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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Ohälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning inom folkhälsan, både i Sverige och runt 

om i världen. Studier visar att de ledande riskfaktorerna för sjukdom och död har en tydlig 

koppling till levnadsvanor och beteenden. Hos mer än hälften av alla inneliggande 

patienter föreligger två eller flera riskfaktorer vilket talar för ett behov av hälsofrämjande- 

och sjukdomsförebyggande insatser inom slutenvården. Sjuksköterskan har en viktig roll 

när det gäller att utbilda och informera patienter om kopplingen mellan livsstil och hälsa, 

då kunskap och medvetenhet hos individen förväntas främja hälsosamma val. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården. 

 

Metod 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ design där data samlades in genom 

semistrukturerade enskilda intervjuer med sjuksköterskor verksamma inom slutenvården. 

Sju sjuksköterskor inkluderades i studien och insamlad data analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Studiens resultat visar att en helhetssyn på patienten och tillräckligt med tid är 

ofrånkomliga förutsättningar för att kunna arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att i patientmötet vara lyhörd 

och att genom information skapa förståelse hos patienten för kopplingen mellan livsstil och 

hälsa.  

 

Slutsats 

 

Resultatet i studien visar att hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete finns 

implementerat i slutenvården men inte i den utsträckning som ansågs vara tillräcklig. 

Bättre förutsättningar att främja hälsa och förebygga sjukdom förväntas bidra med färre 

återinläggningar och förbättrad hälsa för den enskilde individen. 

 

Nyckelord: Helhetsperspektiv, Hälsofrämjande, Levnadsvanor, Sjukdomsförebyggande, 

Slutenvård 
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BAKGRUND 

Icke smittsamma sjukdomar eller så kallade livsstilssjukdomar utgör det ledande hotet mot 

utvecklingen av folkhälsan. Dessa sjukdomar och då i synnerhet hjärt-kärlsjukdom, cancer, 

kronisk lungsjukdom och diabetes orsakar mer än 60 procent av alla dödsfall i världen och 

delar de fyra riskfaktorerna; ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, tobaksbruk och 

riskbruk av alkohol (World Health Organization [WHO], 2013). Det finns ett stort behov 

av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser inom slutenvården. Mer än hälften 

av alla inneliggande patienter har två eller flera riskfaktorer och hos nästan alla föreligger 

minst en riskfaktor (Oppedal et al., 2010). Sjuksköterskan har därför en viktig roll när det 

gäller att utbilda och informera patienter om kopplingen mellan livsstil och hälsa 

(Ringsberg, 2014). Sjuksköterskor inom slutenvården är ofta medvetna om vad 

hälsofrämjande arbete innebär men upplever att de begränsas i sina försök att genomföra 

det i praktiken (Whitehead et al., 2008). 

 

Hälsa 

Begreppet hälsa beskrivs inom omvårdnadsvetenskapen som människans subjektiva 

upplevelse av hälsa och välbefinnande (Bergbom, 2012). Hälsa kan beskrivas som “ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro 

av sjukdom” (WHO, 1948). Svensk sjuksköterskeförening (2013) definierar i sin 

värdegrund för omvårdnad begreppet hälsa ur två perspektiv; ett medicinskt och ett 

filosofiskt. Ur det medicinska perspektivet betraktas hälsa som avsaknad av sjukdom 

medan det filosofiska synsättet ser hälsa som något mer än enbart frånvaro av sjukdom. 

Det filosofiska perspektivets helhetssyn på hälsa betonar människans egen förmåga att 

avgöra innebörden av hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

 

Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete 

Att främja hälsa och att förebygga sjukdom utgör två grundläggande komponenter inom 

folkhälsoarbetet. Begreppen har ett gemensamt mål, vilket är att uppnå god och jämlik 

hälsa för hela befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det framkommer i 

sjuksköterskors tolkning av begreppen att de har svårt att skilja begreppen åt (Richard et 

al., 2010). I mötet med patienter saknas också en tydlig gräns i hur hälsofrämjande 

respektive sjukdomsförebyggande arbete genomförs i praktiken (Whitehead et al., 2008). 

Därav inkluderades båda begreppen i denna studie.  

 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete (2008) ett behov av att definiera vad hälsofrämjande arbete innebär. Att arbeta 

hälsofrämjande är en process som möjliggör för människan att öka kontrollen över, samt 

förbättra den egna hälsan. Hälsofrämjande arbete kan betraktas som ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra människors möjligheter att stärka och bibehålla hälsa ur ett 

såväl fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv (WHO, 1986). Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt beskrivs av sjuksköterskor som ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet 

hos individer för att de själva ska kunna förbättra den egna hälsan (Casey, 2007). Vidare 

beskrivs av sjuksköterskor att hälsofrämjande arbete handlar om att förstärka positiva 

tillstånd hos människor såsom hälsa och välbefinnande (Richard et al., 2010).  
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Sjukdomsförebyggande arbete avser insatser för att förhindra uppkomst av sjukdom eller 

påverka dess förlopp. Målet med sjukdomsförebyggande arbete är att bevara ett tillstånd av 

sjukdomsfrånvaro hos människor med ökad risk att insjukna i en specifik sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Richard et al. (2010) associerar sjuksköterskor 

sjukdomsförebyggande arbete till specifika problem, situationer eller villkor. Insatserna 

riktar sig till ett särskilt problem, med ett annars för hälsan förväntat negativt förlopp. 

Sjuksköterskor beskriver sjukdomsförebyggande arbete som ett sätt att försöka identifiera 

och eliminera riskfaktorer med målet att förhindra uppkomst av ohälsa eller försämring av 

en redan befintlig sjukdom (Richard et al., 2010). 

 

Folkhälsa och folksjukdom 

Folkhälsa definieras som en befolknings allmänna hälsotillstånd. Folkhälsan beskriver 

befolkningsgruppers hälsa, sjuklighet och dödlighet, men också hälsorisker och 

skyddsfaktorer hos individer i dessa grupper (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Ansvarig för att stödja Sveriges hälsopolitiska arbete med att främja hälsa och förebygga 

ohälsa är folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens mål är ge befolkningen de 

förutsättningar som krävs för att skapa en god hälsa på lika villkor. Trots att Sverige är ett 

förhållandevis jämlikt land så finns det tydliga skillnader i hälsans fördelning. Dessa 

skillnader påverkas bland annat av socioekonomiska förhållanden, grad av utbildning eller 

andra levnadsförhållanden (Folkhälsomyndigheten, 2016). Med en god folkhälsa avses inte 

enbart en så bra hälsa som möjligt, utan det handlar också om att den ska vara jämlikt 

fördelad (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sveriges medellivslängd ökar och 

befolkningens medellivslängd är bland de högsta i världen. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att dessa extra levnadsår inte enbart handlar om fler friska år för individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Folksjukdom definieras som sjukdomar med stor prevalens i en befolkning. Sjukdomar 

med en förekomst i befolkningen på över en procent räknas som folksjukdom. Några av de 

stora folksjukdomarna i Sverige är hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kronisk 

lungsjukdom. Dessa sjukdomar delar de fyra riskfaktorerna ohälsosamma matvanor, fysisk 

inaktivitet, tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Tiotusentals människor i Sverige insjuknar 

årligen i folksjukdomar till följd av ohälsosamma levnadsvanor (Forouzanfar et al., 2015; 

WHO, 2015). 

