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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en stor del av sjukdomsbördan och är en orsak till 

förtidig död bland befolkningen. Tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk 

inaktivitet kan orsaka ett flertal sjukdomar. Sjuksköterskan har en viktig roll i det 

hälsofrämjande arbetet för att förhindra sjukdomar som uppstår på grund av ohälsosamma 

levnadsvanor. Att främja hälsa ingår i både sjuksköterskans kompetensbeskrivning och i 

sjuksköterskans etiska kod.  

 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans perspektiv av att arbeta hälsofrämjande inom 

somatisk slutenvård.  

 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt som inkluderade femton vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ design.   

 

Resultat 

 

Resultatet identifierade tre olika teman; strategier för hälsofrämjande arbete, syn på 

hälsofrämjande arbete samt hinder för att arbeta hälsofrämjande. De tre temana hade totalt 

elva tillhörande subteman fördelat mellan sig. 

 

 

Slutsats 

 

Information och rådgivning samt hälsoutbildning var vanligt förekommande strategier för 

att arbeta hälsofrämjande. Det fanns en positiv syn hos sjuksköterskorna för att arbeta 

hälsofrämjande och arbetet sågs som viktigt, det fanns dock tvivel gällande arbetets effekt. 

Hälsoutbildning sågs som en del av det hälsofrämjande arbetet och hälsofrämjande arbete 

sågs som kopplat till livsstil och levnadsvanor. Det fanns synpunkter gällande vilka 

patienter som arbetet lämpades för, där yngre patienter sågs som mer mottagliga än äldre. 

Tidsbrist och en hög arbetsbelastning var vanligt förekommande hinder för att kunna 

arbeta hälsofrämjande. Brist på kunskap och färdigheter hos sjuksköterskorna utgjorde 

även det ett hinder. Att patienten inte alltid involverades i den egna vården sågs även det 

som kunna påverka det hälsofrämjande arbetet.  

 

 

Nyckelord: hälsofrämjande arbete, somatisk slutenvård, sjuksköterskans perspektiv/roll, 

ohälsosamma levnadsvanor 
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INLEDNING 

 

Sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor blir allt vanligare bland befolkningen 

och är en stor orsak till förtidig död.  I Sverige har 65 procent av alla män och 50 procent 

av alla kvinnor minst en ohälsosam levnadsvana (Socialstyrelsen, 2012). Sjukdomarna 

orsakade av dessa levnadsvanor går till stor del att förhindra med en livsstilsförändring 

(Arena et al., 2016; Alleyne, Hancock & Hughes, 2011; Burke et al., 2001; DeCola, 

Benton, Peterson & Matebeni, 2012; Holm Ivarsson, 2014; Szoeke et al., 2017; World 

Health Organization [WHO], 2017a). Sjuksköterskor utgör den största yrkesgruppen inom 

hälso-och sjukvården (DeCola et al., 2012) och har därför en viktig roll i patienternas 

förändringsarbete mot hälsosammare levnadsvanor, både genom kunskap, stöd och 

metoder för förändring (Alleyne et al., 2011; DeCola et al., 2012). Två av sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa och förebygga sjukdom (International 

Council of Nurses, 2014). 

 

BAKGRUND 

Hälsan i Sverige 

Medellivslängden i Sverige ökar stadigt för både män och kvinnor, däremot så minskar 

klyftan mellan könen. Det finns en ökad socioekonomisk skillnad bland befolkningen där 

lågutbildade kvinnor utgör en särskild riskgrupp. Det skiljer 5,1 år för kvinnor och 5,7 år 

för män när man mäter kvarvarande livslängd för personer med förgymnasial och 

eftergymnasial utbildning när de är 30 år gamla. Lågutbildade personer drabbas oftare av 

livsstilsbetingade sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom, alkoholrelaterade 

sjukdomar, psykisk ohälsa och stroke. Av den vuxna svenska befolkningen upplever 70 

procent att de har en bra hälsa. Män skattar sin hälsa högre än kvinnor och högutbildade 

upplever sig ha bättre hälsa än lågutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Den ökade medellivslängden medför tyngre belastning för sjukvården då det innebär ett 

högre antal äldre i befolkningen med kroniska sjukdomar (Harlin & Bjernstam, 2017; 

Huber et al., 2011). Livsstilsförändringar är viktiga även för denna grupp, för att minska 

progression av befintlig sjukdom eller uppkomst av ny. En stor del i det hälsofrämjande 

arbetet innebär att främja hälsa hos en grupp som redan drabbats av sjukdom (Harlin & 

Bjerstam, 2017).  

 

Hur levnadsvanorna påverkar hälsan 

I Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder betonas 

vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt inom sjukvården och i riktlinjerna avhandlas 

rekommendationer gällande tobaksbruk, alkoholbruk, fysisk inaktivitet samt kostvanor. 

Dessa fyra levnadsvanor kan orsaka ett flertal sjukdomar, de så kallade icke smittsamma 

sjukdomarna, där hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och kroniska 

luftvägsinfektioner ingår. Dessa sjukdomar går till stor det att förebygga om råden gällande 

dessa levnadsvanor följs (Arena et al., 2016; Alleyne et al., 2011; Burke et al., 2001; 

DeCola et al., 2012; Holm Ivarsson, 2014; Szoeke et al., 2017; WHO, 2017a). Även 

metabola förändringar är ett resultat av dåliga levnadsvanor. Övervikt, höga blodfetter, 

högt blodsocker och högt blodtryck utgör det så kallade metabola syndromet och innebär 

risk för sjukdom och förtidig död (Holm Ivarsson, 2014).  
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Icke smittsamma sjukdomar står för 70 procent av alla dödsfall globalt. Åttio procent av all 

hjärt-kärlsjukdom, stroke och diabetes typ 2 skulle kunna förhindras med ändrade 

levnadsvanor gällande tobaksbruk, alkohol, fysisk inaktivitet och kost (WHO, 2017b). 

Även små förändringar i livsföringen kan ge stora resultat ur hälsoaspekten (Arena et al, 

2016). Cirka 30 procent av all cancer skulle kunna förhindras med samma förändringar. 

WHO (2017c) rapporterar att antalet cancerdiagnoser förväntas öka med 70 procent de 

kommande två decennierna. Även antalet diabetesdiagnoser har ökat kraftigt.  För 25 år 

sedan hade 30 miljoner människor i världen drabbats av diabetes (Hjelm, Mufunda, 

Nambozi & Kemp, 2003), idag är den siffran 442 miljoner (WHO, 2017d). 

 

I en studie av Agardh, Moradi och Allebeck (2008) jämförs informationen från WHO med 

svenska data för att se hur sjukdomsbördan ser ut i Sverige. De tio största riskfaktorerna 

pekas ut; högt blodtryck, tobaksbruk, högt kolesterol, högt BMI, alkohol, fysisk inaktivitet, 

lågt intag av frukt och grönsaker, narkotika och järnbrist. Studien visar att WHO:s 

riskfaktorer också speglar situationen i Sverige, förutom när det gäller frukt och grönsaker, 

där svenskarnas vanor är betydligt sämre än i de övriga länderna.  

 

Tobaksbruk 

Det finns 58 dokumenterade sjukdomar orsakade av rökning (Socialstyrelsen, 2011) som 

omfattar bland annat sjukdomar i andningsorganen, hjärt-kärlsjukdom och ett flertal 

cancersjukdomar (Feldman, Johansson, Hagberg & Engman, 2017; Socialstyrelsen, 2011; 

Szoeke et al., 2017). Uppskattningsvis avlider 12 000 personer per år i Sverige relaterat till 

rökning (Feldman et al., 2017). Rökning förkortar i snitt livet med tio år och de 

medföljande sjukdomarna ger en upplevd ohälsa och sämre livskvalitet (Holm Ivarsson, 

2014). Snusning kan orsaka cancer i bukspottkörteln och tandskador (Socialstyrelsen, 

2011).  

 

Riskbruk av alkohol 

De satta gränsvärdena för riskkonsumtion är 14 standardglas för män och 9 standardglas 

för kvinnor per vecka. Riskbruk innefattar även intensivkonsumtion där en person vid ett 

och samma tillfälle dricker 5 standardglas (män) respektive 4 standardglas (kvinnor) 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Bendtsen, Karlsson, Dalal och Nilsen (2011) har 94 - 97 

procent av Sveriges befolkning ingen vetskap om dessa riktlinjer, vilket innebär en stor 

utmaning för sjukvården. Vilket dryckesmönster en person har spelar roll i risken för att bli 

beroende samt att få alkoholrelaterade följdsjukdomar. Risken för fysiska sjukdomar ökar 

även med ett högt alkoholintag. Dessa sjukdomar är bland annat cancersjukdomar i 

munhåla, svalg, matstrupe, tjocktarm samt ändtarm samt problem med lever och 

bukspottkörtel (Holm Ivarsson, 2014).  

 

Otillräcklig fysisk aktivitet 

Otillräcklig fysisk aktivitet räknas som mindre än 150 minuter måttlig aktivitet eller 

mindre än 75 minuter intensiv aktivitet per vecka. Varje aktivitet bör vara minst 10 minuter 

lång (Socialstyrelsen, 2011). Fysisk aktivitet minskar risken för ett flertal åkommor till 

exempel benskörhet, fetma och psykiska sjukdomar (Thompson et al., 2003). Signifikanta 

skillnader kan även ses i insulinresistensen vid regelbunden fysisk aktivitet, vilket minskar 

risken för både metabolt syndrom och diabetes (Esteghamati et al., 2009). Inaktivitet 

däremot ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 

2011). Fysisk inaktivitet står för 6 procent av den globala dödligheten och rankas som den 

fjärde största riskfaktorn för förtidig död (WHO, 2017e).  
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Ohälsosamma matvanor 

Ohälsosamma matvanor är också en levnadsvana med kraftig risk för sjukdom, försämrad 

hälsa och förtidig död. En ohälsosam kost kan, precis som en inaktiv livsstil, ge upphov till 

cancersjukdom, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2 (WHO, 2015). I västvärlden 

ökar de ohälsosamma matvanorna i och med det ökade intaget av raffinerat socker, rött och 

processat kött, syntetiska oljor och salt. Dessa matvaror är stora bidragande orsaker till 

kardiovaskulära sjukdomar hos befolkningen (Dieter & Tuttle, 2017). Både hjärtsvikt 

(Dieter & Tuttle, 2017) och kolorektalcancer är kopplat till konsumtion av rött eller 

processat kött (Chan et al., 2011; Domingo & Nadal, 2017). Ett intag på 50 gram rött kött 

per dag ger en 18 procent högre risk att utveckla kolorektalcancer (Chan et al, 2011). Det 

finns även en korrelation mellan rött kött och inaktivitet, högre BMI samt rökning (Grosso 

et al, 2017).  

 

 

Hälsa   

Hälsa som begrepp har utvecklats genom tiderna. I Sverige har oftast ett biomedicinskt 

synsätt på hälsa använts, vilket är en sjukdomsorienterad modell som innebär att hälsa 

definieras som frånvaro av sjukdom. Kropp och själ skiljs åt och skador och sjukdomar 

som drabbar kroppen kan repareras. Sjukdomar kommer utifrån och patienten har ingen 

egen aktiv roll i behandlingen. Den som är fri från sjukdom räknas som frisk. Det 

holistiska synsättet ser däremot hälsa som en process och inte som ett tillstånd. Hälsa ses ur 

ett helhetsperspektiv och anses inte endast uppnås vid avsaknad av sjukdom. Människan 

består både av en kropp, själ och ande. Hälsa är en subjektiv upplevelse och man skiljer på 

ohälsa, illness och sjukdom, disease (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete, health promotion, beskrivs i texten The Ottawa Charter for Health 

Promotion som människans process att ta kontroll över, och förbättra sin egen hälsa. 

Människans behov måste tillgodoses, miljön hanteras och ambitioner förverkligas för att nå 

ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Hälsa innebär både 

sociala, fysiska och personliga resurser och är förknippat med en hälsosam livsstil (WHO, 

1986).  

 

I Ottawa Charter listas också tre olika komponenter för att främja hälsa, förespråka, 

advocate, möjliggöra, enable och medla, mediate. Advocate innebär att förespråka hälsa 

och att gynna förutsättningarna för en god hälsa genom ett hälsofrämjande arbete. Enable 

syftar till en jämlik hälsa. Hälsofrämjande arbete ska minska skillnaderna i hälsotillstånd 

hos människor, både när det kommer till socioekonomisk status som kön. Stödjande miljö 

och information krävs för att människor ska ta adekvata hälsosamma val och ta kontroll 

över det som påverkar deras hälsa. Mediate innebär att sjukvården inte är ensam om att öka 

förutsättningarna för en god hälsa. Samordnande insatser av alla berörda instanser behövs 

och att samtliga tar sitt ansvar. Detta gäller såväl regeringar, sociala och ekonomiska 

faktorer, frivilligorganisationer, lokala myndigheter, industri och media. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har ett ansvar att förmedla mellan olika intressen i samhället för att 

förbättra hälsan (WHO, 1986). 
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Enligt Berg och Sarvimäki (2003) innehåller ett hälsofrämjande holistiskt synsätt följande 

fem komponenter: (1) En fundamental och respektfylld attityd till människans egenvärde, 

integritet, autonomi, mänskliga rättigheter och möjligheter. (2) Ett holistiskt synsätt i 

omvårdnadsarbetet. Att människan består av både en fysisk, psykisk, social och andlig 

dimension. (3) En multidimensionell syn på hälsa och ohälsa, med fokus på individen. (4) 

En existentiell komponent där man ser till individens subjektiva syn på omvärlden. 

Dialogen mellan sjuksköterska och patient är viktig för en ökad förståelse av patientens 

uppfattning. (5) Folkhälsoperspektiv som ger regler och riktlinjer till hur man arbetar 

hälsofrämjande och ökar individens empowerment (se nedan).  

 

Socialstyrelsens termbank (2009a) definierar begreppet hälsofrämjande åtgärd som 

följande: ”åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande”. Tyngdpunkten ligger på människans subjektiva välbefinnande och att 

stärka möjligheten till dennes delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Åtgärderna kan 

vara inriktade på individ-, grupp- eller strukturnivå.  

