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Sammanfattning 

Hälsofrämjande insatser är viktigt inom sjukvården och sjuksköterskor har en 

betydelsefull roll för utveckling och genomförande av dessa. Sjuksköterskor arbetar 

för patientens bästa genom att göra bedömningar och kommunicera på ett effektivt 

och genomtänkt sätt med patienten, personalen, läkare och närstående samt att 

förhålla sig korrekt till aktuell lagstiftning, ofta under tidspress. Sjuksköterskans 

uppgift är att tillsammans med patienten tydliggöra mål för fysisk, psykisk, social och 

andlig hälsa. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

främja fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård. En 

systematisk litteraturstudie genomfördes, vetenskapliga artiklar granskades för att få 

djupare kunskap om det valda fokusområdet. Resultatet bygger på fem artiklar av 

kvalitativ metod. Följande teman framkom i analysen: Att se effekten av fysisk 

aktivitet, Att ha en motiverande och stödjande roll samt Att uppmärksamma barriärer 

för fysisk aktivitet. Sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet uppmärksammar effekten av 

fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa. Genom sitt holistiska perspektiv 

uppmärksammade sjuksköterskor hela människan och genom att främja användandet 

av kroppen ökade individernas möjlighet till att återfå sin psykiska hälsa. 

Sjuksköterskor belyste att de hade en motiverande och stödjande roll gentemot 

personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård identifierade sig 

som den yrkesgrupp som har störst möjlighet att motivera personer med psykisk 

ohälsa inom psykiatrisk vård till att integrera fysisk aktivitet i sina dagliga liv. 

Sjuksköterskor uppmärksammade även barriärer för att främja fysisk aktivitet. För att 

sjuksköterskans uppdrag, i form av motiverandet och stödjandet av personer med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård, ska kunna utföras med god kvalitet och vara 

kostnadseffektivt rekommenderas att mer resurser läggs på hälsofrämjande 

interventioner där fysisk aktivitet ska vara en självklar del.  



 

 

Title  Health in motion - To promote physical activity in psychiatric care. 

Authors   Isabella Hammarstig & Vesna Gerh Vidal 

Department   School of Health and Welfare  

Supervisor   Staffan Karlsson, Professor 

Examiner   Ingela Skärsäter, Professor 

Period   Spring 2018 

Pages   16 

Key words   Mental illness, physical activity and psychiatric care. 

Abstract 

Health promotion efforts are important in health care and nurses have a significant 

role in the development and implementation of these. Nurses work for the patient's 

best by making estimations and communicating in an effective and thoughtful manner 

with the patient, staff, doctors and relatives, as well as to adhere properly to current 

legislation, often under time pressure. The Nurse's task is to clarify goals for physical, 

mental, social and spiritual health together with the patient. The purpose of the study 

was to highlight nurses' experience of promoting physical activity in mental health 

patients in psychiatric care. A systematic literature study was conducted, scientific 

articles examined to gain deeper knowledge about the chosen focus area. The result is 

based on five articles of qualitative method. The following themes appeared in the 

analysis: To see the effect of physical activity, To have a motivational and supportive 

role, as well as Paying attention to barriers for physical activity. Nurses pay attention 

to the effects of physical activity in persons with mental illness. Through their holistic 

perspective, nurses alerted the whole person, and by promoting the use of the body, 

individuals increased the opportunity to regain their mental health. Nurses explained 

that they had a motivating and supportive role towards people with mental illness. 

Nurses in psychiatric care identified themselves as the occupational group with the 

greatest opportunity to motivate persons with mental illness in psychiatric care to 

integrate physical activity into their daily lives. Nurses also drew attention to barriers 

to promote physical activity. In order for the nurse's mission, in the form of 

motivation and support of mental ill persons in psychiatric care, to be carried out with 

good quality and to be cost-effective, it is recommended that more resources be 

placed on health promotion interventions where physical activity should be an 

obvious part. 
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Inledning 

Hälsofrämjande åtgärder är grundläggande för hälsa, en mänsklig rättighet och är 

nödvändigt för social- och ekonomisk utveckling (WHO, 1997). Hälsofrämjande 

insatser är viktigt inom sjukvården och sjuksköterskor har en viktig roll för utveckling 

och genomförande av dessa (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013). 

Sjuksköterskor är medvetna om vikten att möta personernas fysiska, psykiska och 

psykosociala hälsobehov (Mwebe, 2017). Sjuksköterskor menar att all vårdpersonal, 

inklusive psykiatrisjuksköterskor, har en viktig roll i att tillhandahålla och underlätta 

tillgången till lämpliga hälsointerventioner (ibid.). Sjuksköterskor påtalar att de 

upplever att deras begränsade tid inte möjliggör att hälsointerventioner kan utföras i 

tillräcklig mån (Sifo, 2016). Sjuksköterskor arbetar för patientens bästa men har 

samtidigt en mängd andra personer och förutsättningar att förhålla sig till (Thörnqvist, 

2015). Dels genom att göra bedömningar och kommunicera på ett effektivt och 

genomtänkt sätt med patienten, personalen, läkare och närstående samt att förhålla sig 

korrekt till aktuell lagstiftning, ofta under tidspress (ibid.). Sjuksköterskans uppgift är 

att tillsammans med patienten tydliggöra mål för fysisk, psykisk, social och andlig 

hälsa (Skärsäter, 2014). Det ingår i sjuksköterskans roll att ge stöd åt personer med 

psykisk ohälsa att utöva fysisk aktivitet, samt ge stöd åt personer i behov av 

livsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna förebygga ohälsa behövs 

insatser både från de enskilda individerna och samhället i stort (SOU, 2000:91). 

Ohälsosamma levnadsvanor utgör ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2009). 

Fysisk aktivitet har många hälsofrämjande effekter, men dessvärre minskar mängden 

motion i takt med att individer blir mer stillasittande (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Fysisk aktivitet stärker uthållighet, flexibilitet, styrka och koordination och minskar 

stressymptom, ångest och depression (Skärsäter, 2014). Motion kan bryta negativa 

och destruktiva tankar och om motionen utförs i grupp kan det bidra till sociala 

kontakter (ibid.). Livskvaliteten hos personer med psykisk ohälsa kan påverkas 

positivt av fysisk aktivitet (Richardson, Faulkner, McDevitt, Skrinar, Hutchinson & 

Piette, 2005). Dels kan fysisk aktivitet förbättra den fysiska hälsan och dels kan det 

reducera psykisk ohälsa och sociala svårigheter. Personer med nedsatt psykisk hälsa 

har vanligtvis lägre aktivitetsnivå än den allmänna befolkningen (ibid.). Psykisk 

ohälsa är ett brett begrepp som innefattar allt från svårare psykiatriska sjukdomar till 

nedsatt psykiskt välbefinnande (Forsell & Dalman, 2004; Stefansson, 2006). Personer 

som lider av psykisk ohälsa har uppskattningsvis mellan 10-15 år kortare livslängd än 

övriga befolkningen (Shor & Shalev, 2014). Psykisk ohälsa beskrivs som ett av våra 

största folkhälsoproblem och det är ett växande problem framförallt hos den yngre 

delen av populationen (Forsell & Dalman, 2004; Stefansson, 2006). Sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård kan fylla en viktig funktion som ett stöd exempelvis genom 

samtal för att stärka motivation till fysisk aktivitet och därmed en förbättrad psykisk 

och fysisk hälsa, men hur sjuksköterskor använder sig av fysisk aktivitet i sin vardag 

är ett område som bör undersökas närmare. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans arbete inom psykiatrisk omvårdnad 

Sjuksköterskan har många olika funktioner inom psykiatrisk omvårdnad. 

Sjuksköterskan har ett helhetsansvar för alla aspekter av gemensam rutinbehandling 

av patientens psykiska sjukdom, hen har en holistisk syn på vården vilket inkluderar 

fysiska, psykiska och psykosociala hälsobehov (Mwebe, 2017). I sitt dagliga arbete 

strävar sjuksköterskor efter att screena för och övervakar psykiska och fysiska 

hälsoproblem, inklusive negativa effekter av läkemedel, samt att genomföra 

hälsofrämjande aktiviteter relaterade till hälsosam kost, rökavvänjning och avvarandet 

av olagligt substansbruk (ibid.). Sjuksköterskor har ansvar för att arbeta på ett 

förebyggande och hälsofrämjande sätt för att bevara hälsan på person, grupp och 

samhällsnivå (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014; 

Doyle et al., 2018). Förskrivningen av psykofarmaka har ökat parallellt med en ökad 

diagnostisering de senaste åren (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskor har en viktig 

roll i uppföljningen av läkemedel. Sjuksköterskan har en rådgivande funktion och 

sjuksköterskan ska även arbeta med andra hälsofrämjande åtgärder som kan bidra till 

bättre hälsa och välbefinnande för personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård 

(Sifo, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor arbetar för 

patientens bästa men har samtidigt en mängd andra personer och förutsättningar att 

förhålla sig till (Thörnqvist, 2015). Sjuksköterskors tid är begränsad och de upplever 

inte att hälsofrämjande interventioner utförs i tillräcklig utsträckning (Sifo,2016). 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterska ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt, vilket innebär att stärka och uppmuntra patienten att själv ta ansvar 

för sin egen hälsa och sjukdom, att vara till stöd för individens hälsoutveckling samt 

beakta individens motivation till förändring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Det ingår i sjuksköterskans roll att ge stöd åt personer med psykisk ohälsa som är i 

behov av livsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans roll är att 

underlätta för och hjälpa patienten i förändringsarbetet till en ny livsstil, genom att 

exempelvis belysa patientens levnadsvanor och därmed låta patienten själv ta 

ställning till dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att främja fysisk aktivitet 

kan utveckla omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomar och det kan vara en 

del av det dagliga patientarbetet (Happell, Platania-Phung & Scott, 2011). 

