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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är en av många faktorer som har betydelse för att förebygga ohälsa 
och sjuklighet hos äldre personer. Bristen på fysisk aktivitet hos äldre personer kan ge 
hälsoproblem och skapa behov av vård. Distriktssköterskor kan i sin profession bidra 
till äldre personers möjligheter till fysiskt oberoende genom att främja olika former av 
fysiska aktiviteter. Hälsofrämjande arbete kan resultera i att äldre personer ökar sin 
fysiska aktivitet. Genom att intervjua distriktssköterskor om deras erfarenheter på 
området kan kunskapen om detta öka och bidra till att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet på vårdcentraler. Syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 
personcentrerad vård för att främja fysisk aktivitet hos personer, 65 år eller äldre, vid 
besök på vårdcentral. En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes i form av 
intervjuer där 14 distriktssköterskor inkluderades. Analysen genomfördes med 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. I resultatet framträdde tre kategorier: 
Förhållningssätt vid främjandet av fysisk aktivitet, Motivation till fysisk aktivitet och 
Hinder för att främja fysisk aktivitet. Förhållningssätt gentemot äldre personer är 
avgörande för hur det hälsofrämjande arbetet kan bedrivas. Motivation är centralt för 
att personer ska ändra och vidmakthålla nya vanor. Distriktssköterskor uttrycker att 
olika faktorer verkar som barriärer när det gäller att främja fysisk aktivitet. Resultatet 
i denna studie skulle kunna medverka i utvecklandet av hälsoprocesser och i 
kompetensutveckling för distriktssköterskor i att främja fysisk aktivitet hos äldre 
personer. 
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Abstract 

Physical activity is one of many factors which plays a contributing role in preventing poor 
health and sickness. The lack of physical activity among elderly may lead to sickness and a 
need for care. District nurses can, in their profession, be a positive force in the strive for 
physical independence among elderly by promoting different types of physical activity. 
Health promoting work could result in increased physical activity among elderly. By 
interviewing district nurses about their experiences in the field, the knowledge about this 
problem could be improved. Hence, it can help further develop this important work at local 
health centres. The aim of this study was to describe district nurses’ experiences of person-
centered care while promoting physical activity among people, aged 65 or older, when 
visiting a health care center. The method was a qualitative interview study in which 14 district 
nurses were included. A content analysis was made according to a method described by 
Graneheim and Lundman. In the result, three categories emerged: Approaches when 
Promoting Physical Activity, Motivation for Physical Activity and Obstacles when Promoting 
Physical Activity. The approach that district nurses have towards elderly determines how 
health promotive work can be conducted. Motivation is central for people changing and 
enforcing new habits. District nurses express that different factors acts as obstacles when 
promoting physical activity. The results of this study could contribute to the development of 
health processes and the skills development of district nurses in promoting physical activity 
among elderly. 



 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................... 1 

Äldre och fysisk aktivitet ...................................................................................... 1 

Hälsofrämjande arbete ......................................................................................... 2 

Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete ...................................................... 3 

Personcentrerad vård ........................................................................................... 4 

Problemformulering .............................................................................................. 5 

Syfte ....................................................................................................... 5 

Metod ..................................................................................................... 5 

Design .................................................................................................................... 5 

Urval ....................................................................................................................... 5 

Datainsamling ....................................................................................................... 6 

Dataanalys ............................................................................................................. 7 

Etiska överväganden ............................................................................ 8 

Resultat .................................................................................................. 8 

Förhållningssätt vid främjandet av fysisk aktivitet ............................................ 9 

Att främja fysisk aktivitet när tillfälle ges .............................................................. 9 

Hänsyn till individens förutsättningar ................................................................. 10 

Kontinuitet skapar relation ................................................................................. 10 

Motivation till fysisk aktivitet ............................................................................. 11 

Yttre faktorers påverkan på motivationen .......................................................... 11 

Äldre personers egen motivation ....................................................................... 12 

Hinder för att främja fysisk aktivitet .................................................................. 12 

Äldre personers förevändningar ........................................................................ 13 

Begränsande arbetssituation ............................................................................. 13 

Diskussion ........................................................................................... 14 

Metoddiskussion ................................................................................................. 14 

Giltighet ............................................................................................................. 14 

Tillförlitlighet ...................................................................................................... 15 

Överförbarhet .................................................................................................... 16 



 

Resultatdiskussion ............................................................................................. 17 

Konklusion .......................................................................................... 19 

Implikation ........................................................................................... 19 

 

Referenser 

Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide 

 



1 

Inledning 

Fysisk aktivitet är en av många faktorer som har betydelse för att förebygga ohälsa och 
sjuklighet (Booth, Roberts & Laye, 2012; Kopperstad, Skogen, Sivertsen, Tell & 
Sæther, 2017). Flera vanligt förekommande sjukdomar och för tidig död påverkas av en 
stillasittande livsstil (Katzmarzyk, 2010). Ju sämre funktionell förmåga äldre personer 
har, desto svårare får de att klara vardagens fysiska utmaningar (Leavy, Byberg, 
Michaëlsson, Melhus & Åberg, 2015). Forskning visar att äldre personer som ökar sin 
fysiska aktivitet minskar i vikt och uppvisar förbättrade värden på exempelvis kolesterol 
och långtidsblodsocker (Kallings, Sierra Johnson, Fischer, de Faire, Ståhle, 
Hemmingsson & Hellénius, 2009). Världshälsoorganisationen (World Health 
Organization [WHO], 2016) har formulerat rekommendationer vad gäller fysisk 
aktivitet för olika åldrar gällande hur träningen kan läggas upp med avseende på 
duration, intensitet och omfattning. Äldre personer kan förbättra hjärt-lungkapacitet, 
bibehålla muskelstyrka, minska risken för fysisk och psykisk ohälsa samt bevara 
kognitiv funktion genom att vara fysiskt aktiva (a.a.).  
 
Ökad fysisk aktivitet är ett av Sveriges elva folkhälsomål (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 
I detta mål betonas värdet av ökad fysisk aktivitet samt att samhället ska utformas så att 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet främjas för hela befolkningen (a.a.). 
Identifiering av behov och att främja fysisk aktivitet är en naturlig del i arbetet för 
distriktssköterskor (Gunnarsson et al., 2008). För att främja fysisk aktivitet arbetar 
distriktssköterskor bland annat med rådgivning, motiverande samtal (Motivational 
Interviewing [MI]) och förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR®) (a.a.). Det 
saknas emellertid tillräcklig kunskap om vilka erfarenheter distriktssköterskor har av att 
främja fysisk aktivitet för äldre. Som ett led i att uppfylla folkhälsomålet om ökad fysisk 
aktivitet skulle kunskap om distriktssköterskors erfarenhet av att främja fysiska aktivitet 
för äldre kunna bidra till förståelsen kring hur hälsofrämjande arbete på vårdcentraler 
kan bedrivas. 
 