 

I en studie av Whitehead (2006) framkom det att sjuksköterskors hälsofrämjande arbete 

ofta praktiseras som traditionell patientutbildning med fokus på levnads- och 

riskbeteenderelaterade sjukdomar. Begreppet hälsofrämjande arbete beskrivs av Whitehead 

som bredare än endast patientutbildning. I ytterligare en studie där en diskursanalys gjorts 

av begreppet health promotion framkom det att hälsofrämjande arbete ofta likställs med 

patientutbildning även då de är två skilda begrepp (Whitehead, 2011). Även Nutbeam 

(1998) menar på att processen med att öka individens inflytande över den egna hälsan 

endast är en del av det hälsofrämjande arbetet. Vidare beskriver Nutbeam (1998) begreppet 

hälsoutbildning som medvetna tillfällen som inkluderar kommunikation med syfte att öka 

individens kunskap, färdigheter och förståelse för att främja och bibehålla hälsa.  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2008) skriver att hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete, prevention, ofta sammankopplas. Whitehead (2006) menar 

att det finns skillnader mellan begreppen. Att främja hälsa syftar till att förbättra 

människans subjektiva hälsa och ta lärdom av de processer som hälsa innebär. Vid 

förebyggande av sjukdom är fokus på vad som orsakar sjukdom och hur specifika 

sjukdomar kan förhindras (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Hjelm et al. (2003) 

betydde konceptet prevention ursprungligen att stoppa utvecklingen av sjukdom innan den 

inträffar, men ordet har nu kommit att inkludera även att sakta ner progressionen av 

befintlig sjukdom. Även Nutbeam (1998) förklarar det liknande men adderar att det sker 

genom minimerande av riskfaktorer. Tengland (2010) menar att sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande arbete går in i varandra och att man sällan arbetar med endast en av 

dem och Richard et al. (2010) beskriver att även sjuksköterskor har svårt att särskilja 

begreppen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.  

 

 

Förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande arbete 

Delaktighet och personcentrerat förhållningssätt  

Sedan 1986 mäter SOM-institutet svenskarnas vanor och attityder. Det är en oberoende 

opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Enligt SOM-

undersökningen 2016 tycker majoriteten av alla svenskar att det är viktigt eller mycket 

viktig att vara delaktig i sin vård. De vill kunna berätta för vårdpersonalen hur de upplever 
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sin situation och få sina önskemål journalförda, något de flesta inte upplever att de får idag 

(Wallström, Ekman & Taft, 2017). Även Sahlsten, Larsson och Lindencrona (2005) 

bekräftar att patienter har en önskan att bli involverade i sin egen vård och att få kunskap 

om sitt hälsotillstånd samt vikten av att bli lyssnad på. De flesta patienter definierar 

delaktighet, patient participation, som att ”personalen lyssnar på mig” och att ”personalen 

berättar/förklarar mina symtom/min sjukdom”. Vidare innebär begreppet för patienterna att 

de får vetskap om vad som väntar härnäst i vårdplaneringen och vem de kan vända sig till. 

En majoritet av patienterna ville också veta vad de själva kunde göra för att må bättre 

(Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010).  

 

Det personcentrerade förhållningssättet ska byggas på en dialog mellan patient och 

vårdpersonal (Herlofson, Maripuu & Kristenson, 2017; Sahlsten et al., 2005). 

Utgångspunkten är den enskilda människans behov, önskningar och dennes subjektiva 

upplevelse av hälsa (Herlofson et al., 2017). Att arbeta personcentrerat ger patienterna 

större delaktighet och inflytande i vårdsituationen samtidigt som det bidrar till patientens 

känsla av empowerment (Wallström et al., 2017). ”Grundtanken i det hälsofrämjande 

synsättet är att patienten betraktas som en kompetent partner i det gemensamma arbetet för 

att förbättra hens hälsa och livskvalitet” (Herlofson et al., 2017, s.120). I Patientlagen (SFS 

2014:821), stadgas i kap 1, 1 § att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ”stärka och 

tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet.” 

 

Herlofson et al. (2017) beskriver det hälsofrämjande mötet som ett relationellt möte mellan 

två parter vars kunskaper kompletterar varandra, där den professionella har den medicinska 

kunskapen och patienten har kunskapen om sitt eget liv. De betonar vikten av 

hälsofrämjande möten då dessa kan stärka patientens hälsa samt ge en god grund för 

patientens delaktighet i den egna vården. ”Sjuksköterskors förhållningssätt i mötet med 

personer som befinner sig i en svår eller utsatt situation är av stor betydelse för personens 

upplevelse av vården samt möjlighet till återhämtning” (Svensk sjuksköterskeförening,  

2008, s. 13). 

 

Jämlikhet 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 3 kap, 1§ står det att ”Målet med hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”. Vidare står 

det att den som har störst vårdbehov ska ha företräde och att vård ska ges med respekt för 

alla människors lika värde. En förutsättning för en god vård är att det råder jämlikhet 

mellan vårdpersonal och patient, där patienten har möjlighet att fatta egna beslut och vara 

delaktig i sin vård (Berg & Sarvimäki, 2003; Crane-Ross, Lutz & Roth, 2006). Upplevs 

jämlikhet kommer vårdpersonalen och patienten närmare ett gemensamt mål, och 

planeringen inför patientens hälsofrämjande egenvård underlättas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Empowerment  

Empowerment syftar till patientens makt över sin egen situation och delaktighet i sin vård. 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) förklarar begreppet på följande sätt: ”Empowerment 

bygger på ett synsätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har 

resurser och kapacitet att definiera sina egna problem och att utveckla handlings- strategier 

för att lösa dessa”. Studier visar ett klart samband mellan empowerment och förbättrad 

tillfrisknande, ökad livskvalitet och förhöjd självkänsla (Crane-Ross et al., 2006). 
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Björklund, Sarvimäki och Berg (2008) beskriver empowerment som själva målet med 

hälsofrämjande arbete och att det är nödvändigt att använda både individens och 

vårdpersonalens kunskap för att identifiera individuella strategier för den fortsatta 

processen som empowerment innebär.  Känslan av empowerment kan påverka patientens 

livskvalitet, självkänsla, självförtroende, tilltro till sin egen förmåga, autonomi, 

självkännedom, kunskap, frihetskänsla och/eller medvetenhet (Tengland, 2008). I en studie 

av Björklund et al. (2008) beskrevs hälsofrämjande av patienterna som "ens förmåga att 

återfå kontroll och egenmakt", vilket är kärnan i empowerment. 

 

Egenvård  

Egenvård är en viktig del av patientens livsstilsförändring. En förutsättning för att 

förändring ska kunna ske är att patienten har tillräckligt med intresse, kunskap och 

motivation för att kunna genomgå förändringen. Egenvård är både en rättighet och ett 

ansvar över sin egen kropp (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan har en 

möjlighet att rikta patienten i egenvårdsrollen mot förbättrad hälsa och hälsosamma val 

(DeCola et al., 2012). Återinläggning på sjukhus är ofta ett resultat av bristande egenvård 

och en upplevd oförmåga att ändra sina negativa levnadsmönster (Glass, Moss & Ogle, 

2012). 

  

Dorothea Orems omvårdnadsteori tar fasta på den enskilda människans egenvårdande 

kapacitet. I teorin har den vuxna människan en förmåga att styra sin egen utveckling samt 

att handla i olika situationer för att värna om den egna hälsan och sitt välbefinnande. 

Människan utför egenvård på sig själv, för sig själv och är sin egen egenvårdsagent (Orem, 

2001). Ibland kan det dock hända att personens behov av egenvård är större än vad 

personens kraft och förmåga till att handla är. Det är i dessa situationer som behovet av 

omvårdnad uppstår. Fokus för omvårdnaden blir därmed att återställa balansen mellan de 

krav på egenvård som ställs på personen i olika situationer och personens förmåga att möta 

kraven (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Om den vuxna är oförmögen att ta hand om 

sig själv benämner Orem det som beroendeagent, dependent-care agent. Egenvårdsbristen 

kan vara partiell eller fullständig, där sjuksköterskan får göra en individuell bedömning hur 

patienten bäst kan hjälpas (Orem, 2001).  

 

I teorin presenteras sex centrala begrepp – egenvård, egenvårdskapacitet, egenvårdskrav 

och egenvårdsbrist, vilka är knutna till patienten, samt omvårdnadskapacitet och 

omvårdnadssystem som handlar om sjuksköterskan som professionell vårdare (Wiklund et 

al., 2012). Orem (2001) menar att preventivt hälsoarbete bör, för att vara effektivt, 

fokusera på att hjälpa människor att acceptera sig själva och utvecklas till ansvarsfulla 

egenvårdsagenter. Wiklund et al. (2012) tolkar begreppet egenvård som människans 

förmåga att resonera och handla medvetet samt en förmåga att ta hand om sig själv. 

Egenvårdsaktiviteter görs i syftet att upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv. Exempel 

som ges på detta är att en person som vill gå ned i vikt aktivt väljer att motionera samt äta 

en sund kost. Varje människa kan beroende på situation behöva hjälp att utöva egenvård 

(Wiklund et al., 2012). Orems omvårdnadsteori har bland annat visat sig vara en bra metod 

för patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Personerna som hade använt sig av teorin hade 

både bättre kunskap och motivation än kontrollgruppen, vilket är en förutsättning för att 

ändra sina levnadsvanor (Mohammadpour, Rahmati Sharghi, Khosravan, Alami & 

Akhond, 2015).  
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Sjukvårdens roll 

Socialstyrelsen (2009b) betonar att hälso- och sjukvården har en viktig roll vad gäller 

sjukdomsförebyggande insatser och ett hälsofrämjande synsätt. De har också en viktig roll 

att förmedla kunskapen som finns kring sambandet mellan sjukdom och levnadsvanor både 

till individ och samhälle. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 3 kap, 2§ så ska 

hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen bör utbildas i hur de ska utföra hälsofrämjande arbete. 

Regler och riktlinjer ska finnas med tydliga gemensamma mål för arbetsplatsen. Arbetet 

ska följas upp allteftersom och utvärderas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Hälso- 

och sjukvården ska försäkra sig om att patienten har tillräckligt med kunskap om sina 

levnadsvanor för att ta adekvata beslut om eventuella livsstilsförändringar. Hälso- och 

sjukvården har också till uppgift att fånga upp de patienter som behöver råd och stöd. Alla 

sjuksköterskor bör därför ha goda kunskaper i hälsofrämjande arbete och vara lyhörda 

inför personens enskilda livssituation (Socialstyrelsen, 2012). Eftersom livsstilsbetingade 

sjukdomar till stor del går att förebygga är det en nödvändighet att sjukvården lägger 

resurser på att förhindra sjukdomarnas uppkomst. Hälsofrämjande samtal har visat sig vara 

en kostnadseffektiv metod, dock så kan en utmaning vara tidsbrist hos vårdpersonalen. 

Trots det har hälsofrämjande arbete på senare tid fått en större roll inom hälso- och 

sjukvården än tidigare och patienternas delaktighet har blivit större (Kristenson, Lundh, 

Kiessling & Damberg, 2017).  

 

I Sverige hade hälso- och sjukvårdspersonal tagit upp ämnet ändring av levnadsvanor med 

30,2 procent av patienterna inom slutenvården. Av dessa patienter var det 37,5 procent som 

uppgav att råden bidragit till att de förändrat en levnadsvana. I den yngsta åldersgruppen 

(18–29 år) togs ämnet ändring av levnadsvanor oftast upp, medan ämnet togs upp mer 

sällan med äldre patienter. Dock så var det framförallt patienter i åldersgruppen 60–69 år 

som ändrade sina vanor efter råden de fick och patienterna mellan 70–79 år fann råden som 

mest hjälpsamma, av dessa hade 50,7 procent ändrat sina levnadsvanor (Brobeck, Bergh, 

Odencrants & Hildingh, 2015). 

 

Slutenvård 

Med området slutenvård menas mötet som sker mellan sjuksköterska som arbetar på 

vårdavdelning och patient inlagd på vårdavdelning på sjukhus. I likhet med vad Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 2 kap, 4 § beskriver som slutenvård. ”Med sluten vård avses 

i denna lag hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en 

vårdinrättning”. Med begreppet slutenvård syftar denna studie på somatiska 

vårdavdelningar och innefattar även akutmottagning och geriatrisk avdelning.  

 

Sjuksköterskans roll 

De inledande orden i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är följande; "Sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande" (International Council of Nurses, 2014). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor betonas vikten av att ha tillräcklig 

kompetens och yrkesskicklighet för att bedriva en god personcentrerad omvårdnad med 

förbättrad hälsa i fokus. Den enskilda sjuksköterskan ska, i samråd med patienten, kunna 

bedöma patientens hälsotillstånd och tillsammans sätta mål för att främja individens hälsa. 
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Sjuksköterskan har också till uppgift att, genom information och utbildning, förbättra och 

förstärka patientens möjlighet till egenvård och kunskap om hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder. Dokumentation och uppföljning är viktiga delar för att 

följa upp det hälsofrämjande arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Det finns 13 miljoner sjuksköterskor globalt, vilket gör dem till den största yrkesgruppen i 

hälso- och sjukvården (DeCola et al., 2012). Sjuksköterskor har en stor betydelse för 

arbetet mot tobak, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost samt riskbruk av alkohol, vilka i 

förlängningen riskerar att ge livsstilsrelaterade sjukdomar (Alleyne et al., 2011; DeCola et 

al., 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Den enskilda sjuksköterskan bör se över 

sin egen kompetens och arbetsplatsens resurser, för att sedan tillsammans sätta upp delmål 

för en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015). Sjuksköterskans förståelse för patientens kunskapsbrist är väldigt viktig, likaså 

vilket förhållningssätt som används. Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten att finna 

resurser inom sig själv för ett förändringsarbete, med hjälp och stöd utifrån. Viljan att 

förändra sin livssituation måste komma från patienten själv (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). 

 

Både Wills (2014) och Cross (2005) poängterar hälsofrämjande arbete som något viktigt i 

sjuksköterskans arbete. Det hälsofrämjande arbetet beskrivs som personcentrerat då det 

baseras på patientens individuella behov och värdesätter patientens egna synsätt. Det 

innebär även att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna och föra en dialog med patienten för 

att kunna identifiera patientens individuella behov, genom att använda sig av olika 

samtalsmetoder och samtalsfärdigheter. Hälsofrämjande arbete strävar även efter att göra 

patienten delaktig i sin egen vård. Enligt Wills (2014) behöver sjuksköterskan i det 

hälsofrämjande arbetet ha kunskap att identifiera patientens behov av hälsofrämjande 

aktiviteter/omvårdnadsåtgärder och inkludera dessa i omvårdnadsplanen. Sjuksköterskan 

behöver även ha kunskap att välja rätt form utav information utifrån patientens behov samt 

att ha patientens egna önskemål, kapacitet och sociala och kulturella livsvärld i beaktning.  

 

Metoder för sjukdomsförebyggande arbete  

Rådgivning 

Socialstyrelsen (2011) beskriver tre olika rådgivningsnivåer för ohälsosamma 

levnadsvanor. Den första nivån är enkla råd, den andra rådgivande samtal och den tredje 

kvalificerat rådgivande samtal. De allra flesta åtgärderna som Socialstyrelsen (2011) 

rekommenderar har en bas i samtalsrådgivning. Vissa kompletteras med en övrig åtgärd, 

som till exempel fysisk aktivitet på recept eller nikotinläkemedel. Traditionell rådgivning 

som även kallas för enkla råd innebär att råd och information ges utan att de anpassas 

specifikt för patienten. Den traditionella rådgivningen rekommenderas att endast användas 

som ingång för mer kvalificerad rådgivning eller då vårdpersonal har mycket kort tid på sig 

(Holm Ivarsson, 2014). De enkla råden tar vanligtvis under 5 minuter (Socialstyrelsen, 

2011). Rådgivande samtal innebär att en dialog förs mellan patient och vårdgivare och att 

samtalet anpassas utifrån patienten vad gäller bland annat ålder, hälsa och risknivåer. Det 

rådgivande samtalet varar normalt mellan 10–15 minuter, men kan vara upp till 30 

minuter. Samtalet kan även inkludera motiverande strategier (Socialstyrelsen, 2011). Ett 

kvalificerat rådgivande samtal är oftast längre än ett rådgivande samtal. Precis som vid 

rådgivande samtal förs en dialog mellan patient och vårdpersonal och samtalet anpassas 

utifrån patientens behov. Dessa samtal är vanligen strukturerade eller baserat på teori och 
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de förs av personal som är utbildad inom den metoden som används (Socialstyrelsen, 

2011).  