Sjuksköterskan använder ett varierat utbud utav icke farmakologiska behandlingar. 

Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens erfarenheter, behov, mål och önskemål i 

planering och tillämpningen av vården. Främjandet av fysisk aktivitet är en icke 

farmakologisk behandling och hur sjuksköterskan använder denna behöver 

undersökas vidare. 

Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet ökar individens hälsa och välbefinnande, samt besparar 

samhället stora kostnader (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010). Fysisk aktivitet kan 

vara vardagliga aktiviteter som att gå eller cykla, fysisk träning, lek eller ett fysiskt 
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krävande arbete (Caspersen, Powell & Christensson, 1985; Folkhälsomyndigheten, 

2016). En stillasittande livsstil medför kraftig ökad risk för sjuklighet och för tidig 

död (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010). Personer med allvarlig psykisk sjukdom 

har hög risk för kroniska sjukdomar i samband med sedentärt beteende, inklusive 

diabetes och hjärt-kärlsjukdom (Richardson, Faulkner, McDevitt, Skrinar, Hutchinson 

& Piette, 2005). Ökad fysisk aktivitet är viktigt både preventivt, vid rehabilitering och 

vid behandling av en rad olika livsstilssjukdomar (ibid.). För att bevara hälsan 

behöver livsstil och levnadsvanor förändras utifrån nytillkomna förutsättningar under 

livets gång (Svensson & Hallberg, 2010).  Beteende och vanor är inlärda och kan 

därför påverkas av egen kraft och ersättas med andra mer hälsofrämjande beteenden 

(Hallberg, 2010).  För att främja och behålla god hälsa rekommenderas vuxna 

personer måttlig fysisk aktivitet, motsvarande 30 minuters rask promenad, alla dagar i 

veckan men minst fem (FYSS, 2016). Fysisk aktivitet påverkar sömnkvaliteten, 

förebygger psykisk ohälsa och ökar mentalt välbefinnande samt minskar stress 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Fysisk aktivitet påverkar även 

självförtroendet (Ohlson, 2011). Det finns samband mellan psykisk ohälsa och 

minskad fysisk aktivitet då det har visat sig ha en negativ påverkan på vår allmänna 

hälsa, och därmed även den psykiska (Langfjord-Mangerud, Bjerkeset, Lydersen & 

Saebo-Indredavik, 2014). Regelbunden fysisk aktivitet dämpar depression och ångest 

(Lin & Kuo, 2013). Fysisk aktivitet höjer humöret och ökar produktionen av 

hormoner som bidrar till glädje, lycka och välbefinnande. Detta beror på fysisk 

aktivitet aktiverar centrala nervsystemet (CNS) och frisätter dopamin, nordadrenalin 

och serotonin, tre hormoner som har stor påverkan på hjärnans funktion (ibid.). Fysisk 

aktivitet leder till att personer bryter en passiv livsstil, motverkar övervikt och 

metabolt syndrom och skapar struktur på dagarna (Rahm, 2018). Fysisk aktivitet är 

lämplig att rekommendera som en del av behandlingsupplägg för personer med 

psykisk ohälsa (ibid.). 

Psykisk ohälsa  

Psykisk hälsa är ett tillstånd av välmående där individen inser sina förmågor, kan 

hantera normal daglig stress, arbeta produktivt och bidra till sin omvärld (WHO, 

2013). Faktorer som påverkar den psykiska hälsan negativt är fattigdom, låg 

utbildningsnivå, stress i arbetslivet, könsdiskriminering, osunt leverne, fysisk 

sjukdom och social utsatthet, men även personligheten och genetiska faktorer kan 

påverka (ibid.). Den psykiska ohälsan växer i samhället, speciellt hos den yngre delen 

av populationen, vilket delvis kan förklaras genom en ökad stress i samhället (Forsell 

& Dalman, 2004). Graden av stress varierar från minut till minut och är beroende av 

personens egenskaper, påverkningar och krav, inre och yttre stressorer och personens 

tolkning av den stressframkallande situationen (Levi, 2001). Stressreaktionen är 

organismens anpassningförsök till påfrestningen, och uppvarvningen är ofta förenad 

med obehag, ångest och oro (ibid.). En individ kan alltså uppleva trötthet, oro och 

nervositet i en situation där symptomen anses vara friskhetstecken, och inte psykisk 

ohälsa, medan de andra gånger kan uppfattas som symptom på psykisk ohälsa (SOU 
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2006:77). För att undersöka om en individ lider av psykisk ohälsa behövs det dras en 

gräns som skiljer de beteenden som är normala hos individen och de som är 

avvikande (Stefansson, 2006). Psykisk ohälsa inrymmer allt från psykiska besvär som 

påverkar välbefinnande och dagligt liv, såsom nedstämdhet och oro, till psykisk 

sjukdom såsom schizofreni eller bipolärt syndrom (Forsell & Dalman, 2004; 

Stefansson, 2006). Hälsa kan ur ett humanvetenskapligt perspektiv inte delas upp i 

psykisk och fysisk hälsa utan ur personens perspektiv är de sammanflätande 

(Lassenius, Arman, Söderlund & Wiklund Gustin, 2012). Hälsofrämjande 

interventioner har visat sig positiva för individer som lider av psykisk ohälsa, med 

ökad upplevelse av fysisk och psykisk hälsa som följd (Hutchison, Terhorst, 

Murtaugh, Gross, Kogan & Shaffer, 2016). Det finns ett stort behov av 

hälsofrämjande interventioner för personer med psykisk ohälsa (Osborn, Nazareth & 

King, 2007). En ohälsosam livsstil med osunda matvanor, fysisk inaktivitet och 

rökning är vanligare bland personer med psykisk ohälsa än bland övriga 

befolkningen. Det finns bristande kunskap hos personer med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vård kring vikten av en hälsosam livsstil. Behovet av information om hur 

riskfaktorer kan påverkas genom en förändrad livsstil är stort (ibid.).  

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa förklarat med hjälp av 

KASAM 

Hälsa uppnås när en individ känner kontroll över sin situation, sin hälsa, känner sig 

behövd och har mening i livet (Rongen, Robroek & Burdorf, 2014). Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att när en människa upplever välbefinnande, är denne i 

stånd att verkställa sina stora och små livsprojekt. Upplevelse av psykisk ohälsa 

påverkas därmed av hur en individ förmår att balansera sårbarhet i livet och hur 

individen upplever livskraft, livslust och livsmod (ibid.). För att en känsla av hälsa 

ska uppnås måste människan disponera sin kapacitet till rörelse och aktivitet likaväl 

som stillhet, vila och en god livsrytm (Wärnå-Furu, 2010). Till hälsobegreppet knyts 

känslan av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang, KASAM, handlar om att kunna hantera sin omvärld för 

att göra det begriplig och meningsfull (Antonovsky, 2005). De tre centrala 

komponenterna i hans teori är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om hur en person upplever sin omgivning. Den kan upplevas 

antigen begriplig som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydligt eller 

obegriplig som kaotisk, oförklarlig, oväntad samt slumpmässig (ibid.). När en person 

lider av psykisk ohälsa förändras dennes livsvärld, personen utsätts för stress, och 

personens upplevelse av begriplighet kan därmed påverkas (Skärsäter, Rayens, Peden, 

Hall, Zhang, Ågren & Prochazka, 2009). Hanterbarhet kan definieras som det sätt 

personen kan möta de krav som ställs (Antonovsky, 2005). En känsla av hanterbarhet 

innebär att personen upplever sig ha resurser att möta de utmaningar och krav som 

ställs på denna (ibid.). Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter gällande en 

persons upplevelse av att kunna hantera sin vardag (Öztekin & Tezer, 2009). 
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Meningsfullhet belyser på vilket sätt människan upplever att livet är meningsfullt trots 

motgångar (Antonovsky, 2005). Viljan att hantera svårigheter, och se meningen med 

att hantera svårigheten, innebär att livet kan upplevas betydelsefullt (ibid.). KASAM 

är en personlighetsrelaterad förmåga som fungerar som en psykologisk resurs för att 

motverka stress och denna kan stärkas med hjälp av rätt interventioner (Skärsäter et 

al., 2009). KASAM är relaterat till upplevd hälsa, särskilt psykisk hälsa, oavsett ålder, 

kön, etnicitet eller nationalitet (Eriksson & Lindström, 2006). En högre känsla av 

sammanhang ger bättre förutsättning att hantera situationer på ett effektivt och 

anpassat sätt (Folk, Chair & Lopez, 2005).  Sjuksköterskor kan vara en del i att främja 

personers känsla av sammanhang och fysisk aktivitet har visat sig påverka 

upplevelsen av KASAM positivt (Öztekin & Tezer, 2009). Att främja fysisk aktivitet 

hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kan därför vara ett sätt för 

sjuksköterskor att stärka personens känsla av sammanhang. 

