliggjorde att alla valda artiklar erhöll god 
vetenskaplig kvalitet och stärker enligt Henricson (2017) litteraturöversiktens tillförlitlighet. 
Artiklar publicerade inom en tidsram på tio år inkluderades, med avsikt att erhålla aktuell- och 
uppdaterad forskning vilket stärker studiens resultat och relevans för nutida sjukvård 
(Östlundh, 2017). Författarna valde att inte avgränsa studien till specifik sjukhusavdelning eller 
särskild verksamhet, med anledning att syftet blivit för snävt. Valt syfte riktar sig till 
sjuksköterskeyrket i allmänhet, fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd, samt psykisk 
sjukdom i stort.

Författarna upplevde svårigheter med att erhålla träffsäkra sökord, som varken resulterade i ett 
för snävt eller för brett resultat. Ett större antal sökträffar godkändes slutligen i databasen 
PsycINFO där fem artiklar påträffades med valda sökord (se bilaga 2). Via sökning med sökord 
återfanns åtta artiklar. Två artiklar påträffades genom implementering av manuell sökning, som 
enligt Karlsson (2017) innebär att artiklar eftersöks via funktionen citering på redan erhållna 
studier. Manuell sökning användes utöver enbart sökning i databaser och gav möjligheten att 
finna relevanta artiklar som inte anträffades med utvalda sökord. Litteraturöversikten bygger 
på tio artiklar av kvalitativ metod som är gynnsamt när människors upplevelser eller 
erfarenheter undersöks (Henricson & Billhult, 2017). Samtliga artiklar baseras på intervjuer 
som metod för datainsamling, vilket går i enlighet med kvalitativ metod. Författarna anser att 
användning av artiklar med intervjuer som datainsamlingsmetod är gynnsamt för studiens 
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resultat, eftersom intervjuer ger detaljerade och informationsrik data med goda förutsättningar 
för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte. Användning av kvalitativa artiklar bedöms 
därmed som lämpligt för att besvara syftet och kan ses som en styrka, då Rosén (2017) menar 
att ett examensarbete bör avgränsas och enbart innehålla ett metodval. 

Dataanalys
Under dataanalysen granskades artiklarna gemensamt enligt Fribergs (2017) fyra analyssteg 
(se figur 1). Under analysmetoden uppdagades och diskuterades artiklarnas styrkor och 
svagheter. Henricson (2017) menar att en gemensam granskning stärker tillförlitligheten då 
sannolikheten för ett sanningsenligt resultat ökar. Det analyserade resultatet genererade fyra 
kategorier och tio subkategorier, då artiklarna belyste flera teman som ansågs relevanta att 
framhäva. 

Kvalitetsgranskning
Artiklarna som återfanns genom manuell sökning hanterades på likvärdigt sätt som resterande 
artiklar, genom noggrann bearbetning och kvalitetsgranskning. Fem artiklar ansågs vara av hög 
kvalitet och resterande hälften av medel kvalitet, vilket anses styrka litteraturöversiktens 
trovärdighet och kvalitet. Enligt Lincoln och Guba (1985) är det en styrka om en utomstående 
part som exempelvis en handledare granskar arbetets analysmetod och resultat, vilket har 
efterlevts i denna litteraturöversikt. 

Att enbart erhålla studier riktade ur sjuksköterskans perspektiv var problematiskt då ett stort 
antal artiklar även utgick från patientens eller andra professioners synvinkel. Artiklar ur enbart 
patientens perspektiv exkluderades under granskningsprocessen. Fyra artiklar där både 
sjuksköterskor och andra professioner medverkade inkluderades, samt två artiklar med både 
patienter och sjuksköterskor. Att acceptera artiklar innehållande andra perspektiv än 
sjuksköterskan kan anses sänka kvaliteten i denna litteraturöversikt. I relation till brist på 
kvalitativa artiklar godtogs även en studie med enbart en medverkande sjuksköterska. För att 
motivera till artiklarnas relevans menar författarna att informationsrikt innehåll återfanns i 
samtliga artiklar och att studierna svarade på arbetets syfte. Valda artiklar erhöll hög eller 
medel kvalitet, där implementering av en kvantitativ studie av lägre kvalité istället hade 
försämrat arbetet som helhet.

