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”Två sanningar närmar sig varandra. 
En kommer inifrån, en kommer utifrån  

och där de möts har man en chans att få se sig själv” 
 
 

Tomas Tranströmer, 1970 



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med psykossjukdom har ofta sämre fysisk hälsa jämfört 
med befolkningen i övrigt, delvis relaterat till ohälsosamma levnadsvanor såsom 
låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost, tobaksbruk och riskfull alkoholkonsumtion. 
Trots att hälsofrämjande insatser har framhållits som betydelsefullt för att 
minska ojämlikheten i hälsa har inte det hälsofrämjande arbetet fått en given 
plats inom psykiatrisk vård. Ökad kunskap behövs dels om vilka levnadsvanor 
som påverkar hälsan, dels om vilka aspekter som påverkar möjligheten till för-
ändring av levnadsvanor för personer med psykossjukdom. 

 
Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska hälsorelaterade 
levnadsvanor och upplevd hälsa, samt erfarenheter av förändring av levnadsva-
nor och främjande aspekter för förändring, hos personer med psykossjukdom. 

Metod: Avhandlingen består av fyra delstudier. Delstudie I var en kvantitativ 
tvärsnittsstudie med syftet att kartlägga hälsorelaterade levnadsvanor och upp-
levd hälsa hos personer med psykossjukdom samt att undersöka könsskillnader 
och skillnader utifrån känsla av sammanhang (SOC). Data samlades in från per-
soner med psykossjukdom som deltog i en hälsofrämjande levnadvaneintervent-
ion (n = 65). Beskrivande och jämförande analyser genomfördes på data, insam-
lad före interventionens start för att kartlägga självskattad hälsa, livskvalitet, 
BMI och levnadsvanor. För delstudie II som hade en kvalitativ design genom-
fördes narrativa intervjuer med personer med psykossjukdom som deltagit i en 
hälsofrämjande levnadsvaneintervention (n = 10). Syftet var att belysa innebör-
den av den levda erfarenheten av förändring av levnadsvanor hos personer med 
psykossjukdom. En fenomenologisk hermeneutisk metod användes för att ana-
lysera intervjutexterna. Deltagare i delstudie III bestod av sjuksköterskor som 
arbetade på olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar (n = 15). Semistrukture-
rade intervjuer genomfördes för att beskriva deras erfarenheter av aspekter som 
främjar fysisk hälsa och stödjer hälsosamma levnadsvanor för personer med psy-
kossjukdom. Intervjutexterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Delstudie IV var en kvantitativ uppföljningsstudie och bestod av insamlad data 
från personer med psykossjukdom som deltagit i en hälsofrämjande levnadsva-
neintervention (n = 54). Data, som bestod av självskattningar, kliniska mått och 
blodprover, samlades in före interventionens start, efter 12 månader och efter 24 
månader. Flernivåanalys användes som metod för att undersöka hälsorelaterade 
förändringar efter deltagande i en hälsofrämjande levnadsvaneintervention. 



 

  
Resultat: Resultatet i delstudie I visade att personer med psykossjukdom hade 
högre BMI, lägre självskattad hälsa och livskvalitet, var mer stillasittande och 
rökte mer jämfört med befolkningen i övrigt. Personer med stark SOC skattade 
sin livskvalitet bättre och rökte mindre jämfört med de med svag SOC. Kvinnor 
konsumerade mer frukt och grönsaker än män. I delstudie II beskrevs innebör-
den av levnadsvaneförändringar, av personer med psykossjukdom: som en kamp 
med inre och yttre begränsningar, att det var något som måste göras på egen hand 
men tillsammans med andra och att längtan efter ett liv i harmoni kan motivera 
till förändringar. I resultatet av delstudie III framhöll sjuksköterskor aspekter 
som kan främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor för personer med psykos-
sjukdom. Sjuksköterskornas erfarenheter var: att ha ett hälsofrämjande fokus i 
varje möte, att stödja med varje persons förutsättningar i åtanke och att ta ansvar 
för hälsofrämjande insatser på varje nivå inom organisationen. Resultatet i 
delstudie IV visade en positiv förändring av fysisk aktivitet. Förändringen var 
associerad med antal tillfällen personen hade deltagit i hälsogrupp. Förändring 
av självskattad hälsa var positivt associerad med känsla av sammanhang. Således 
kan det antas att hälsofrämjande insatser som genomförs i grupp kan förbättra 
fysisk aktivitet, och att känslan av sammanhang bör stärkas för en bättre upplevd 
hälsa hos personer med psykossjukdom.     