Problemformulering 

Individer som lider av psykisk ohälsa kan få behandling av en sjuksköterska som 

arbetar med psykiatrisk omvårdnad. I samband med det lidandet som psykisk ohälsa 

innebär har inte alltid individerna själva förutsättningar att utöva fysisk aktivitet, trots 

att detta skulle stärka deras hälsa. Sjuksköterskan kan ha en viktig funktion för att 

främja fysisk aktivitet som en del av omvårdnaden för att förbättra personers psykiska 

hälsa.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk 

aktivitet hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård. 

Metod 

Design 

En systematisk litteraturstudie genomfördes, vetenskapliga artiklar granskades för att 

få djupare kunskap om det valda fokusområdet. 

Urval 

Resultatet bygger på fem artiklar (Tabell 3: Bilaga B). För utformning av 

inklusionskriterierna gjordes en SPICE (sammanhang, perspektiv, intervention, 

comparison [jämförelse] och evaluation [utvärdering]), detta till förmån för att erhålla 

en mer specifik sökning utifrån studiens syfte (Tabell 2: Bilaga A) (SBU, 2017a). 

Samtliga delar av SPICE behöver inte inkluderas (ibid.) och i aktuell studie var 

jämförelse ej tillämpbart. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

orginalartiklar och att artiklarna skulle omfatta sjuksköterskors erfarenhet. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara peer reviewed och publicerade 

2010-01-01 – 2018-04-13. Exklusionskriteriet var artiklar genomförda med 
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kvantitativ metod då dessa ej bedömdes kunna reflektera sjuksköterskors erfarenheter 

med deras egna ord. För att underlätta urvalet, uppfylla inklusionskriterierna och 

exklusionskriteriet samt finna den mest aktuella forskningen begränsades sökningen 

med hjälp av databasernas avgränsningsfunktioner (SBU, 2017a) (Tabell 3: Bilaga B). 

Dubbletter redovisas med hjälp av en parentes i sökhistoriken. Utifrån de funna 

abstrakten som vid första genomläsning bedömdes svara an på studiens syfte lästes 

artikeln i sin helhet. En granskning genomfördes för att bedöma artiklarnas relevans 

och vetenskapliga kvalitet. Granskningen utfördes med hjälp av bedömningsmallar 

för relevans och kvalitet på kvalitativ metod enligt SBU (2014; 2017b). Artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet redovisas i respektive artikelöversikt (Tabell 5: Bilaga C).  

Datainsamling 

För att få en överblick av aktuell tillgänglig litteratur genomfördes en inledande 

sökning i OneSearch via Högskolan i Halmstad (u.å.) och via Google Schoolar (u.å.).  

Sökningarna byggdes sedan upp med hjälp av blocksökning (SBU, 2017a). Den 

systematisk litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Dessa databaser användes för att få ett brett utbud med 

omvårdnadsvetenskaplig-, medicinsk- och psykologisk forskning relaterat till studiens 

syfte (Henricson, 2017). Flertalet databaser användes även för att undvika att relevant 

litteratur skulle missas (SBU, 2017a). Sökorden som utformades utifrån studiens syfte 

var Psychiatric Nurses och Nurs* i kombination med Physical Activity, physical 

activit*, exercis*, Mental Disorders och mental illness* (Tabell 1: Bilaga A). 

Sökorden förekom till viss del i databaserna i form av ämnesord (SBU, 2017a). I 

CINAHL som CINAHL Headings och Major concept. Samma system i PubMed 

kallas Medical Subject Headings (MeSH) respektive Thesaurus i PsycINFO (Tabell 1: 

Bilaga A). Valet att använda ämnesord gjordes då detta möjliggör även sökning i 

underliggande termer i ämneshirarkin, vilket breddar sökningen till förmån att finna 

all tillgänglig litteratur. Sökningar genomfördes även med sökorden som fritext. Det 

gjordes på grund av att en viss tid måste passera innan ett begrepp blir etablerat som 

ett ämnesord i en databas (SBU, 2017a). Den booleska operatorn OR användes för att 

initialt bredda sökningen i de olika blocken. Den booleska operatorn AND användes 

sedan för att kombinera de olika blocken och på så sätt få en avgränsad och mer 

specifik sökning (ibid.). Trunkering användes på sökorden Nurs*, physical activit*, 

exercis* och mental illness* för att finna alla varianter av ordet och därmed inkludera 

ordets alla grammatiska böjningsformer (SBU, 2017a). Samtliga sökord användes i 

alla databaser. För att finna ytterligare relevant litteratur genomgicks även 

resultatartiklarnas referenslistor (SBU, 2017a), men detta genererade ej någon 

ytterligare resultatartikel. 

Databearbetning 

Den första sållningen av artiklar genomfördes utifrån abstraktläsning. Trots att 

sökningen begränsats med hjälp av databasens avgränsningsfunktioner erhölls 

flertalet kvantitativa artiklar och review artiklar, vilka exkluderades direkt. Resterande 
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utvalda artiklar granskades individuellt och respektive författare läste alla artiklar 

(SBU, 2017a). För att säkra att artiklarna som framkommit svarade an på studiens 

syfte så användes SBU:s mall för relevans (SBU, 2014). I samband med 

relevansgranskning gjordes ytterligare sållning av artiklarna som lästes i fulltext. 

Författarna valde att läsa alla studier i fulltext där delar av abstrakten antydde att de 

eventuellt skulle kunna svara an till syftet. Under granskning exkluderades fem 

artiklar då dessa ej enbart hanterade sjuksköterskans erfarenheter utan även annan 

personals, med annan utbildnings, åsikter. Ytterligare en artikel exkluderades då 

denna behandlade sjuksköterskors åsikter av att främja fysisk hälsa, men inte specifikt 

fysisk aktivitet. Den slutliga mängden artiklar som kom att bli grund till 

resultatavsnittet var fem artiklar. Dessa granskades än en gång av respektive författare 

med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning (SBU, 2017b). Artiklarna bedömdes 

efter granskning samtliga vara mellan medelhög till hög kvalitet. Efter granskning 

diskuterades uppfattningar om artiklarna gemensamt och resultatartiklarnas resultat 

bearbetades. Samtliga meningsbärande enheter extraherades ur resultaten i artiklarna 

och samlades till ett enskilt dokument. De meningsbärande enheterna synteserades 

sedan till tre teman (SBU, 2017a) vilka var: Att se effekten av fysisk aktivitet, Att ha 

en motiverande och stödjande roll samt Att uppmärksamma barriärer för fysisk 

aktivitet (Tabell 4: Bilaga B). 

Forskningsetiska överväganden 

När en litteraturstudie genomförs bör etiska aspekter övervägas (SBU, 2017a). Etiska 

aspekter är viktiga för all typ av forskning eftersom forskning på lång sikt kan 

påverka samhället i stort (Helgesson, 2015). Med detta som bakgrund bör forskaren 

ställa frågor till valt område och till tillgänglig litteratur (SBU, 2017a). Samtliga av 

artiklarna som inkluderas i denna litteraturstudie var granskade av en etisk kommitté. 