 

Motiverande samtal  

Motiverande samtal, MI, “kan ses som en utveckling av patientcentrerad dialog och är 

särskilt utvecklad för att lösa ambivalens inför förändring och stärka individens egen 

motivation till att förändra en ohälsosam livsstil” (Holm Ivarsson, 2014, s. 128). 

Grundläggande för MI är att patienten ses som experten på sig själv. Istället för att tala om 

för patienten hur och varför denne borde förändra sin livsstil, utforskar vårdaren med hjälp 

utav ett sokratiskt förhållningssätt patientens egna argument för förändring. Den viktigaste 

uppgiften som rådgivaren har är att ett tryggt samarbetsklimat skapas, att vara tydlig med 

varför levnadsvanan tas upp och varför man träffas (Holm Ivarsson, 2014). För att utföra 

MI-samtal krävs en utbildning i motiverande samtal, något som tar cirka 3–4 dagar 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

I en studie av Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) framkom det att MI-

samtalen kunde påverka patientens beslutsamhet i att ändra sina levnadsvanor. Enligt Holm 

Ivarsson (2014) går det inom MI med fördel att dela in patienterna i tre grupper efter en 

tiogradig skala, beroende på deras beredskap för förändring, det vill säga hur väl de är 

insatta i sin situation och huruvida de förstår att deras beteende bör ändras för en förbättrad 

hälsa. Det är viktigt att känna in i vilken fas patienten är, för att kunna stötta på bästa sätt 

och optimera förändring. Det är patienten själv som ska komma fram till beslut och 

motivationen måste komma inifrån, med stöd utifrån. Patienterna delas in i låg beredskap 

för förändring (0–3 poäng), medelhög beredskap för förändring (4–7 poäng) eller hög 

beredskap för förändring (8–10 poäng).   

 

Problemformulering 

Sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor blir allt vanligare bland befolkningen 

och är en stor orsak till förtidig död.  I Sverige har mer än hälften av den vuxna 

befolkningen minst en ohälsosam levnadsvana (Socialstyrelsen, 2012). Sjukdomarna 

orsakade av dessa levnadsvanor går till stor del att förhindra med förändrade levnadsvanor 

(Arena et al., 2016; Alleyne et al., 2011; Burke et al., 2001; DeCola et al., 2012; Holm 

Ivarsson, 2014; Soeke et al., 2017; WHO, 2017a). De ohälsosamma levnadsvanorna bidrar 

till en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och hälso- och sjukvården har en mycket 

viktig roll vad gäller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete (Kristenson et al., 

2017; Socialstyrelsen, 2009a). Socialstyrelsen (2012) uttrycker att hälso- och sjukvården 

har ett ansvar att patienten har tillräcklig kunskap om ohälsosamma levnadsvanor. I hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30, kap. 3, 2 §) är det stadgat att hälso- och sjukvården ska 

arbeta för att förebygga ohälsa. Sjuksköterskor har en viktig roll i patienternas 

förändringsarbete mot hälsosammare levnadsvanor, både genom kunskap, stöd och 

metoder för förändring. Att främja hälsa och förebygga sjukdom två utav sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden (International Council of Nurses, 2014). I svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) framgår det även att sjuksköterskan 

ska arbeta personcentrerat med förbättrad hälsa i fokus. Hälsofrämjande arbete inom 

slutenvård ger effekt enligt Brobeck et al. (2015) då flertalet patienter som diskuterat 

ändring av levnadsvanor med hälso- och sjukvårdspersonal, valt att ändra en levnadsvana. 

Hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård är dock understuderat (Cross, 2005). 
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Utifrån detta är det intressant att ta reda på hur sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande inom 

somatisk slutenvård samt vilka tillvägagångssätt som används för att göra det.  
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SYFTE  

 

Att beskriva sjuksköterskans perspektiv av att arbeta hälsofrämjande inom somatisk 

slutenvård.  

 

METOD  

Val av Metod 

Arbetets syfte var att beskriva sjuksköterskans perspektiv av att arbeta hälsofrämjande 

inom somatisk slutenvård, och litteraturöversikt valdes därför som metod för att ge en 

större överblick av vilka perspektiv som finns hos sjuksköterskan. Eftersom de 

ohälsosamma levnadsvanorna och de livsstilsrelaterade sjukdomarna är flera till antalet, 

behövdes också ett större forskningsunderlag för se hur sjuksköterskorna arbetade med 

dem. Sjuksköterskornas perspektiv av hälsofrämjande arbete skulle beskrivas och huruvida 

de teoretiska riktlinjerna används i praktiken skulle besvaras. En litteraturöversikt ger en 

större översikt över berört område (Rosén, 2017). Därav ansågs att en litteraturöversikt var 

den bäst lämpade metoden för det självständiga arbetet för att besvara syftet.  

 

Urval 

Inkluderande kriterier vid artikelsökningarna i databaserna var att artiklarna skulle vara på 

engelska eller svenska då det är dessa språkkunskaper som föreligger hos författarna av 

arbetet och då flertalet av de publicerade vetenskapliga artiklarna enligt Östlundh (2017) är 

på engelska. Av de artiklar som slutligen inkluderades var samtliga på engelska. Då ämnet 

hälsofrämjande arbete inom den somatiska slutenvården enligt Cross (2005) är ett 

understuderat fenomen valdes det att inkludera artiklar som var upp till tjugo år gamla, 

publicerade år 1997 eller senare vid sökning i databaserna. Detta för att säkerställa att 

ingen viktig forskning missades. Av de artiklar som slutligen inkluderades var dock den 

äldsta artikeln publicerad år 2004, då det gick att hitta forskning som var mer aktuell inom 

området. Polit och Beck (2017) samt Östlundh (2017) poängterar att det är viktigt att 

litteraturöversikten är uppdaterad och innehåller den senaste aktuella forskningen. 

 

Ytterligare inkluderande kriterier var att artiklarna skulle beröra området somatisk 

slutenvård och vara aktuella för den grundutbildade sjuksköterskan, då den utförda 

litteraturöversikten var ett självständigt arbete på sjuksköterskeprogrammets 

grundutbildning. Inkluderande kriterier var därav somatisk slutenvård och grundutbildad 

sjuksköterska. De exkluderande kriterierna var studier som endast berörde 

distriktsköterskor, då detta är en specialistutbildning, samt endast berörde primärvården.  

 

Med området slutenvård syftade detta arbete på somatiska vårdavdelningar samt 

akutmottagning och geriatrisk avdelning på sjukhus. Därav var artiklar som berörde 

somatiska vårdavdelningar inkluderade och artiklar som berörde psykiatriska 

vårdavdelningar exkluderade.  

 

Enligt Polit och Beck (2017) bör främst primärkällor användas i en litteraturöversikt, därav 

var primärkällor ett inkluderande kriterium och sekundärkällor ett exkluderande kriterium i 

urvalet av artiklarna. Primärkälla innebär att forskningsresultatet publiceras för första 

gången (Polit & Beck, 2017). Samtliga artiklar som inkluderades var Peer Reviewed, vilket 
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innebär att de har blivit granskade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 

2017).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har utgått från datasökbaserna Cinahl Complete och PubMed. I Cinahl 

Complete har Cinahl headings använts och i PubMed har MeSH-termer använts, vilka 

Karlsson (2017) beskriver som ämnesord och poängterar att fördelen med att använda 

dessa är att de kan göra sökningen mer exakt. För att hitta lämpliga MeSH-termer samt för 

att få en större insikt i vad de olika termerna innefattar har funktionen Svensk MeSH 

använts. I Cinahl och PubMed har artiklars innehållsförteckning med listade Cinahl 

headings och MeSH-termer använts för att hitta passande ämnesord att göra nya sökningar 

med, vilket även det beskrivs som ett tillvägagångssätt av Karlsson (2017).   

 

Det mest centrala ämnesordet som använts i sökningarna är MeSH-termen health 

promotion, vilket översätts av Svensk MeSH (u.å.) som hälsofrämjande arbete och beskrivs 

som följande: ”kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus 

(fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande 

program och tillgång till vård”. Enbart ämnesordet health promotion har gett många träffar, 

så för att göra sökningen mer exakt har funktionen major topic i PubMed samt major 

concept i Cinahl använts. I PubMed har subheadings education, methods, organization and 

administration använts. I Cinahl har subheadings methods, education och administration 

använts. I en av sökningarna har ämnesordet health promotion inte använts. Där har istället 

MeSH-termerna Health Knowledge, Attitudes, Practice använts. Den artikel som 

inkluderats har inte blivit tilldelat health promotion som MeSH-term, men health 

promotion listas som ett av nyckelorden i artikeln.  

 

Majoriteten av sökningarna har gjorts i PubMed. Sökdatabasen PubMed innehåller enligt 

Karlsson (2017) artiklar som berör både medicin, omvårdnad och tandvård. Ämnesorden 

nurses, nursing, nurse’s role, nurse-patient relations och nursing staff har därför använts 

för att få fram artiklar som berör omvårdnad och sjuksköterskans område. Ämnesordet 

attitudes of health personnel har även använts för att hitta artiklar ur sjuksköterskans 

perspektiv samt för att det är ett av de ämnesord som använts då det funnits med i flertalets 

artiklars innehållsförteckning. Andra ämnesord som hittats genom innehållsförteckningar 

är acute disease/nursing, terminology as topic och health knowledge. För att begränsa 

sökningen till området somatisk slutenvård har ämnesorden acute disease/nursing, nursing 

staff hospital, emergency service hospital och inpatients använts.  

 

För att öka träffsäkerheten har booleska operatorer (AND och OR) tillämpats. I 

sökningarna har främst termen AND använts, vilket enligt Karlsson (2017) gör att 

sökningen blir mer specifik, då båda orden måste finnas med för att ge en träff. Slutligen 

för att komplettera sökningen gjordes fritextsökningar i PubMed. Sökningar har då gjorts 

på health promoting hospitals, vilket resulterade i en inkluderad artikel.   
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Tabell 1. Redovisning av databassökningar i Cinahl Complete och PubMed 
Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluder

ade 

artiklar 

PubMed 

2017-11-13 

Health Promotion/education OR Health 

Promotion/methods OR Health 

Promotion/organization and 

administration AND Acute 

Disease/nursing 

7 4 3 3  

Cinahl 

Complete  

2017-11-14 

Health Promotion/MT/ED/AM* 

AND Nurses* 

33  4 2 1 

PubMed  

2017-11-14 

Health Promotion* AND Attitude of 

Health Personnel* AND Nurse's Role* 

AND Nurse-Patient Relations  

48 

 

5 3 2  

PubMed 

2017-11-16 

“Health Promoting Hospitals” 50 35 14 1  

PubMed  

2017-11-16 

Health Promotion/education OR Health 

Promotion/methods OR Health 

Promotion/organization and 

administration AND Nursing Staff, 

Hospital/education* AND Attitude of 

Health Personnel*  

8 3 2 2  

PubMed  

2017-11-17 

Health Promotion AND Nursing staff, 

hospital AND Emergency service, 

hospital 

2 1 1 1  

PubMed  

2017-11-17 

Health Promotion AND Nursing AND 

Inpatients  

11 3 2 1 

PubMed 

2017-11-30 

Health Knowledge, Attitudes, Practice* 

AND Nursing Staff, Hospital*/education* 

AND Attitude of Health Personnel* AND 

Nurse's Role/psychology  

14 2 1 1 

PubMed 

2017-11-30 

Health Promotion/methods AND Attitude 

of Health Personnel* AND AND Nurse 

Patient Relation AND Nursing staff, 

hospital 

10 3 2 1 

PubMed 

2017-12-01 

Health Promotion* AND Nurse-Patient 

Relations* AND Nursing staff, hospital 

AND Adult 

14 4 1 1  

PubMed 

2017-12-01 

Health Promotion AND Health education 

AND Education, Nursing AND Nursing 

AND Terminology as topic  

8 2 1 1 

TOTALT 205 66 32 15 

*= major topic/major concept  
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Databearbetning och dataanalys 

Efter sökning i databaserna gjordes en sållning av artiklarna i två steg enligt hur Rosén 

(2017) beskriver att en litteraturöversikt bör gå till väga. I det första steget gjordes en 

grovsållning av artiklarna utifrån titel och abstrakt, totalt lästes 66 abstrakt. De studier vars 

abstrakt som inte bedömdes kunna svara på studiens syfte sållades bort. I det andra steget 

lästes 32 artiklar i fulltext. De artiklar som inte fanns tillgängliga online beställdes. 

Artiklarna granskades sedan utifrån de inkluderings- och exkluderingskriterier som 

bestämts. Av de 32 artiklar som lästes, inkluderades totalt 15 artiklar. Enligt Mårtensson 

och Friberg (2017) ska alla artiklar som inkluderas i en litteraturöversikt kvalitetsgranskas 

med hjälp utav en granskningsmall, samt att de artiklar som håller tillräckligt hög kvalitet 

ska presenteras i en tabell där artikelns kvalitet framgår. De 15 artiklar som uppfyllt 

inkluderingskriterierna kvalitetsgranskades med hjälp utav Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats (se bilaga A), vilken är modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna 

presenterades även i en matris (se bilaga B) där artiklarnas bedömda kvalitet framgår. Elva 

av artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet och fyra av artiklarna bedömdes vara av medel 

kvalitet.   

 

Efter att femton artiklar inkluderats i studien och dessa lästs igenom ytterligare en gång, 

diskuterade författarna gemensamt artiklarna och deras resultat. En dialog fördes även 

mellan författarna om vad som ingår i sjuksköterskans perspektiv och hur syftet bäst kunde 

besvaras. Efterhand kunde tre olika teman identifieras – strategier för hälsofrämjande 

arbete, syn på hälsofrämjande arbete samt hinder för att arbeta hälsofrämjande. Dessa tre 

teman föll sig naturligt då de var teman som var vanligt förekommande samt som flera av 

de inkluderade studierna använt sig av. Temat strategier för hälsofrämjande arbete 

utformades då det fanns olika perspektiv hos sjuksköterskorna på vilka tillvägagångssätt 

som var bäst lämpade för att bedriva hälsofrämjande arbete. Temat syn på hälsofrämjande 

arbete utformades då det i de olika studierna identifierades olika åsikter kring när, hur och 

till vem det hälsofrämjande arbetet vände sig. Temat hinder utformades då det i majoriteten 

av studierna gick att identifiera olika hinder för att sjuksköterskorna skulle kunna arbeta 

hälsofrämjande inom slutenvården.  