 

Bakgrund 

Äldre och fysisk aktivitet 

Antalet personer som är 65 år eller äldre beräknas öka från 1 948 000 år 2015 till  
2 254 000 år 2025, vilket innebär cirka 20 % av hela befolkningen (Statistiska 
Centralbyrån, [SCB], 2016). Det saknas en samstämmig definition av vilken ålder som 
avses med ”äldre” (Prochazka, Wallin, Brandstedt, Lidbrink, & Rehnberg, 2017; WHO, 
2002). Då 65 år är den ålder många går i pension betraktas den i praktiken som början 
på ålderdomen (a.a.). Med äldre personer avses i denna studie därför, personer som är 
65 år eller äldre.  
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Fysisk aktivitet definieras som kroppsrörelser där energi förbrukas genom att skelett-
muskler kontraheras, vilket kan ske under arbete såväl som fritid (Schäfer Elinder & 
Faskunger, 2006; Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2015). Med det normala åldrandet 
följer minskad funktionell förmåga på grund av muskelatrofi samtidigt som fett och 
bindväv utökar sin andel av kroppssammansättningen (Beaudart, Zaaria, Pasleau, 
Reginster & Bruyère, 2017). Detta fenomen kallas sarkopeni och sätts i samband med 
åldrande och för tidig död. I syfte att motverka muskelatrofi och för att bibehålla 
funktionell förmåga behöver äldre personer träna upp muskelstyrka och balans 
(Beaudart et al., 2017; Iliffe et al., 2015). För att fysiska hälsovinster ska uppnås 
rekommenderas äldre att träna 150 minuter per vecka (WHO, 2016; Mattsson et al., 
2015). Träningen ska vara måttlig till kraftfull och pågå i tio minuter eller längre vid 
varje träningstillfälle, för att ha effekt (a.a.). Äldre personer bör utföra fysisk aktivitet 
minst tre dagar per vecka för att förebygga fall och stärka balans (WHO, 2016).  
Personer som har någon fysisk funktionsnedsättning och inte kan utföra träning enligt 
rekommendationerna bör utföra fysisk aktivitet anpassad efter sin fysiska förmåga 
(a.a.). 
  
Studier visar att risken att utveckla åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, 
typ 2-diabetes och övervikt minskar av fysisk aktivitet (Chodzko-Zajko, Proctor, 
Fiatarone Singh, et al., 2009; Li, Loerbroks & Angerer, 2013). Fysisk aktivitet har 
dessutom gynnsam inverkan på såväl sjukdomsförlopp som drabbade personers 
funktion vid dessa sjukdomar (a.a.). Träning av muskelstyrka och balans kan förebygga 
fall hos äldre (Gillespie, Robertson, Gillespie, Sherrington, Gates, Clemson & Lamb, 
2012; Iliffe et al., 2015; Schoene, Lord, Delbaere, Severino, Davies & Smith, 2013). 
Både gruppträning, egenträning i hemmet och Tai Chi har visats effektivt minska antalet 
fallolyckor hos äldre personer (Gillespie et al., 2012; Iliffe et al., 2015). Fysisk aktivitet 
främjar även psykisk hälsa och kan minska risken för depression (Mammen & Faulkner, 
2013; Patel, Keogh, Kolt & Schofield, 2013). Aarseth, Korsnes, Ulstein, Tjernaes och 
Mcpherson (2014) har visat att distriktssköterskor såg ett samband mellan fysisk 
aktivitet och ökat psykiskt välbefinnande. Äldre personer med depression upplevde 
förbättrat stämningsläge efter fysisk aktivitet i form av promenader, i synnerhet i 
kombination med social samvaro (a.a.). 
 
 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete definieras som utbildning och information, i syfte att öka 
individers möjligheter att ta kontroll över och ändra sin egen situation, bemästra sin 
omgivning och att göra medvetna val för att förbättra sin hälsa (WHO, 2005). I 
hälsofrämjande arbete ses hälsa som en resurs i tillvaron, hänsyn tas till hälsans 
bestämningsfaktorer och koppling till mänskliga rättigheter finns (a.a.). Hälsans 
bestämningsfaktorer är faktorer som påverkar en individs möjligheter till hälsa, såsom 
levnadsvanor, livsstil och miljö (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
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Vissa bestämningsfaktorer är icke påverkbara såsom kön och ålder, medan andra är 
påverkbara såsom fysisk aktivitet (a.a.). 
 
I svenska Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011, uttrycks att 
hälso- och sjukvårdspersonal bör inta ett hälsofrämjande förhållningssätt i arbetet med 
att förebygga sjukdom (Socialstyrelsen, 2011). Även Sveriges folkhälsopolitik, med de 
elva folkhälsomålen, beskriver hur hälso- och sjukvården ska bli mer hälsofrämjande 
(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Dessa mål utgår från de bestämningsfaktorer som är av 
störst betydelse för folkhälsan; livsvillkor, levnadsvanor, miljöer och produkter. 
Samhälleliga förutsättningar behövs för en god hälsa för hela befolkningen (a.a.). 
 
Hälsofrämjande arbete kan resultera i att äldre personer ökar sin fysiska aktivitet (Iliffe 
et al., 2015; Victor et al., 2016). Den mest använda metoden att främja fysisk aktivitet 
hos äldre vid rutinbesök på vårdcentraler visade sig vara muntlig rådgivning, enligt 
Neidrick, Fick & Loeb (2012). Den muntliga rådgivningen kombinerades ofta med 
skriftlig information och inte sällan med FaR® (a.a.). 
 
 

Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete 

I primärvårdens uppdrag ingår att främja hälsa och förebygga sjukdom (Socialstyrelsen, 
2016). Hälsofrämjande arbete utgör själva kärnan i distriktssköterskors yrkesfunktion 
(Gunnarsson et al., 2008). Distriktssköterskor kan ha svårt att se och omsätta 
distinktionen mellan det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande synsättet i sitt 
hälsofrämjande arbete (Whitehead, 2009; Casey, 2007). I sin profession kan 
distriktssköterskor bidra till äldre personers möjligheter till fysiskt oberoende genom att 
främja olika former av fysiska aktiviteter (DeCola, Benton, Peterson & Matebeni, 
2012). För att beteendeförändringar ska bli framgångsrika och bestående krävs 
individens motivation och egna ansvar (a.a.). Det egna ansvaret var avgörande för hur 
framgångsrikt förändringar av levnadsvanor kunde fullföljas (Brobeck, Odencrants, 
Bergh & Hildingh, 2014). Weman-Josefsson (2014) visade att MI, återfallsprevention 
och kognitiv beteendeterapi signifikant ökade omfattning och intensitet av fysisk 
aktivitet. Distriktssköterskor kan främja hälsa genom rådgivning, MI och genom FaR® 
(Gunnarsson et al., 2008). FaR® är en effektiv metod att öka självrapporterad nivå av 
fysisk aktivitet på kort och lång sikt (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008; 
Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). Forskning visar också att FaR® tycks 
fungera som en arbetsmetod som ökar fysisk aktivitetsnivå och bidrar till att personer 
följer föreskriven träning upp till 18 månader, i synnerhet de med relativt god fysisk 
status i utgångsläget (Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & Ståhle, 2009; Romé, 
Persson, Ekdahl & Gard, 2009). Påminnelser via telefon gjorde att deltagarna var mer 
fysiskt aktiva än de som inte fick några påminnelser (Müller, Khoo & Morris, 2016).  
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Enligt McMahon, Lewis, Oakes, Wyman, Guan & Rothman (2017), ökade de äldre sin 
fysiska aktivitet, och visade signifikant förbättrad fysisk funktion och balans, genom 
yttre motivationsfaktorer såsom socialt stöd. Stegräknare användes som 
motivationsfaktor för att få äldre att öka antalet promenader (Victor et al., 2016). 
Förutsättningarna för att främja fysisk aktivitet kan se olika ut på olika vårdcentraler 
trots att det finns engagemang och kunskap hos distriktssköterskor (Goodman, Davies, 
Dinan, See Tai & Iliffe, 2011). Bristande struktur i organisationen uppgavs som en 
orsak till varför distriktssköterskor inte ansåg sig hinna ägna sig åt att främja fysisk 
aktivitet (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Lundberg, Jong, Kristiansen 
& Jong, 2016). Arbetsbördan med att upprätthålla den dagliga verksamheten kunde ta så 
mycket tid och energi att utrymmet för promotivt arbete krympte och ibland 
prioriterades det därför bort (Medeiros, Oliveira, Lima & Nóbrega, 2015). 
 