I en litteraturstudie är det redan insamlad data som granskas vilket föranleder att de 

etiska frågorna ställs till vald litteratur (Forsberg & Wengström, 2016). I det etiska 

övervägandet har denna studie för avsikt att följa omvårdnadsforskningens fyra 

grundläggande principer: principen om autonomi, att inte skada, att göra gott och 

principen om rättvisa (Helsingforsdeklarationen, 2008). Författarna till detta arbete 

har strävat efter att vara objektiva under processens gång vad gäller granskning och 

bearbetning av artiklarna som presenteras i resultatet. Då materialet som redovisas 

kommer från redan publicerat material bör det inte finnas någon risk att någon 

kommer till skada. Nyttan med litteraturstudien skulle kunna vara att ge samhället 

större insikt i hur sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad ser på sin möjlighet till 

att främja fysisk aktivitet, vilket kan bidra till att personer med psykisk ohälsa 

upplever ökad livskvalité och därmed minska samhällets kostnader i form av färre 

inläggningar på psykiatrisk slutenvårdsavdelning och minska personernas behov av 

vård. Allt material som svarar mot syftet till litteraturstudien kommer att redovisas 

(SBU, 2017a). 
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Resultat 

De inkluderande studierna visade att sjuksköterskor har en roll i att motivera och 

stödja personer med psykisk ohälsa till fysisk aktivitet. Följande teman framkom i 

analysen: Att se effekten av fysisk aktivitet, Att ha en motiverande och stödjande roll 

samt Att uppmärksamma barriärer för fysisk aktivitet. 

Att se effekten av fysisk aktivitet 

Sjuksköterskor erfor att fysisk aktivitet var en viktig del i vården av personer med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård (Happell et al., 2012; Happell et al., 2014; 

Erdner & Magnusson, 2011; Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev fysisk 

aktivitet som en viktig del av det holistiska synsättet och där fysisk aktivitet integreras 

i vården för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande (Happell et al., 2012). 

Sjuksköterskor uttryckte att fysisk aktivitet var betydelsefullt för personer med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård då de såg att det bidrog till ett mer meningsfullt 

och hoppfullt liv (Erdner & Magnusson, 2011). Sjuksköterskor uppfattade att 

personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kände sig stärkta när de var 

fysiskt aktiva (Happell et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde att fysisk aktivitet var 

ett sätt för personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård att integreras i 

samhället och få mer social kontakt (Happell et al., 2012; Verhaeghe et al., 2013). 

Sjuksköterskor skiljde på fysisk aktivitet och andra former av tidsfördriv (Erdner & 

Magnusson, 2011). Sjuksköterskor erfor att den fysiska aktiviteten hade större 

påverkan på personers, med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vårds, välbefinnande än 

annat tidsfördriv (Erdner & Magnusson, 2011; Verhaeghe et al., 2013). 

Sjuksköterskor uppmärksammade att fysisk aktivitet bidrog till minskad upplevelse av 

ångest och lidande samt gav positiva fysiska konsekvenser i form av minskat 

kroppsomfång och bättre sömn (ibid.). Utöver detta uppmärksammade sjuksköterskor 

att personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård fick psykiska fördelar av fysisk 

aktivitet i form av distraktion, lägre upplevelse av stress och minskad frustration 

(Verhaeghe et al., 2013). 

Att ha en motiverande och stödjande roll 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård identifierade sig som den yrkesgrupp som hade 

störst möjlighet att motivera personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård till 

att integrera fysisk aktivitet i sina dagliga liv (Happell et al., 2012; Happell et al., 

2015, Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg sig vara de som var mest 

lämpliga att motivera och stödja personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård 

till förändring av sin fysiska aktivitetsnivå (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor 

erfar att de i sitt stödjande arbete strävade efter att lägga fokus på patientens egen 

förmåga och ansvar att utöva fysisk aktivitet (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor 

utgick från ett holistiskt synsätt, där fysisk aktivitet var en viktig komponent, och 

sjuksköterskor strävade efter att se till både mentalt och fysiskt välmående hos 

personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård (Happell et al., 2012). 
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Sjuksköterskor identifierade att det var viktigt i omvårdnadsarbetet att en vårdplan 

upprättades, med en kontinuerlig uppföljning, för att stödja patientens fysiska och 

psykiska hälsa samt att bygga upp en bra relation med personen med psykisk ohälsa 

inom psykiatrisk vård till förmån för hälsofrämjande insatser i form av främjandet av 

fysisk aktivitet (Girard et al., 2016). Då livsstilsförändringar tar tid belyste 

sjuksköterskor att de hade större möjligheter att påverka de personer, med psykisk 

ohälsa inom psykiatrisk vård, som bodde på skyddade boenden till ökad fysisk 

aktivitet (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor uppmärksammade att det var viktigt 

att motivera och undervisa personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kring 

positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet, och även informera om hälsorisker vid 

fysisk inaktivitet (Happell et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde att de hade en viktig 

roll i ett stödjande arbete för ökad fysisk aktivitet och livsstilsförändring. 

Sjuksköterskor uppmärksammade dock att det inte var endast det motiverande 

samtalet som hade betydelse utan kringliggande miljömässiga förutsättningar 

behövdes för att uppnå önskvärd effekt (ibid.). Sjuksköterskor belyste vikten av att 

anpassa mötet efter patientens förutsättningar den aktuella dagen (Girard et al., 2016; 

Happell et al., 2012). Antingen genom att de försökte motivera till ökad fysisk 

aktivitet eller rekommendera vila beroende av personens dagsform och 

sjuksköterskorna var flexibla i kontakten även om de planerat något annat för dagens 

möte (ibid.). Sjuksköterskor belyste att de jobbade med att främja vikten av att 

patienten integrerade fysisk aktivitet i sin vardag, även om det endast var 15 minuter 

om dagen (Girard et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde det som personligt och 

professionellt tillfredsställande att stödja personer med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vård till ökad fysisk aktivitet (Happell et al., 2015).  

Att uppmärksamma barriärer för fysisk aktivitet 

Sjuksköterskor erfor att det fanns ett flertal barriärer som hindrar personer med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård att utöva fysisk aktivitet (Happell et al., 2012; 

Happell et al., 2014; Erdner & Magnusson, 2011; Verhaeghe et al., 

2013). Sjuksköterskor belyste att dessa barriärer skapade distans och ojämlikhet samt 

bidrog till minskad fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk 

vård (Happel et al., 2012). Sjuksköterskor såg brister i vårdens förmåga att främja 

fysisk aktivitet genom fragmenterad uppföljning och fragmenterad vård. 

Sjuksköterskor belyste att kombinationen av fragmentering och barriärer skedde på 

både individ och systemisk nivå, och detta bidrog till en minskad fysisk aktivitet hos 

individer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård (ibid.). Sjuksköterskor erfor att 

när patienten insjuknar, och måste läggas in på avdelning, så bidrog avdelningarnas 

bristande möjligheter till fysiska aktiviteter till ökat sedentärt beteende (Erdner & 

Magnusson, 2011). Sjuksköterskor belyste att brist på tid inom vården påverkade 

sjuksköterskors möjligheter att främja fysisk aktivitet då flertalet andra 

arbetsuppgifter behövde utföras inom den begränsade tid som sjuksköterskor hade 

(Happel et al., 2012; Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor påtalade att de inte 

upplevde sig ha rätt förutsättningar för att kunna uppfylla de fysiska behoven, 
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däribland fysisk aktivitet, som personerna med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård 

hade (Happel et al., 2012). Sjuksköterskor önskade erhålla stöttning från andra 

professioner i främjandet av fysisk aktivitet, men sjuksköterskorna befarade att 

personerna med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård stigmatiserades av annan 

vårdpersonal (Happel et al., 2012; Verhaeghe et al., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde brist på motivation hos personer med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vård som en vanligt förekommande barriär (Happel et al., 2012). Detta 

härledde sjuksköterskorna delvis till patientens bristande förmåga till mental 

flexibilitet som kunde bli ett resultat av psykisk ohälsa (Verhaeghe et al., 2013). 

Sjuksköterskor belyste att detta i sin tur resulterade i att sjuksköterskors 

ansträngningar att motivera personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård till 

ökad fysisk aktivitet inte fick önskvärt resultat (Happel et al., 2012), vilket ledde till 

att sjuksköterskor ibland uppfattade att motiveringen till ökad fysisk aktivitet var 

onödig (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor identifierade att bristande 

energinivåer hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kunde bidra till 

en lägre nivå av fysisk aktivitet (ibid.). Sjuksköterskor belyste att ekonomiska 

svårigheter hos personer med psykisk ohälsa också kunde vara ett hinder för fysisk 

aktivitet (Happel et al., 2012; Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor 

uppmärksammade att personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård ofta hade 

ont om pengar, levde i fattigdom och de ofta var arbetslösa eller sjukskrivna (Happel 

et al., 2012). Sjuksköterskorna berättade att detta i sin tur resulterade i en ond spiral 

av bristande möjlighet till att exempelvis ta sig till en fysisk aktivitet då de inte hade 

den ekonomiska möjligheten att äga och köra en bil. Sjuksköterskor belyste att 

miljöbetingade barriärer, i form av distanser till fysiska aktiviteter eller 

naturkatastrofer eller väder, fick större konsekvenser för personer med psykisk ohälsa 

inom psykiatrisk vård än vad de skulle haft för andra individer i samhället. 