 

Analysen skedde dels digitalt och dels i pappersform, då en av författarna läste artiklarna i 

digital form och markerade ut stycken som placerades i ett separat dokument, och den 

andra författaren valde att läsa artiklarna i pappersform och färgmarkera de stycken som 

kunde kategoriseras in under de tre olika teman som identifierats. Färgerna som användes 

för att markera var gul, orange, rosa och lila. 

 

I studien har artiklar med både kvalitativ och kvantitativ utformning använts (se bilaga B). 

Enligt Rosén (2017) ska resultat oavsett om det är av kvalitativ eller kvantitativ art 

sammanställas. I sammanställningen av resultatet har varje artikel lästs igenom noggrant 

och stycken har fördelats mellan studiens tre olika teman i ett första steg för 

sammanställningen. Rosén (2017) poängterar att det är viktigt att denna sammanställning 

sker på ett öppet och reproducerbart sätt för att minimera risken för att systematiska fel 

uppstår. För att ha detta i beaktning under analyseringen har fördelningen av stycken till de 

tre olika temana skett på olika håll. Den ena författaren har först läst igenom och fördelat 

stycken översatta till svenska i ett separat digitalt dokument, och den andra författaren har 
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färgmarkerat stycken på en utskriven version av artikeln och sedan gått in och läst och 

kommenterat i det digitala dokumentet för att se och säkerställa att styckena tolkats 

likadant. I analysens andra steg har de stycken som placerats under varje tema, gåtts 

igenom för att identifiera likheter och olikheter. De stycken som haft likheter med andra 

stycken har sammanställts, och de styckena med olikheter som ändå bedömts kunna svara 

på arbetets syfte har presenterats, i löpande text. En kontinuerlig dialog har förts mellan 

författarna för att bedöma hur resultatet ska presenteras samt för att bestämma vilka 

likheter som kunnat presenterats som subteman. I tabell 2 nedan presenteras vilka 

subteman som arbetades fram.   

 

Tabell 2. Redovisning av resultatets teman och subteman 
Tema Strategier för 

hälsofrämjande arbete 

Syn på hälsofrämjande 

arbete 

Hinder för att arbeta 

hälsofrämjande 

Subtema • Huvudstrategier 

• Holistiskt eller 

biomedicinsk syn 

• Empowerment  

• Beredskap för 

förändring 

• Skillnader i 

perspektiv 

• Levnadsvanor 

och livsstil 

• Miljö och 

patientgrupp 

• Tidsbrist och 

arbetsmiljö 

• Kunskap och 

hindrande 

arbetskultur 

• Svårigheter att 

involvera 

patienten 

  

 

Forskningsetiska överväganden  

Kjellström (2017) poängterar att valet av metod väcker olika forskningsetiska problem. 

Med en litteraturöversikt, speciellt vid självständiga arbeten, beskrivs ett problem vara risk 

för att författarna kan ha begränsade kunskaper av metod samt det engelska språket, vilket 

i sin tur kan leda till risk för feltolkningar samt orättvisa bedömningar av artiklarna. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver i sin tur begreppet oredlighet som medvetna eller 

oaktsamma handlingar som lett till falskt, förvrängt eller vilseledande resultat. Hänsyn till 

detta har tagits och de artiklar som valdes ut har granskats med hjälp utav Sophiahemmet 

Högskolas kvalitetsgranskningsunderlag (se bilaga A) samt att inkluderade artiklar 

presenterats i en matris (se bilaga B). För att inte förfalska, förvränga eller ge ett 

vilseledande resultat har även referenshänvisning enligt APA använts.  

 

Artiklarna har lästs på olika håll för att undvika att författarna färgas av varandra då 

Mårtensson och Fridlund (2017) poängterar vikten av att vara så neutral som möjligt och 

att i största mån undvika att resultatet färgas. Då artiklarna som inkluderats varit på 

engelska, har ordbok använts för att översätta de ord som författarna inte förstått, för att 

undvika att resultatet förvrängs. Under bearbetningen av materialet har en kontinuerlig 

dialog förts mellan författarna om hur materialet ska tolkas, för att minimera risken för 

feltolkning. Endast de delar av de inkluderade artiklarnas resultat som har bedömts kunna 

svara på denna litteraturöversikts syfte har presenterats i resultatet.  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) finns ett grundläggande synsätt att behovet av ny 

kunskap vägs mot deltagares intresse och hälsa. Kjellström (2017) hänvisar till de etiska 

principerna icke skada och respekt för personer som extra viktiga att ha i åtanke vid 

datainsamling. De som berörs av studierna ska inte utsättas för skador eller kränkningar. 
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Detta har tagits i beaktning vid urvalet av artiklarna. Av de femton artiklar som inkluderats 

har tolv blivit godkända av olika etiska kommittéer. De etiska kommittéerna har antingen 

varit fristående eller kopplade till sjukhusen. I samtliga femton artiklar har deltagandet 

varit frivilligt. Alla femton artiklar som inkluderats har dessutom blivit peer reviewed och 

det har inte bedömts finnas någon risk för att deltagarna ska ha kunnat blivit skadade eller 

kränkta i någon av studierna av författarna.   

 

RESULTAT  

För att svara på studiens syfte presenteras resultatet av de femton artiklar som inkluderats 

(se bilaga B) i följande tre teman – strategier för hälsofrämjande arbete, med fyra 

tillhörande subteman, syn på hälsofrämjande arbete, med tre tillhörande subteman, samt 

hinder för att arbeta hälsofrämjande, med tre tillhörande subteman.  

 

Strategier för hälsofrämjande arbete  

Utifrån sjuksköterskornas perspektiv fanns det flera olika strategier som användes för att 

arbeta hälsofrämjande inom somatisk slutenvård. Följande subteman som presenteras är 

huvudstrategier, holistiskt eller biomedicinsk syn, empowerment samt beredskap för 

förändring.  

 

Huvudstrategier 

Att ge patienterna information var en av de vanligast förekommande strategierna (Casey 

2007a, 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Pham & 

Ziegert, 2016; Piper, 2008; Whyte et al., 2006). Informationen gavs till patienten för att 

öka kunskap och förståelse av sjukdom, diagnos, prognos och behandling samt för att 

stödja patienten att ta beslut (Piper, 2008). Sjuksköterskorna menade på att då många 

patienter reflekterar och omvärderar sitt liv vid en sjukhusvistelse, är detta ett tillfälle som 

sjuksköterskor kan hjälpa dem att skapa livsstilsförändringar. En sjuksköterska menade att 

om den första informationen och stödet som patienterna fått har visat sig vara användbar är 

det större chans att patienten återkommer för mer information (Piper, 2010). Medlande var 

en annan strategi som identifierades. Sjuksköterskorna medlade ofta information från 

läkarna eller annan vårdpersonal till patienten, de medlade även information om patienten 

vid utskrivning till annan vårdgivare och vårdpersonal (Casey, 2007a). 

 

Rådgivning var en liknande strategi (Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Pham & 

Ziegert, 2016; Whitehead et al., 2008). En av sjuksköterskorna tyckte att det var bra att 

inkludera familj och vänner när patienten fick rådgivning. Råden var främst 

livsstilsrelaterade och handlade om att ändra på ohälsosamma levnadsvanor (Whitehead et 

al., 2008). Uppmuntring var en annan förekommande strategi (Casey, 2007b; Chambers & 

Thompson, 2009). I Caseys studie (2007b) var uppmuntring den mest använda strategin, 

exempelvis att patienten uppmuntrades ändra levnadsvanor såsom att ändra kost, träna eller 

sluta röka. Att ämnet levnadsvanor togs upp med patienten var ett sätt att arbeta 

hälsofrämjande (Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Reeve et 

al., 2004). För att bedöma patientens behov av hälsofrämjande arbete rapporterade en 

tredjedel av sjuksköterskorna att riskfaktorer såsom rökning, alkoholkonsumtion och 

matvanor togs upp vid inskrivning av patienter på sjukhuset (Miseviciene & Zalnieraitiene, 

2013). Som exempel på hälsofrämjande arbete var förespråkande av goda matvanor, 

rökavvänjning, förespråkande av fysisk aktivitet samt tillhandahållande av broschyrer 
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(Kelley & Abraham, 2007). Förebyggande av sjukdom, hälsoutbildning, rutin-screening 

och utbildning om riskfaktorer sågs/listades som de viktigaste delarna av det 

hälsofrämjande arbetet. Vanligaste exemplen på hälsofrämjande arbete var att mäta 

blodtryck, ta anamnes för rökning, bedöma övervikt, bedöma bruk av alkohol/droger samt 

bedöma grad av fysisk aktivitet (Reeve et al., 2004). Sjuksköterskorna beskrev fysisk 

aktivitet som viktigt för att främja både fysisk och psykisk hälsa samt för att förebygga 

komplikationer av sjukdom, exempelvis trycksår (Pham & Ziegert, 2016). 

 

Att undervisa patienten var en annan förekommande strategi (Casey, 2007b; Pham & 

Ziegert, 2016; Piper, 2008; Reeve et al., 2004; Whitehead et al., 2008; Whyte et al., 2006). 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det hälsofrämjande arbetet handlade om att 

utbilda patienterna (Casey 2007b). Hälsoutbildning sågs som ett sätt att sprida kunskap till 

patienten och inkluderade rådgivning om levnadsvanor (Whitehead et al., 2008). I Pham 

och Ziegerts studie (2016) främjades hälsa genom att utbilda patienter och anhöriga. 

Sjuksköterskorna betonade att patientutbildningen var viktig (Pelusi et al., 2007) då ökad 

kunskap i sin tur ledde till ökad livskvalitet och hälsa för patienten. Sjuksköterskorna gav 

patienterna utbildning genom att svara på frågor, instruera och ge råd om sjukdom och 

hälsa. Att utbildningen var anpassad utifrån individen sågs som viktigt (Pham & Ziegert, 

2016). Vid utövande av olika omvårdnadsåtgärder, till exempel såromläggning, kunde 

sjuksköterskan samtidigt föra en hälsoutbildande dialog med patienten (Whyte et al, 2006; 

Piper, 2010). Sjuksköterskorna förespråkade användning av broschyrer vid hälsofrämjande 

arbete (Kelley & Abraham, 2007) då broschyrerna förstärkte den muntliga informationen 

till patienterna (Casey, 2007c).  

 

Holistiskt eller biomedicinskt synsätt 

Att tillämpa antingen det holistiska eller det biomedicinska synsättet var förekommande 

strategier för att arbeta hälsofrämjande (Berg et al., 2005; Chambers & Thompson, 2009; 

Kelley & Abraham, 2007; Piper, 2010). Hälsofrämjande arbete sågs som en del av det 

holistiska synsättet (Kelley & Abraham, 2007). Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att se 

hälsa som något som berör en persons helhet (Berg et al., 2005; Chambers & Thompson, 

2009). En del av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att gå till botten av problemet 

samt att det var av vikt att hitta anledningarna till varför människor gör vissa saker 

(Chambers & Thompson, 2009). Det holistiska synsättet sågs som ett sätt att hjälpa 

patienten att klara av och att återfå sin möjlighet till att utföra egenvård, i den mån som det 

var möjligt (Berg et al., 2005). I Chamber och Thompsons studie (2009) däremot 

applicerade majoriteten av sjuksköterskorna det biomedicinska synsättet för 

hälsofrämjande arbete. Rökning gavs som exempel, där sjuksköterskorna försökte 

uppmuntra patienten till att gå från ohälsosamma till hälsosamma levnadsvanor genom att 

peka ut vad patienten borde göra. 

 

Empowerment 

Sjuksköterskorna beskrev empowerment som ytterligare en strategi för det hälsofrämjande 

arbetet (Chambers & Thompson, 2009; Piper, 2008; Piper, 2010). De sjuksköterskor som 

applicerade det holistiska synsättet arbetade med empowerment (Chambers & Thompson, 

2009; Piper, 2010). Enligt sjuksköterskorna innefattade empowerment bland annat att 

hjälpa patienten att förstå sin situation, tänka positivt, ge psykologiskt stöd och att utveckla 

ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska. Det innefattade även att hjälpa och 

medvetandegöra för patienter vilka behandlingsalternativ som fanns tillgängliga samt att få 

kontroll och möjligheter att hantera sin situation relaterat till sin sjukdom (Piper, 2008). Att 
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patienten var delaktig i den egna vården sågs som viktigt av sjuksköterskorna (Casey, 

2007a, 2007b, 2007c).  

 

Beredskap för förändring 

Sjuksköterskorna identifierade patientens beredskap för förändring för att kunna hjälpa 

patienten till beteendeförändring (Casey, 2007c; Whyte et al., 2006). Sjuksköterskorna som 

introducerats till the transtheoretical model [TTM] rapporterade att de med hjälp av TTM 

kunde identifiera i vilket stadie för förändring som patienten befann sig i samt huruvida 

patienten var redo för förändring. Flera av sjuksköterskorna hade med modellen hjälpt 

patienter att förändra en levnadsvana och mer än hälften av sjuksköterskorna kände att de 

åtminstone fått patienter att börja tänka om. Några sjuksköterskor rapporterade att de även 

kunnat identifiera patienter som inte varit redo för att genomföra en förändring. 

Sjuksköterskorna poängterade att val av tidpunkt, timing, patientens tillstånd samt en god 

relation med patienten var viktiga komponenter vid utförandet av hälsofrämjande åtgärder. 

Samtliga sjuksköterskor menade på att faktiskt ta sig tid var fördelaktigt för arbetet. Fler än 

hälften ansåg att korta men upprepade tillfällen om 5–10 minuter var som mest 

användbara. Kvaliteten av tiden sågs som viktigare än kvantiteten (Casey, 2007c).  

 

I Whytes et al. (2006) studie identifierade istället sjuksköterskorna patientens beredskap 

för att lära sig. Bedömningen av beredskapen syftade på att identifiera huruvida patienten 

var villig att diskutera sin levnadsvana och behovet av information om ämnet i nuläget.  

 

Syn på hälsofrämjande arbete 

Temat syn valdes ut, då det i majoriteten av studierna framkommit olika syn hos 

sjuksköterskorna på vad hälsofrämjande arbete är, samt olika attityder kring om, till vilka 

och hur det bör bedrivas. Följande subteman som presenteras är skillnader i perspektiv, 

levnadsvanor och livsstil samt miljö och patientgrupp.  

 

Skillnader i perspektiv 

Det hälsofrämjande arbetet sågs som viktigt av sjuksköterskorna (Casey, 2007c; Reeve et 

al., 2004) och som en del av sjuksköterskans arbete (Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 

2007; Pham & Ziegert, 2016). Det fanns en positiv attityd för att arbeta hälsofrämjande 

(Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Reeve et al., 2004). 

Hälsofrämjande arbete beskrevs av sjuksköterskorna som olika tekniker för att ändra 

beteende och ge patienterna en känsla av empowerment. Målet med arbetet beskrevs som 

att öka livskvalitet och bibehålla hälsa, förebygga sjukdom samt utbilda och förse med 

information (Kelley & Abraham, 2007). Sjuksköterskorna som arbetade på akuten var de 

enda som uttalade att inte att de hade någon roll i det hälsofrämjande arbetet samt att 

hälsofrämjande arbete var någon annans roll (Shoqirat, 2014). 