 

Personcentrerad vård 

Hälsofrämjande arbete bör baseras en människosyn som grundas på ett personcentrerat 
förhållningssätt (Ekman et al., 2011; WHO, 2005). Tre viktiga delar i personcentrerad 
vård är partnerskap, delat beslutsfattande och dokumentation (Ekman et al., 2011). 
Grunden till en bra relation mellan patient och vårdpersonal har sin utgångspunkt i 
personens berättelse. Genom att bjuda in till ett öppet möte i ett tillåtande klimat, 
poängteras att personens erfarenheter, känslor, tro och önskemål övervägs i planeringen 
av vården. Fokus skiftas från att se patienten som en diagnos till att se hela personen, 
med sina behov och resurser. Inom hälso- och sjukvården är det vanligt att fokusera mer 
på diagnostiska resultat än på personen som en helhet. Genom att medvetet lyssna på 
personens berättelse och att noga ta hänsyn till tidigare erfarenhet av sjukdom, kan 
planering av vård och behandling genomföras tillsammans med personen och 
närstående. Relationen gör det möjligt att nå gemensamma mål och se till att 
behandlingen anpassas till personens liv. Det är nödvändigt att dokumentera personens 
önskemål för att ge tyngd åt dessa och för att samspelet med vårdaren ska vara öppet 
och tydligt i syfte att främja kontinuitet i vården. Omvårdnadsdokumentation är lika 
viktigt som laboratoriesvar eller annan klinisk data (a.a.). 

Det framkommer att dagens sjukvård inte fullständigt svarar mot äldre personers 
önskemål och olika behov (Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016). Personcentrerat 
förhållningssätt kan vara till hjälp för att möta de olika behov som finns, vilket bättre 
kan hjälpa äldre personer med kroniska sjukdomar och fysiska begränsningar (a.a.).  
Bemötande med personcentrerat förhållningssätt gav äldre personer högre livskvalitet 
och gjorde att de klarade av dagliga aktiviteter i högre grad än de som inte bemöttes på 
det sättet (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). 
Personcentrerat förhållningssätt visade sig ha positiv effekt på långtidsblodsocker hos 
personer med diabetes typ 2 (Jutterström, Isaksson, Sandström, Stenlund & Hörnsten, 
2013). Vissa distriktssköterskor kunde uppleva att personcentrerat arbetssätt var mer 
tidskrävande och föll då lätt tillbaka till ett mer traditionellt arbetssätt (a.a.). 
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Socialstyrelsen betonar vikten av att förebygga sjukdom hos personer som, på grund av 
ohälsosamma vanor, kan ha risk att utveckla symtom eller sjukdom men ännu ej gjort 
det (Socialstyrelsen, 2011).  
 
Hälsofrämjande arbete avseende fysisk aktivitet, bör genomföras i form av rådgivande 
samtal utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (a.a.). I linje med personcentrerad 
vård genomförs rådgivande samtal som kan vara MI, där professionellt stöd ges med 
respekt för personens integritet och med fokus på personens möjligheter till förändring 
(Miller & Rollnick, 2002). Genom att medvetet lyssna på den äldre personens berättelse 
och noga ta hänsyn till tidigare erfarenheter kan planering av vård och behandling 
genomföras tillsammans med den äldre personen, vilket är kärnan i personcentrerad 
vård och likaså, hälsofrämjande arbete (Ekman et al., 2011). 
 
 

Problemformulering  

Hälsofrämjande arbete är en central del av distriktssköterskors arbetsuppgifter. Studier 
visar att fysisk aktivitet förbättrar fysisk styrka och rörlighet, förebygger sjukdomar och 
minskar risken för fall. Det finns få tidigare studier som belyser distriktssköterskors 
erfarenheter av personcentrerad vård för att främja fysisk aktivitet hos personer 65 år 
eller äldre. Genom att intervjua distriktssköterskor om deras erfarenheter på området 
kan kunskapen om detta öka och bidra till att utveckla arbetet på vårdcentraler. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av personcentrerad vård för att 
främja fysisk aktivitet hos personer 65 år eller äldre vid besök på vårdcentral. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes i form av intervjuer för att uppnå 
studiens syfte.  

Urval 

För att hitta vårdcentraler att kontakta gjordes en sökning via 1177 Vårdguiden. Det 
geografiska område som var aktuellt för studien var Halland och delar av södra 
Småland.  
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Förfrågan om deltagande och information om studiens syfte och metod skickades via e-
post till 49 enhetschefer, som tillsammans ansvarade för 60 vårdcentraler i det 
geografiska området. Enhetscheferna ombads föreslå distriktssköterskor enligt angivna 
inklusionskriterier: arbetserfarenhet ett år eller mer och varierande ålder. Enhetschefer 
som inte åter-kopplade påmindes via e-post eller telefon. Enhetscheferna på 27 
vårdcentraler avböjde medverkan på grund av tidsbrist, stor sjukfrånvaro, bristande 
intresse, eller att det inte var distriktssköterskor som arbetade med att främja fysisk 
aktivitet. Enhetscheferna ansvariga för 23 vårdcentraler svarade inte på frågan. 
Intervjuer genomfördes på tio vårdcentraler varav tre drevs i privat regi. Vårdcentraler, 
där det arbetade distrikts-sköterskor som var kända av intervjuarna, exkluderades.  
 
De distriktssköterskor, föreslagna av enhetscheferna, som var intresserade av att delta i 
studien, svarade via e-post eller telefon. De av dessa som inte återkopplade, 
kontaktades. Inför intervjun skickades informationsbrev om studiens genomförande via 
e-post till distriktssköterskorna. Dokument gällande informerat samtycke, det vill säga 
att medverkan var frivillig och att materialet behandlades konfidentiellt, bifogades. 
Samtliga 14 distriktssköterskor som samtyckte till att delta i studien intervjuades. 
Deltagarna i studien var mellan 35–59 år gamla och hade mellan 2,5–29 års erfarenhet i 
yrket som distriktssköterska. En av distriktssköterskorna var man. Sju av distrikts-
sköterskorna hade diabetesutbildning, två hade specialisering inom astma/kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL), en hade både astma/KOL- och hjärtsviktsspecialitet och 
en hade inkontinensutbildning som specialkompetens. 
 