Forskningsetiska överväganden
Majoriteten av artiklarna har beaktat etiska aspekter och framfört etiska resonemang, vilket 
ökar trovärdigheten då Kjellström (2017) menar att alla valda artiklar ska föra etiska 
resonemang som är en central del inom forskning. Kjellström (2017) belyser att studier där 
etiska resonemang förts visar på att forskarna har beaktat deltagarnas integritet. Artikeln av 
Møller m.fl. (2020) är undantaget då forskarna beskriver att studien godkänts av annan part. 
Studien inkluderades eftersom den uppfyller inklusionskriterierna, samt att forskarna i 
artikeln hävdat att det enligt dansk lag inte krävdes etiskt godkännande. 
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Förförståelse
Genomgående under arbetsprocessen har författarna eftersträvat att utesluta förförståelsen och 
har diskuterat denna, som Priebe och Landström (2017) menar ökar resultatets tillförlitlighet. 
En nackdel är att egna värderingar kan genomsyras och det kan uppstå svårigheter i att 
bibehålla ett objektivt synsätt. Att medvetandegöra förförståelsen är betydande då Henricson 
(2017) menar att den är svår att förbise.

Generaliserbarhet
För att en studie ska anses generaliserbar menar Priebe och Landström (2017) att resultatet i 
arbetet är giltigt och går att överföra på människor och situationer utanför studien. 
Litteraturöversiktens resultat kan enligt författarna anses överförbar till svensk sjukvård, i 
samband med att studierna är utförda i utvecklade länder och har en samhällsstruktur liknande 
Sveriges. Exempelvis länder som Australien, Irland, Belgien, Norge, Danmark och England. I 
samband med att fyra av tio artiklar är genomförda i Sverige, menar Henricson (2017) att det 
påvisar en ökad tillförlighet, samt stödjer generaliserbarheten till svensk sjukvård. 

För att kunna överföra resultatet globalt, krävs det att sjuksköterskor i utsatta länder inkluderas 
och undersöks. Trots att likartade teman kring sjuksköterskors erfarenheter dök upp i studierna, 
behövs mer forskning med större studier för att generaliserbarheten ska kunna överföras på 
sjuksköterskor över hela världen. 

Resultatdiskussion
Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter vid främjandet 
av fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom. Resultatet bygger på fyra 
huvudkategorier; “hinder vid främjandet av fysisk aktivitet”, “förbättringsområden”, 
“strategier för fysisk aktivitet” och “hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet”. Nedan 
kommer huvudfynden från respektive kategori att presenteras och diskuteras.