 

Det fanns synpunkter hos sjuksköterskorna på huruvida det hälsofrämjande arbete gav 

effekt eller inte (Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 2007). Sjuksköterskorna skattade dock 

sina färdigheter till att utföra hälsofrämjande arbete som relativt höga. En del av 

sjuksköterskorna tyckte att deras hälsofrämjande arbete var effektivt då det ökade 

medvetenheten om sjukdom och gav patienten en känsla av empowerment (Kelley & 

Abraham, 2007). Andra sjuksköterskor var tveksamma till om hälsofrämjande arbete gav 

effekt då de ansåg att många vanor och beteenden var svåra att påverka (Casey, 2007b). 
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Ytterligare några sjuksköterskor var osäkra på grund av individen och informationens 

relevans (Kelley & Abraham, 2007).  

 

Hälsoutbildning sågs av sjuksköterskorna som en del av det hälsofrämjande arbetet (Kelley 

& Abraham, 2007; Piper, 2008; Withehead et al., 2008). Hälsofrämjande arbete sågs som 

en förlängning av sjuksköterskornas sjukhusbaserade hälsoutbildande åtgärder. De menade 

på att deras åtgärder kunde stötta patientens hälsa i ett större perspektiv, när patienten 

återvände till sin vanliga och sociala omvärld (Whitehead et al. 2008). En av 

sjuksköterskorna menade att alla människor kunde främja hälsa men att hälsoutbildning 

var hälso- och sjukvårdspersonalens område (Piper, 2008). En annan syn på 

hälsofrämjande arbete var att det riktade sig mot samhället ur ett större perspektiv, där 

kunskap om hälsa kunde spridas genom exempelvis diabetesdag eller broschyrer. Det 

hälsofrämjande arbetet sågs som djupare än hälsoutbildning. Det beskrevs som ett sätt att 

få hela samhället att bli delaktiga och medvetna om hälsa (Whitehead et al., 2008).  

 

Levnadsvanor och livsstil 

Sjuksköterskorna såg det hälsofrämjande arbetet som kopplat till livsstil och levnadsvanor 

(Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 2016; Whitehead et al., 2008). 

Hälsofrämjande arbete ansågs vara ett sätt att förespråka hälsosamma levnadsvanor (Pham 

& Ziegert, 2016), framförallt genom utbildning (Kelley & Abraham, 2007). 

Sjuksköterskorna beskrev att hälsofrämjande arbete handlar om att skapa medvetenhet 

kring hälsosamma levnadsvanor, hälsosam livsstil samt att förespråka fysisk, psykisk samt 

spirituell hälsa (Casey 2007b). Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att rutin-screening 

för övervikt, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet bör ingå i anamnesen. Lite mer än 

hälften av sjuksköterskorna ansåg att screening var möjlig att genomföra för varje patient. 

Flera av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att agera förebild genom att själva vara 

fysisk aktiva, inte röka och hålla en hälsosam vikt (Reeve et al., 2004).  

 

Miljö och patientgrupp  

Det fanns åsikter hos sjuksköterskorna gällande huruvida sjukhusmiljön var lämplig för 

hälsofrämjande arbete eller inte (Casey, 2007c; Kelley & Abraham, 2007). Mer än hälften 

av sjuksköterskorna ansåg att sjukhus var en lämplig miljö för att arbeta hälsofrämjande 

(Kelley & Abraham, 2007). En del av sjuksköterskorna såg sjukhus som en olämplig miljö 

att bedriva hälsofrämjande arbete då patienter kunde vara svårt sjuka, att det redan var 

försent, att det fanns viktigare uppgifter att utföra eller att det fanns för lite tid. Ett fåtal av 

sjuksköterskorna ansåg att hälsofrämjande arbete var bättre lämpat för specialiserad 

personal inom området (Kelley & Abraham, 2007). Ett fåtal av sjuksköterskorna föreslog 

att TTM var mer passande att använda på vissa typer av patienter samt i andra miljöer, som 

förslag gavs friska patienter och öppenvården (Casey, 2007c). 

 

Det fanns även synpunkter gällande vilka patienter som hälsofrämjande arbete lämpade sig 

för (Casey, 2007b, 2007c; Kelley & Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 2016; Whitehead et 

al., 2008). Fler än hälften av sjuksköterskorna tyckte att alla patienter skulle erhålla 

hälsofrämjande arbete, oavsett om de önskade det eller inte. Argumentet var att kunskap 

var viktig för att kunna ta ansvar över beteenden samt för att ta beslut om sin hälsa (Kelley 

& Abraham, 2007). En del av sjuksköterskorna tyckte att hälsofrämjande arbete var viktigt 

för alla patienter, medan några av sjuksköterskorna tyckte att det berodde på patientens 

hälsotillstånd (Pham & Ziegert, 2016). Svårt sjuka patienter pekades ut som svårare att 

arbeta hälsofrämjande med (Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 
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2016). Patienter med depression eller Alzheimers sågs ibland som svårare att skapa en god 

relation med (Pham & Ziegert, 2016). Patientens utbildningsnivå, kön och ålder pekades ut 

som faktorer som påverkade hur framgångsrik informationen och den hälsoutbildande 

rådgivningen var (Whitehead et al., 2008). Några av sjuksköterskorna uttryckte att yngre 

patienter tycktes vara mer mottagliga för hälsofrämjande arbete än äldre (Casey, 2007b; 

Whitehead et al., 2008). Flera sjuksköterskor ansåg att det var svårare att tillhandahålla 

hälsofrämjande arbete för patienter över 75 år än patienter mellan 65–75 år (Kelley & 

Abraham, 2007). Patienter med lägre läs- och skrivförståelse ansågs vara mindre 

mottagliga, framförallt om patienten samtidigt var äldre (Whitehead et al., 2008).  

 

 

Hinder för att arbeta hälsofrämjande   

Utifrån sjuksköterskornas perspektiv framkom det i majoriteten av studierna att det fanns 

hinder för att kunna arbeta hälsofrämjande inom somatisk slutenvård. Följande tre 

subteman som presenteras är tidsbrist och arbetsmiljö, kunskap och hindrande arbetskultur 

samt svårigheter att involvera patienten. 

 

Tidsbrist och arbetsmiljö 

Det mest förekommande hindret som rapporterades var tidsbrist (Berg et al., 2005; Casey 

2007b, 2007c; Kelley & Abraham, 2007; Reeve et al., 2004; Whitehead et al., 2008). 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de sällan arbetade hälsofrämjande och endast i 

mån av tid (Casey, 2007b). Fenomenet att vänta, framförallt på doktorer på avdelningen 

sågs som ett hinder som stannade upp arbetet (Berg et al., 2005). En av sjuksköterskorna 

upplevde att behöva vänta på annan vårdpersonal på att exempelvis skriva ut 

nikotinplåster, gjorde att det tog längre tid innan behandlingen kunde påbörjas (Casey, 

2007c). En hög arbetsbelastning tycktes också vara en anledning (Berg et al., 2005; Casey 

2007b, 2007c; Pham & Ziegert, 2016). En hög arbetsbelastning sågs som hinder för att 

kunna arbeta individanpassat. Trots att det sågs som viktigt att patientutbildningen var 

anpassad utifrån individen skedde den oftast i grupp en gång i veckan (Pham & Ziegert, 

2016). Flertalet uttryckte att avdelningens rutiner dominerade och att tiden var prioriterad 

till att göra klart arbetet enligt rutinerna (Casey, 2007a, 2007b). En del av deltagarna tyckte 

att det fanns viktigare uppgifter att utföra (Kelley & Abraham, 2007).  

  

Även arbetsmiljön påverkade sjuksköterskornas arbete (Pham & Ziegert, 2016; Shoqirat, 

2014). På sjukhuset fanns lite utrymme för patienterna att röra på sig samt att hjälpmedel 

såsom rullstol, lyft och kryckor saknades (Pham & Ziegert, 2016). En arbetsmiljö med hot 

och våld sågs som en faktor som bidrog till att sjuksköterskorna hellre blev klara så snabbt 

som möjligt med sitt arbete snarare än att arbeta hälsofrämjande (Shoqirat, 2014).  

 

Kunskapsbrist och hämmande arbetskultur 

Brist på kunskap och färdigheter rapporterades i flertalet studier (Casey, 2007b; Kelley & 

Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Pham & Ziegert, 2016; Shoqirat, 

2014; Pelusi et al., 2007). En majoritet av sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

kunskap och färdigheter (Shoqirat, 2014). Hälften av sjuksköterskorna saknade utbildning, 

träning och färdigheter för att arbeta hälsofrämjande (Casey, 2007b; Miseviciene & 

Zalnieraitiene, 2013). Sjuksköterskornas kunskap om riskfaktorer för cancer varierade 

beroende på vilken form av cancer det gällde (Pelusi et al., 2007). Sjuksköterskorna 

efterfrågade mer kunskap om hälsa, sjukdom och egenvård samt metoder för att förbättra 
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sina färdigheter (Pham & Ziegert, 2016). Över häften av deltagarna var positiva till att 

implementera hälsofrämjande arbete rutinmässigt om de fick mer tid till att göra det, erhöll 

mer kunskap och färdigheter samt att det var evidensbaserat (Kelley & Abraham, 2007). 

Nästan alla sjuksköterskor var intresserade av att få information och utbildning om 

hälsofrämjande arbete specifikt inriktat på cancerprevention. Endast 40 procent av 

sjuksköterskorna uttryckte i nuläget att de hade tillräcklig kompetens för att utbilda 

patienter i sakfrågan och en tredjedel av sjuksköterskorna upplevde sig ha otillräckliga 

kunskaper för att svara på patienternas frågor (Pelusi et al., 2007). 

 

Hur organisationen var utformad påverkade sjuksköterskornas arbete (Berg et al., 2005; 

Casey 2007a, 2007b; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Reeve et al., 2004; Shoqirat, 

2014). En kultur och en styrning som stöttade sjuksköterskornas hälsofrämjande roll 

saknades på avdelningen (Casey, 2007a). Sjuksköterskor som arbetat på andra avdelningar 

där det hälsofrämjande arbetet varit mer tydligt ansåg att kulturen på deras nuvarande 

avdelning var ett hinder för att arbeta hälsofrämjande (Casey, 2007b). Avsaknaden av 

policy och riktlinjer för hälsofrämjande arbete på sjukhuset pekades ut som hinder 

(Shoqirat, 2014). En tredjedel av sjuksköterskorna kände till sjukhusets mål och uppdrag 

gällande hälsofrämjande arbete. Av cheferna var det 75 procent som kände till sjukhusets 

mål och uppdrag. Endast en tiondel av sjuksköterskorna tyckte att det fanns riktlinjer för 

när en riskfaktor upptäcktes (Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013). Avsaknad av kontinuitet 

sågs som ett hinder (Casey 2007b, 2007c). Patienterna kunde vara inskrivna på 

avdelningen i ett par dagar för att sedan bli förflyttade eller utskrivna, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna inte fick någon feedback på hur det gick med det hälsoutbildande arbetet 

som de påbörjat (Casey, 2007c). Det var lite eller ingen uppföljning, både på avdelningen 

eller efter utskrivning (Casey, 2007b). Sjuksköterskorna efterfrågade mer resurser vad 

gäller personal, broschyrer, hjälpmedel, stöd från chefer samt från en hälsofrämjande 

specialist (Casey, 2007b). Ett annat hinder som identifierades var att sjuksköterskorna 

kände sig undervärderade av läkarna (Casey, 2007b; Reeve et al., 2004). Andra 

sjuksköterskor upplevde att patienterna oftast ville ha råden från en läkare (Pham & 

Ziegert, 2016).  

 

Svårigheter att involvera patienten 

Hälften av sjuksköterskorna menade att om de arbetade hälsofrämjande berodde på 

patientens tillstånd och samarbetsvilja (Casey, 2007b). Låg motivation till förändring hos 

patienter sågs som ett hinder. Språkförbristningar var ett annat hinder som rapporterades 

(Pham & Ziegert, 2016; Reeve et al., 2004).  

 

Sjuksköterskorna gav patienterna lite utrymme till att delta i planering, målsättning och 

problemidentifiering av sin egen vård, vilka sågs som tillfällen med potential för att främja 

hälsa, som inte utnyttjades. Likaså gällde överrapportering vid skiftbyten, då 

sjuksköterskorna inte involverade patienterna till att delta, utan rapporteringen skedde över 

patientens huvud. Ytterligare ett tillfälle var vid inskrivningssamtalet med patienten, då 

sjuksköterskorna på avdelningen tenderade att vara mer fokuserade på att fylla i 

inskrivningsmallen och gick då miste om tillfälle att använda informationen de fick ta del 

av för att arbeta hälsofrämjande. Detta ledde till att ett bra tillfälle till att beröra ämnena 

inte utnyttjades (Casey, 2007a). 

 

Det biomedicinska synsättet tycktes dominera med ett fokus på diagnostisering och 

behandling – vilket blev till ett hinder för att se helheten och för att kunna arbeta 
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hälsofrämjande. En sjuksköterska menade på att på deras avdelning behandlade de 

patientens symtom, men sjuksköterskan ställde sig frågande till om de verkligen gick på 

djupet med vad som orsakat patientens hälsoproblem (Berg et al., 2005). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Resultatet presenterades i tre teman – strategier, syn samt hinder. Med dessa tre teman har 

sjuksköterskans perspektiv av att arbeta hälsofrämjande inom somatisk slutenvård kunnat 

beskrivas, vilket i sin tur innebär att studiens syfte har kunnat besvarats. 

Resultatdiskussionen följer de teman som resultatet visade, dock så kan de olika delarna till 

viss del gå in i varandra. 

 

Strategier för hälsofrämjande arbete 

Enligt sjuksköterskornas perspektiv var rådgivning (Whitehead et al., 2008) samt att ge 

eller medla information förekommande strategier för att arbeta hälsofrämjande inom 

slutenvården (Casey 2007a; 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & 

Zalnieraitiene, 2013; Pham & Ziegert, 2016; Piper, 2008; Whyte et al., 2006). Det stämmer 

överens med vad Socialstyrelsen (2011) beskriver som tillvägagångssätt för att arbeta 

sjukdomsförebyggande och strategin att medla information är enligt WHO (1986) en av de 

tre komponenter som listas som nödvändiga för att arbeta hälsofrämjande. 