Sjuksköterskor uppmärksammade att de miljöbetingade barriärerna försvårade för 

personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård att utföra fysiska aktiviteter. 

Bristande ekonomiska möjligheter hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk 

vård identifierades av sjuksköterskor att bidra till försämrad integrering i 

organisationer som hanterade fysisk aktivitet (ibid.). Sjuksköterskor uppfattade att 

personerna med psykisk ohälsa möttes med tabun och förutfattade meningar inom 

dessa organisationer (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor berättade om satsningar 

som gjordes inom den egna organisationen för att främja fysisk aktivitet (Happel et 

al., 2012). Aktivitetsprogrammen var ofta kortvariga, då de var personberoende, så 

sjuksköterskor erfor att dessa sällan fick långvariga resultat (ibid.). 

Sjuksköterskor påtalade att barriärer mot fysisk aktivitet förstorades hos personer med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård och sjuksköterskorna uppmärksammade att 

personerna påverkades till större del av deras aktuella hälsotillstånd och livssituation 

än vad andra personer skulle gjort (Happel et al., 2012). Sjuksköterskor uppfattade att 

personerna inte kände sig bekväma och sjuksköterskor erfor att personer med psykisk 
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ohälsa inom psykiatrisk vård inte prioriterade fysisk aktivitet (ibid.). Sjuksköterskor 

identifierade att personligheten hos personer men psykisk ohälsa inom psykiatrisk 

vård påverkade deras benägenhet att utföra fysisk aktivitet (Erdner & Magnusson, 

2011; Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor belyste att personens egen upplevelse 

av att vara redo för förändring och den inre motivationen till att genomföra en 

livsstilsförändring påverkade personens benägenhet att utföra fysisk aktivitet 

(Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor uttryckte att personer men psykisk ohälsa 

inom psykiatrisk vård, som upplevde kraftigt försämrat mående i perioder, kunde ha 

svårigheter att ta initiativ till fysisk aktivitet själva (Erdner & Magnusson, 

2011). Sjuksköterskor uppfattade att många personer med långvarig psykisk ohälsa 

ville vara fysiskt aktiva men deras låga självförtroende hindrade dem att genomföra 

fysiska aktiviteter på egen hand (ibid.). Sjuksköterskor belyste flera hinder för att 

integrera en hälsosam livsstil, där fysisk aktivitet borde var en naturlig del, i 

vardagslivet hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård (Verhaeghe et 

al., 2013). Sjuksköterskor menade att varje enskild barriär påverkade personerna med 

psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård negativt i deras förmåga att utföra fysisk 

aktivitet och om flera faktorer sammanföll såg sjuksköterskor att personernas ökade 

sårbarhet bidrog till en större negativ påverkan (Happel et al., 2012).   

Sjuksköterskors personliga synpunkter och attityder mot hälsofrämjande arbete, 

däribland främjandet av fysisk aktivitet, rapporterades som viktiga faktorer som 

påverkar hur de integrerade hälsofrämjande åtgärder inom vården (Erdner & 

Magnusson, 2011; Verhaeghe et al. 2013). Flertalet sjuksköterskor belyste att det var 

patientens eget ansvar att vara fysiskt aktiv (Erdner & Magnusson, 2011).  

Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussion presenteras styrkor och svagheter med studiens tillvägagångssätt 

samt hur detta kan ha påverkat resultatet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet 

utifrån syftet. 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie utfördes för att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

att främja fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård. En 

systematisk litteraturstudie är ett effektivt sätt att sammanställa aktuell forskning till 

förmån för att se över ett forskningsområde (SBU, 2017a). Aktuell studie 

genomfördes stegvis utifrån SBU:s handbok (SBU, 2017a) vilken förklarar processen 

tydligt och genererar en hög tillförlitlighet. 

Sökorden som utformades utifrån studiens syfte var Psychiatric Nurses och Nurs* i 

kombination med Physical Activity, physical activit*, exercis*, Mental Disorders och 

mental illness* (Tabell 1: Bilaga A). Sökorden användes både som ämnesord och i 
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fritext, detta för att all tillgänglig litteratur skulle kunna inkluderas (SBU, 2017a). Den 

systematiska litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser som i sin tur täcker 

olika ämnesområden. Detta för att erhålla ett brett utbud med 

omvårdnadsvetenskaplig-, medicinsk- och psykologisk forskning relaterat till studiens 

syfte (Henricson, 2017). Flertalet databaser användes även för att undvika att relevant 

litteratur skulle missas (SBU, 2017a)(Tabell 3: Bilaga B). Genomgång av 

resultatartiklarnas egna referenslistor gjordes också (SBU, 2017a), men detta 

genererade ej någon ytterligare resultatartikel. Sista sökningen i databasen CINAHL 

genererade inte heller någon ytterligare resultatartikel, utan endast dubbletter av redan 

funnen litteratur, vilket tydde på att all genomförd forskning inom ämnet var funnen 

och datamättnad var uppnådd. 

För att öka trovärdigheten valdes att endast inkludera artiklar skrivna efter år 2010, då 

äldre forskning ansågs vara skriven i ett annat samhällsklimat där vikten av fysisk 

aktivitet för psykisk hälsa inte var lika utforskad. Alla artiklar som inkluderades i 

resultatet redovisas och samtliga resultat framhävs, detta då det anses oetiskt att 

enbart framhäva de resultat som stöder författarnas egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

I en litteraturstudie finns det risk att artiklar på annat språk, än författarnas 

modersmål, kan översättas felaktigt (SBU, 2017a). Bristande metodologiska 

kunskaper kan även påverka tolkningen av resultaten (ibid.). Beslut togs därför att 

endast inkludera artiklar skrivna på engelska. För att undvika metodologiska brister 

togs det hjälp av handledare som tidigare använt aktuell metod. För att säkra att 

artiklarna som framkommit svarade an på studiens syfte så användes SBU:s mall för 

relevans (SBU, 2014). För att säkra pålitligheten granskades samtliga resultatartiklar 

med hjälp av granskningsmall för kvalitativ forskning från SBU (SBU, 2017b). Under 

granskning uppfattades mallarna som komplicerade då de gav stor möjlighet för egen 

tolkning vilket i sin tur föranledde att granskaren behöver kunskap och erfarenhet av 

metoden. För att undvika bias av enskild felaktig tolkning valdes att samtliga artiklar 

skulle granskas av båda författarna oberoende av varandra, för att sedan diskuteras till 

konsensus tillsammans med handledaren. I samband med relevansgranskning gjordes 

ytterligare sållning av artiklarna som lästes i fulltext. Författarna valde att läsa alla 

studier i fulltext där hela eller delar av abstrakten antydde att de skulle kunna svara an 

till syftet, detta för att undvika att relevant litteratur skulle missas. Under granskning 

exkluderades fem artiklar då dessa ej enbart hanterade sjuksköterskors erfarenheter 

och en artikel exkluderades då den diskuterade sjuksköterskors erfarenheter av att 

främja fysisk hälsa, men inte enbart fysisk aktivitet. 

Resultatet byggde på fem artiklar där forskningen representerade en spridning över tre 

världsdelar vilket stärkte överförbarheten av resultatet att gälla i stora delar av 

världen. Informanterna i studierna var även verksamma inom olika 
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verksamhetsområden, vilket styrker överförbarheten till att gälla på olika typer av 

enheter som alla hanterar psykisk ohälsa. 

Dataanalysen utfördes sedan genom att samtliga meningsbärande enheter 

extraherades ur samtliga av resultatartiklarnas resultatdelar. De meningsbärande 

enheterna synteserades sedan till tre teman (SBU, 2017a) som alla var representerade 

i flertalet av artiklarna, vilket stärker trovärdigheten av resultatet. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att främja fysisk aktivitet 

hos personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård. Utifrån funnen litteratur 

framkom tre teman: Att se effekten av fysisk aktivitet, Att ha en motiverande och 

stödjande roll samt Att uppmärksamma barriärer för fysisk aktivitet.  

Sjuksköterskor kunde uppmärksamma effekten av fysisk aktivitet hos personer med 

psykisk ohälsa. Genom sitt holistiska perspektiv uppmärksammade sjuksköterskor 

hela människan. Genom användandet av kroppen ökade individernas möjlighet till att 

återfå sin psykiska hälsa. Detta bekräftas genom Brorsson, Lundgren och Olsson 

(2010) som förklarar att regelbunden fysisk aktivitet ökar individens hälsa och 

välbefinnande. Rongen, Robroek och Burdorf (2014) beskriver att hälsa uppnås när en 

individ känner kontroll över sin situation, sin hälsa, känner sig behövd och har 

mening i livet. Sjuksköterskor uppmärksammade att fysisk aktivitet är betydelsefullt 

för personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård då de såg att det bidrog till ett 

mer meningsfullt och hoppfullt liv (Erdner & Magnusson, 2011) och sjuksköterskor 

uppfattade att personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård kände sig stärkta 

när de var fysiskt aktiva (Happell et al., 2012). Detta bekräftas genom van Meijels, 

Megens, Koekkoeks, de Vogels, Kruitwagens och Grypdoncks (2009) studie där de 

förklarar att fysisk aktivitet har positiv effekt på patientens självförtroende, upplevelse 

av ett meningsfullt liv och att fysisk aktivitet bidrog till dämpning av ångest och oro.  