I resultatet presenteras barriärer som försvårar sjuksköterskans roll i att motivera patienter till 
aktivitet. Barriärerna gestaltar sig i form av motivationsbrist, stigmatisering och tidsbrist. Att 
motivera individer med psykisk sjukdom kan vara en utmaning för sjuksköterskan, vilket 
presenteras i studien av Møller m.fl. (2020), där sjuksköterskor förklarar att flertalet patienter 
ansågs för sjuka för att kunna utföra aktiviteter. Ovanstående resultat kan tyda på att 
sjuksköterskan upplever en inre konflikt eftersom det ligger i yrkesrollen att främja hälsa. Att 
patienter har bristande kunskap om hälsosamma levnadsvanor och vad ohälsa kan generera 
utgjorde ytterligare en svårighet i det motiverande arbetet. Dilemmat återkom även i samband 
med en föreliggande stigmatisering i samhället mot patienter med psykisk sjukdom. 
Stigmatiseringen bidrog till att patienter inte kände sig bekväma att medverka i aktiviteter på 
offentliga anläggningar (Matthews m.fl., 2021; Verhaeghe m.fl., 2013). Liknande känslor 
beskrivs i en tidigare studie av Cullen och McCann (2015) där patienterna själva uttrycker en 
osäkerhet att ta sig till okända platser i samhället. Författarna anser att individer med psykisk 
sjukdom är en utsatt patientgrupp, därav krävs det att ett personcentrerat förhållningssätt 
appliceras genom att anpassa fysisk aktivitet efter patienternas egna bekvämligheter, förmågor 
och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Resultatet tyder på att flertalet vårdverksamheter inte erbjuder tillräcklig finansiering för att 
möjliggöra främjande av fysisk aktivitet (Carlbo m.fl., 2018; Happell m.fl., 2012; Leyland 
m.fl., 2018; Møller m.fl., 2020; Sørensen m.fl., 2020). Personalbrist pekas ut som en central 
aspekt som försämrade möjligheten att erbjuda patienter tillgång till fysisk aktivitet. Precis som 
i studien av Lundström m.fl. (2020) anses personalbrist och otillräckliga resurser vara 
grundläggande faktorer att åtgärda för att möjliggöra att fysisk aktivitet blir en självklar åtgärd 
i det hälsofrämjande arbetet. Samtidigt behöver organisationer struktureras upp med tydligare 
riktlinjer kring aktivitet för att generera en ökad medvetenhet hos samtliga personer i 
vårdkedjan. Ett eftersträvade mål bör vara att implementera och diskutera fysisk aktivitet som 
en evidensbaserad åtgärd i alla vårdmöten med patienter drabbade av psykisk sjukdom. 

När det råder personalbrist och otillräcklig finansiering kan det uppstå dilemman, vilket innebär 
att sjuksköterskan inte kan arbeta i enlighet med sin yrkesroll där målet är att främja hälsa och 
motverka ohälsa hos befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). I studierna av 
Møller m.fl. (2020) och Sørensen m.fl. (2020) beskriver sjuksköterskor att fysisk aktivitet 
konkurreras ut av andra behandlingsmetoder. Det är förundransvärt hur aktivitet kan 
bortprioriteras, när forskning visar på fysisk aktivitets likvärdiga effekt som antidepressiva 
läkemedel vid mild och måttlig depression. En gynnsam behandlingsmetod som framhävs av 
Folkhälsomyndigheten (2011) är att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR®). 
Sjuksköterskorna i studierna av Leyland m.fl. (2018), Lundström m.fl. (2020) och Sørensen 
m.fl. (2020) uttrycker en positiv inställning till fysisk aktivitet i det hälsofrämjande 
patientarbetet. Fysisk aktivitet på recept bör därmed implementeras och uppmärksammas 
ytterligare inom sjukvården och inte minst inom den psykiatriska vårdverksamheten. För att 
möjliggöra implementering av fysisk aktivitet bör sjuksköterskans fokus ligga på att 
upprätthålla en god vårdrelation med sina patienter. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 
det väsentlig att vårdaren visar intresse och närvaro i vårdmötet med patienten. Precis som i 
andra vårdverksamheter anser författarna det särskilt viktigt att vara tillmötesgående med 
individer drabbade av psykisk sjukdom och införa trygghet för att individen ska bli öppen och 
medgörlig till en livsstilsförändring. Lyckas inte sjuksköterskan upprätthålla en god 
vårdrelation riskerar patienten att uppleva sig åsidosatt och maktlös, vilket kan leda till 
vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I studien av Carlbo m.fl. (2018) uppmärksammades det att fysisk aktivitet inte diskuteras som 
behandlingsmetod inom den psykiatriska slutenvården, vilket kan anses som en bristande 
faktor hos organisationen såväl som hos den enskilda sjuksköterskan. Verksamheter bör 
eftersträva att uppdatera sin personal med aktuell evidensbaserad kunskap, samtidigt som det 
står i ICN:s etiska kod att sjuksköterskan aktivt ska utveckla sin kunskapsbas med 
evidensbaserad fakta (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskor i flertalet studier 
anser sig ha en bristande kunskap kring fysisk aktivitet som behandlingsmetod (Leyland m.fl., 
2018; Lundström m.fl., 2020; Møller m.fl., 2020). Ovanstående tyder på att finns ett behov av 
undervisning kring fysisk aktivitet i utbildningsplanen för utbildningen till sjuksköterska. 