 

WHO (1986) definierar hälsofrämjande arbete som människans process att ta kontroll 

över- och att förbättra den egna hälsan. Hälsa beskrivs även som förknippat med en 

hälsosam livsstil. Att ta upp ämnet levnadsvanor med patienten var en förekommande 

strategi som användes av sjuksköterskorna i flertalet av studierna för att arbeta 

hälsofrämjande (Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Reeve et 

al., 2004). Sjuksköterskorna såg det hälsofrämjande arbetet som kopplat till livsstil och 

levnadsvanor (Casey, 2007b; Whitehead et al., 2008) och som ett sätt att förespråka 

hälsosamma levnadsvanor (Pham & Ziegert, 2016), framförallt genom utbildning (Kelley 

& Abraham, 2007). Majoriteten av patienterna upplever livsstilsråd som hjälpsamma och 

vissa patienter tar initiativet själva och efterfrågar råd angående kost, motion, alkohol eller 

tobaksbruk (McBride, 2004). Att förespråka var en annan av WHO:s tre komponenter som 

listades som nödvändig för att arbeta hälsofrämjande. Att förespråka beskrevs som att föra 

begreppet hälsa i fokus (WHO, 1986). Det går dock att ställa sig frågan - hur pass mycket 

kan sjuksköterskor påverka patienten genom att tala om begreppet hälsa? I Caseys (2007b) 

studie beskrev sjuksköterskorna det hälsofrämjande arbetet handla om att skapa 

medvetenhet kring hälsosamma levnadsvanor, hälsosam livsstil samt att förespråka fysisk, 

psykisk samt spirituell hälsa, vilket skulle kunna tolkas som olika exempel av perspektiv 

på hälsa att lyfta med patienten. För att bedöma patientens behov av hälsofrämjande arbete 

tog sjuksköterskorna upp riskfaktorer såsom rökning, alkoholkonsumtion och matvanor vid 

inskrivning av patienter på sjukhuset (Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013). Även Reeve et 

al. (2004) tyckte att en rutin-screening för levnadsvanorna/riskfaktorerna bör ingå i 

anamnesen. Att ta upp levnadsvanorna vid inskrivning skulle kunna vara ett bra sätt för 

sjuksköterskor inom slutenvården att fånga upp patienter med ohälsosamma levnadsvanor 

och som ett första steg för att arbeta hälsofrämjande. I resultatet visades dock att 

sjuksköterskorna inte använde inskrivningssamtalet som ett tillfälle att utföra 
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hälsofrämjande arbete, fokus låg istället på att följa mallen och inte följa upp på svaren de 

fick av patienterna (Casey, 2007a). 

 

Att undervisa patienten var en annan förekommande strategi (Casey, 2007b; Pham & 

Ziegert, 2016; Piper, 2008; Reeve et al., 2004; Whitehead et al., 2008; Whyte et al., 2006). 

Hälsoutbildning beskrevs utav Nutbeam (1998) som ett sätt att främja hälsa, vilket även 

Pham och Ziegert (2016) bekräftar i sin studie i resultatet. Likaså bekräftades Whiteheads 

(2006) resonemang om att sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ofta praktiseras som 

traditionell utbildning med fokus på levnads- och riskbeteenderelaterade sjukdomar i 

Caseys (2007b) och Pham & Ziegerts (2016) studie.  

 

Begreppet hälsofrämjande arbete beskrevs av Whitehead (2006) som bredare än 

hälsoutbildning. Resultatet visade på ett liknande resonemang då sjuksköterskorna i 

studien ansåg att deras hälsoutbildande åtgärder kunde stötta patientens hälsa i ett större 

perspektiv, när patienten återvände till sin vanliga och sociala omvärld (Whitehead et al. 

2008). Att utbildningen var anpassad utifrån individen sågs som viktigt. Trots det så 

skedde utbildningen i grupp för att sjuksköterskorna hade en för hög arbetsbelastning 

(Pham & Ziegert, 2016).  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna använde antingen det holistiska eller biomedicinska 

synsättet (Berg et al., 2005; Chambers & Thompson, 2009; Kelley & Abraham, 2007; 

Piper, 2010). Sjuksköterskorna som arbetade hälsofrämjande enligt det biomedicinska 

synsättet gav rökning som exempel. De uppmuntrade patienten att gå från ohälsosamma till 

hälsosamma vanor genom att peka ut vad patienten borde göra (Chambers & Thompson, 

2009). Det skulle kunna leda till att dialogen uteblir och att det blir en 

envägskommunikation. Hälsofrämjande möten bygger på ett personcentrerat 

förhållningssätt och utgångspunkten ligger i den enskilda människans behov, önskningar 

och subjektiva upplevelse av hälsa (Herlofson et al., 2017). Jämlikhet mellan vårdpersonal 

och patient, där patienten har möjlighet att vara delatig i och påverka sin egen vård, 

beskrivs som en förutsättning för en god vård  (Berg & Sarvimäki, 2003; Crane-Ross, Lutz 

& Roth, 2006). Uppfylls detta underlättas det hälsofrämjande arbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskorna beskrev det biomedicinska synsättet som 

ett hinder för att kunna arbeta hälsofrämjande, då fokus låg på diagnostering (Berg et al., 

2005). Denna tolkning bekräftas av Svensk sjuksköterskeförening (2008) som skriver att 

kropp och själ separeras och skador på kroppen kan repareras. Det holistiska synsättet ser 

däremot hälsa som en process och inte som ett tillstånd, och att människan består både av 

en kropp, själ och ande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Resultatet visade att 

sjuksköterskorna uttryckte en vilja att se hälsa ur ett helhetsperspektiv (Berg et al., 2005; 

Chambers & Thompson, 2009) och att hälsofrämjande arbete var en del av det holistiska 

synsättet (Kelley & Abraham, 2007).  Resultatet visade även att en holistisk syn och 

empowerment hade en koppling till varandra, de sjuksköterskor som hade en holistisk syn 

arbetade också med begreppet empowerment (Chambers & Thompson, 2009; Piper, 2010). 

Empowerment beskrevs av sjuksköterskorna som en strategi för hälsofrämjande arbete 

(Chambers & Thompson, 2009; Piper, 2008; Piper, 2010) och sjuksköterskorna beskrev 

patientens delaktighet som viktig (Casey, 2007a, 2007b, 2007c). Begreppet empowerments 

nytta i praktiken bekräftas också av Crane-Ross et al. (2006) och Björklund et al. (2008). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att korta men upprepade samtal med patienten (5–10 minuter) 

var mest användbara (Casey, 2007c). Socialstyrelsen (2011) beskriver den traditionella 
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rådgivningen, enkla råd, som allmänna råd som vanligtvis pågår mindre än fem minuter. 

Rådgivande samtal tar cirka 10–15 minuter och är mer individanpassade. De kan även 

innehålla motiverande strategier, exempelvis MI. Resultatet specificerar inte om 

sjuksköterskorna gav allmänna råd eller individanpassade råd under dessa 5–10 minuter. 

Det visar inte heller om sjuksköterskorna använde motiverande samtal som samtalsmetod 

eller om de var behöriga att göra det. MI har visats kunna påverka patientens beslutsamhet 

att ändra sina vanor (Brobeck, 2014). MI som metod har influerats av den transteoretiska 

modellen, TTM, båda beskriver patientens förändring som en process med flera stadier 

(Socialstyrelsen, 2017). I resultatet visas att de sjuksköterskor som introducerats för TTM, 

upplevde metoden som användbar och att de kunde identifiera vilket stadie för förändring 

patienten befann sig i (Casey, 2007c). Även i MI delas patienterna in i grupper beroende på 

beredskap för förändring (Holm Ivarsson, 2014).  

 

Syn på hälsofrämjande arbete 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att det hälsofrämjande arbetet var viktigt 

(Casey, 2007c; Reeve et al., 2004) och en del av deras arbete (Casey, 2007b; Kelley & 

Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 2016). De hade även en positiv attityd till att arbeta 

hälsofrämjande (Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Reeve et 

al., 2004). Däremot tvivlade sjuksköterskorna på huruvida hälsofrämjande arbete var 

effektivt eller inte och om sjukhusmiljön är lämpad för hälsofrämjande arbete (Casey, 

2007c; Kelley & Abraham, 2007). Det skulle kunna leda till en minskad tillämpning av 

hälsofrämjande arbete då sjuksköterskorna tvivlar på dess lämplighet och effekt. I en studie 

av McBride (2004) uttrycker 95 procent av patienterna att sjukhus borde arbeta både 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Det finns därmed en vilja hos patienterna att 

mottaga hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskorna som arbetade på akuten var de enda som 

inte tyckte att de hade någon roll i det hälsofrämjande arbetet (Shoqirat, 2014), något som 

kan innebära att många tillfällen att arbeta hälsofrämjande går förlorade.  

 

Åsikterna gick isär hos sjuksköterskorna gällande vilka patienter det hälsofrämjande 

arbetet riktades mot (Casey, 2007b, 2007c; Kelley & Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 

2016; Whitehead et al., 2008). Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte att alla patienter 

borde erhålla hälsofrämjande arbete (Kelley & Abraham, 2007) medan andra ville ta 

hänsyn till patientens hälsotillstånd (Pham & Ziegert, 2016) och upplevde det svårast med 

svårt sjuka patienter (Casey, 2007b; Kelley & Abraham, 2007; Pham & Ziegert, 2016). 

Socialstyrelsen (2012) skriver att sjukvården har till uppgift att fånga upp de patienter som 

behöver råd och stöd. Men frågan är om det per automatik innebär alla patienter, som 

majoriteten av sjuksköterskorna menade. Många av patienterna i McBrides studie (2004) 

rapporterade att de inte blivit tillfrågade om deras livsstil. Detta kan dock vara patienternas 

perception snarare än att det speglar verkligheten.  

 

Yngre patienter pekades ut som mer mottagliga för hälsofrämjande arbete än äldre (Casey, 

2007b; Whitehead et al., 2008). Patienter över 75 år pekades ut som mindre mottagliga för 

hälsofrämjande arbete (Kelley & Abraham, 2007). I Brobecks et al. (2015) studie framkom 

det att ämnet levnadsvanor togs upp mest med unga patienter och mer sällan med äldre 

patienter. Av de patienter som diskuterat levnadsvanor med hälso- och sjukvårdspersonal 

var de flesta som ändrat sina levnadsvanor äldre patienter. Av patienter i åldersgruppen 

60–69 år hade nästan hälften ändrat en levnadsvana. Inom slutenvården var patienter i 

åldersgruppen 70–79 år de som tyckte att råden var till mest hjälp, av dessa hade hälften 

ändrat sina levnadsvanor (Brobeck et al., 2015). I en studie av McBride (2004) framkom 
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det att en majoritet av patienterna uttryckte en vilja att ändra sina levnadsvanor och de höll 

med om att levnadsvanor påverkar hälsan. I samma studie framgick det att en majoritet av 

patienterna önskade att få information av ansvarig sjuksköterska om kost, motion, alkohol 

eller tobak. Av de patienter som inte önskade få råd angående levnadsvanor var de allra 

flesta yngre patienter i åldern 16–24 år (McBride, 2004). Sjuksköterskorna upplever med 

andra ord att de yngre patienterna är bäst lämpade att få hälsofrämjande insatser medan de 

äldre patienterna tar till sig råden i högre utsträckning. Det skulle kunna innebära att 

sjuksköterskornas egna uppfattningar om vilken åldersgrupp som är lämplig påverkar vilka 

patienter som mottager hälsofrämjande arbete och att äldre patienter i behov av råd inte får 

dem.  

 

Hinder för att arbeta hälsofrämjande 

Kristenson et al. (2017) nämner tidsbrist som en utmaning för att arbeta hälsofrämjande 

inom vården, vilket bekräftades i resultatet. Tidsbrist framgick av sjuksköterskorna som 

det mest förekommande hindret för hälsofrämjande arbete (Berg, 2005; Casey 2007b, 

2007c; Kelley & Abraham, 2007; Reeve et al., 2004; Whitehead et al., 2008). Ett annat 

stort hinder för sjuksköterskorna var alltför stor arbetsbelastning (Berg, 2005; Casey 

2007b, 2007c; Pham & Ziegert, 2016). Tidsbrist och för hög arbetsbelastning skulle kunna 

leda till att sjuksköterskorna inte använder sig av hälsofrämjande arbete i den mån de 

själva önskar. Det skulle även kunna innebära att de inte inhämtar den kunskap som krävs 

för att bedriva ett hälsofrämjande arbete. 

 

Brist på kunskap och färdigheter hos sjuksköterskorna uppkom i flertalet studier (Casey, 

2007b; Kelley & Abraham, 2007; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; Pham & Ziegert, 

2016; Shoqirat, 2014; Pelusi et al., 2007). I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor understryks vikten av att ha tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet för 

att bedriva en hälsofrämjande vård. I sjuksköterskans uppgift ingår att genom utbildning 

och information, förbättra och förstärka patientens möjlighet till egenvård och kunskap och 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

ICN:s etiska kod bygger på att sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper att upprätthålla sin 

yrkeskompetens och arbeta för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) menar även på att den enskilda sjuksköterskan själv ska se över sin kompetens. Kan 

det vara så att det primärt ses som sjuksköterskans eget ansvar att inhämta kunskap om 

hälsofrämjande arbete? Eller ligger det på organisationens bord? Hälso- och sjukvården har 

en viktig roll i att förmedla kunskap om sambandet mellan sjukdom och levnadsvanor till 

både individ och samhälle (Socialstyrelsen, 2009b). För att detta ska kunna ske behöver 

sjuksköterskorna själva besitta gedigna kunskaper om hälsofrämjande arbete 

(Socialstyrelsen, 2012). Hur kommer det sig då att det ändå finns kunskapsluckor bland 

sjuksköterskorna? Speciellt med tanke på att de själva efterfrågar mer utbildning, kunskap 

om hälsa, sjukdomar samt metoder för att förbättra sina färdigheter (Pham & Ziegert, 

2016; Kelley & Abraham, 2007). Möjligtvis blir kompetensutveckling bortprioriretat av 

både sjuksköterskan själv och arbetsgivaren när vårdsituationen är så pressad som den är 

idag. Sjuksköterskebrist och överbeläggningar gör att hälsofrämjande arbete hamnar i 

skuggan och inte prioriteras, trots att det ger effekt på patienternas livsstil och i 

förlängningen, deras hälsa.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas arbete påverkades av hur organisationen var 

utformad (Berg et al., 2005; Casey 2007a, 2007b; Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013; 
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Reeve et al., 2004; Shoqirat, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att hälso- 

och sjukvårdspersonalen bör utbildas i hur hälsofrämjande arbete ska utföras och att regler 

och riktlinjer ska finnas med tydliga gemensamma mål för arbetsplatsen. Resultatet visar 

att verkligheten är långt ifrån Svensk sjuksköterskeförenings vision. Sjuksköterskorna 

pekade ut avsaknaden av policy och riktlinjer som ett hinder (Shoqirat, 2014). Endast en 

tredjedel av sjuksköterskorna och 75 procent av cheferna kände till sjukhusets mål och 

uppdrag gällande hälsofrämjande arbete (Miseviciene & Zalnieraitiene, 2013). 

Sjuksköterskorna kan inte förväntas ha kunskaper om ett arbete de inte vet om att de 

bedriver.  