 

Levnadsvanor 

Hur människor lever sina liv och vad de har för levnadsvanor har stor betydelse för 

utvecklingen av folkhälsan. Människors levnadsvanor kan i hög grad sammankopplas med 

deras levnadsvillkor. Ohälsosamma levnadsvanor tenderar att återfinnas i större 

utsträckning bland utsatta grupper i samhället, där människor med låg socioekonomi är 

särskilt utsatta (Buck & Frosini, 2012). Eftersom vanorna skiljer sig åt mellan olika 

befolkningsgrupper med avseende på kön, ålder och socioekonomiska förhållanden, skiljer 

sig också hälsan mellan de olika grupperna åt (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt WHO 

(2013) kan hälsosamma levnadsvanor förebygga 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom och 

30 procent av all cancer. Sunda vanor förväntas dessutom kunna förebygga typ 2-diabetes 

och fördröja sjukdomsutvecklingen (WHO, 2013). Förbättrade levnadsvanor ger stora 

hälsovinster även hos människor som redan är sjuka. Trots levnadsvanors stora betydelse 

för hälsan, saknar det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet en självklar 

ställning inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2011). 
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Ohälsosamma matvanor 

Konsumtionen av livsmedel med hög energitäthet och lågt näringsvärde har i Sverige ökat 

drastiskt sedan 1960-talet, vilket kan kopplas till den ökade förekomsten av fetma (Juul & 

Hemmingsson, 2015). Människors matvanor har inte alltid med hunger att göra, utan kan 

även bero på sociala anledningar, stress eller begär. En ny kultur har brett ut sig som 

innebär att människor äter i många olika sammanhang och i större portioner (Ringsberg, 

2014). Matvanor handlar inte enbart om enskilda individers beteende, utan det finns också 

en socioekonomisk aspekt. För socioekonomiskt utsatta människor är energität skräpmat i 

allmänhet billigare och mer tillgänglig än hälsosammare alternativ (Galea & Vaughan, 

2017). Andelen personer som lider av övervikt och fetma har i Sverige länge varit lägre än 

i andra västeuropeiska länder. Samtidigt visar utvecklingen att även andelen personer i 

Sverige med denna typ av problematik ökar. Ohälsosamma matvanor och övervikt medför 

ökade risker för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes och psykisk ohälsa 

(Ringsberg, 2014). 

 

Fysisk inaktivitet 

En stillasittande livsföring är ett stort problem inom folkhälsan (Lee et al., 2012). Hälso- 

och sjukvården är en av flera aktörer som arbetar för att minska fysisk inaktivitet hos 

allmänheten (Folkhälsomyndigheten, 2016). Fysisk aktivitet kan både förebygga sjukdom 

och främja hälsa, medan den fysiska inaktiviteten istället kan innebära förödande 

konsekvenser för hälsan (Pellmer et al., 2012). Fysisk inaktivitet är inte sällan en av de 

bakomliggande orsakerna till övervikt, hypertoni, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom 

(Lee et al., 2012). 

 

Tobaksrökning 

Tobaksrökning har en allmänt känd negativ inverkan på hälsan (Ringsberg, 2014). Även 

om trenden visar att andelen rökare långsamt sjunker så är rökning fortfarande ett vanligt 

förekommande, trots medförande hälsorisker (Folkhälsomyndigheten, 2016). Sämre 

sociala och ekonomiska förutsättningar i såväl barndom som vuxenlivet är förknippat med 

denna levnadsvana (Lindström, Modén & Rosvall, 2013). Människor som röker dagligen i 

vuxen ålder, förlorar i genomsnitt sju till tio år av sina levnadsår och ständigt sker en 

gradvis försämring av deras egenupplevda livskvalité jämfört med icke-rökare (Strandberg 

et al., 2008). Tobaksrökning är bevisligen den levnadsvana som har tydligast samband med 

insjuknande sjukdomar såsom KOL, cancer och hjärt-kärlsjukdom (Ringsberg, 2014). 

Denna levnadsvana är den främsta förebyggbara orsaken till sjukdom och för tidig död 

(Pellmer et al., 2012).  

 

Riskbruk av alkohol 

Det finns tydliga samband mellan ohälsa och riskbruk av alkohol. En hög 

alkoholkonsumtion kan leda till såväl medicinska som sociala konsekvenser för individen. 

Alkohol är inte sällan den bakomliggande orsaken till cancer, hjärt-kärlsjukdom, 

leversjukdom och typ 2-diabetes (Rehm et al., 2010). Sociala konsekvenser som alkohol 

kan medföra är exempelvis våld i nära relationer, olycksfall och våldsbrott (Pellmer et al., 

2012). Även psykosocial ohälsa ökar hos människor med riskbruk då ofta arbetsliv och 

familjeliv påverkas (Ringsberg, 2014). En stor del av den svenska befolkningen känner inte 

till gränserna för skadlig alkoholkonsumtion och saknar således kunskap om när alkohol 

beräknas vara skadligt för hälsan (Bendtsen, Karlsson, Dalal & Nilsen, 2011).  
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Sjuksköterskan i yrkesutövningen 

Genom att titta på de ledande riskfaktorerna för sjukdom och död i Sverige kan urskiljas att 

samtliga har en koppling till levnadsvanor och beteenden. Beteendemässiga risker växer i 

dominans vilket medför att det blir alltmer relevant med en ökad förståelse för hur 

människors beteenden kan förändras, på såväl individ som samhällsnivå (Forouzanfar et 

al., 2015). Hos både allmänhet och patienter finns stor kunskap och medvetenhet om 

livsstilens betydelse för hälsan, vilket i sin tur ställer krav på sjuksköterskans förståelse och 

kunskaper i ämnet (Ringsberg, 2014). Det finns ett stort intresse hos sjuksköterskor att 

spendera mer tid åt att använda sina kunskaper i syfte att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Två av tre sjuksköterskor uppger ett intresse av att arbeta med att öka 

medvetenheten kring sjukdomars riskfaktorer och utgöra ett stöd för patienter i 

förändringar av levnadsvanor (DeCola, Benton, Peterson & Matebeni, 2012).  

 

Hälsoundervisning 

Hälsoundervisning anses av sjuksköterskor som deras viktigaste hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande intervention. Att informera, utbilda och skapa medvetenhet hos 

människor om levnadsvanor och hälsorisker, främjar hälsosamma val. Undervisningen 

utgör en viktig del i förebyggandet av sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor 

(DeCola et al., 2012; Whitehead et al., 2008). Att informera patienter om innebörden av 

ohälsosamma levnadsvanor skapar förutsättningar för dem att själva ta ställning till sina 

beteenden och göra medvetna val (Allen, 2014). För att ha möjlighet att påverka patienters 

egen förmåga att upprätthålla hälsa bör sjuksköterskan förhålla sig personcentrerad i sin 

rådgivning (Drevenhorn, Bengtson, Nyberg & Kjellgren, 2015). Ansvaret för om och hur 

en beteendeförändring ska ske ligger hos patienten själv, där sjuksköterskan fyller en 

guidande och stödjande funktion (Allen, 2014). För en lyckad förändringsprocess är det 

viktigt att betrakta patienten ur ett helhetsperspektiv och inkludera patientens psykologiska 

upplevelser. Patientens strategier för att hantera känslor såsom stress, skam och frustration 

kan vara avgörande för förmågan att uppnå det långsiktiga målet. Det är därför viktigt att 

patienter ges användbar information och praktiska verktyg så att de själva kan lära sig att 

hantera livsstilsförändringar (Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 2013).  

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal är en vedertagen samtalsteknik som används för att hjälpa människor 

till livsstilsförändringar. Samtalen fordrar högkvalitativt lyssnande där rådgivaren 

använder sig av reflektivt lyssnande, öppna frågor, summeringar, information och råd. Med 

hjälp av valet av frågor kan rådgivaren vägleda patienten i en positiv riktning i syfte att 

inspirera patienten att hitta sin egen motivation. Motiverande samtal handlar inte om att 

övertala människor till förändringar som strider mot deras egna intressen, mål eller 

värderingar, utan människans autonomi ska alltid respekteras (Miller & Rollnick, 2013). 

Patientens fria vilja till förändring och sjuksköterskans lyhördhet i mötet skapar goda 

förutsättningar för en lyckad förändringsprocess. När patienterna erhåller ett nytt sätt att 

tänka på kring sin livsstil och när deras egna initiativ uppmuntras, förväntas samtalen 

kunna bidra till förändring (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2016). Motiverande 

samtal handlar om att framkalla det som redan finns snarare än att tillföra någonting som 

saknas (Miller & Rollnick, 2013).  
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Orems egenvårdsteori 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem utvecklade under 1900-talets senare hälft idéer om 

hur sjuksköterskor på bästa sätt skulle bedriva omvårdnad. I Nursing Concepts of Practice 

(2001) beskriver Orem sin egenvårdsteori som är uppbyggd i tre delar. Att främja 

patienters egenvårdsförmåga har visat sig bidra till en bättre livskvalité och ett ökat 

välbefinnande för den enskilde. En god förmåga hos patienter att utföra egenvård medför 

dessutom att de i en mindre utsträckning har ett behov av sjukvårdens resurser (Blok, 

2017). 