 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Informerat samtycke 
inhämtades såväl muntligt som skriftligt innan intervjuerna påbörjades. Distrikts-
sköterskorna valde ett avskilt rum på respektive arbetsplats där intervjuerna ägde rum. 
En intervjuguide med öppna frågor användes som stöd under intervjuerna (bilaga A). 
Vid de fem första intervjuerna närvarade båda intervjuarna, den ena ledde intervjun och 
den andra var observatör. Resterande intervjuer delades upp och genomfördes var för 
sig, hälften vardera. 

Intervjuerna inleddes med frågor om ålder och arbetserfarenhet som distriktssköterska 
samt utbildning utöver specialiseringen till distriktssköterska. Därefter gavs tillfälle att 
fritt utveckla tankar kring erfarenheterna av att främja fysisk aktivitet hos äldre 
personer. Följdfrågor ställdes vid behov utifrån guiden (bilaga A). Intervjuerna tog 
mellan 15–45 minuter och spelades in. Ordagrann transkribering skedde i nära 
anslutning till intervjuerna. Datainsamlingen genomfördes under tio dagar i februari 
2017. 
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Dataanalys 

I syfte att förvärva ny kunskap tolkades distriktssköterskornas utsagor med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). De transkriberade 
intervjuerna genomlästes flera gånger enskilt för att en helhetsbild skulle framträda 
och för att meningsbärande enheter skulle identifieras. Därefter genomgicks materialet 
gemensamt för att säkerställa att ingen meningsbärande enhet förbisetts. De 
meningsbärande enheterna bestod av ord och meningar som svarade mot studiens syfte. 
De meningsbärande enheterna kondenserades, utan att innehållet gick förlorat, vilket 
genomfördes enskilt. Därefter diskuterades och kodades de meningsbärande enheterna 
tillsammans. Utifrån koderna grupperades materialet och underkategorier framträdde. 
Analysarbetet framskred varvid syfte och meningsbärande enheter fortlöpande 
avstämdes. Kategorier framträdde, som illustrerade distriktssköterskornas erfarenheter 
av att främja fysisk aktivitet hos personer, 65 år eller äldre på vårdcentral. (Tabell 1) 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsbärande enhet  

Subkategori  Kategori  

Det gäller att motivera 
patienten och få 
patienten till att själv 
inse att det här är för 
mig och gärna få 
patienten själv till att 
komma på vad den kan 
göra, det är det allra 
bästa.  

I dialog med patienten 
hitta vad just hen vill 
göra  

Äldre personers egen 
motivation 

Motivation till fysisk 
aktivitet 

En del är ju tröga och 
vill inte gå på gym och 
sådana här saker, men 
dit kan man kanske gå 
för det kostar ingenting 
heller och för vissa är 
det ju en ekonomisk 
fråga. Men att utnyttja 
vardagsmotionen och 
promenera, det är ju, 
gratis.   

Ekonomi kan vara en 
begränsande faktor för 
en del, vardagsmotion är 
gratis  

Äldre personers 
förevändningar 

Hinder för att främja 
fysisk aktivitet 

Jag kan säga vad som 
helst, men tycker 
patienten inte det är 
roligt så kommer han 
inte att göra något  

Patienten måste vara 
delaktig  

Hänsyn till individens 
förutsättningar 

Förhållningssätt vid 
främjandet av fysisk 
aktivitet 
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Etiska överväganden 

Med syftet att öka kunskapen inom ämnesområdet och i enlighet med forskningsetiska 
regler har studien genomförts, och bedömts beträffande vinster för forskningen och 
eventuella risker som informanter kan utsättas för, enligt Helsingforsdeklarationen 
(World Medical Association [WMA], 2013). 

Godkännande till att kontakta distriktssköterskor, inhämtades från vårdcentralers 
enhetschefer via ett informationsbrev där studiens syfte och metod förklarades. 
Information om studien översändes till intresserade distriktssköterskor. De informerades 
om att inga personuppgifter skulle kunna identifieras eller sparas och att materialet 
skulle förstöras efter godkänd uppsats. Innebörden av informerat samtycke upprepades 
muntligt för att garantera att distriktssköterskorna uppfattat att medverkan i studien var 
frivillig och kunde avbrytas utan att det skulle medföra några konsekvenser (WMA, 
2013; SFS 2003:460). 

Innan intervjuerna kunde starta inhämtades informerat samtycke muntligt och skriftligt 
(WMA, 2013). Intervjuerna spelades in och materialet förvarades inlåst. Det fanns en 
risk att intervjusituationen upplevdes intim och frågorna närgångna och ifrågasättande 
gentemot yrkesrollen, varför reflektionssamtal erbjöds distriktssköterskorna men ingen 
av dem ansåg sig vara i behov av detta. Det transkriberade materialet hanterades 
konfidentiellt och användes inte i något annat syfte än i denna studie. Studien är 
godkänd av Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Akademin för Hälsa och 
Välfärd på Högskolan i Halmstad: diarienummer: UI 2016/835. 

 

Resultat 

I resultatet framträdde innehållet i form av tre kategorier och sju subkategorier vilka 
beskrev distriktssköterskornas erfarenheter av personcentrerad vård för att främja fysisk 
aktivitet hos personer, 65år eller äldre, på vårdcentral. (Figur 1) 
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Figur 1. Kategorier och subkategorier 

Distriktssköterskornas olika erfarenheter av personcentrerad vård för att främja fysisk 
aktivitet hade tre utmärkande drag. Förhållningssätt gentemot personer var avgörande 
för hur det hälsofrämjande arbetet kunde bedrivas. Motivation var centralt för om de 
äldre personerna skulle orka vidmakthålla nya hälsosamma vanor och distrikts-
sköterskorna uttryckte att det fanns hinder när det gällde att främja fysisk aktivitet. 

 

Förhållningssätt vid främjandet av fysisk aktivitet 

Erfarenheterna av att främja fysisk aktivitet, var att det tog tid och var svårt. Enligt 
distriktssköterskorna hängde arbetet med att främja fysisk aktivitet oftast ihop med 
andra delar av de äldre personernas levnadsvanor, såsom kosten.  

Att främja fysisk aktivitet när tillfälle ges 

Distriktssköterskorna uttryckte att de vid patientmöten passade på att ta upp ämnet 
fysisk aktivitet, vid spontana besök såväl som vid exempelvis de inplanerade årliga 
återbesök som personer med diabetes har. 

"Vi har kanske inte ett helt hälsosamtal utan väver in det i varje möte med patienten." 
(Intervju 14) 
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Distriktssköterskorna tog inte initiativ till att boka in besök för enbart hälsosamtal. Det 
hände, men var ganska ovanligt, att äldre personer själva tog initiativet till kontakt för 
att de önskade renodlade samtal om fysisk aktivitet. Distriktssköterskorna beskrev att de 
framför allt tog upp frågan om fysisk aktivitet när äldre personer kom för att exempelvis 
kontrollera blodtrycket. Utifrån öppna frågor och hur samtalet utvecklades kunde de 
spinna vidare till ett hälsofrämjande samtal. Arbetet på vårdcentral präglades av många 
möten med äldre personer i olika ärenden, dels per telefon eller vid personliga besök. 
Då kunde tidigare inledda samtal fångas upp och följas upp. Äldre personers sömn-
problem kunde tas som anledning till att initiera samtal om fysisk aktivitet. Arbete med 
att främja fysisk aktivitet uppmuntrades på vårdcentralerna och distrikts-sköterskorna 
upplevde aldrig att de hindrades av arbetsgivaren i sina strävanden att främja fysisk 
aktivitet. 