 

Ett annat hinder som pekades ut av sjuksköterskorna var att patienten inte var delaktig i sin 

egen vård. I en svensk studie uttryckte deltagarna en vilja att vara delaktiga i sin egen vård 

(Wallström et al., 2017). Patienterna ville vara med i vårdplaneringen, bli lyssnade på och 

få en förklaring till sitt hälsotillstånd (Eldh et al., 2010). I I Patientlagen (SFS 2014:821) 1 

kap, 1 § står det att lagen ska stärka patientens ställning och främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Resultatet visar på att det gavs lite utrymme för 

patienterna att vara delaktiga i vården, både vid planering, målsättning och 

problemidentifiering (Casey, 2007a). Samtidigt uttrycke sjuksköterskorna att det var 

viktigt att patienten var delaktig i den egna vården (Casey, 2007a, 2007b, 2007c). 

Patientens tillstånd och sammarbetsvilja hade betydelse för huruvida sjuksköterskorna 

arbetade hälsofrämjande eller inte (Casey, 2007b). Låg motivation att förändra sitt 

beteende och språkförbristningar sågs som hinder till patientens delaktighet (Pham & 

Ziegert, 2016; Reeve et al., 2004). Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver 

egenvård som en viktig del av att ändra sina levnadsvanor där patientens intresse, kunskap 

och motivation tas upp som förutsättningar för att kunna genomföra en förändring. 

Wiklund et al. (2012) uttrycker att enligt Orems egenvårdsteori finns det ibland ett glapp 

mellan patientens behov av egenvård och vad personen faktiskt är kapabel till. Det är i det 

glappet som behovet av omvårdnad kommer in och sjuksköterskan ska fokusera på att 

hjälpa till att återställa balansen mellan krav och förmåga. Resultatet visade att det 

holistiska synsättet sågs av sjuksköterskorna som ett sätt att hjälpa patienten att klara av 

och att återfå sin möjlighet till att utföra egenvård, i den mån som det var möjligt (Berg et 

al., 2005). 

 

Metoddiskussion  

Med hjälp utav litteraturöversikt som metodval kunde en översikt av sjuksköterskornas 

perspektiv beskrivas, vilket i sin tur bidrog till att studiens syfte kunde besvaras. En fördel 

med att göra en litteraturöversikt enligt Rosén (2017) är just att det ger en större översikt 

över berört område, vilket även visade sig vara en fördel i detta arbete då resultatet 

genererade ett brett spektrum av sjuksköterskors olika perspektiv. Detta i sin tur hade 

troligtvis inte gått att uppnå om val av metod varit exempelvis en intervjustudie. En 

nackdel med metodvalet var dock att det finns lite publicerad forskning om sjuksköterskors 

hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård (Cross, 2005). Henricson (2017) beskriver 

att om det inte finns tillräckligt med underlag i form utav vetenskapliga artiklar för att göra 

en litteraturöversikt, kan det vara en anledning till att istället göra en empirisk studie. De 

femton artiklarna som inkluderades i resultatet bedömdes dock dessa utgöra ett tillräckligt 

underlag för att göra en litteraturöversikt enligt författarna. Dessutom hade en 

intervjustudie i detta fall inneburit ett bortfall av flertalet perspektiv hos sjuksköterskorna, 

vilket resultatet i denna litteraturöversikt kunnat generera.  
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Artikelsökningarna har skett i datasökbaserna Cinahl Complete och PubMed. Vid 

datainsamlingen har olika ämnesord såsom acute disease/nursing, nursing staff hospital, 

emergency service hospital och inpatients behövts användas i flera sökningar för att få 

träffar på artiklar som berör somatisk slutenvård. I och med att inget enhetligt ämnesord 

kunnat användas i sökningarna, kan detta ha bidragit till att andra potentiella ämnesord 

som kunnat generera fler intressanta träffar har missats av författarna. Vid träffar på 

artiklar som berört området slutenvård har dock de ämnesord som listats för att beskriva 

somatisk slutenvård använts i nya sökningar enligt vad Karlsson (2017) beskriver som ett 

tillvägagångssätt för att hitta relevanta sökord.  

 

Begreppet trovärdighet är en indikator för god vetenskaplig kvalitet. För att ett arbete ska 

uppnå hög trovärdighet krävs det att skapad kunskap är rimlig samt att resultatet äger 

giltighet, och att detta tydliggörs för läsaren (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trots att 

denna litteraturöversikt genererat många olika perspektiv hos sjuksköterskorna, har det 

ändå funnits många likheter i de femton inkluderade artiklarna. I och med detta har 

kunskapen som samlats i denna litteraturöversikt bedömts som rimlig och att det i sin tur 

kunnat generera ett resultat som är giltigt. Flertalet av de inkluderade artiklarna i resultatet 

har även kunnat bekräftas med forskning som presenterats i denna litteraturöversikts 

bakgrund. Alla inkluderade artiklar har dessutom varit peer reviewed, vilket styrker 

artiklarnas trovärdighet då informationen har blivit granskad (Karlsson, 2017).  

 

Ett kvalitetsgranskningsunderlag (se bilaga A) har använts för att granska de inkluderade 

artiklarnas kvalitet vilket styrker tillförlitligheten av resultatet enligt Henricson (2017). För 

att säkerställa att resultatet presenterades så korrekt som möjligt, har ordbok använts samt 

att en kontinuerlig dialog har förts mellan författarna för att minimera risken för att 

materialet skulle feltolkas. 

 

Analysens två första steg gjordes på olika håll utav författarna, vilket skulle kunna ha 

påverkat hur resultatet presenterats. I efterhand sågs dock detta som något som påverkat 

arbetet positivt, då detta gav tid och utrymme för författarna att göra en egen tolkning av 

materialet, för att sedan i nästa steg diskutera och bestämma hur innehållet i artiklarna 

skulle tolkas samt presenteras. Detta i sin tur har bidragit till att författarna kunnat 

presentera resultatet så neutralt som möjligt, vilket poängteras som viktigt av Mårtensson 

och Fridlund (2017). 

 

Begreppet överförbarhet beskrivs av Mårtensson och Fridlund (2017) som i vilken mån 

resultatet kan appliceras i andra sammanhang och situationer. För att detta ska vara möjligt 

krävs att resultatet är tydligt skrivet samt att arbetets trovärdighet säkrats. Urvalet i denna 

litteraturöversikt representerar en bred variation då de studier som inkluderats i resultatet 

kommer från tre olika världsdelar och tio länder – Norge, Irland, England, Litauen, Italien, 

Vietnam, USA, Jordanien, Kina samt Skottland. De olika perspektiv som redovisats i 

resultatet har sedan jämförts med de riktlinjer som finns i Sverige i resultatdiskussionen. 

Både likheter och olikheter har då kunnat påvisas. Flertalet av fynden i denna 

litteraturöversikts resultat skulle kunna gå att applicera inom slutenvården i Sverige, vilket 

i sin tur visar på att resultatet är överförbart. De artiklar som inkluderades var av både 

kvalitativ och kvantitativ design, vilket i sin tur tillförde en bredd till arbetet. Då 

kvantitativa studier kan användas för att beskriva något (Billhult, 2017) medan kvalitativa 

studier beskriver erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017).  
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I två artiklar som inkluderats bestod urvalet inte enbart av sjuksköterskor och i ytterligare 

en artikel så berördes inte enbart området somatisk slutenvård. I Kelley och Abrahams 

(2007) studie bestod urvalet av både sjuksköterskor och undersköterskor, dock tydliggörs 

det i det presenterade resultatet i de fall då sjuksköterskorna hade en annan åsikt än 

undersköterskorna. I Miseviciene och Zalnieraitienes (2013) studie bestod urvalet av både 

sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna utgjorde dock en stor majoritet av deltagarna 

och även i denna studie tydliggörs om sjuksköterskor och läkare tycker olika. Då det 

tydliggjorts i båda artiklarnas presenterade resultat vilket perspektiv som fanns hos 

sjuksköterskan och då endast data som berör sjuksköterskan har redovisats från dessa 

artiklar, bedömdes detta inte ha kunnat påverka litteraturöversiktens resultat. I Reeves et al. 

(2004) studie består urvalet inte enbart av sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården. 

Ett utav de inkluderande kriterierna i detta arbete har varit att artiklarna skulle beröra 

området somatisk slutenvård, och då artikeln trots allt berörde området somatisk slutenvård 

valdes denna att inkluderas. Detta skulle ha kunnat påverka resultatet, dock har resultatet 

som presenterats från artikeln överensstämt med resultat från flera andra inkluderade 

artiklar. Därav har risken för att detta skulle ha kunnat påverka denna litteraturöversikts 

resultat bedömts som liten av författarna. 

 

Slutsats   

Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att arbeta hälsofrämjande. Att ge 

patienten råd och information var vanligt förekommande strategier, vilka även 

överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer som finns i Sverige. Att ta upp ämnet 

levnadsvanor var en annan förekommande strategi för att arbeta hälsofrämjande.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att hälsofrämjande arbete var viktigt samt att det 

var något som ingick i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna var positivt inställda till 

att arbeta hälsofrämjande, det fanns dock tvivel gällande arbetets effekt. Hälsoutbildning 

ansågs vara en del av det hälsofrämjande arbetet och hälsofrämjande arbete sågs som 

kopplat till livsstil och levnadsvanor. Det fanns dock synpunkter gällande vilka patienter 

som det hälsofrämjande arbetet var lämpat för. Yngre patienter pekades ut som mer 

mottagliga än äldre. 

 

Flertalet hinder identifierades av sjuksköterskorna för att kunna arbeta hälsofrämjande 

inom den somatiska slutenvården. Tidsbrist rapporterades som ett av de vanligast 

förekommande hindren. Även en hög arbetsbelastning var ett hinder. Brist på kunskap och 

färdigheter var ytterligare ett förekommande hinder för att arbeta hälsofrämjande, som 

uttrycktes av sjuksköterskorna. Att patienten inte alltid involverades i den egna vården, 

sågs även det som något som kunde påverka det hälsofrämjande arbetet.  

 

Fortsatta studier   

Mer forskning behövs för hälsofrämjande arbete inom området somatisk slutenvård. 

Intressant hade varit med fler studier på hur organisationen kan implementera 

hälsofrämjande arbete för sjuksköterskor inom somatisk slutenvård. För vidare studier så 

hade det varit intressant med studier om hur hälsofrämjande arbete inom den somatiska 

slutenvården i Sverige bedrivs, då vi har socialstyrelsens riktlinjer att arbeta utifrån. Det 

hade även varit intressant med en studie utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer som 

publicerades i november 2017.  
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Klinisk tillämpbarhet   

Denna studie har identifierat olika tillvägagångssätt för hur hälsofrämjande arbete kan 

bedrivas inom den somatiska slutenvården. Vidare kan den bidra till en ökad medvetenhet 

om vad hälsofrämjande arbete är samt hur det kan utföras inom somatisk slutenvård. Ett 

potentiellt tillfälle i ett första steg för att arbeta hälsofrämjande skulle kunna vara att ta upp 

levnadsvanor vid inskrivningssamtalet på avdelningen och att följa upp svaren med en 

individanpassad strategi. Utifrån vad resultatet visade gällande vilka patienter det 

hälsofrämjande arbetet riktar sig till önskar författarna av detta arbete att blivande och 

befintliga sjuksköterskor tänker en extra gång i sitt arbete innan en patient bortprioriteras 

som mottaglig för hälsofrämjande arbete.  
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Berg GV, Hedelin 

B, Sarvimäki A 

2005 

Norge 

A holistic approach 

to the promotion of 

older hospital 

patients' health 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor tolkar 

hälsofrämjande arbete 

för äldre patienter på 

en medicinsk 

avdelning och vilka 

förutsättningarna är 

för det arbetet.  

 

Design: kvalitativ 

Urval: 5 sjuksköterskor på en 

medicinsk vårdavdelning på ett 

sjukhus i Norge.  

Datainsamling: 5 sjuksköterskor 

observerades och 4 av dessa deltog 

i informativ dialog. 

Sjuksköterskorna följdes under 6 

månader.  

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

och hermeneutisk tolkning på tre 

nivåer. 

 

5 Sjuksköterskornas tolkningar av health 

promotion kunde kopplas till deras 

tolkningar av hälsa och holistisk 

omvårdnad. Två olika perspektiv 

identifierades: ett biomedicinskt och ett 

holistiskt. Det biomedicinska synsättet 

fokuserade på diagnostisering och 

behandling. Det holistiska synsättet sågs 

som idealiskt för att bedriva 

hälsofrämjande arbete medan det 

biomedicinska synsättet som dominerade 

på avdelningen sågs som ett hinder för att 

kunna bedriva hälsofrämjande arbete.  

K 

II 

 

Casey D 

2007 

Irland 

Findings from non-

participant 

observational data 

concerning health 

promoting nursing 

practice in the acute 

hospital setting 

focusing on 

generalist nurses 
 

Observation av 

sjuksköterskors arbete 

inom akutsjukvården 

med hälsofrämjande 

arbete och att 

undersöka vilka hinder 

eller möjligheter som 

fanns i deras arbete 

Design: kvalitativ 

Urval: sjuksköterskor som arbetade 

dag-pass och arbetat minst 1 vecka 

på en kirurgisk avdelning, totalt 8 

sjuksköterskor och 8 vuxna 

patienter. 

Datainsamling: observation av 

sjuksköterska-patient och en 

intervju med vardera observerad 

sjuksköterska (triangulering). 

Analys: ordagrann transkribering, 

refererar till metod för kvalitativ 

analys. Kodning av meningar. 

16 Två olika kategorier identifierades – 

hälsofrämjande strategier och dess 

innebörd, samt patientdeltagande. Den 

vanligaste hälsofrämjande strategin som 

observerades var informerande och ofta 

förberedande information till patienten. Det 

fanns ingen kultur på avdelningen som var 

till fördel för det hälsofrämjande arbetet.  

K 

I 



III 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Casey D 

2007 

Irland 

Nurses' perceptions, 

understanding and 

experiences of health 

promotion 

En sammanställning 

av sjuksköterskors 

uppfattning och 

förståelse av 

hälsofrämjande arbete 

i en akut miljö (på en 

akutvårdsavdelning).  

Design: kvalitativ 

Urval: 8 sjuksköterskor på en 

kirurgisk avdelning 

Datainsamling: 8 sjuksköterskor 

observerades och en intervju hölls 

med varje observerad sjuksköterska 

(triangulering) 

Analys: kvalitativ dataanalys enligt 

referens Miles och Huberman.  

8 Det övergripande temat för studien var 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 

Resultatet visade på att sjuksköterskorna 

hade svårt att beskriva sin tolkning av 

health promotion. Deras beskrivningar av 

begreppet tenderade att handla om 

patientutbildning. Hälsofrämjande arbete 

förekom sällan och i mån av tid Utbildning, 

styrning och organisation pekades ut som 

hinder för att bedriva hälsofrämjande 

arbete.   

K 

I 

 

 Casey D 

2007 

Irland 

Using action 

research to change 

health-promoting 

practice 

Att göra skillnad i 

sjuksköterskornas 

utövande av 

hälsofrämjande arbete.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 7 sjuksköterskor från en 

avdelning på akutsjukhus. 

Datainsamling: action research 

(AR), en workshop med fokus på 

att ändra beteende. The 

transtheoretical Model (TTM) 

(vilken är ett komplement till MI 

och som kan användas av ssk för att 

hjälpa patienter att ändra beteende), 

introducerades på workshopen. 