Resultatet visar på vikten av att inta ett holistiskt synsätt där hela individen ska beaktas och 
inte enbart se till sjukdomstillstånd (Happell m.fl., 2012; Lassenius m.fl., 2014; Lundström 
m.fl., 2020). I enighet med Skärsäter (2014) anses en viktig aspekt inom sjuksköterskeyrket 
vara att se till varje patients egna hälsomål, där individens kunskap om den egna kroppen och 
dess möjligheter tas i beaktning. Svårigheter för sjuksköterskan uppstår då ett flertal individer 
har somatisk problematik, vilket vanligtvis resulterar i att patienten väljer att inte delta i 
aktiviteter (Happell m.fl., 2012). En konflikt kan därmed uppstå hos sjuksköterskan då 
implementering av fysisk aktivitet inte blir genomförbar, i samband med att patientens egna 
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beslut kring sin vård behöver respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Detta stärks 
även i en tidigare studie av Lassenius m.fl. (2013), där patienterna beskriver hur den fysiska 
aktiviteten upplevs farlig i relation till en bristande tillit till sin kropp i kombination med fysiska 
besvär. 

I studien av Lundström m.fl. (2020) beskrivs vikten av att inkludera anhöriga som en strategi 
för att motivera till fysisk aktivitet. Samtidigt beskriver sjuksköterskorna i Sørensen m.fl. 
(2020) att ett tvärprofessionellt arbete är väsentligt för att möjliggöra fysisk aktivitet som 
behandlingsmetod till patienter med psykisk sjukdom. Ovanstående resultat kan tyda på vikten 
av samarbetet mellan sjuksköterskan, närstående och andra professioner för att uppnå bästa 
möjliga vård för den enskilda patienten. Påståendet stärks av svensk sjuksköterskeförening 
(2017c) som menar att teamarbete möjliggör att samtliga parters kompetenser kompletteras. 
Det går i linje med den personcentrerade vården där närstående anses vara en viktig komponent 
att inkludera i sjuksköterskans och patientens partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017c). 

Ett uppmärksammat fynd i resultatet var att sjuksköterskorna i studien av Møller m.fl. (2020) 
beskriver sig behöva frångå gällande riktlinjer kring träningsmöjligheter, och hur det krävdes 
för att vårdrelationen skulle upprätthållas. När verksamhetens regelverk behöver frångås för att 
upprätthålla en god vård kan en inre konflikt uppstå hos sjuksköterskor. Enligt ICN:s etiska 
kod ska sjuksköterskan alltid arbeta i enlighet med verksamhetens riktlinjer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Resultatet ovan tyder på att psykiatriska vårdverksamheter 
behöver se över rådande riktlinjer, för att inte utsätta sjuksköterskor för stress och för att fysisk 
aktivitet ska bli en otvivelaktig metod att tillämpa.

Litteraturöversiktens resultat tyder på att sjuksköterskor märkte en signifikant minskning av 
patienternas psykiska problem när dem var fysiskt aktiva, med ett bättre välbefinnande och 
ökad livskvalité. I studierna av Erdner & Magnusson (2012) och Lassenius m.fl. (2014) 
framkommer det att fysisk aktivitet anses utgöra en meningsfull sysselsättning i individernas 
vardag. Sjuksköterskornas uppfattning stärks av resultatet i studien av Cullen & McCann 
(2015), där patienterna själva uttrycker ett ökat mentalt välbefinnande efter avslutad aktivitet. 
Det kan därmed anses att sjuksköterskorna i studierna har arbetat i enlighet med 
kompetensbeskrivningen, där patienter ska uppnå hälsa och välbefinnande oavsett 
sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). 