"Jag tror att det är bra att man tar upp det som en del i ett besök där man sökt för något 
annat, man försöker få lite andra infallsvinklar, än bara det de kommer för." (Intervju 
7) 

Distriktssköterskorna beskrev att äldre personer med lättare depressioner uppmuntrades 
att öka sin fysiska aktivitet för att må bättre. I mötet med äldre personer med lättare 
depressioner betonades att samtalen kunde utvecklas olika beroende på vilka individer 
som deltog. Här uttrycktes att det kunde se olika ut beroende på om distrikts-
sköterskorna hade modet att närma sig personer med depression eller inte. 

Hänsyn till individens förutsättningar 

Något av det viktigaste att tänka på när fysisk aktivitet skulle främjas var att utgå från 
den äldre personen och de förutsättningar som personen hade. Sedan kunde frekvens 
och omfattning ökas efter hand och anpassas till individens potential. Aktiviteten skulle 
anpassas efter personens fysiska förutsättningar.  

Genom att ta hänsyn till personens tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet formulerades 
rimliga mål som personen kunde uppnå även om vila behövdes emellanåt. 

"Det blir ju väldigt individuellt utifrån den man har framför sig" (Intervju 12) 

Kontinuitet skapar relation 

Distriktssköterskorna uttryckte att i mötet med de äldre personerna, där besöken skedde 
med jämna mellanrum, skapades en relation. Kontinuitet gav ett förtroende som kunde 
generera något positivt för den äldre personen. I relationen krävdes mod av distrikts-
sköterskorna att våga ta upp ämnet och erbjuda stöd. Distriktssköterskorna beskrev att 
de bjöd på sig själva för att skapa tillit. Lyhördhet och humor uttrycktes av distrikts-
sköterskorna som en viktig del i arbetet med att främja äldre personers fysiska aktivitet. 
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"Jag vet inte om man kan säga att det är viktigt med en personlig relation, men det är 
viktigt med kontinuitet, att det är samma person man möter, ett förtroende för varandra, 
då blir det ju en relation" (Intervju 2) 

Distriktssköterskornas egen erfarenhet av att utföra fysisk aktivitet och vetskapen om 
hur det kunde kännas samt hur kroppen påverkades, uttryckes som en central del i att 
vara trovärdig i det hälsofrämjande mötet. 

"Att man har egna erfarenheter. Att man kan se vinsterna med det. Det tycker jag nog. 
Då känns det som att man är lite mer trovärdig." (Intervju 10) 

 

Motivation till fysisk aktivitet 

Distriktssköterskorna uttryckte att uppmuntran och bekräftelse behövde ges för att en 
äldre person skulle påbörja en förändring av levnadsvanor. Det var den igång-
sättningsfaktor som krävdes innan de äldre personerna hittade sin egen motivation. 
Distriktssköterskornas erfarenhet var att motivationen behövde komma från den äldre 
personen själv för att förändringen skulle vara bestående. 

Yttre faktorers påverkan på motivationen 

Många äldre personer behövde stöd och återkoppling från distriktssköterskorna för att 
ändra levnadsvanor. Distriktssköterskorna uttryckte att det var viktigt att inte ge upp, att 
ingen person fick ses som omöjlig att motivera, även om de vittnade om att en del äldre 
personer behövde mer uppmuntran än andra. Konstaterad sjukdomsdiagnos kunde 
motivera äldre personer att ändra livsstil.  

Distriktssköterskorna uttryckte att direkt återkoppling i form av mätvärden, såsom 
blodsockervärde, blodtryck eller vikt, kunde vara motiverande. Exempelvis fick äldre 
personer med diagnostiserad diabetes en blodsockermätare som kunde användas i detta 
syfte. 

"Jag tycker det mest motiverande, klassiska är olika diagnostillfällen fortfarande. 
Faktiskt. Det är mest motiverande." (Intervju 5) 

Distriktssköterskorna beskrev att de äldre personer som redan var fysiskt aktiva hade 
lättare att motiveras att fortsätta med eller utöka omfattningen av fysisk aktivitet. Äldre 
personer motiverades bäst i möten och av samtal, medan FaR® förskrevs mest till yngre 
personer. Det lyftes fram att vissa äldre personer uppfattade FaR® som en metod som 
möjliggjorde dokumentation av aktiviteter för att därmed få bekräftelse och åter-
koppling. Distriktssköterskorna lyfte fram att de borde ordinera mer fysisk aktivitet på 
recept, men konstaterade att de inte hade någon direkt vana att göra det. 
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Distriktssköterskorna uttryckte att det fanns andra motivationsfaktorer som var bättre än 
FaR®. Motivationsfaktorer som distriktssköterskorna nämnde såsom samtal, 
stegräknare ljudbok, bekräftelse, påminnelse och uppmuntran var också viktiga 
erfarenheter för att främja motivation att sätta igång förändring till ökad fysisk aktivitet. 

Äldre personers egen motivation 

Distriktssköterskorna redogjorde för att ifall inte viljan fanns hos den äldre personen så 
spelade det ingen roll vilka råd som gavs. Personen måste själv ha viljan att göra en 
förändring, annars skulle det inte lyckas. Distriktssköterskorna lyfte fram att personens 
eget ansvar var avgörande för att hitta den motivation som leder till förändring av 
levnadsvanor. Personen själv behövde fundera kring situationen för att kunna förändra 
någonting. Vikten av att komma överens och göra upp en skriftlig plan uttrycktes av 
distriktssköterskorna. De redogjorde för att det även underlättar med ett avtal för att 
tydligt se bådas ansvar. Äldre personer som såg hälsovinster kunde hitta motivation att 
sätta igång ett förändringsarbete med ökad fysisk aktivitet och även att fortsätta.  

"Det gäller att motivera patienten och få patienten till att själv inse att det här är för 
mig och gärna få patienten själv till att komma på vad den kan göra, det är det allra 
bästa..." (Intervju 6) 

De distriktssköterskorna som deltog i studien vittnade om det positiva sambandet 
mellan fysisk aktivitet och de vinster i det sociala livet de såg att äldre personer erfor. 
De beskrev att de mött äldre personer som hittat vänner i samband med fysiska 
aktiviteter som föreslagits, och som därmed fått nya levnadsvanor. Bland det stora 
utbud av olika fysiska aktiviteter som erbjöds i samhället fanns något som kunde passa 
de flesta.  

Fysisk aktivitet gjorde att äldre personers psykiska hälsa kunde bibehållas. Hälsovinster 
i form av fysisk aktivitet i vardagen var något som distriktssköterskorna hade erfarenhet 
av. De kunde se hur fysisk aktivitet utifrån det dagliga livet kunde stärka autonomin hos 
äldre personer.  