 

Egenvård 

Välbefinnande uppnås av människan genom egenvård (Orem, 2001). Begreppet egenvård 

definierar Orem som “aktiviteter som individen initierar och utför i syfte att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande” (Seanders, Schmieding & Hartweg, 1995, s. 70). Orem 

beskriver människan som en fri varelse med kontroll över sig själv och sin omvärld. 

Egenvård utförs av människan, på och för sig själv. Det är individens eget ansvar att 

genom goda vanor upprätthålla hälsa. Detta innebär att det krävs ett eget intresse och 

kunskap om egenvård hos människan (Orem, 2001).  

 

Egenvårdsbrist 

Egenvårdskapacitet beskrivs som människans förmåga att bevara den egna hälsan. Denna 

kapacitet påverkas av olika faktorer, bland annat kön, ålder, erfarenheter och hälsotillstånd. 

Egenvårdsbrist råder då egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven. 

Egenvårdskrav är den egenvård som krävs för att tillgodose de universella 

egenvårdsbehoven. Dessa behov består bland annat av födointag, intag av vätska och 

balans mellan aktivitet och vila (Orem, 2001). Orem (2001) menar att först då 

egenvårdsbrist föreligger fyller sjuksköterskan en funktion i att förbättra patientens 

egenvårdsförmåga. 

 

Omvårdnadssystem 

Sjuksköterskans uppgift är att stärka patientens egenvårdsförmåga men också utföra 

omvårdnad då egenvårdsbrist föreligger. Omvårdnad innebär att sjuksköterskan genomför 

de aktiviteter i egenvården som patienten själv inte kan utföra. Omvårdnad ses då som ett 

komplement till egenvården. För att kunna utföra omvårdnaden krävs att sjuksköterskan 

har förmåga att identifiera situationer då fullständig eller potentiell brist på egenvård 

föreligger (Orem, 2001). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) fastslås att hälso- och sjukvården ska arbeta 

för att förebygga ohälsa. Även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) framkommer 

att sjuksköterskan har i uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdom. I Svensk 

sjuksköterskeförenings Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) 

förtydligas också sjuksköterskans ansvar att i dialog med patienter planera, genomföra och 

utvärdera informations- och utbildningsinsatser i syfte att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. Det behövs mer forskning om hur hälsofrämjande omvårdnad ska utföras i 

praktiken för att stödja sjuksköterskans viktiga roll inom folkhälsoarbetet (Kemppainen, 

Tossavainen & Turunen, 2012; Chambers & Thompson, 2008). Det finns förväntningar på 

att sjuksköterskor ska vara hälsosamma förebilder med hälsosamma levnadsvanor. En 

sådan förväntan är enligt Muireann, Wills, Jester och Speller (2017) orealistisk. Det 
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väsentliga är att sjuksköterskan i sin hälsoundervisning är trovärdig, förstående och 

mellanmänsklig. Att som sjuksköterska vara en hälsosam individ med hälsosamma 

levnadsvanor anses mer som en preferens än en professionell plikt (Muireann et al., 2017).  

 

Problemformulering  

Ohälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning inom folkhälsan (WHO, 2013). 

Levnadsvanor är inte sällan den bakomliggande orsaken till flera av de stora 

folksjukdomarna i Sverige och således insjuknar årligen tiotusentals människor i 

sjukdomar som är möjliga att förebygga (Forouzanfar et al., 2015; WHO, 2015). Orem 

(2001) menar att det är individens eget ansvar att genom goda vanor upprätthålla hälsa men 

att sjuksköterskan fyller en viktig funktion i att förbättra patienters kunskap och förmåga 

att utföra egenvård i syfte att bibehålla hälsa. Både i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) och i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) framkommer att sjuksköterskan 

har i uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdom. Trots detta råder det tvivel om hur 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete ska genomföras i praktiken 

(Kemppainen et al., 2012). Sjuksköterskor inom slutenvården är ofta medvetna om vad 

hälsofrämjande arbete innebär men upplever sig begränsade i det praktiska genomförandet 

(Whitehead et al., 2008). Vi fann det därför intressant att i denna studie närmare få ta del 

av sjuksköterskors egna upplevelser och erfarenheter av detta fenomen. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården. 

 

METOD  

Val av metod 

Metoden som valts för denna studie är av en kvalitativ design som har sitt ursprung i den 

holistiska traditionen. En kvalitativ design är lämplig då syftet med en studie är att studera 

människors erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade, enskilda intervjuer med sjuksköterskor 

verksamma inom slutenvården. Henricson och Billhult (2012) menar att denna 

datainsamlingsmetod ger informanterna möjlighet att med egna ord redogöra för deras 

erfarenheter. 

 

Urval  

För att få ta del av innehållsrika beskrivningar av det fenomen som studerades valdes 

deltagarna ut strategiskt. För att de deltagande sjuksköterskorna skulle ha egna upplevelser 

och erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården, 

var samtliga verksamma inom detta område. Henricson och Billhult (2012) menar att ett 

strategiskt urval inkluderar deltagare som utifrån egna erfarenheter kan svara på studiens 

syfte. 
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Urvalskriterier 

För att studien skulle vara av god kvalitet och för att sjuksköterskorna skulle ha egna 

upplevelser och erfarenheter av det fenomen som studerades valdes följande 

urvalskriterier; (1) legitimerad sjuksköterska sedan minst ett år, (2) varit verksam inom 

slutenvården de senaste sex månaderna och (3) har goda kunskaper i det svenska språket. 

Att sjuksköterskorna skulle varit legitimerade i minst ett år valdes som kriterium då Benner 

(1993) belyser vikten av att sjuksköterskan ska ha egna erfarenheter för att kunna förstå en 

situation fullt ut. Enligt Trost (2010) utgör brister i uttal och ordförråd hinder för 

kommunikationen. Goda kunskaper i det svenska språket ansågs därför vara viktigt för att 

undanröja språkliga missförstånd och är dessutom att betrakta som en förutsättning för det 

informerade samtycket, då all information som deltagarna erhöll var på svenska. 

 

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av sju sjuksköterskor som alla var verksamma vid somatiska 

slutenvårdsavdelningar på olika sjukhus i Stockholmsområdet. Intervjuerna genomfördes 

på kliniker inom kirurgi, urologi och infektion, vilket resulterade i en stor spridning i 

avseende inom vilka verksamhetsområden sjuksköterskorna hade erfarenhet ifrån. Enligt 

Kristensson (2014) är det önskvärt att ha en variation eller spridning i urvalet gällande 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskorna hade vid tidpunkten för 

intervjuerna varit legitimerade i två till fem år och varit verksamma inom slutenvården lika 

länge. Ingen av de deltagande sjuksköterskorna hade någon specialistutbildning. 

 

Datainsamling  

Till denna studie insamlades kvalitativ data genom enskilda, semistrukturerade intervjuer. 

Danielson (2012) beskriver att fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuaren kan anpassa följden på frågorna utifrån vad som framgår i samtalet vilket 

skapar en flexibilitet och följsamhet gentemot deltagarna och deras beskrivningar 

 

Inhämtande av godkännande 

Innan sjuksköterskorna tillfrågades om att medverka i studien inhämtades godkännande 

från verksamhetschefer (Bilaga A) och enhetschefer (Bilaga B) för berörda kliniker och 

avdelningar. Totalt kontaktades 13 verksamhetschefter och 20 enhetschefer, varav 

godkännande slutligen erhölls från sju verksamhetschefter och tio enhetschefer. Utifrån 

vad respektive enhetschef föredrog etablerades sedan en kontakt med sjuksköterskorna, 

antingen via enhetschefen eller direkt av oss. Sjuksköterskorna erhöll information om 

studien via ett informationsbrev (Bilaga C) och meddelade därefter sitt intresse att 

medverka, via e-post eller per telefon. Vid intervjutillfällena upprepades informationen om 

studien muntligt, och ett skriftligt samtycke inhämtades. För att i enlighet med Helgesson 

(2015) som menar att det är av största vikt att säkerställa deltagarnas autonomi och 

integritet, erhöll samtliga deltagande sjuksköterskor både skriftlig och muntlig information 

om att allt medverkande i studien var frivilligt. 