Sjuksköterskor uppfattade fysisk aktivitet som ett sätt för personer med psykisk 

ohälsa inom psykiatrisk vård att integreras i samhället och få mer social kontakt 

(Happell et al., 2012; Verhaeghe et al., 2013). Rahm (2018) bekräftar detta och menar 

att fysisk aktivitet leder till att personer bryter en passiv livsstil och skapar struktur på 

dagarna. Genom ökad fysisk aktivitet kan därmed personer med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vård uppleva en högre känsla av begriplighet av sin omvärld, då 

livsvärlden får en förbättrad struktur och personen blir en del av en större helhet 

genom att tillhöra en grupp när de utför den fysiska aktiviteten, vilket är en utav de 

centrala begreppen i Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM) 

(Antonovsky, 2005). Den sociala komponenten av att utföra fysisk aktivitet 

uppmärksammades av sjuksköterskor och Eime, Young, Harvey, Charity och Payne 

(2013) bekräftar att fysisk aktivitet rekommenderas för att främja social hälsa. Att 

vara en del av en grupp är en utav våra grundläggande behov som människa och det 

är därför en viktig komponent i att behålla psykisk hälsa. Psykiatriska riksföreningen 
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& Svensk sjuksköterskeförening (2014) och Doyle et al. (2018) förklarar att 

sjuksköterskor har ansvar för att arbeta på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt 

för att bevara hälsan på person, grupp och samhällsnivå och då kan främjandet av 

fysisk aktivitet hjälpa sjuksköterskor att fullfölja detta ansvarsområde. 

Sjuksköterskor belyste att de hade en motiverande och stödjande roll gentemot 

personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård. Sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård identifierade sig som den yrkesgrupp som har störst möjlighet att motivera 

personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård till att integrera fysisk aktivitet i 

sina dagliga liv (Happell et al., 2012; Happell et al., 2015, Verhaeghe et al., 2013). 

Miller och Rollnick (2014) förklarar att ett personcentrerat samtal kan locka fram och 

stärka motivation samt bidra till förändring. Sjuksköterskor kan med hjälp av det 

personcentrerade samtalet sträva efter att försöka förstå och möta personen där 

personen befinner sig genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande, och på så sätt 

stärka personens tilltro till sin egen förmåga och möjlighet till förändring (ibid.). 

Österlund Efraimsson (2013) menar att sjuksköterskans uppgift är att lyssna till 

personen och försöka förstå hur personen ser på sin situation och vilja till förändring. 

Utifrån det som framkommer strävar sedan sjuksköterskan efter att hjälpa och stärka 

personen att tro på sig själv och sin förmåga att kunna förändra. I det motiverade 

samtalet präglas sjuksköterskans förhållningssätt av jämlikhet med patienten, 

medkänsla, acceptans och respekt för patientens självbestämmande (ibid.). Miller och 

Rollnick (2014) förklarar att sjuksköterskan även ska sammanfatta samtalet, vilken 

kan ge patienten ett nytt sätt att se på sin situation. Genom att ställa öppna frågor är 

chansen stor att patienten kommer att känna sig engagerad, öppen och förstådd 

(ibid.). Sjuksköterskan har här en möjlighet att stärka personen i dennes upplevelse av 

hanterbarhet, vilket är den andra centrala komponenten i Antonovskys teori KASAM 

(Antonovsky, 2005). Genom att lyckas nå de fysiska aktivitetsmål som personen, 

tillsammans med sjuksköterskan, sätter upp för sig själv kan dennes tilltro till sin egen 

förmåga öka. Den fysiska aktiviteten möjliggör för patienten att ta tillbaka kontrollen 

över sin egen hälsa och förmåga till egenvård och på så sätt förebygga sjukdom och 

uppnå en god hälsa, vilket Orem (2001) bekräftar. Personen kan alltså med hjälp av 

fysisk aktivitet uppleva en högre känsla av hanterbarhet, som i sin tur kan reflekteras i 

andra delar av personens vardag och därmed till större del påverka upplevelsen av en 

ökad psykisk hälsa.  

Sjuksköterskor uppmärksammade även barriärer för att främja fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskor belyste att vården brast i sin förmåga att främja fysisk aktivitet genom 

fragmenterad uppföljning och fragmenterad vård (Happel et al., 2012). Sjuksköterskor 

påtalade även att de inte upplevde sig ha rätt förutsättningar för att kunna uppfylla de 

fysiska behoven som personerna med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård hade 

(Happel et al., 2012). Att vårda en person som drabbas av psykisk ohälsa kan vara 

utmanande (Wiklund Gustin, 2014). Det ställs större krav på sjuksköterskans förmåga 

att ta hänsyn till patientens unika vårdbehov i bedömningar. Det handlar om att förstå 
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hur en person lever sitt liv och hur detta liv påverkas av psykisk ohälsa. På så sätt kan 

sjuksköterskan skapa möjlighet för patienten att leva ett gott liv utifrån sina egna 

förutsättningar (ibid.). Utifrån detta perspektiv leder sjuksköterskors egen upplevelse 

av minskad hanterbarhet till att påverka personers, med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vårds, upplevelse av meningsfullhet. Antonovsky (2005) förklarar att 

personers vilja att hantera svårigheter, och se meningen med att hantera svårigheten, 

innebär att livet kan upplevas betydelsefullt och meningsfullt. Personer med psykisk 

ohälsa har ofta en nedsatt förmåga till egenvård. En vanlig egenvårdbrist hos personer 

med psykisk ohälsa är oförmåga att ta sig för saker vilket leder till en ökad isolering 

och låg fysisk aktivitet. Om stödet från sjuksköterskan uteblir, på grund av hennes 

egen upplevelse av bristande hanterbarhet, så kan detta påverka personers upplevelse 

av meningsfullhet. Langfjord-Mangerud, Bjerkeset, Lydersen och Saebo-Indredavik 

(2014) förklarar att den psykiska sjukdomen i sig själv upplevs som ett hinder av 

personer att fysiskt aktivera sig framför allt vid depressioner, och att en större 

kunskap om sin sjukdom kan leda till förbättrad hälsa och motivera till ökad fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskor belyste att brist på tid inom vården påverkar sjuksköterskors 

möjligheter att främja fysisk aktivitet då flertalet andra arbetsuppgifter behöver 

utföras inom den begränsade tid som sjuksköterskor hade (Happel et al., 2012; 

Verhaeghe et al., 2013). Sifo (2016) bekräftar i sin undersökning att trots den evidens 

som finns så prioriteras inte hälsointerventioner inom omvårdnad, vilket är något som 

sjuksköterskor anser är av största vikt.  

För att ändra livsstil måste personen med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vårds 

kunskap och medvetenhet om sambanden mellan livsstil och hälsa stärkas (Hallberg, 

2010). Hälso- och sjukvården måste arbeta mer med, och få ökade resurser till, 

hälsofrämjande och förebyggande samtal med personer med psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk vård. Motivation och tilltro till den egna förmågan är två viktiga 

komponenter för att patienten ska kunna genomföra beteendeförändringar och dessa 

kan stärkas genom motiverade och stödjande samtal (ibid.). Fossum (2007) anser att 

tilltro till sin egen förmåga att förändra beteende avgör om personer tar ett initiativ, 

hur uthållig personen är och vilken motståndskraft denne har i mötet med svårigheter i 

förändringsarbetet. Den tilltro personen har med sig grundar sig i stor del på 

personliga erfarenheter av att tidigare har lyckats eller misslyckats i liknade 

situationer. Det är dock möjligt att med små förändringssteg öka tilltro till sin 

förmåga. Avgörande för ett lyckat resultat är att personen själv har kontrollen och är 

motiverad (ibid.). Sjuksköterskan har i sin yrkesroll som uppgift att identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrad livsstil 