Att motivera till aktivitet i grupp eller tillsammans med sjuksköterskor bidrog till positiva 
effekter. I studien av Carlbo m.fl. (2018) speglade resultatet att när sjuksköterskor och annan 
utbildad personal medverkade under aktiviteten minskade klyftan mellan patient och 
vårdgivare. Att sjuksköterskan kan bidra till att maktskillnader planas ut går i enlighet med  en 
av sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, där det eftersträvade målet är att 
patient och vårdgivare tillsammans bildar ett team (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). 
Sjuksköterskorna i studien av Matthews m.fl. (2021) beskriver att patienterna upplevde en 
känsla av sammanhang när dem tränade med andra. Ovanstående resultat kan kopplas till 
begreppet KASAM, vilket tyder på att patienterna upplever känslor av meningsfullhet och får 
ökad förståelse för sitt sjukdomstillstånd (Gassne, 2008). Det är önskvärt om fler individer med 
psykisk sjukdom upplever KASAM, och målet inom vårdverksamheter bör vara att majoriteten 
patienter upplever meningsfullhet i sin situation. Då resultatet visar på att träning kan bidra till 
att individer upplever känsla av sammanhang, styrker det fysisk aktivitets relevans inom den 
psykiatriska vården såväl som inom andra vårdverksamheter.
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Kliniska implikationer
Resultatet visar att det föreligger svårigheter med att motivera individer med psykisk sjukdom 
till att bli fysiskt aktiva. Samtidigt speglar resultatet vikten av att arbeta personcentrerat och 
utgå ifrån varje enskild individs förutsättningar. Målet inom all vårdverksamhet bör vara att 
sjuksköterskor innehar tankesättet att alltid eftersträva implementering av fysisk aktivitet i 
vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. Tillämpningen kan ske enbart via information 
eller genom organiserade aktiviteter. Om fysisk aktivitet kontinuerligt tillämpas som en del i 
omvårdnadsarbetet minskar risken att patienter med mildare psykiska åkommor utvecklar 
svårare symtom. Där svårare psykisk sjukdom föreligger kan fysisk aktivitet bidra till reducerat 
läkemedelsbehov, med minskade biverkningar som följd och ökad chans för att uppnå 
meningsfullhet. Undantaget för att inte tillämpa aktivitet bör vara om fysisk aktivitet inte anses 
gynnsamt för den enskilde individens sjukdomstillstånd.

Avslutningsvis bör mer utbildning om fysisk aktivitet som en hälsofrämjande åtgärd införas 
både i sjuksköterskeprogrammet, samt inom alla vårdverksamheter. I samband med att 
återkommande studier visar på många positiva effekter med att vara fysisk aktiv menar 
författarna att det finns en kunskapslucka som behöver fyllas. 

Förslag på framtida forskning 
Utifrån resultatet önskar författarna att det utförs vidare kvalitativ forskning inom ämnet, i 
relation till bristen på studier gjorda ur sjuksköterskans perspektiv. Fysisk aktivitet är en 
evidensbaserad åtgärd som allt för ofta åsidosätts i dagens sjukvård. Fokus på vidare forskning 
bör inkludera studier med djupgående intervjuer där mer detaljerad information skildras. Detta 
för att exponera orsakerna varför sjuksköterskor inte utnyttjar fysisk aktivitet som en 
hälsofrämjande åtgärd i omvårdnaden, så att det kan åtgärdas.