 

Frågeguide 

För att skapa möjlighet att styra samtalen i rätt riktning utformades en frågeguide inför 

intervjuerna. Frågeguiden (Bilaga D) utformades enligt Polit och Becks (2017) 

rekommendationer för hur en semistrukturerad frågeguide ska utformas. Guiden inleddes 

med allmänna frågor för att sedan övergå till öppna frågor kring sjuksköterskornas 

upplevelser och erfarenheter. Fördjupande följdfrågor ingick också i syfte att generera 

djupare och mer detaljerad information, exempelvis; “beskriv hur du går tillväga...”. Polit 
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och Beck (2017) menar att deltagarna vid semistrukturerade intervjuer ska ges möjlighet 

att svara utförligt och detaljrikt om de fenomen som studeras och ja- och nej frågor bör 

undvikas. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att säkerställa lämplig utformning av frågeguiden, prova 

teknisk utrustning och se om avsatt tid för intervjuerna var tillräcklig. Detta är också ett 

viktigt tillfälle för intervjuaren att vänja sig vid sin roll menar Danielson (2012). Intervjun 

varade inom den utsatta tidsramen vilket beräknats till 15-25 minuter. Inga justeringar i 

frågeguiden gjordes då frågorna genererade innehållsrika beskrivningar av sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter av de fenomen som studerades. Datan som samlades in vid 

intervjun valdes att inkluderas i studiens resultat. Trost (2010) menar att det är svårt att 

finna anledning att förkasta insamlat material som svarar på studiens syfte och där någon 

tagit sig tid att medverka. 

 

Intervjuer 

Totalt genomfördes sju intervjuer vilket ansågs vara ett rimligt antal då Henricson och 

Billhult (2012) menar att om antalet intervjuer blir för många resulterar det i ett mer 

omfattande datamaterial vilket kan försvåra analys av data. Samtliga intervjuer inleddes 

med att återge information från informationsbrevet och förtydliga sjuksköterskornas 

frivilliga medverkan i studien. Därefter inhämtades deras skriftliga samtycke om att 

medverka i studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och i enlighet med 

Danielsons (2012) rekommendationer tillfrågades alla sjuksköterskor om samtycke till 

inspelning. Ljudupptagning i samband med intervjuer möjliggör ordagrann utskrift av 

materialet och underlättar presentation och analys av data (Trost, 2010). Vid 

intervjutillfällena närvarade båda intervjuarna, där en ställde frågor och en förde 

anteckningar samt ansvarade för inspelningen. Intervjuerna ägde rum under april månad år 

2017 och varade mellan 11-22 minuter, där medellängden på intervjuerna var 16 minuter. 

Samtalen genomfördes i enskilda rum i anslutning till avdelningarna vilket skapade en lugn 

och ostörd miljö. Trost (2010) belyser vikten av att inga åhörare ska finnas med under 

intervjun och att miljön förblir så ostörd som möjligt. 

 

Dataanalys 

Redan vid transkriberingen av intervjuerna påbörjades analys av data. Allt material 

transkriberades ordagrant i enlighet med Kristensson (2014) som menar att både det som 

sägs och detaljer såsom tystnader, tonfall och skratt ska skrivas ut. Transkriberingen 

utfördes av en och samma intervjuare i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt. 

Även minnesanteckningar fördes i nära anslutning till respektive intervju för att underlätta 

presentation och analys av data. Att skriva ned tankar och känslor strax efter genomförda 

intervjuer skapar möjlighet till reflektion och förbättring inför nästa intervju menar 

Kristensson (2014). 

 

Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys vilket Kristensson (2014) beskriver 

som en lämplig metod när likheter, skillnader och mönster ska identifieras och analyseras i 

en text. Det transkriberade materialet lästes först igenom enskilt och därefter diskuterades 

tankar och tolkningar av texten tillsammans. Utifrån en gemensam diskussion och analys 

utsågs meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. Därefter kondenserades, 

eller sammanfattades de meningsbärande enheterna. Sammanfattningarna låg sedan till 

grund för de kategorier och underkategorier som resultatet presenteras under. Samtliga 
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kategorier fick en egen benämning som beskriver kondenseringens innebörd. Antalet 

kategorier var inledningsvis många men efter selektion utsågs de med tydligast anknytning 

till studiens syfte. Såväl texter som meningsbärande enheter, kondenseringar och 

kategorier har fortlöpande lästs igenom och omarbetats under hela analysprocessen och 

utifrån gemensam diskussion lett oss fram till studiens slutgiltiga resultat. Kristensson 

(2014) menar att den kvalitativa innehållsanalysen är strukturerad men också lämnar 

utrymme för egen tolkning av den underliggande betydelsen. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori  

Jag försöker att se helheten hos 

mina patienter /.../ vi behöver 

ha till ett helhetstänk, ordentligt 

/.../ man försöker tänka på hela 

patienten, helhetsbilden. 

För att kunna främja hälsa 

och förebygga sjukdom är 

det viktigt att betrakta 

patienten ur ett 

helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskans 

helhetssyn på 

patienten 

Hälsa ur ett 

helhetsperspektiv 
 

 
Jag tycker att man ganska lätt 

blir motarbetad i slutenvården, 

på våra sjukhus /.../ vi har inte 

bemanning riktigt för att göra 

det i den utsträckning som 

faktiskt skulle vara bra för alla 

våra patienter /.../ eftersom att 

det inte finns pengar så har vi 

inte tillräckligt med 

sjuksköterskor och då blir det 

brist på tid /.../snaran dras ju åt. 

Tidsbrist begränsar 

sjuksköterskorna i 

genomförandet av det 

hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande 

arbetet. 

Slutenvårdens krav 

på prioriteringar 

Tidens betydelse 

för omvårdnaden 
 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik handlar om att respektera människors grundläggande värden och rättigheter 

och baseras på principer om respekt för människor, att göra gott och att inte skada. Dessa 

principer kommer till uttryck i krav på informerat samtycke och konfidentialitet. 

Forskningsetiska överväganden har beaktats fortlöpande under studiens gång och funnits 

med i varje steg i processen. Sandman och Kjellström (2013) menar att ett forskningsetiskt 

förhållningssätt i genomförandet av studentuppsatser eller andra forskningsprojekt kräver 

reflektion i samtliga moment. 

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke inom forskning är den process då en potentiell deltagare erhåller 

information om en studie och med stöd av den informationen beslutar sig för att delta eller 

inte (Helgesson, 2015). Sjuksköterskorna erhöll information om studien via ett 

informationsbrev (Bilaga C) och därefter fick de tillfrågade på eget bevåg meddela sitt 

intresse om att medverka via mail eller per telefon. Vid intervjutillfällena återgavs 

information om studien och deltagarnas frivilliga medverkan förtydligades. För att skapa 

förutsättningar för informerat samtycke ska den tillfrågade enligt Kjellström (2012); 

erhålla information om studien, förstå informationen samt få tid på sig att fatta sitt beslut. 
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Konfidentialitet 

Konfidentialitet handlar om att känsliga uppgifter ska hanteras med försiktighet för att 

värna om varje deltagares integritet och rätt till det privata (Kjellström, 2012). Ljudfiler 

och annat känsligt material till denna studie hanterades varsamt och vid transkriberingen 

avidentifierades såväl sjuksköterskor som avdelningar och sjukhus. Ljudfiler och det 

transkriberade materialet har förvarats oåtkomligt för obehöriga och raderats i samband 

med studiens slut. Enligt Kjellström (2012) innebär konfidentialitet säker förvaring av data 

och vid redovisning av data, redovisa på ett sådant sätt att uppgifter som kan föranledas till 

en viss person inte framgår. 

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån syftet som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom slutenvården. 

Från innehållsanalysen framkom tre kategorier och sju underkategorier. Resultatet 

redovisas i löpande text med strukturerade beskrivningar utifrån de kategorier och 

underkategorier som identifierades vid genomförandet av innehållsanalysen. Tolkningen 

av data illustreras med efterföljande citat för att förtydliga innebörden. Dessa presenteras i 

syfte att konkretisera innehållet och påvisa förankringen mellan resultat och intervjutext. 