"Det är viktigt att fortsätta vara fysisk aktiv för att bevara, att orka och så får du ju... 
Det blir ju ringar på vattnet, för den psykiska hälsan ska ju också ... så det spelar roll." 
(Intervju 14) 

 

Hinder för att främja fysisk aktivitet 

Vid intervjuerna framkom olika typer av hinder associerade till fysisk aktivitet. Dels 
fanns de äldre personernas hinder att komma igång med fysisk aktivitet, dels de hinder 
distriktssköterskorna upplevde i sitt arbete när de skulle främja fysisk aktivitet. 
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Äldre personers förevändningar 

Distriktssköterskorna uttryckte att förutsättningarna och möjligheterna till förändring 
kunde vara olika för olika äldre personer. Distriktssköterskornas erfarenhet var också att 
olika personers inställning till fysisk aktivitet hindrade dem från att börja med aktivare 
levnadsvanor. De som inte hade för vana att vara fysiskt aktiva, var överviktiga eller 
upplevde sig stela i kroppen, åberopade detta som skäl till varför de inte kom igång. 
Distriktssköterskorna vittnade om äldre personer som upplevde det obekvämt att ta sig 
till en miljö där de inte kände sig hemma, exempelvis en träningslokal. 

" Om man har olika förutsättningar, tänker att om man inte är van att ha fysisk aktivitet 
så lite överviktig från början och så ser man ofta många gånger hinder." (Intervju 1)  

Erfarenheterna visade att äldre personer uttryckt olika sätt att prioritera, både vad gäller 
tid och pengar. För en del äldre personer utgjorde ekonomi ett hinder att delta i 
organiserade aktiviteter och vissa hade en förväntning om att sådant som kan förskrivas 
på recept skulle vara gratis. 

"De tycker att det är svårt att få tid till det. Eller att de prioriterar tiden så, skulle jag 
säga." (Intervju 10) 

Begränsande arbetssituation 

Tidsbrist upplevdes som en begränsning i arbetet med att främja fysisk aktivitet hos 
äldre personer. Under arbetsdagen, i möte med äldre personer, kunde bristen på tid göra 
sig påmind. Möjligheten till samtal med kollegor, om att främja fysisk aktivitet, 
begränsades också av tidsbristen. Distriktssköterskorna hade velat ge det där lilla extra. 
De uttryckte en önskan om att arbeta mer med att främja fysisk aktivitet och att ha 
uppföljning oftare för att kunna ge äldre personer mer stöd.  

"Man kan sätta sig lite i lugn och ro efteråt om det är en enkel omläggning. Men det är 
ju så att man ska dokumentera inom den tiden också, som sagt. Det blir inte så där 
långa samtal." (Intervju 7) 

Distriktssköterskorna hade erfarenhet av att det var svårt att nå fram till vissa äldre 
personer. De valde därför att lägga mer energi på äldre personer som visade följsamhet 
inför att förändra levnadsvanor. 

"Jag lägger inte ner jättemycket energi på dem som jag känner inte vill, faktiskt för jag, 
min erfarenhet är att jag kommer inte så långt med dem." (Intervju 1) 

Några av distriktssköterskorna hade varit med om att arbeta med så kallad 
livsstilsmottagning. Erfarenheten från det var att de äldre personerna som var positivt 
inställda från början gärna kom på sådana mottagningar. 



14 

De äldre personer som ansågs ha det största behovet av att öka fysisk aktivitet var inte 
de som självmant kom till livsstilsmottagningen. 

"Om man går ut med att ’vi har livsstilsmottagning’ så var det väl en tendens att det 
kom en viss typ av pensionärer dit, de som alltid går på allt annat. Det kanske inte är de 
man vill nå som kommer dit." (Intervju 5) 

Bland de äldre personer som distriktssköterskorna hade velat komma i kontakt med, för 
att främja fysisk aktivitet, märktes en grupp som ansågs särskilt svår att nå, nämligen 
män som nyss mist sin livskamrat. Erfarenheten var att kvinnor i motsvarande situation 
var lättare att nå fram till. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Trovärdighet diskuteras utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet, 
enligt Graneheim och Lundman (2004). Texter baserade på intervjupersoners utsagor 
kan innehålla flera budskap som kan tolkas på olika sätt. Kvalitativ innehålls-  
analys visade sig vara en lämplig metod ofta nyttjad i omvårdnadsforsknings-
sammanhang där skriven, verbal eller icke verbal kommunikation analyseras. Metoden 
gör det möjligt att närma sig intervjupersonernas egna beskrivningar och förklaringar på 
ett objektivt sätt, utan tolkning (a.a.). 
 
 

Giltighet 

Begreppet giltighets definition handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om valet 
av sammanhang, deltagare och datainsamling. Metoden som valdes i studien kan ha 
påverkat resultatets giltighet. Stor variation eftersträvades bland distriktssköterskorna 
beträffande ålder och erfarenhet i yrket eftersom deras olika erfarenheter kan öka 
möjligheten att besvara studiens syfte. Män och kvinnor skulle kunna ha olika 
inställning till fysisk aktivitet. I resultatet framkommer dock ingen skillnad vad gäller 
erfarenheten av att främja fysisk aktivitet, mellan den manliga distriktssköterska som 
intervjuades och de kvinnliga. Enhetscheferna kontaktades via e-post och inte 
personligen eller via telefon. Vid uteblivet svar kontaktades de per telefon. De uttryckte 
att de ofta får e-post med förfrågan om deltagande i olika studier som förklaring till 
varför de inte svarat. Om ett personligt samtal i telefon kunde fås visade det sig att fler 
ställde sig positiva till medverkan i studien. Bland de skäl som framfördes som 
förklaring till att medverkan avböjdes nämndes sjukfrånvaro och tidsbrist. Detta kan 
förklaras av att intervjuerna genomfördes i februari då det är högsäsong för olika 
infektionstillstånd bland befolkningen såväl som hos vårdpersonal. Intervjuerna 
genererade ett omfattande analysmaterial som i sig stärker studiens giltighet. 
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Det var stor variation i antal år inom yrket. Trots variationen i yrkeserfarenhet var 
svaren i intervjuerna samstämmiga. 
 
Kontaktuppgifter till vårdcentraler hittades via 1177 Vårdguiden där namn och 
kontaktmöjlighet, på respektive enhetschef, fanns tillgängligt. Urvalet av deltagare till 
studien kan ha påverkats av att enhetscheferna ombads välja ut distriktssköterskor 
enligt inklusionskriterierna. Enhetscheferna uttryckte att de inte ville förmedla namn på 
samtliga distriktssköterskor för kontakt inför eventuellt deltagande i studien. De ville 
själva tillfråga distriktssköterskorna om de hade intresse av att delta i studien, för att 
återkomma med namn och kontaktuppgifter. Det finns en risk att distriktssköterskor 
som redan har ett genuint intresse för fysisk aktivitet och anser att ämnet är viktigt 
självmant bejakar en sådan inbjudan till deltagande i studien, vilket kan ha påverkat 
resultatet. Ett tänkbart sätt att komma i kontakt med distriktssköterskor till studien hade 
varit att, via telefonkösystemet ämnat för vårdsökande, försöka kontakta dem och på så 
sätt erhålla namn, då det är enda möjligheten till kontakt med distriktssköterskor på 
vårdcentraler. Detta tillvägagångssätt övergavs då tiden för studiens genomförande 
utgjorde en begränsning. Att kontakta enhetscheferna betraktades som en 
tidsbesparande metod och dessutom krävdes deras godkännande för verksamheten att 
delta i studien. 
 