Semi-strukturerade intervjuer med 

vardera sjuksköterska 2 månader 

efter workshop för att följa upp. 

Analys: ordagrann transkribering, 

kvalitativ dataanalys enligt 

referens.  

 

 

 

7 Tre huvudsakliga områden identifierades – 

implementering av nytt arbete, hinder för 

att ändra arbete samt faktorer som främjar 

ändring av arbete. Efter workshopen ansåg 

sjuksköterskorna sig ha mer kunskap vilket 

i sin tur bidrog till att de uppmärksammade 

tillfällen då hälsofrämjande arbete kunde 

tillämpas.  

K 

I 



IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Chambers D, 

Thompson S 

2009 

England 

Empowerment and 

its application in 

health promotion in 

acute care settings: 

nurses' perceptions 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

använder sig av 

empowerment vid 

hälsofrämjande 

åtgärder inom 

akutsjukvården.  

Design: kvalitativ 

Urval: 20 sjuksköterskor som 

arbetade inom akutsjukvården.  

Datainsamling: 6 vinjetter användes 

där specifika situationer beskrevs, 

vilka sjuksköterskorna utgick ifrån 

och förklarade hur de skulle gått 

tillväga. Varje deltagare fick 

slumpmässigt välja 2 vinjetter. 

Efter 20 minuter blev de 

intervjuade och skulle då valt vilka 

hälsofrämjande strategier de skulle 

ha använt sig av i de två olika 

situationerna.  

Analys: ordagrann transkribering, 

teman identifierades och kodades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Två typer av hälsofrämjande arbete 

identifierades – divergent (typ 1) och 

convergent (typ 2). Typ 1 letar efter flera 

förklaringar och lösningar på problem. Typ 

2 har oftast en lösning eller lösning. Typ 1 

var en minoritet av sjuksköterskorna (6/20) 

använde ett holistiskt synsätt, medan typ 2 

använde sig mer av det biomedicinska 

synsättet.  

 

 

K 

I 



V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Kelley K, 

Abraham C  

2007 

England 

Health promotion for 

people aged over 65 

years in hospitals: 

nurses' perceptions 

about their role. 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

hälsofrämjande arbete 

och huruvida det 

används rutinmässigt i 

sjukhusvården med 

patienter över 65 år.  

Design: Kvalitativ och kvantitativ 

Urval: Ett frågeformulär skickades 

ut till totalt 175 

omvårdnadspersonal på en 

medicinsk geriatrisk avdelning. Av 

dessa var det 72 som svarade. 19 

var undersköterskor, 47 var 

sjuksköterskor samt 6 uppgav inte 

om de var undersköterska eller 

sjuksköterska i enkäten.  

Datainsamling: Frågeformuläret 

bestod av både öppna och slutna 

frågor.  

Analys: De öppna frågorna var 

analyserad med tematisk 

genomgång/sammanfattning. 

”Bottom up”-strategi användes. 

Koder användes för att kategorisera 

de öppna svaren. Samt chi-test 

utfördes.  I resultatet gjordes 

skillnad i om svaren skiljde sig 

mellan sjuksköterska och 

undersköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

(-103) 

Resultatet delas upp i 3 kategorier. 88 % av 

deltagarna tyckte att hälsofrämjande arbete 

var effektivt och lönsamt. Tre fjärdedelar 

tyckte hälsopromotion ingick i deras 

arbetsuppgifter och hade tilltro på sin 

förmåga att utöva hälsofrämjande arbete. 

De tyckte dock inte att hälsofrämjande 

åtgärder skulle utföras på alla patienter. 

Organisatoriska hinder för hälsofrämjande 

arbete var identifierade. 

K 

II 

P 

II 



VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Miseviciene I, & 

Zalnieraitiene K 

2013 

Litauen 

Health promoting 

hospitals in 

Lithuania: health 

professional support 

for standards 

Att undersöka hur 

vårdpersonalen 

upplevde att deras 

sjukhus arbetade med 

Health Promotion 

enligt HPH 

(International network 

of Health Promotion 

Hospitals enligt 5 

områden (se resultat).  

 

Design: kvantitativ 

Urval: 280 läkare och 739 

sjuksköterskor från 3 

randomiserade sjukhus. Ett stort 

>1000 bäddar, ett medium 500-

1000 bäddar och ett litet sjukhus < 

500 bäddar.  

Datainsamling: Enkät med 80 

frågor 

Analys: Enkäterna var kodade och 

analyserade med SPSS 17.00 

statistiska paket. T-test och Chi-test 

genomfördes för att jämföra sven 

från olika sjukhus samt mellan 

yrkesgrupperna. Statistisk 

signifikans var accepterat under 

0,05. I resultatet redovisades 

sjuksköterskors och läkares svar 

separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019 

(-345) 

Resultatet redovisades i 5 områden enligt 

HP-standard. 1: Management policy 2: 

Patient assesment 3: Patient information 

and intervention 4: Promoting a healthy 

workplace 5: Continuity and cooperation. 

Blandade svar vid frågan om det gick att 

arbeta hälsofrämjande enligt område 1–5 

dagligen. Överlag var personalen från det 

minsta sjukhuset mer positiv och hade mer 

kunskap om HP, än de övriga två 

sjukhusen.  

 

 

 

P 

I 



VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Pelusi G, Bacelli 

S, Barbadoro P, 

Fiacchini D, 

Morella E, 

Prospero E  

2007  

Italien 

Nurses' Knowledge 

and Skills for Cancer 

Prevention in an 

Italian Hospital 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

kunskap och praktisk 

tillämpning avseende 

cancerprevention.  

Design: Kvantitativ 

Urval: Slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor från avdelningar på 

ett stort sjukhus. Hälften från 

kirurgiska avdelningar och hälften 

från medicinska avdelningar. 

Avdelningskoordinatorn 

distribuerade frågeformulären till 

sjuksköterskorna.  

Datainsamling: Enkät med 28 st 

flervalsfrågor indelade i 4 områden. 

Frågeformuläret testades på andra 

slumpmässigt utvalda innan det 

delades ut.   

Analys:  Statistisk analys utfördes i 

STATA. 

Trovärdighetskoefficienten var 72. 

Chi-square test användes. 

Signifikansnivå var 0.05 eller lägre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

(-51) 

Nästan alla sjuksköterskor identifierade 

riskfaktorerna för lungcancer, kolo-

rektalcancer och malignt melanom, medan 

andra cancerformer som bröst och 

cervikalcancer var det mindre kunskap om. 

Nyexaminerade och erfarna (11–20 år i 

yrket) hade bäst kunskap. Majoriteten av 

sjuksköterskorna tyckte att hälsoutbildning 

var en viktig del i sjuksköterskans arbete 

men endast 50 % tyckte att det var ett 

verktyg för cancerprevention.  

P 

I 



VIII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pham L, Ziegert K 

2016 

Vietnam 

Ways of promoting 

health to patients 

with diabetes and 

chronic kidney 

disease from a 

nursing perspective 

in Vietnam: A 

phenomenographic 

study 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur 

hälsa främjas, med 

särskilt fokus på fysisk 

aktivitet för patienter 

med typ 2 diabetes 

och/eller end-stage 

njursjukdom (ESRD)  

Design: Kvalitativ 

Urval: 25 sjuksköterskor från 2 

sjukhus. Deltagarna hade olika kön, 

ålder, utbildning och 

yrkeserfarenhet. Samtliga var 

utbildade och arbetsverksamma i 

Vietnam. 

Datainsamling: Semistrukturella 

individuella intervjuer med 

fenomenografiskt tillvägagångssätt. 

Intervjuerna var 15–40 minuter 

långa. En läkare på vardera sjukhus 

samt lärare på ssk-universitetet 

hjälpte till att koordinera 

intervjuerna. Tre 

sjuksköterskestudenter och en 

vårdpersonal tolkade mellan 

vietnamesiska och engelska. 

Analys: Intervjuerna spelades in 

lyssnades på flera gånger av olika 

personer innan de transkriberades 

till engelska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Hälsofrämjande arbete beskrevs som viktigt 

men sjuksköterskorna hade olika 

uppfattningar om hur man främjar hälsa. 

De efterfrågade också mer kunskap i ämnet 

för att utföra patientutbildning.  

K 

I 



IX 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Piper S 

2008 

England 

 

A qualitative study 

exploring the 

relationship 

between nursing 

and health 

promotion 

language, theory 

and practice 

Att undersöka och 

förstå vilken mening 

sjuksköterskor gav 

orden hälsoutbildning 

och hälsofrämjande 

arbete. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 32 sjuksköterskor som 

arbetade på geriatrisk 

slutenvårdsavdelning, onkologisk 

avdelning, avdelning för sexuell 

hälsa eller på akutmottagningen på 

akutsjukhus. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer och fokusgrupper och 

enligt CIT-metoden (Critical 

incidence techniqe). 

Analys: Transkiberat och kodat 

enligt Hycners riktlinjer. Samt 

digitalt program användes för att 

utföra trianguleringsanalys.  

32 För flera av deltagarna hade ordet 

hälsoutbildning (health education) en 

bredare och djupare mening än 

hälsofrämjande (health promotion). 

Hälsofrämjande hade en kommersiell grund 

och används mest inom primärvården.  

K 

II 

 Piper S 

2010 

England 

Patient 

empowerment: 

Emancipatory or 

technological 

practice? 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter om 

begreppet 

empowerment inom 

forskningsområdet 

hälsofrämjande arbete.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 32 sjuksköterskor valdes ut 

från kardiologisk-, onkologisk- och 

geriatrisk slutenvårdsavdelning 

samt avdelning för sexuell hälsa 

och från akutmottagningen på 

akutsjukhus. 

Datainsamling:  3 faser av 

intervjuer: (1) intervjuer, (2) 

fokusgrupper och (3) fältarbete med 

CIT-metoden (Critical incidence 

techniqe). 

Analys: All data var inspelad, 

transkiberad och kodad med hjälp 

av Hycner`s riktlinjer för manuell 

dataanalys. Digitalt program 

användes för att utföra 

trianguleringsanalys.  

32 Deltagarna identifierade ett flertal hinder 

relaterade till empowerment. Såsom den 

information sjuksköterskan ger patienten, 

psykologiskt stöd, informerat samtycke, 

självkänsla och självförtroende.   

K 

II 



X 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Reeve K, Byrd T, 

Quill BE 

2004 

USA 

Health promotion 

attitudes and 

practices of Texas 

nurse practitioners 

Att undersöka attityder 

hos sjuksköterskor och 

hälsofrämjande arbete 

i praktiken i Texas, 

USA.  

Design: Kvantitativ  

Urval: 727 av totalt 3070 

sjuksköterskor valdes slumpmässigt 

ut från en maillista över 

sjuksköterskor i delstaten Texas. 

Av de 727 svarade 466 

sjuksköterskor. Varav 442 

sjuksköterskor genomförde 

enkäten. 

Datainsamling: En enkät mailades 

ut med frågor om attityder, 

subjektiva uppfattningar, och 

engagemang för hälsofrämjande 

arbete. 

Analys: signifikansnivå 0,05. 

Relationen mellan kön, ålder, 

utbildning, arbetsplats och 

yrkeserfarenhet analyserades 

utifrån svaren.  

442 

(-285) 

Sjuksköterskorna var positiva till 

hälsofrämjande arbete. Förbättringar kan 

göras för att interagera flera områden av 

hälsofrämjande arbete.  

P 

I 

 

Shoqirat N 

2014 

Jordanien 

'Let other people do 

it…': the role of 

emergency 

department nurses in 

health promotion 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

roll i hälsofrämjande 

arbete och vilka 

faktorer som påverkar 

det.  

Design: kvalitativ 

Urval: 15 sjuksköterskor som 

arbetade på akuten med 16 

sängplatser på ett stort offentligt 

sjukhus 

Datainsamling: semi-strukturerade 

intervjuer om 30–45 min långa. 

Intervjuerna skedde på arabiska.  

Analys: intervjuerna spelades in, 

översattes och transkriberades på 

engelska. Kvalitativ dataanalys. 

Teman identifierades. 

15 Två teman identifierades – sjuksköterskors 

roll i hälsofrämjande arbete, och miljön och 

begränsningar. Majoriteten av 

sjuksköterskorna förknippade inte deras 

arbete med hälsofrämjande arbete. Överlag 

fanns en negativ attityd samt att det 

kliniska arbetet prioriterades och det 

hälsofrämjande arbetet kom i andra hand.  

K 

I 

 



XI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Whitehead D, 

Yonghuan W, 

Jianhong W, Jing 

Z, Zhen S, Chen X 

2008 

Kina 

Health promotion 

and health education 

practice: nurses’ 

perceptions 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

health promotion och 

health education på ett 

sjukhus i Kina 

Design: Kvalitativ  

Urval: 8 sjuksköterskestudenter och 

8 sjuksköterskor på ett sjukhus i 

Kina. Deltagarna var mellan 19–34 

år.  

Datainsamling: djupgående 

intervjuer 

Analys: enligt referens Husserlian 

en fenomenologisk approach. 

Inspelat och ordagrann 

transkribering på engelska 

(översatts från mandarin).  

16 Sjuksköterskorna på sjukhuset var 

medvetna om hälsofrämjande arbetes 

innebörd, men hade inte möjlighet att 

arbeta med det eller i den omfattningen. 

Istället användes en enklare variant av 

hälsoutbildning.  

K 

I 

 Whyte RE, 

Watson HE, 

McIntosh J  

2006 

Skottland 

Nurses' opportunistic 

interventions with 

patients in relation to 

smoking 

 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

utövande av 

hälsoutbildning på 

sjukhus, med särskild 

fokus på 

tillhandahållandet av 

hälsoutbildning om 

rökning.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 12 sjuksköterskor från 3 

olika sjukhus som arbetat minst ett 

år och var arbetsverksamma på en 

akutvårdsavdelning. Forskaren 

ringde upp potentiella deltagare och 

möttes upp vid intresse. 40 

patienter som sjuksköterskorna 

ansvarade för gav sitt samtycke till 

att medverka. En del var rökare 

eller hade nyss slutat röka (max 6 

mån) eller var f.d rökare. De var 

inneliggande på avdelningen och 

godkände att delta. Patienterna var 

över 18 år och var inte akut- eller 

svårt sjuka.  

Datainsamling:  Sjuksköterskan bar 

mikrofon som spelade in upp till 8 

timmar. Semi-strukturella intervjuer 

hölls med sjuksköterska efter 

52 

(-19) 

Majoriteten av sjuksköterskorna hittade ett 

tillfälle att samtala om rökning med 

patienten, ofta i samband med en 

omvårdnadsaktivitet. Begränsningar 

framkom i sjuksköterskornas kunskaper 

ang. rökstopp.  

K 

I 

 



XII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

avslutat pass. 4 områden berördes -  

Lär-momentet, huruvida patienten 

var redo att lära, verbal 

kommunikation och information 

om rökning. 

Analys: Banden lyssnades på ett 

flertal gånger för att uppfatta 

tonfall, röster och mening. Datan 

från samtliga intervjuer blev 

transkriberad och kodad. 