Citat från flera deltagare presenteras då Kristensson (2014) menar att det stärker 

trovärdigheten då det påvisar att analysen är baserad på texten i sin helhet. Citaten återges i 

kursiv stil för att de tydligt ska kunna urskiljas från övrig text och har skrivits om från 

talspråk till skriftspråk då Trost (2010) menar att det gör texten lättare att läsa. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Kategorier Underkategorier  

Hälsa ur ett helhetsperspektiv Sjuksköterskans helhetssyn på patienten  

 

Samverkan i team 

 

Sjuksköterskans roll i mötet Skapa förståelse hos patienten  

 

Sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet 

 

 

Tidens betydelse för omvårdnaden Tidens betydelse för vårdrelationen 

 

Slutenvårdens krav på prioriteringar 

 

Rutiner skapar tid 

 

 

  



 11 

 

Hälsa ur ett helhetsperspektiv 

Sjuksköterskans helhetssyn på patienten 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete 

handlar om att se sina patienter ur ett helhetsperspektiv vilket innefattar att betrakta hälsa 

ur ett såväl fysiskt som psykiskt perspektiv. Att se patienten ur ett helhetsperspektiv 

menade sjuksköterskorna skapar förutsättningar för att kunna identifiera såväl behov som 

resurser hos patienten vilket upplevdes vara av betydelse för att kunna främja hälsa och 

förebygga sjukdom. 

 

Vi behöver ha till ett helhetstänk, ordentligt. 

 

Man försöker tänka på hela patienten, helhetsbilden. 

 

Det framkom av sjuksköterskornas beskrivningar att det finns ett stort intresse av att arbeta 

med patienter utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskorna associerade också det 

holistiska tankesättet till den egna professionen. 

 

Jag har ett intresse av att se helheten hos mina patienter. 

 

Man försöker snappa upp saker och ting som rör patienten, det är ju det som 

vi omvårdnadsansvariga ska göra. 

 

Samverkan i team 

Samverkan i det interprofessionella teamet lyftes som ett viktigt verktyg för att kunna 

stärka och bibehålla patienters hälsa ur flera perspektiv. Sjuksköterskorna beskrev vikten 

av att uppmärksamma och samordna resurser kring patienten, där de olika professionernas 

kunskaper och kompetenser ska utnyttjas för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Att 

konsultera andra professioner för att möta patienters olika behov ansågs vara en viktig och 

relativt lättillgänglig resurs inom slutenvården. 

 

...annars hälsofrämjande, det kan vara att man använder sina konsulter, 

såsom dietist, sjukgymnast och att dom kan kopplas in. 

 

...för att det är deras grej, dom är ju experter på det, mer än vad kanske jag 

är på vissa delar. 

 

Utöver samverkan i det interprofessionella teamet belyste också sjuksköterskorna vikten av 

att kunna hänvisa patienter rätt även i andra vårdnivåer. Sjuksköterskorna beskrev 

erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser på 

avdelningen men upplevde det många gånger svårt att veta var de skulle hänvisa sina 

patienter efter sjukhusvistelsen.  

 

Sjuksköterskans roll i mötet 

Skapa förståelse hos patienten 

Att upplysa patienter beskrevs av sjuksköterskorna som fundamentalt för att kunna arbeta 

för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskorna beskrev att upplysning 

handlar om att genom kommunikation skapa förståelse och medvetenhet hos patienter för 

den egna hälsan och för faktorer som påverkar den. Exempelvis så ska patienterna kunna 
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förstå grundorsaken till den sjukdom de drabbats av och vilka faktorer de själva kan 

påverka. Att förmedla information, ge råd och stödja patienter ansågs av sjuksköterskorna 

som deras främsta intervention för att skapa förståelse hos patienten för kopplingen mellan 

livsstil och hälsa. 

 

Om man tänker på de patienter vi har här; de ska kunna förstå varför dom 

har kommit hit, vad det är som har orsakat det och hur de ska ta hand om 

det. 

 

Patienters förståelse för den egna hälsan och deras egen förmåga att förbättra och bibehålla 

den menade sjuksköterskorna förbereder inför hemgång och förebygger onödiga 

återinläggningar. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att patienter ofta kommer 

tillbaka till sjukhuset på grund av orsaker som de själva kunnat förebygga genom mer 

kunskap och förståelse för faktorer som påverkar hälsan. 

 

Vi lär våra patienter egentligen att göra det vi gör för att dom ska kunna 

göra det hemma, så att dom inte ska behöva vara på sjukhus. Det tjänar alla 

på. Man ska inte underskatta patientens förmågor tror jag. 

 

Sjuksköterskans lyhördhet i patientmötet 

Att lyssna på sina patienter beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig del i 

kommunikationen. Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att patienters mottaglighet för 

rådgivning ligger till grund för om och hur samtal kring levnadsvanor inleds. Lyhördhet för 

patienters mottaglighet ansågs vara en förutsättning för att patienterna ska få korrekt och 

anpassad information. Sjuksköterskorna berättade att vid tillfällen då de identifierar att 

patienter inte kommer kunna tillgodose sig information avstås djupare samtal. 

 

Om patienten mår väldigt dåligt, är inne i vad som händer just nu och inte är 

så mottaglig för information, då kanske man får upprepa saker /…/ komma 

med råd lite pö om pö. 

 

För har jag en stängd mur, så kommer jag ingenstans. Det kanske låter elakt 

men hos vissa människor kanske man märker att det spelar ingen roll vad jag 

säger. 

 

Sjukhusvistelsen beskrevs som omvälvande och besvärlig för många patienter vilket 

sjuksköterskorna menade kunde bidra till en nedsatt mottaglighet för information.  

Sjuksköterskorna upplevde att det akuta vårdbehovet tillsammans med den redan utsatta 

situation som patienterna befinner sig i, gör det svårare att samtala om ämnen som inte rör 

det aktuella sjukdomstillståndet. 

 

Sjuksköterskorna berättade också att det i vissa situationer kan vara känsligt att prata med 

patienter om levnadsvanor vilket upplevdes variera från patient till patient. Lyhördhet inför 

patienters individuella olikheter och hur väl dessa samtal passar sig i den unika situationen 

beskrevs vara av vikt för att inte kränka patienters integritet eller autonomi. Även om 

livsstilsfrågor ibland kan upplevas som känsligt att prata om uppgav en majoritet av 

sjuksköterskorna att behovet finns där och inte bör förminskas eller förbises. 

 

Om vi har en person som kommer och är otroligt överviktig och tycker att det 

är jobbigt det här med mat. Då kan det plötsligt bli ganska känsligt. 
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Tidens betydelse för omvårdnaden 

Tidens betydelse för vårdrelationen 

Att ha tillräckligt med tid för sina patienter beskrevs av samtliga sjuksköterskor som en 

viktig förutsättning för att kunna arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Sjuksköterskorna upplevde att det tar tid att etablera en förtroendefull relation till 

patienterna och beskrev relationen som viktig för att de ska våga öppna upp sig och berätta 

om hur de faktiskt mår. Inom slutenvården är vårdtiderna korta vilket ansågs minska  

förutsättningarna för att hinna skapa en tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient. 

  

Det är ju inte att alla patienterna är så öppna när dom kommer hit. Så det tar 

ju ett tag innan man lär känna någon. Det gör man ju inte i en handvändning. 

 

Det känns lite påträngande om jag bara skulle gå in; “hej jag är 

sjuksköterska, har du tänkt på livsstilsförändringar?”/…/ Man vill ha lite mer 

personkontakt innan och då krävs längre vårdtillfällen. 

 

Tre sjuksköterskor beskrev att deras begränsade möjligheter till att följa upp patienter 

skapar ovisshet om huruvida de har möjlighet att påverka patienters hälsa på lång sikt. 

Samtidigt upplevde samtliga deltagande sjuksköterskor att det finns goda möjligheter att 

påverka patienters hälsa i nuet. Sjuksköterskorna beskrev att de genom att informera 

patienter om föreliggande hälsorisker kan “så ett frö” till framtida förändringar.  

   

…jag vet inte hur det landar hos patienten och då tycker jag att det är svårt 

att utvärdera. Jag tänker “sådde jag ett frö nu som kan växa till något 

större när patienten kommer härifrån”, eller? 

 

Slutenvårdens krav på prioriteringar 

Sjuksköterskornas erfarenheter vittnar om att fokus inom slutenvården ligger på det akuta 

sjukdomstillståndet. Att främja hälsa och förebygga sjukdom blir något sekundärt till det 

mer akuta vilket de själva relaterade till den rådande tidsbristen. Den begränsade tiden 

upplevdes ställa krav på prioriteringar och att arbeta med bakomliggande orsaker till 

patientens sjukdomstillstånd och ohälsa beskrevs bli åsidosatt. 

 

Jag upplever att jag som sjuksköterska egentligen mest släcker bränder. 