Vidare förslag på framtida forskning är fler intervjustudier där patienter med psykisk sjukdom 
yttrar sig kring upplevelser av fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Samtidigt hade det varit 
önskvärt att studera hur patienter med psykisk sjukdom utvärderar sjuksköterskeledda insatser 
av aktivitet. Detta kan leda till en förbättrad behandling där sjuksköterskor tar fasta på det 
egenskaper patienterna anser fungerar bra eller mindre bra. 

Slutsats
Resultatet visar att sjuksköterskor har olika erfarenheter av att implementera fysisk aktivitet i 
vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. Positivitet, osäkerhet och svårigheter är känslor 
som uppdagades hos sjuksköterskorna. Denna studie har gett ökad insikt i fysisk aktivitets 
betydelsefulla del i vårdandet av individer med psykisk sjukdom, och bör implementeras 
ytterligare inom alla vårdverksamheter. 
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2012

Land: 
Australien

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskans syn på fysisk 
aktivitet och dess betydelse för 
individer med allvarlig psykisk 
sjukdom.

Kvalitativ undersökningsstudie. 38 sjuksköterskor av 
kvinnligt och manlig kön från Queensland i 
Australien deltog och intervjuades.  Intervjuerna 
spelades in, transkriberades och en tematisk analys 
genomfördes. 

Holism var studiens huvudtema.
Fysisk aktivitet betraktades som en del av 
holism, att se hela individen och ta itu 
med patienters fysiska och mentala hälsa. 
Det presenterades även barriärer vid 
motivation till fysisk aktivitet. 

HÖG

Artikelns namn: 
Mental health nurses’ experience 
of physical health care and health 
promotion initiatives for people 
with severe mental illness

Författare:
Lundström, S., Jormfeldt, H., 
Hedman Ahlström, B., & 
Skärsäter, I.

Publiceringsår: 
2020

Studien syfte var att undersöka 
sjuksköterskor inom psykiatrins 
erfarenheter av faktorer som 
främjar och motiverar personer 
med svår psykisk sjukdom till 
fysisk aktivitet och en hälsosam 
livsstil

Kvalitativ studie baserad på intervjuer. 15 
sjuksköterskor rekryterades från 7 psykiatriska 
kliniker i två regioner i Sverige.  Metod för analys var 
en induktiv innehållsanalys. 

Studien visar på faktorer som är viktiga 
för sjuksköterskor i deras arbete relaterat 
till att främja hälsa och stödja en 
hälsosam livsstil. 
Tre huvudteman identifierades där det 
som sjuksköterska är centralt att inta ett 
hälsofrämjande fokus, stödja individers 
förutsättningar och ansvara för hela det 
hälsofrämjande arbetet inom 
organisationen.

HÖG
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Land:
Sverige

Artikelns namn: 
Caregivers' difficulties in 
activating long‐term mental 
illness patients with low 
self‐esteem

Författare: 
Erdner, A., & Magnusson, A.

Publiceringsår: 
2012

Land:
Sverige

Studiens syfte var att undersöka 
psykiatriska sjuksköterskors 
uppfattning om aktivitets 
påverkan på självkänslan hos 
individer med långvarig psykisk 
sjukdom. 

Studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt, baserat på 
öppet livsvärldsperspektiv. 13 psykiatrisjuksköterskor 
deltog vid fyra psykiatriska sjukhusenheter genom 
intervjuer.  

Sjuksköterskorna hävdar att aktiviteter är 
värdefulla för självkänslan, 
välbefinnandet och den fysiska hälsan 
hos personer med långvarig psykisk 
sjukdom. Det framkommer att 
sjuksköterskorna upplever att patienterna 
har svårt att sysselsätta sig själva, detta 
på grund av brist på engagemang och 
självkänsla. 