De första intervjuerna genomfördes gemensamt med en intervjuare och en observatör. 
De gemensamma intervjuerna sågs som tillfällen att dra lärdom av hur frågorna ställdes 
och uppfattades i syfte att förbättra tekniken och för att intervjuerna skulle genomföras 
så likt som möjligt. För att det insamlade materialet skulle vara tillräckligt omfattande 
för att säkerställa giltigheten planerades ursprungligen tolv intervjuer. Tillfälle gavs att 
genomföra ytterligare två intervjuer, vilket då ansågs ytterligare kunna stärka studiens 
giltighet. 
 
 

Tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman (2004) definierar begreppet tillförlitlighet som en, över tid, 
likartad värdering av innehållet i intervjumaterialet. Tillvägagångssättet vid insamling 
och bearbetning av materialet präglades av en strävan att garantera tillförlitlighet. 
Samtliga intervjuade distriktssköterskor var själva fysiskt aktiva och såg tydligt 
kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa hos äldre personer. Det är tänkbart att 
distriktssköterskor med annan inställning till fysisk aktivitet inte hade varit lika benägna 
att ta upp ämnet fysisk aktivitet med äldre personer och därmed inte kunnat bidra till 
studien med några erfarenheter. Dessa distriktssköterskor hade troligen inte varit lika 
lätta att hitta eller få att delta i studien. Det kan ses som en styrka att de intervjuade 
distriktssköterskorna hade en positiv inställning dels till fysisk aktivitet. Tack vare att en 
intervjuguide användes, med både öppna frågor och följdfrågor, kunde de båda 
intervjuarna genomföra intervjuerna på ett likartat sätt. 
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Utan en intervjuguide att hålla sig till hade en risk funnits att intervjuerna hade gått till 
på olika sätt, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. Eftersom såväl insamling och 
transkribering av materialet skedde under en kort tidsperiod kunde erfarenheterna från 
föregående intervju inte tillvaratas och intervjufrågorna kunde inte finjusteras fullt ut för 
att svaren bättre skulle närma sig studiens syfte. Å andra sidan minimeras risken för 
inkonsekvens i sättet att samla in materialet. 

I och med att distriktssköterskorna själva valde plats för intervjun krävdes ingen tid till 
förflyttning vilket kan ha underlättat medverkan i studien, ej heller togs deltagarnas 
fritid i anspråk. Dock kan det ha upplevts stressande dels att genomföra intervjun 
på arbetsplatsen, dels att hinna med det under en redan full arbetsdag. Diktafon 
användes för att spela in det som sades, vilket kan ha påverkat distriktssköterskornas 
sätt att förmedla sina erfarenheter av att främja fysisk aktivitet. Ovana vid att få rösten 
inspelad kan göra att personer får svårare att utrycka det de vill säga. Vetskapen om att 
någon kommer att lyssna kan ge obehag och inverka stressande. 

Analysförfarandet gjordes grundligt och systematiskt. Mycket tid och energi lades vid 
bearbetningen av intervjumaterialet för att nå fram till resultatet, vilket stärker till-
förlitligheten. Under analysarbetets fortskridande fördes en dialog i syfte att öka 
tillförlitligheten. 

 

Överförbarhet 

I syfte att möjliggöra en studies överförbarhet är beskrivning av studiens sammanhang, 
urval-, insamling- och analysprocess värdefull (Graneheim & Lundman, 2004). 
Distriktssköterskornas erfarenheter skiljde sig inte åt beroende på om de arbetade på en 
vårdcentral i privat eller offentlig regi. Detta talar för att studiens resultat skulle kunna 
appliceras på andra vårdcentraler i Sverige där distriktssköterskor arbetar. 
 
Tillvägagångssättet för studiens genomförande är väl beskrivet och överförbarheten 
ökas genom att resultatet presenterats på ett omfattande och tydligt sätt, samt illustrerats 
med adekvata citat. Huruvida studiens resultat kan överföras till ett annat sammanhang 
är dock upp till läsaren att bedöma (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Resultatdiskussion 

I studien framkommer att förhållningssätt och hänsyn till individens förutsättningar är 
avgörande i varje möte med äldre personer som söker vårdcentral. Tidigare studier visar 
att personcentrerat förhållningssätt i hälsofrämjande arbete har effekt för att möta olika 
behov hos äldre personer med fysiska begränsningar (Jutterström et al. 2013; Kogan et 
al., 2016). I studien är distriktssköterskornas erfarenhet att en relation ger de äldre 
personerna en känsla av betydelse som förbättrar möjligheterna till förändring. Även 
Ekman et al. (2011) beskriver att ett personcentrerat förhållningssätt handlar om ett 
partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare där en god relation kan skapas och ligga 
till grund för distriktssköterskors hälsofrämjande arbete. Resultatet visar också att en 
god relation kan skapas, när de äldre personerna får träffa samma distriktssköterska 
varje gång, vilket utgör grunden för att ta upp ämnet fysisk aktivitet och att erbjuda 
stöd. Möjligheten till kontinuitet upplevs begränsad, vilket uttrycks distrikts-
sköterskornas. Visserligen framkommer det i resultatet att arbetsgivaren aldrig hindrar 
någon från att främja fysisk aktivitet, men å andra sidan motverkas detta i praktiken 
genom att personal förväntas arbeta flexibelt och inom många olika specialområden, 
samt bemanna flera olika funktioner i verksamheten. Trots goda intentioner och 
kompetens hos distriktssköterskorna uttrycks att förutsättningarna för att arbeta 
hälsofrämjande är begränsade, vilket också Goodman et al. (2011) visar.  

Resultatet visar att det finns omständigheter i den dagliga verksamheten på 
vårdcentraler, som utgör hinder för att främja fysisk aktivitet med ett personcentrerat 
förhållningssätt, vilket även styrks i en tidigare studie av Brobeck et al. (2013). 
Distriktssköterskorna uttrycker att tiden inte räcker till då det är mycket annat som 
behövde prioriteras. I primärvårdens uppdrag ligger både att avlasta sjukhusens 
akutmottagningar och att bedriva långsiktigt hälsofrämjande arbete samt att förebygga 
sjukdom (Socialstyrelsen, 2016). I studien uttrycks att det kan vara svårt att fördela 
tiden mellan dessa delar i uppdraget. Det händer ofta att hälsofrämjande arbete 
prioriteras ned till förmån för tillstånd som behöver vård mera omgående. I resultatet 
framträder att arbetsbördan med att upprätthålla den dagliga verksamheten tar så mycket 
tid och energi att det hälsofrämjande arbetet prioriteras bort, vilket flera andra studier 
också visar (Brobeck et al., 2013; Goodman et al., 2011; Lundberg et al., 2016 & 
Medeiros et al., 2015). Distriktssköterskor frångår personcentrerat förhållningssättet 
eftersom de bedömmer att det är mer tidskrävande, vilket även Jutterström et al. (2013) 
har beskrivit. Resultatet visar att distriktssköterskorna inte bokar in speciella 
hälsosamtal utan att ämnet, att främja fysisk aktivitet, tas upp på ett opportunistiskt sätt 
när tillfälle infinner sig. Detta resultat har inte kunnat styrkas av andra studier, utan 
tolkas som en effekt av tidsbrist och krävande arbetssituation. För att distriktssköterskor 
skall kunna främja fysisk aktivitet på ett framgångsrikt sätt är detta betydelsefull 
kunskap. 
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Yttre och inre motivation visar sig vara styrande faktorer för att äldre personer ska klara 
av att genomföra en förändring av beteendet avseende fysisk aktivitet. Tillfreds-
ställelsen av den fysiska aktiviteten som sådan, och effekten av den, motiverar till 
upprepning av beteendet. Personcentrerat förhållningssätt tar avstamp i individens 
förutsättningar, liksom den inre motivationen gör, men personcentrerad vård kräver 
även yttre motivationsfaktorer. I resultatet framkommer att vissa personer behöver yttre 
motivationsfaktorer och stöd, för att komma igång med en fysisk aktivitet, vilket även 
tydliggörs av McMahon et al. (2017). Enligt Brobeck et al. (2014) betonas vikten av 
stöd från distriktssköterskor för att personer ska nå sina mål i arbetet med förändring av 
levnadsvanor. 