 

Men det är nog, just det här med slutenvården, det är tidsbrist och brist på 

resurser att hinna se hela personen. 
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Rutiner skapar tid 

Rutiner beskrevs som ett bra verktyg för att skapa tid och utrymme för hälsofrämjande- 

och sjukdomsförebyggande insatser. Journalmallar som inkluderar frågor gällande livsstil 

och levnadsvanor samt riskbedömningar lyftes som goda verktyg för att underlätta 

implementeringen av dessa insatser i det dagliga arbetet. Samtidigt som sjuksköterskorna 

lyfte rutiner som ett bra sätt att ge tid till hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 

arbete, beskrevs också upplevelser av att dessa insatser är inbakat i omvårdnadsarbetet och 

någonting som sker ständigt i mötet med patienter.  

 

Ibland kan det vara att man tänker att; ”nu ska vi prata om det här för att 

det är viktigt för din hälsa”. Men ofta blir det i förbifarten att man har en 

diskussion. /…/ Sen har vi mycket vid inskrivning och då ska man gå igenom 

livsstil och allt sånt där. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna upplevde att en helhetssyn på patienten och 

tillräckligt med tid var ofrånkomliga förutsättningar för att kunna främja hälsa och 

förebygga sjukdom. Att skapa förståelse hos patienten om den egna hälsan och för faktorer 

som påverkar den, ansågs vara det främsta verktyget för att stödja patientens egen förmåga 

att stärka och bibehålla hälsa.  

 

Av vikt att poängtera är att resultatet i vår studie svarar för ett sjuksköterskeperspektiv på 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete och inte för hur detta arbete upplevs 

generellt av vårdpersonal inom slutenvården. Vi tror att en studie av samma fenomen ur en 

annan professions synvinkel skulle ge beskrivningar som skiljer sig från de upplevelser och 

erfarenheter som vi fått ta del av i denna studie. Sjuksköterskorna associerade nämligen ett 

holistiskt synsätt till den egna professionen och beskrev samtidigt helhetsperspektivet som 

en förutsättning för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Detta kan tolkas som att andra 

professioner, exempelvis läkare eller arbetsterapeuter skulle stöta på större hinder i det 

praktiska genomförandet av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framkommer att sjuksköterskans 

kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Denna del i kompetensbeskrivningen stämmer överens med resultatet i vår studie, 

där sjuksköterskorna associerade ett holistiskt tankesätt till den egna professionen. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie belyste precis som Orem (2001) betydelsen av patienters 

egna kunskaper för att kunna upprätthålla en god hälsa. Utifrån detta tolkar vi att 

sjuksköterskorna undermedvetet har ett förhållningssätt som liknar det som Orem (2001) 

beskriver i sin egenvårdsteori som god omvårdnad. Sjuksköterskorna poängterade också 

vikten av att stödja patienterna i att ta hand om sig själva, vilket även överensstämmer med 

det som Orem (2001) beskriver som sjuksköterskans uppgift, nämligen att stärka patienters 

egenvårdsförmåga. Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen (1994) framhåller till skillnad 

från Orem (2001) egenvårdstänkandet som någonting negativt. Martinsen (1994) tar 

avstånd från en målstyrd omvårdnad som uppnås genom “hjälp till självhjälp” då hon 

menar att omvårdnad inte ska ses som ett verktyg för att återskapa självständighet hos 

patienten. Martinsen (1994) menar istället att människan är beroende av andra och 

beskriver målet med omvårdnaden som omsorgen i sig. I motsats till det som Martinsen 
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(1994) menar, anser vi utifrån resultatet i vår studie att en god egenvårdsförmåga hos 

patienterna är eftersträvansvärt och dessutom att betrakta som en förutsättning för att 

kunna främja hälsa och förebygga sjukdom. Att ge råd, information och stöd beskrevs av 

sjuksköterskorna som ett sätt att skapa kunskap och på så vis stärka patientens 

egenvårdsförmåga. Även Allen (2014) och Casey (2007) belyser det faktum att kunskap 

underlättar för patienterna att själva ta ställning till sina beteenden och på så vis bidrar till 

en förbättrad hälsa.  

 

Patientens mottaglighet för rådgivning beskrevs ligga till grund för om och hur samtal 

kring levnadsvanor inleds. Värt att diskutera är huruvida patienters faktiska mottaglighet 

ligger till grund för om och hur dessa samtal genomförs, eller om det finns andra 

parametrar som spelar in. Exempelvis så beskrev sjuksköterskorna att livsstilssamtal kräver 

lyhördhet i mötet och ibland kan upplevas påträngande och känsligt för patienten. Denna 

del ur vårt resultat tillsammans med det som Muireann et al. (2017) menar, nämligen att 

det finns förväntningar på att sjuksköterskan ska vara en hälsosam förebild, leder oss till 

funderingar på om sjuksköterskorna ibland av personliga skäl upplever det känsligt att 

prata om levnadsvanor. Kanske kan sjuksköterskornas syn på sig själva och deras egna 

levnadsvanor ligga till grund för hur bekväma de känner sig i situationen. Att som 

sjuksköterska exempelvis vara rökare och sedan uppmuntra patienter att sluta röka, tror vi 

kan leda till inre personliga konflikter och betraktas i våra ögon som en eventuellt 

bidragande faktor till om och hur dessa samtal genomförs. 

 

Tidsbrist beskrevs som det mest framstående hindret i att faktiskt hinna se hela patienten 

och bemöta deras omvårdnadsbehov på fler plan än enbart det som är kopplat till det akuta. 

Studiens resultat korrelerar ur denna synpunkt med resultatet i Whitehead et al. (2008) 

studie som menar att sjuksköterskor inom slutenvården upplever sig begränsade i det 

praktiska genomförandet av att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Trots 

att hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) fastslår att hälso- och sjukvården ska arbeta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, framkom det av sjuksköterskornas 

beskrivningar att det inte alltid finns utrymme till detta. Här anser vi att sjuksköterskor 

ställs inför orimliga krav då de enligt lagar och riktlinjer har hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande insatser i arbetsuppgift men saknar möjligheter att genomföra det i 

praktiken. Vi tror att det faktum att sjuksköterskor ställs inför orimliga krav leder till stress 

och en känsla av otillräcklighet hos dem. Upplevelser av att begränsas i yrkesrollen och 

känslor av otillräcklighet beskrivs av Wu et al. (2010) som bidragande faktorer till 

utvecklingen av utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. Höga utbränningsnivåer kan i sin 

tur åtföljas av depressiva symtom samt en känsla av att vilja lämna yrket (Rudman & 

Gustavsson, 2011). Därför anser vi att det är av största vikt att det hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbetet får en mer självklar ställning inom slutenvården. 

 

Metoddiskussion  

 

För att stärka studiens trovärdighet eftersträvades en tydlig presentation av studiens 

tillvägagångssätt. Trost (2010) belyser vikten av att vid kvalitativ forskning tydligt 

redogöra datans och analysens trovärdighet genom utförliga beskrivningar av metoden. Att 

studien genomfördes med en kvalitativ metod visade sig vara gynnsamt då intervjuerna 

genererade komplexa och innehållsrika beskrivningar av det fenomen som studerades. 

 

Datainsamlingen genomfördes med enskilda intervjuer men inledningsvis fanns även ideér 

om att genomföra fokusgruppsintervjuer. Denna metod hade med fördel kunnat användas 
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då Polit och Beck (2017) belyser att deltagarnas interaktion med varandra förväntas 

fördjupa diskussionen och således generera mer detaljerade beskrivningar av fenomenet. 

Praktiska svårigheter som att få tag i deltagare och förväntningar om att denna 

intervjuform skulle ställa större krav på intervjuaren som i detta fall saknade erfarenhet av 

att intervjua, låg till grund för beslutet om att avstå från idén. 

 

Det fanns en stor spridning bland de deltagande sjuksköterskorna i avseende inom vilka 

verksamhetsområden de hade erfarenhet ifrån. Detta kan tänkas stärka tillförlitligheten i 

vår studie då Kristensson (2014) menar att det faktum att deltagarna kan bidra med olika 

perspektiv på ett fenomen förväntas stärka en studies tillförlitlighet. Samtidigt var 

spridningen inte särskilt stor vad gäller variationen på hur lång arbetslivserfarenhet 

sjuksköterskorna hade. Det faktum att denna spridning var relativt liten kan ha påverkat 

vårt resultat då vi anser att en större variation hade gjort resultatet mer representabelt för 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter generellt. Detta kan å andra sidan tänkas 

sakna betydelse då Kristensson (2014) menar att syftet med kvalitativa studier inte är att få 

ett resultat som är generaliserbart. 