(Socialstyrelsen, 2005). Det hälsofrämjande arbete sjuksköterskan utför bör präglas av 

att hen tar tillvara på och stödjer patientens egna resursens, ser det friska hos 

patienten, tror på patientens egen förmåga och respekterar patientens värderingar och 

meningsupplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
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Konklusion och implikation 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela patienten för att ge en god omvårdnad 

med minskat lidande och ökat välbefinnande som resultat. Sjuksköterskor är 

medvetna om positiva effekter av fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet är viktigt för 

patientens tillfrisknande. För att sjuksköterskans uppdrag, i form av motiverandet och 

stödjandet av personer med psykisk ohälsa inom psykiatrisk vård, ska kunna utföras 

med god kvalitet och vara kostnadseffektivt rekommenderas att mer resurser läggs på 

hälsofrämjande interventioner där fysisk aktivitet ska vara en självklar del. För det 

praktiska vårdarbetet rekommenderas fortsatt kompetensutveckling i sjuksköterskans 

roll för att ta del av ny evidens angående fysisk aktivitets positiva effekter vid psykisk 

ohälsa. Genom att sjuksköterskan intar en motiverande roll kan hon hjälpa patienten 

att finna rätt stöd och behandling och då se fysisk aktivitet som en kompletterande 

intervention. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: SPICE genomförd till förmån för att erhålla en mer specifik sökning utifrån 

studiens syfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord PubMed MeSH-term CINAHL Headings PsycINFO Tesaurus 

Psykisk ohälsa 

Mental Disorders  

Mental illness* (fritext) 

 

Mental Disorders  

Mental illness* (fritext) 

 

Mental Disorders  

Mental illness* (fritext) 

 

Psykiatrisjuksköterska 
Psychiatric Nursing   

nurs*(fritext) 

Psychiatric Nursing   

nurs*(fritext) 

Psychiatric Nurses   

nurs*(fritext) 

Fysisk aktivitet 

Exercise 

Physical activit*(fritext) 

Exercis* (fritext) 

Physical activity 

Physical activit*(fritext) 

Exercis* (fritext) 

Physical activity 

Physical activit*(fritext) 

Exercis* (fritext) 

S P I C E 

Psykiatrisk vård Sjuksköterskor 

som möter 

personer med 

psykisk ohälsa  

Främja fysisk 

aktivitet 

Ej tillämpbart Sjuksköterskors 

erfarenheter  
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 Tabell 3: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-03-29 PubMed 

((("Psychiatric Nursing"[Majr] OR 

Psychiatric Nurs*)) AND 

("Exercise"[Majr] OR Exercis* OR 

Physical Activit*)) AND ("Mental 

Disorders"[Majr] OR Mental 

illness*) 

 

Limits: 

Publication dates: 2010-2019 

Population: Human 

Language: English 100 25 3 1 

2018-04-05 PsycInfo 

(MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP

LODE("Psychiatric Nurses") OR 

nurs*) AND 

(MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP

LODE("Physical Activity") OR 

exercis* OR physical activit*) 

AND 

(MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP

LODE("Mental Disorders") OR 

mental illnes*) 

 

Limits: 

Peer reviewed 

Record type: Journal Article 

Population: Human 

Language: English 

Published Date: 20100101-

20191231;  

Exclude: (Quantitative 

Study AND Literature 

Review AND Systematic 

Review AND Meta 

Analysis AND Mathematical 

Model) 118 93 7 4 

2018-04-05 Cinahl 

(MM "Psychiatric Nursing+") OR 

nurs*) AND  (MM "Physical 

Activity") OR exercis* OR 

physical activit* ) AND  (MM 

"Mental Disorders+") OR mental 

illnes* ) 

 

Limits: 

Peer Reviewed 

Record type: Journal Article 

Research Article  

Language: English 

Published Date: 20100101- 115 50 0(9) 0 
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Tabell 4. Artiklarnas representativitet i resultatets tre teman 

 

 

 

20191231 

2018-04-13 PubMed 

((("Psychiatric Nursing"[Majr] OR 

nurs*)) AND ("Exercise"[Majr] 

OR Exercis* OR Physical 

Activit*)) AND ("Mental 

Disorders"[Majr] OR Mental 

illness*)  

Kombinerat med: 

”Qualitative Research” [MeSH] 

OR ”Focus Groups”[MeSH] OR 

”Nursing Methodology 

Research”[MeSH]” OR 

qualitative[Title/Abstract]3 OR 

”grounded theory”[Title/Abstract] 

OR ethnogra*[Title/Abstract] OR 

ethnolog*[Title/Abstract] OR 

phenomenogra*[Title/Abstract] 

OR 

phenomenolog*[Title/Abstract] 

OR hermeneutic*[Title/Abstract] 

OR focus group*[Title/Abstract] 

OR field study[Title/Abstract] OR 

narrativ*[Title/ Abstract] OR lived 

experience* [Title/Abstract] OR 

life experience*[Title/ Abstract] 

 

Limits: 

Publication dates: 2010-2019 

Population: Human 

Language: English 38 20 1(1) 0 

Teman Att se effekten av 

fysisk aktivitet 

Att ha en motiverande och 

stödjande roll 

Att uppmärksamma 

barriärer för fysisk aktivitet 

Erdner & Magnusson 

(2012) 

x x x 

Girard et al. (2017) x x  

Happell et al. (2012) x x x 

Happell et al. (2015)  x x  

Verhaeghe et al. (2013) x x x 
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Tabell 5: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Erdner, A. & Magnusson, A. (2012). Caregivers' difficulties in activating long-

term mental illness patients with low self-esteem. Journal Of Psychiatric 

And Mental Health Nursing, 19(2), 140-5. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01766.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva psykiatriska vårdgivares uppfattningar av självkänsla och 

aktiviteter för patienter med långvarig psykisk sjukdom. 

Metod:  

Design 

Studieutformningen använde ett kvalitativt tillvägagångssätt baserat på ett öppet 

livsvärldsperspektiv.  

Urval 13 sjuksköterskor: sex allmänsjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk omvårdnad och sju 

psykiatrisjuksköterskor vid fyra olika enheter som vårdade patienter med långvarig psykisk 

sjukdom.  

Datainsamling De utvalda enheterna var inbjudna att ansluta sig till studien genom brev skickade till de berörda 

enheternas chefer. Var och en av de informanter som gick med på att vara del av studien fick ett 

brev som beskriver syftet med studien och berättade för dem att deras medverkan var frivillig och 

att de skulle kunna avbryta det när som helst. Intervjuerna inleddes med en uppmaning till 

vårdgivarna att relatera vad de tyckte om patienternas förmåga att engagera sig i aktiviteter och 

också kring vikten av att göra det för patientens självkänsla. Intervjuerna varade ca 1 h var och 

ägde rum på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna var bandinspelade och inspelningarna 

transkriberades sedan ordformigt medan texten samtidigt identifierades. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys där processen innefattar kodning, skapande av kategorier och 

abstraktion. Intervjuerna läses igenom flera gånger för att få en bild av hela innehållet i varje 

intervju (Graneheim & Lundman 2004). Varje intervju läses sedan separat, en mening i taget, för 

att välja (med hjälp av öppen kodning) meningsbärande enheter, det vill säga samlingar eller 

uttryck relaterade till samma centrala idé. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i 

grupper och deras underliggande sanning undersöktes för kategoriseringsändamål. Grupperna 

jämfördes sedan, abstraherades och sorterades i huvudkategorier (Elo & Kyngäs 2007). 

Bortfall Framgår ej. 

Slutsats Enligt vårdgivarna är det upp till patienterna själva att bestämma vad de vill ägna sig åt. Samtidigt 

är vårdgivarnas åsikter att patienter har svårigheter att ockupera sig. Vårdgivarna anser att 

patientens funktionsnedsättning bygger på brist på självkänsla, engagemang och förmåga att 

förverkliga sina önskningar. Vårdgivarna i denna studie hävdar att aktiviteter är värdefulla för 

självkänsla och fysisk hälsa hos personer med långvarig psykisk sjukdom. Vårdgivarna anser att 

det är patientens ansvar att initiera deras behov av aktiviteter. Detta innebär att vårdgivarna inte 

använder sin kunskap om vikten av aktiviteter för patientens hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög i enlighet med SBU (2017b). 
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Artikel 2 

 

 

Referens Girard, A., Hudon, C., Poitras, M-E., Roberge, P. & Chouinard, M-C. (2017). Primary 

care nursing activities with patients affected by physical chronic disease and 

common mental disorders: a qualitative descriptive study. Journal of Clinical Nursing, 26(9-10), 

1385-1394. doi: 10.1111/jocn.13695 

 

Land  

Databas 

Kanada 

PsycINFO 

Syfte Att beskriva omvårdnadsaktiviteter i primärvården med patienter som drabbas av fysisk kronisk 

sjukdom och vanliga psykiska störningar. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ beskrivande studie genomfördes. 

 

Urval Endamåsenligt urval av 13 sjuksköterskor som praktiserar bland patienter med fysisk kronisk 

sjukdom i sju familjemedicingrupper i Quebec (Kanada). 