MEDEL

Artikelns namn: 
Offering physical activity advice 
to people with serious mental 
illness: The beliefs of mental 
health professionals 

Författare: 
Leyland, S., Currie, Anderson, S., 
Bradley, E., &
Ling, J., 

Publiceringsår: 
2018

Land: 

Syfte med studien var att 
undersöka mentalvårds 
personalens tro på motivation 
kring fysisk aktivitet som en del 
i vårdplanen hos individer med 
psykiska sjukdomar

Kvalitativ design med intervjuer som genomfördes 
med öppna frågor. 32 personer deltog varav 13 
sjuksköterskor. Data analyserades enligt “Theory of 
Planned Behavior”. 

Resultatet visade på att motivera och 
rådgiva patienter om fysisk aktivitet 
ökade välbefinnandet, livskvaliteten och 
den generella hälsan. Det presenteras 
även att ett antal barriärer med att 
ordinera träning till individer med 
psykisk sjukdom.  

MEDEL
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England

Artikelns namn: 
Motivation Does not Come with 
an Ending—It's the Beginning of 
Something New: Experiences of 
Motivating Persons with 
Psychiatric Disabilities to 
Physical Activity

Författare: 
Lassenius, O., Arman, M., 
Söderlund, A., & Wiklund-Gustin, 
L. 

Publiceringsår: 
2014

Land: 
Sverige

Syftet med studien var att belysa 
vårdgivarnas upplevelser av att 
motivera personer med 
psykiatriska 
funktionsnedsättningar till fysisk 
aktivitet och dess betydelse

Kvalitativ metod med fenomenologiskt-
hermeneutiskt design baserad på Ricoeurs filosofi. 14 
deltagare intervjuades, varav 1 var sjuksköterska. 

Baserat på vårdgivarnas intervjuer 
uppkom tre teman
1.Ett tillvägagångssätt för medvetna 
handlingar
2. Ledarskap som en gemensam skapelse 
3.Förståelse som ett sätt att skapa 
mening.

Deltagarna belyser vikten av en 
ömsesidig förståelse och kamratskap 
mellan vårdgivare och patient för att 
kunna inbringa motivation till fysisk 
aktivitet hos patienter med psykisk 
sjukdom.

HÖG

Artikelns namn: 
Health promotion in mental health 
care: perceptions from patients 
and mental health nurses

Författare: 
Verhaeghe, N., De Maeseneer, J., 
Maes, L., Van Heeringen, C., & 
Annemans, L. 

Publiceringsår: 
2013

Land: 
Belgien

Syftet med studien var att få en 
inblick i att integrera fysisk 
aktivitet, hälsosam kost och dess 
påverkan hos individer med 
psykisk sjukdom

Studien är av beskrivande kvalitativ design med 
intervjuer inkluderande av halvstrukturerade frågor 
utifrån ett frågeformulär. 17 psykiatriska 
sjuksköterskor och 16 individuella intervjuer med 
patienter. 

Resultatet visar på att det förekom hinder 
med att förändra livsstilsvanor till ett 
hälsosammare liv. Det visade det sig 
dock att integrering av hälsofrämjande 
aktiviteter i samband med psykisk 
sjukdom påverkade individerna positivt 
både psykiskt och fysiskt. 

HÖG



6

Artikelns namn: 
Nurses' Experiences in using 
Physical Activity as 
Complementary Treatment in 
Patients with Schizophrenia

Författare: 
Carlbo, A., Claesson, H.P, & 
Åström, S.

Publiceringsår: 
2018 

Land: 
Sverige

Syftet var att studera 
sjuksköterskors erfarenheter av 
fysisk aktivitet och egen 
motivation som kompletterande 
behandling till individer 
schizofreni.

Studien är av kvalitativ design med en induktiv 
metod. Fokusgruppsintervjuer användes för 
datainsamling, där 12 sjuksköterskor arbetandes inom 
den psykiatriska vårdverksamheten deltog. 

Materialet transkriberades, samt analyserades som en 
kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visar på sjuksköterskors 
upplevda osäkerhet och svårigheter med 
fysisk aktivitet utifrån flera aspekter. 
Exempelvis att patienterna symtom blev 
förvärrade, brist på egen kunskap om 
aktivitets positiva effekter, tidsbrist, samt 
upplevd osäkerhet i främjandet av 
aktivitet om det inte var ordinerat av 
läkare.