 

Samtliga sjuksköterskor tillfrågades om de hade egna förslag eller önskemål om var 

intervjuerna skulle äga rum då Trost (2010) menar att det är av stor vikt att den intervjuade 

upplever platsen som trygg. Intervjuerna genomfördes utifrån sjuksköterskornas förslag, i 

enskilda rum i anslutning till respektive avdelning. Till största del var miljön lugn och 

ostörd men vid ett par tillfällen förekom störningsmoment såsom larmljud från 

avdelningen. Störningsmomenten upplevdes delvis påverka koncentrationen hos den 

intervjuade men inte i en så stor utsträckning att det förväntas vara av betydelse för 

studiens resultat.  

 

För att skapa ett öppet och lättsamt klimat under intervjun inleddes varje intervjutillfälle 

med ett kort samtal som styrdes av det sjuksköterskan inbjöd till att prata om. Denna stund 

upplevdes vara gynnsam för intervjuklimatet och tros därför ha bidragit till rikare svar på 

frågorna. Polit och Beck (2017) lyfter denna typ av “småprat” som betydelsefull för att 

minska nervositet och för att skapa bättre flyt under intervjun. Vi upplever i enlighet med 

det som Polit och Beck (2017) beskriver, att småpratet minskade nervositet hos både den 

intervjuade och hos oss som intervjuare. 

 

Att endast en intervjuare utsågs till att ställa frågorna visade sig vara fördelaktigt då 

frågeställaren gavs tid att vänja sig vid, och utvecklas i sin roll. Samtidigt pekar Trost 

(2010) på fördelar med två aktiva frågeställare om dessa är samspelta och känner varandras 

roller väl. Två frågeställare beskrivs kunna generera en större informationsmängd, bredare 

förståelse för innehållet samt ge en bättre genomförd intervju (Trost, 2010). Vi tror att vi 

hade haft goda möjligheter att vara samspelta intervjuare, varpå vi i efterhand drar 

slutsatsen att två frågeställare i vårt fall hade kunnat bidra till ett rikare resultat.  

 

Frågeguidens frågor förväntades generera rika och ingående beskrivningar men den första 

frågan kan i efterhand betraktas som något för bred. Vid några tillfällen uttryckte sig 

exempelvis den intervjuade “vilken svår fråga” och svarade med att berätta allt som denne 

förknippade med ämnesområdet istället för att besvara själva frågan. Kristensson (2014) 

belyser problemet med att ställa för breda frågor då de riskerar att resultera i ett alltför 

övergripande svar. Samtidigt fann vi en viss fördel med hur sjuksköterskorna svarade på 

den första frågan då deras övergripande svar genererade en god spelplan för fördjupande 
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följdfrågor eftersom vi snabbt fick en bild av vad de själva förknippade med ämnet som de 

troligtvis kunde berätta mer om. 

När intervjuerna avslutades och inspelningsutrustning avlägsnades, startade vid ett par 

tillfällen en ny kort intervju. I synnerhet vid de tillfällen då de intervjuade sjuksköterskorna 

upplevts nervösa har intervjuns spontana fortsättning varit innehållsrik och av värde att 

inkludera i resultatet. Trost (2010) belyser detta fenomen som ett intet ovanligt 

förekommande och som någonting som kan bidra med ytterligare värdefull information att 

inkludera i studien. Vid de tillfällen där intervjun fortsatte fördes minnesanteckningar i 

direkt anslutning till intervjun för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt, 

opåverkat av glömska eller omtolkning.  

 

De transkriberade texterna analyserades i sin helhet för att stärka trovärdigheten, genom att 

låta samtliga intervjuer ligga till grund för resultatet och inte enbart enskilda intervjuer. Att 

båda intervjuarna analyserade texterna först enskilt och sedan tillsammans förväntas stärka 

studiens tillförlitlighet då Kristensson (2014) beskriver att om två eller flera personer 

tillsammans utför analys- och tolkningsarbete minskas risken att resultatet påverkas av en 

enskild individs förförståelse. 

 

Slutsats 

Resultatet i vår studie visar att hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete finns 

implementerat i slutenvården, men inte i den utsträckning som sjuksköterskorna ansåg som 

tillräcklig. Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inkluderar en helhetssyn på 

patienterna och kräver en god samverkan i det interprofessionella teamet. Att stödja 

patienters egenvårdsförmåga betraktas som sjukvårdens förlängda arm, då en god förmåga 

hos patienter att utföra egenvård tenderar att minska deras behov av sjukvårdens resurser. 

Bättre förutsättningar att främja hälsa och förebygga sjukdom förväntas bidra med färre 

återinläggningar och förbättrad hälsa för den enskilda individen vilket är att betrakta som 

något gynnsamt för alla.  

 

Fortsatta studier  

Vi anser att det skulle vara intressant med fortsatta studier som undersöker patienters 

upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom 

slutenvården. En sådan studie skulle kunna bidra med kunskap om hur insatser avsedda för 

att främja hälsa och förebygga sjukdom landar hos patienten och huruvida dessa insatser 

kan förväntas påverka patienternas hälsa på lång sikt. Ett antal sjuksköterskor i vår studie 

nämnde bristen på möjlighet att följa upp patienterna efter sjukhusvistelsen som någonting 

negativt. Vi menar därför att en uppföljande studie som svarar på “hur det gick sedan” 

skulle vara av intresse och eventuellt kunna motivera sjuksköterskor i deras 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. En sådan studie skulle också kunna 

bidra med viktig information om vad patienterna själva upplever som det mest gynnsamma 

sättet att ge dem de rätta verktygen för att ta kontroll över och förbättra den egna hälsan. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie belyser den del av sjukvården som inte självklart förknippas med 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. Ekonomiska och organisatoriska 

begränsningar inom sjukvården ställer ett allt högre krav på en sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande verksamhet. Således är denna studie av intresse för all hälso- och 

sjukvårdspersonal verksamma inom slutenvården.
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BILAGA A 

INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Till verksamhetschef 

Namn Efternamn 

Klinik, Sjukhus 

 

Hej Namn, 

 

Vi heter Fanny Eriksson och Linda Hast och är sjuksköterskestuderande vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras är sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården (var 

god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Vi är därför 

mycket intresserade av få genomföra arbetet vid avdelning X.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid avdelning X, är vi tacksamma för Ditt 

godkännande som lämnas till oss via e-post, alternativt genom påskrift på bifogat underlag 

för godkännande. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid avdelning X är 

vi tacksamma för besked om detta. Har Du frågor rörande studien är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

________________________ 

Fanny Eriksson, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

fanny.eriksson@stud.shh.se 

 

________________________ 

Linda Hast, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

linda.hast@stud.shh.se 

 

_______________________ 

Britten Jansson, Handledare 

xxx-xxx xx xx 

britten.jansson@shh.se  

  



 II 

 

BILAGA A 

Om studien 

 

Ohälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning inom folkhälsan. Levnadsvanor är inte 

sällan orsaken till flera av de stora folksjukdomarna i Sverige. Således insjuknar årligen 

tiotusentals människor i Sverige i sjukdomar som är möjliga att förebygga. I lagar och 

riktlinjer framkommer att sjuksköterskan har i uppgift att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Trots detta råder det tvivel om hur hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 

arbete ska genomföras i praktiken. Enligt en studie gjord av Whitehead et al., (2008) är 

sjuksköterskor inom slutenvården ofta är medvetna om vad hälsofrämjande arbete innebär 

men upplever att de begränsas i sina försök att genomföra det i praktiken. 

 

Denna studie belyser den del av sjukvården som inte självklart förknippas med 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. Ekonomiska och organisatoriska 

begränsningar inom sjukvården ställer ett allt högre krav på en sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande verksamhet. Således är denna studie av intresse för all hälso- och 

sjukvårdspersonal verksamma inom slutenvården. 