Datainsamling Uppgifterna erhölls genom halvstrukturerade individuella intervjuer med 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en blandad kodningsmetod baserad på huvudteman i 

intervjuguiden och på framväxande data (Miles et al., 2014). Analysprocessen styrdes av en 

bevisbaserad struktur för att beskriva sjuksköterskornas yrkesutövning (Poitras et al., 2016). I 

denna struktur används tre huvudbegrepp för att beskriva vårdpraxis: professionell roll, domän 

och aktivitet. Sålunda identifierades aktiviteter och grupperas sedan i aktivitetsdomäner. 

Programvaran som användes för datahantering var nvivo version 10; QSR International. Tre 

forskare (AG, MCC, MEP) analyserade den första intervjun och alla efterföljande intervjuer 

analyserades av AG och MCC. Fyra möten hölls från mars-augusti 2015 där alla forskare kom 

tillsammans för att diskutera framväxande teman, dataanalys och innehåll. 

Bortfall Inget redovisat.  

Slutsats Primärvårdsjuksköterskans fulla potential utnyttjas inte alltid, och vissa aktiviteter kan förbättras. 

Eviden för att inkludera sjuksköterskor i samarbetsvård för patienter som drabbats av fysisk 

kronisk sjukdom och vanliga psykiska störningar har visats men är inte fullt genomförda i 

familjemedicinska grupper. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög i enlighet med SBU (2017b). 
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Artikel 3 

 

 

Referens Happell, B., Scott, D., Platania-Phung, C. & Nankivell, J. (2012). 

Nurses' views on physical activity for people with serious mental illness. Mental Health 

and Physical Activity, 5(1), 4-12. doi: 10.1016/j.mhpa.2012.02.005 

Land  

Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Att undersöka sjuksköterskans syn av betydelsen av fysisk aktivitet i fysisk hälsovård för personer 

med allvarlig psykisk sjukdom som får psykisk hälso- och sjukvård. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ undersökande studie. 

 

Urval 38 sjuksköterskor som arbetar i ett regionalt och avlägset område i Queensland, Australien. 

Datainsamling Sex stycken fokusgruppintervjuer. Samma två intervjuare guidade alla fokusgrupper. 

Huvudintervjuaren var en registrerad sjuksköterska från ett annat psykiskt vårdområde än det som 

gällde för den aktuella inställningen. Den andra intervjuaren var en forskare med 

forskarutbildningsbakgrund i folkhälsa och specialiseringen inom träningsvetenskap (DS). 

Intervjuarna var kvinnlig respektive manlig. Deltagarna hade inga tidigare relationer med 

intervjuarna, och fick informationsbroschyrer som beskriver studiemålen. I informationsbladet 

anges endast att dålig fysisk hälsa är vanligt hos konsumenter inom psykisk hälsa, men att hinder 

för sjuksköterskor som tillgodoser dessa behov inte har undersökts allmänt. Alla fokusgrupper var 

halvstrukturerade i design. Att ha en struktur tillåter jämförelse av svaren över fokusgrupper 

samtidigt som det ger tillräckligt med flexibilitet för att utforska nya vägbeskrivningar till varje 

fokusgrupps diskussion. En del av det strukturerade tillvägagångssättet var att inte informera 

efterföljande fokusgrupp genom tidigare fokusgruppsämnen. Varje fokusgrupp varade ungefär en 

timme. Vid sex fokusgrupper ansåg intervjuarna att det inte fanns några nya teman som härrörde 

från intervjuer (dvs. datamättnad var uppnådd), så att inga ytterligare intervjuer genomfördes. 

Dataanalys Fokusgruppintervjuerna transkriberades och en tematisk analys genomfördes. 

Bortfall Hela gruppen sjuksköterskor som arbetar inom mentalvården (N = 80) var inbjudna att delta i 

studien. Av dessa gav 38 (48%) samtycke och deltog i en av de sex fokusgrupperna. Även om det 

skulle ha varit önskvärt att ha känt till orsakerna till att de andra sjuksköterskorna inte deltagit, var 

det på grund av sekretesskäl inte möjligt att fråga de andra sjuksköterskorna utöver inbjudan att 

delta. 

Slutsats Som en del av sjuksköterskonas holistiska synsätt, inser sjuksköterskor betydelsen av fysisk 

aktivitet för konsumenternas övergripande hälsa, och var inblandade i att främja fysisk aktivitet 

genom hälsoutbildning. När sjuksköterskor försökte utveckla holism i mentalvård (t ex 

reintegrerande tjänster) var fragmenteringskällorna för stora och övergripande för att övervinna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög till hög i enlighet med SBU (2017b). 
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Artikel 4 

 

 

Referens Happell, B., Hodgetts, D., Stanton, R., Millar, F., Platania Phung, C. & Scott, D. (2015). 

Lessons Learned From the Trial of a Cardiometabolic Health Nurse. Perspectives in Psychiatric 

Care, 51(4), 268-276. doi: 10.1111/ppc.12091 

Land  

Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Att undersök resultaten från en utgångsintervju med en kardiometabolisk sjuksköterska (CHN) 

efter en 26-veckors försök. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

CHN deltog i en halvstrukturerad utgångsintervju 

efter avslutat 26 veckors försök. 

Urval Intervjun genomfördes med CHN som utgjorde interventionen i tidigare forskarstudie. 

Datainsamling En enda, halvstrukturerad telefonintervju genomfördes med CHN efter avslutad intervention. 

Dataanalys Tillämpad tematisk analys användes att identifiera teman som finns i det resulterande transkriptet. 

Bortfall Ej tillämpbart. 

Slutsats I motsats till litteraturen bedömde inte den kardiometaboliska sjuksköterska att ytterligare 

utbildning var nödvändigt att utföra rollen. Den kardiometaboliska sjuksköterskan upplevde att  

ytterligare information om försöksrelaterade konsekvenser och större organisatoriskt stöd skulle 

bidra till bättre konsument- och hälsotjänstresultat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög i enlighet med SBU (2017b). 
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Artikel 5 

 

 

Referens Verhaeghe, N., Maeseneer, J., Maes, L., Heeringen, C. & Annemans, L. (2013). 

Health promotion in mental health care: perceptions from patients and mentalhealth nurses. 

Journal of Clinical Nursing, 22(11/12), 1569-1578. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.12076 

Land  

Databas 

Belgien 

PubMed 

Syfte Att få insikt i de faktorer som påverkar integrationen av fysisk aktivitet och hälsosam kost till 

daglig vård av personer med psykiska störningar (MD) som bor i skyddade bostäder och för att 

öka förståelsen för förhållandet mellan och komplexiteten hos dessa faktorer. 

Metod:  

Design 

En beskrivande kvalitativ studie. 

 

Urval Ändamålsenligt urval av 17 psykiatrisjuksköterskor och 15 patienter. 

Datainsamling Baserat på tre fokusgruppintervjuer med 17 psykiatrisjuksköterskor och individuella intervjuer 

med 15 patienter. Halvstrukturerad intervjuguide anvädes (separat för patienterna och 

sjuksköterskorna) med frågor om hälsofrämjande inriktning mot fysisk aktivitet och matvanor 

utvecklades. Frågorna i frågeformuläret baserades på de punkter som tagits upp i 

bakgrundsavsnittet (dvs. fördelar och hinder, integration av regelbundna patienter och hälsosam 

kost till daglig vård av patienter och psykisk sjuksköterskans roll) och är resultatet av en tidigare 

litteraturgranskning utförd av forskargruppen om uppfattningar som psykiatrissjuksköterskor och 

patienter har om hälsofrämjande inom psykisk vård (Verhaeghe et al., 2011). Syftet med riktlinjen 

var att uppnå en öppen diskussion för att öka förståelsen för deltagarnas uppfattningar och för att 

säkerställa konsekvens i frågor som ställts över fokusgrupper och intervjuer. 

Dataanalys "Miljöforskningsramen för förebyggande av viktökning" (EnRG-ramverket) (Kremers et al. 2006) 

användes för att få insikt i förhållandena och komplexiteten hos de faktorer som påverkar 

integrationen av fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i daglig vård hos individer med 

psykisk sjukdom i skyddade bostäder. EnRG-ramverket är ett användbart verktyg för att få insikt i 

beteenden som kan påverka positivt eller negativt på matvanor och fysisk aktivitet och de 

underliggande mekanismer som ligger till grund för dessa beteenden. Kort sagt består ramverket 

av miljödeterminanter som påverkar kostintag och fysisk aktivitet, både direkt och indirekt. Den 

indirekta orsaksmekanismen speglar den meditativa rollen vid beteendespecifika kognitioner i 

påverkan av miljön på beteende. Det direkta inflytandet återspeglar miljöpåverkan på beteende 

(Kremers et al 2006). 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Resultaten av studien ger insikt i viktiga faktorer som påverkar integrationen av hälsofrämjande 

aktiviteter riktade mot fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos individer med psykisk 

sjukdom som bor i skyddade bostäder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög i enlighet med SBU (2017b). 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Isabella Hammarstig och Vesna Gerh
Vidal