Upplevelsen var att de patienter som gick 
att motivera fick positiva effekter som 
bättre sömn och mindre ångest. 

HÖG

Artikelns namn: 
Lessons Learned From a Physical 
Activity Intervention in 
Psychiatric Treatment: Patient, 
Staff, and Leader Perspectives

Författare: 
Sørensen, M., Bentzen, M., & 
Farholm, A.

Publiceringsår: 
2020

Land: 
Norge

Syftet var att undersöka hur 
införandet av fysisk aktivitet i 
vården av patienter med psykisk 
sjukdom upplevdes av personal 
och patienter från en psykiatrisk 
institution.

 

Studien har en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 12 personer intervjuades enligt 
denna metod, varav 6 var sjuksköterskor. En tematisk 
analys utfördes på materialet. 

Samtliga deltagare hade en positiv 
upplevelse av fysisk aktivitet som del av 
den psykiatriska behandlingen. 
Uppfattningen av motivationsgrad, 
resultat och erfarenheter av aktivitet, 
samt påverkan på relationerna mellan 
personal och patient uppdagades 

MEDEL

Artikelns namn: 
Exploring the Experiences of 
Physical Activity among Key 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskor och övriga 
deltagares upplevelser av fysisk 

Kvalitativ undersökningsstudie med fenomenologiskt 
kvalitativa intervjuer. 14 deltagare varav 4 
sjuksköterskor arbetandes inom psykiatrin. 

Resultatet visar 2 huvudteman med 
underteman. Det första temat belyser 
utmaningar med fysisk aktivitet. Här 

MEDEL
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Stakeholders in Rehabilitation and 
Recovery Mental Health Services

Författare: 
Matthews, E., Cowman, M., & 
Denieffe, S.

Publiceringsår: 
2021

Land: 
Irland

aktivitet inom psykisk hälsovård 
och poliklinisk rehabilitering. 

Materialet från intervjuerna transkriberades och 
granskades enligt metoden för en tematisk analys.

diskuteras bland annat stigmatisering, 
levnadssätt, otillräckliga resurser som 
utgör utmaningar i att främja till aktivitet.

Vidare presenteras fysisk aktivitets 
hälsofrämjande effekter på patienters 
återhämtning, samt hur olika 
träningsmiljöer motiverar patienten till 
aktivitet.

Artikelns namn: 
Dilemmas in delivering health 
promotion activities: findings 
from a qualitative study of mental 
health nurses in Denmark. 

Författare: 
Ege Møller, J., Møller, A., & 
Ledderer, L.

Publiceringsår: 
2020

Land: 
Danmark

Studiens syfte var att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av 
screening av riskfaktorer som 
del av hälsofrämjande åtgärder 
hos patienter med psykiska 
sjukdomar

Studien har en kvalitativ design. 
Datainsamlingsmetod baserades på inlämnade 
skriftliga fallbeskrivningar som sedan utvecklades till 
en halvstrukturerad intervjumetod, vilken användes 
för att intervjua deltagarna. 

Två grupper av psykiatriska sjuksköterskor deltog 
med 27 stycken i den ena gruppen och 32 i den andra. 
Den insamlade datan analyserades enligt en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet består av två huvudteman, 
“Dilemman som uppstod” och “De 
psykiatriska sjuksköterskornas strategier 
för att navigera i systemet.”
 
I resultatet presenteras olika dilemman 
sjuksköterskor upplever i det 
hälsofrämjande arbetet. Däribland 
system- och hälsofrämjande dilemman 
som sjuksköterskorna tacklades med.

Fortsättningsvis presenteras strategier 
sjuksköterskorna använde sig av för att 
hantera och lösa upplevda dilemman.

MEDEL