 

De som väljer att delta i studien kommer att erhålla skriftlig information om studiens 

innehåll i samband med förfrågan. Denna information kommer sedan att upprepas muntligt 

vid intervjutillfället. Tid och plats för intervjuerna bestäms i samråd med deltagarna och 

intervjun beräknas till cirka 15-25 minuter. Datainsamling kommer att ske via 

ljudinspelning under intervjutillfällena efter deltagarnas godkännande. Inom 48 timmar 

efter genomförd intervju kommer intervjuerna att transkriberas. All data hanteras 

konfidentiellt. Detta innebär säker förvaring av data och vid redovisning av data redovisas 

materialet på ett sådant sätt att uppgifter ej kan kopplas till deltagare, avdelning eller 

sjukhus. Allt deltagandet är frivilligt och de som väljer att delta i studien kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan att uppge orsak. 

  



 III 

 

BILAGA B 

INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEF 

 

Till enhetschef, Namn Efternamn 

Avdelning X 

 

Hej Namn, 

 

Vi heter Fanny Eriksson och Linda Hast och är sjuksköterskestuderande vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras är sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården. 

Därför är vi mycket intresserade av få genomföra arbetet vid avdelning X. Vi söker 

informanter vid er avdelning som uppfyller följande kriterier; 

 

• Legitimerad sjuksköterska sedan minst ett (1) år 

• Varit verksam inom slutenvården de senaste sex (6) månaderna 

• Har goda kunskaper i det svenska språket 

 

Sjuksköterskorna som vill delta i studien önskas uppfylla ovanstående urvalskriterier för 

att studien ska upprätthålla en god kvalitet. 

 

Hälsofrämjande arbete syftar till att förbättra människors möjligheter att stärka och 

bibehålla den egna hälsan ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Med 

sjukdomsförebyggande arbete avses att förhindra uppkomst av sjukdom eller påverka dess 

förlopp hos människor med ökad risk att insjukna i en specifik sjukdom. Enligt en studie 

gjord av Whitehead et al., (2008) är sjuksköterskor inom slutenvården ofta är medvetna om 

vad hälsofrämjande arbete innebär men upplever att de begränsas i sina försök att 

genomföra det praktiskt. Vi vill därför i denna studie studera sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården  

 

Vi kommer att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Deltagarna kommer att få ta del av 

information om studien både skriftligt och muntligt. Allt deltagande är frivilligt och 

deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Datainsamling sker via ljudinspelning 

under intervjun, efter godkännande av deltagarna. Inom 48 timmar efter genomförd 

intervju kommer intervjuerna att transkriberas. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt. Detta 

innebär säker förvaring av data och vid redovisning av data redovisa materialet på ett 

sådant sätt att uppgifter ej kan kopplas till deltagare, avdelning eller sjukhus. 

 

Tid och plats för intervjuerna bestäms i samråd med deltagaren, tiden för intervjutillfället 

beräknas till cirka 15-25 minuter. Vid intervjutillfället kommer vi båda att närvara, vi 

kommer presentera oss samt legitimera oss för varje deltagare.  

 

  



 IV 

 

BILAGA B 

Har Du frågor rörande studien är Du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

________________________ 

Fanny Eriksson, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

fanny.eriksson@stud.shh.se 

 

________________________ 

Linda Hast, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

linda.hast@stud.shh.se 

 

_______________________ 

Britten Jansson, Handledare 

xxx-xxx xx xx 

britten.jansson@shh.se  

 

 

 

 

  



 V 

 

BILAGA B 

 

UNDERLAG FÖR GODKÄNNANDE FRÅN ENHETSCHEF 

 

Jag godkänner härmed att Fanny Eriksson och Linda Hast får utföra studien 

“Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården: Sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter”- på avdelning X, Sjukhus X under tidsperioden april-maj 

2017. 

 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Enhetschef 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande, Enhetschef 
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BILAGA C 

INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 

 

“Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården: Sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter” 

 

Hej, 

 

Vi heter Fanny Eriksson och Linda Hast och är sjuksköterskestuderande vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården. Vi 

är därför mycket intresserade av få ta del av just Dina upplevelser och erfarenheter av 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. Vi är söker deltagare som uppfyller 

följande urvalskriterier till denna kvalitativa intervjustudie. 

 

• Legitimerad sjuksköterska sedan minst ett (1) år 

• Varit verksam inom slutenvården de senaste sex (6) månaderna 

• Har goda kunskaper i det svenska språket 

 

Om studien 

Ohälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning inom folkhälsan. Levnadsvanor är inte 

sällan orsaken till flera av de stora folksjukdomarna i Sverige. Således insjuknar årligen 

tiotusentals människor i Sverige i sjukdomar som är möjliga att förebygga. I lagar och 

riktlinjer framkommer att sjuksköterskan har i uppgift att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Trots detta råder det tvivel om hur hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 

arbete ska genomföras i praktiken. Enligt en studie gjord av Whitehead et al., (2008) är 

sjuksköterskor inom slutenvården ofta är medvetna om vad hälsofrämjande arbete innebär 

men upplever att de begränsas i sina försök att genomföra det i praktiken.  

 

Denna studie belyser den del av sjukvården som inte självklart förknippas med 

hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete. Ekonomiska och organisatoriska 

begränsningar inom sjukvården ställer ett allt högre krav på en sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande verksamhet. Således är denna studie av intresse för all hälso- och 

sjukvårdspersonal verksamma inom slutenvården. 

 

Du som deltagare erhåller i detta brev information om studien. Denna information kommer 

sedan att upprepas muntligt vid intervjutillfället för Dig som väljer att delta. Tid och plats 

för intervjuerna bestäms i samråd med Dig som deltagare och intervjun beräknas till cirka 

15-25 minuter. Datainsamling kommer att ske via ljudinspelning under intervjutillfällena 

efter Ditt godkännande. Inom 48 timmar efter genomförd intervju kommer intervjuerna att 

transkriberas. All data hanteras konfidentiellt. Detta innebär säker förvaring av data och 

vid redovisning av data redovisa materialet på ett sådant sätt att uppgifter ej kan kopplas 

till Dig som deltagare, avdelning eller sjukhus. Allt deltagandet är frivilligt och Du som 

väljer att delta i studien kan när som helst avbryta Din medverkan utan att uppge orsak. 
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BILAGA C 

 

Har Du frågor rörande studien är Du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

________________________ 

Fanny Eriksson, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

fanny.eriksson@stud.shh.se 

 

________________________ 

Linda Hast, sjuksköterskestudent 

xxx-xxx xx xx 

linda.hast@stud.shh.se 

 

_______________________ 

Britten Jansson, Handledare 

xxx-xxx xx xx 

britten.jansson@shh.se  
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BILAGA C 

SAMTYCKE FRÅN INFORMANT 

 

Jag har härmed tagit del av informationen om att delta i studien “Hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården: Sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter”. 

 

Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst har möjlighet att 

avbryta mitt deltagande utan att uppge orsak. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke och godkännande att delta i denna studie. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Deltagare 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande, Deltagare 

 

 

 

 

 

 

  



 IX 

 

BILAGA D 

FRÅGEGUIDE 

 

Allmänna frågor 

Hur många år har du varit verksam sjuksköterska?  

Hur länge har du varit verksam inom slutenvården?  

Hur länge har du arbetat här på avdelningen? 

Inom vilka områden har du arbetat inom hälso-och sjukvården? 

Har du någon specialistutbildning? 

 

Upplevelser och erfarenheter 

 

Berätta vad hälsofrämjande-och sjukdomsförebyggande arbete innebär för dig? 

Ge exempel på… 

 

Hur arbetar du hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande på i mötet med patienter? 

Berätta om en situation… Ge exempel… 

Ser du några svårigheter/möjligheter i det praktiska genomförandet? 

 

Hur arbetar ni hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på avdelningen? 

På vilket sätt… Ge exempel… 

Beskriv avdelningens rutiner för att arbeta med detta? 

När ges tid för denna typ av omvårdnad? 

 

Beskriv dina erfarenheter och upplevelser av att prata med patienter om levnadsvanor?  

Beskriv hur du går till väga… 

Svårigheter/möjligheter? På vilket sätt… 

 

Hur upplever du dina egna kunskaper och praktiska förmåga att utföra hälsofrämjande-och 

sjukdomsförebyggande arbete? 

 

Hur ser ditt intresse för hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete ut? 

 Vad skulle kunna öka ditt intresse? 

 

Har du något du vill tillägga som kan vara intressant för studiens syfte?  

(Som är ”Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta 

hälsofrämjande-och sjukdomsförebyggande inom slutenvården”) 

 