Resultatet indikerar att FaR® används i mindre utsträckning när fysisk aktivitet ska 
främjas trots att FaR® är ett exempel på hur personcentrerat förhållningssätt kan se ut i 
praktiken. Partnerskap, delat beslutsfattande och dokumentation är de centrala delar som 
kännetecknar personcentrerad vård (Ekman et al., 2011) och FaR kan ses som ett 
skriftligt avtal som har sin utgångspunkt i personens resurser och önskemål. 

I flera tidigare studier redogörs för att FaR® är ett sätt att initiera och vidmakthålla 
fysisk aktivitet på kort och lång sikt (Kallings et al., 2008; Kallings, Leijon, Kowalski, 
Hellénius & Ståhle, 2009; Leijon et al., 2009; Romé et al., 2009). Emellertid, så har 
FaR® begränsningar, men kan för vissa personer vara ett fungerande sätt att öka den 
fysiska aktiviteten. Det finns ingen specifik metod som fungerar för alla personer i alla 
situationer, men eftersom ett personcentrerat förhållningssätt utgår från individen och 
hennes eller hans berättelse kan något hittas för alla. 

Resultatet visar att olika hjälpmedel, såsom stegräknare, ljudbok eller applikationer i 
mobiltelefoner, men även bekräftelse och uppmuntran från distriktssköterskor, fungerar 
som motivationsfaktorer. Olika motiverande hjälpmedel, som påminnelser per telefon 
och stegräknare, för att fysisk aktivitet ska bli av beskrivs även i tidigare studier 
(McMahon et al., 2017; Müller et al., 2016; Victor et al., 2016). Hälsofrämjande 
åtgärder såsom stöd och rådgivning gör att de äldre ökar sin fysiska aktivitet och 
följsamhet. Ökad fysisk aktivitet ger hälsovinster, i form av ökad funktionell förmåga 
och balans (a.a.). Med dagens stora utbud av användarvänliga hjälpmedel som finns 
tillgängliga dels som apparater i handeln och dels som applikationer i mobiltelefoner 
kan de flesta personer hitta något sätt att motiveras som de finner tilltalande. Oavsett 
vilka personer eller tillstånd som bemöts bör ett personcentrerat förhållningssätt vara 
vägledande eftersom det visar sig ha positiv effekt på såväl direkta mätvärden, 
funktionell förmåga som livskvalitet (Jutterström et al. 2013; Kogan et al., 2016; 
Sjögren et al., 2013). 
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Konklusion 

Studien visade att distriktssköterskors erfarenhet av att främja fysisk aktivitet, hos 
personer 65 år eller äldre, var personcentrerat förhållningssätt och motiverande faktorer. 
Distriktssköterskor behövde utgå från individen och hennes eller hans förutsättningar, 
begränsningar och potential för att främjande av fysisk aktivitet skulle nå framgång. Ett 
förtroende behövde byggas upp för att en god relation skulle skapas, vilken kunde ligga 
till grund för ett samarbete mellan äldre personer och distriktssköterskor. Fysisk 
aktivitet togs upp när tillfälle gavs eftersom distriktssköterskor upplevde tidsbrist som 
en begränsande faktor i sitt arbete med att främja fysisk aktivitet. För att äldre personer 
skulle komma igång med fysisk aktivitet kunde de behöva yttre motivationsfaktorer och 
för att vidmakthålla förändringen krävdes individens inre motivation. Olika 
förevändningar för att förändra levnadsvanor framfördes av de äldre personerna. 

 

Implikation 

Resultatet skulle kunna bidra till utvecklandet av hälsoprocesser och i kompetens-
utveckling för distriktssköterskor med att främja fysisk aktivitet hos personer 65 år eller 
äldre som söker vårdcentral. Distriktssköterskors erfarenheter pekar på att det kan finns 
ett behov av utbildning och utveckling kring hur FaR® används i praktiken för att 
främja fysisk aktivitet hos äldre. 

Eftersom stor del av sjukvårdande bedömning, behandling och uppföljning har flyttats 
över till primärvården från slutenvården under senare år, tycks utrymmet för 
hälsofrämjande arbete ha minskat. Det finns en uppenbar risk att distriktssköterskors 
utrymme att arbeta hälso-främjande, för att främja fysisk aktivitet hos äldre personer, på 
vårdcentraler minskar ännu mer och att detta arbete kan behöva bedrivas på helt andra 
arenor. Därmed uppkommer ett behov av forskning kring hur hälsofrämjande arbete och 
främjande av fysisk aktivitet skulle kunna bedrivas i nya sammanhang. En annan 
intressant frågeställning, där mer kvalitativ forskning skulle kunna bidra med ökad 
kunskap, är vilka faktorer som äldre personer själva uppfattar som främjande när det 
gäller att öka fysisk aktivitet. 
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BILAGA A 

 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska?   

Hur gammal är du?  

Har du någon specialitet förutom distriktssköterska?   

Kan du med egna ord berätta om dina erfarenheter i ditt arbete med äldre och fysisk 
aktivitet? Vilka förändringsmöjligheter eller hinder ser du?   

Berätta hur du ser på begreppet fysisk aktivitet?   

Vilken betydelse har fysisk aktivitet för dig?   

Berätta hur du väljer vilka patienter du ska prata om fysisk aktivitet med? Vilka 
förändringsmöjligheter eller hinder ser du?   

Hur gör du för att främja fysisk aktivitet? Använder du några särskilda metoder? Vilka 
förändringsmöjligheter eller hinder ser du?   

Hur upplever du att äldre personer bäst motiveras till förändring? Vilka 
förändringsmöjligheter eller hinder ser du?   

Hur följs personerna upp? Vilka förändringsmöjligheter eller hinder ser du?   

Berätta vad du är mest stolt över i ditt arbete med fysisk aktivitet!   

Vilket råd skulle du vilja ge till en distriktssköterska som ska främja fysisk aktivitet?   

Använd en metafor för att beskriva hur det känns att främja fysisk aktivitet!   

Berätta om en patient som du känner att du lyckats med.   

Hur menar du?   

Hur tänker du?   

Skulle du kunna ge ett exempel…?   

Kan du utveckla?   

Är det något mer du vill tillägga?   
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