Konklusion: Det finns såväl individuella aspekter som relationella, organisato-
riska och samhälleliga aspekter som påverkar möjligheten till förändring av lev-
nadsvanor. Inre styrka, en positiv självbild och positiva erfarenheter är individu-
ella aspekter som tillsammans med relationella aspekter såsom stöd och att få 
ingå i en gemenskap, kan främja förändringar hos personer med psykossjukdom. 
På en organisatorisk och samhällelig nivå är samverkan, ansvarsfördelning samt 
kunskap och kompetens viktiga ingredienser för att främja det hälsofrämjande 
arbetet inom psykiatrisk vård. Det hälsofrämjande arbetet bör, tillsammans med 
insatser såsom utbildning och praktiskt stöd, fokusera på insatser som kan öka 
personens känsla av sammanhang och stärka resurser. Sjuksköterskan inom psy-
kiatrisk vård har en nyckelposition för att utveckla den hälsofrämjande omvård-
naden, där fysisk och psykisk hälsa integreras, och där personens egen förmåga 
till förändring främjas. Ett salutogent och personcentrerat förhållningssätt, kan 
bidra till en hälsofrämjande omvårdnad, men för att kunna utveckla det hälso-
främjande arbetet inom psykiatrisk vård behöver individuella, relationella samt 
organisatoriska och samhälleliga aspekter beaktas. Således behöver det i sam-
verkan tas ett gemensamt ansvar för hälsa och hälsosamma levnadsvanor, och 
organisatoriska strukturer behöver utvecklas för att möjliggöra en personcentre-
rad vård och för att utveckla de hälsofrämjande insatserna för personer med psy-
kossjukdom. 
   
Nyckelord: förändring, hälsa, hälsofrämjande omvårdnad, levnadsvanor, 
personcentrerad vård, personer med psykossjukdom, salutogenes 
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Introduktion 

Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa för den enskilda individen och en-
ligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med hälso- och sjukvården en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30). Världs-
hälsoorganisationen (WHO) framhåller att ett av de prioriterade målen för 
folkhälsan internationellt sett är att minska skillnaderna mellan olika grupper 
i befolkningen (WHO, 2013). Nationellt lyfts hälsa fram som en mänsklig 
rättighet och alla människor ska ha rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska 
hälsa på lika villkor. Det är särskilt viktigt att ojämlikheten i hälsa uppmärk-
sammas och att hälsan förbättras hos utsatta grupper i samhället (Regeringens 
proposition 2017/18:249). Personer med psykossjukdom har högre risk att 
drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och 
diabetes, och löper därmed ökad risk att dö i förtid jämfört med befolkningen 
i övrigt (Laursen m.fl., 2013; Olfson, Gerhard, Huang, Crystal & Stroup, 
2015; Ösby, Westman, Hällgren & Gissler, 2016). Trots detta har det visat 
sig att personer med psykossjukdom har sämre tillgång till vård vid fysisk 
ohälsa än andra, och att deras fysiska hälsa inte prioriteras inom hälso- och 
sjukvården (De Hert m.fl., 2011) samt att symtom på fysisk ohälsa ofta miss-
tolkas som psykiska besvär (Happell, Ewart, Bocking, Platania-Phung & 
Stanton, 2016).  

Den förförståelse som jag tar med mig in i den här avhandlingen är formad 
av min tid som sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Jag har ofta reagerat på 
uppdelningen mellan kropp och själ som finns inom hälso- och sjukvården. 
Det har alltid varit min starka övertygelse att en persons hälsa inte går att 
separera och att vården måste inrikta sig på hela personen och dennes unika 
livssituation. Vården tenderar att bli orättvis och ojämlik om inte hänsyn tas 
till personens hela situation, vilket innebär att alla behov och framförallt de 
förmågor och resurser som finns hos varje person måste uppmärksammas.  
 
Att arbeta med förändring av levnadsvanor i syfte att förbättra såväl den psy-
kiska hälsan som den fysiska hälsan hos personer med psykossjukdom, har 
under de senaste åren lyfts fram som betydelsefullt för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2017; WHO, 2014). De levnadsvanor som 
uppmärksammats som ohälsosamma och som prioriteras i det hälsofrämjande 
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arbetet både på nationell och på internationell nivå är otillräcklig fysisk akti-
vitet, tobaksbruk, riskbruk av alkohol samt ohälsosamma kostvanor 
(Socialstyrelsen, 2017; WHO, 2014). Trots att riktlinjer för vård och behand-
ling påtalar att åtgärder för att främja fysisk hälsa och hälsosamma levnads-
vanor hos personer med psykisk ohälsa bör prioriteras har inte det hälsofräm-
jande arbetet fått en given plats inom psykiatrisk vård (Socialdepartementet, 
2016; Socialstyrelsen, 2018). Vid arbete med förändring av levnadsvanor är 
det betydelsefullt med ett personcentrerat förhållningssätt där personens be-
hov, resurser, önskemål, förutsättningar och delaktighet sätts i centrum 
(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

De som någon gång har försökt att förändra en vana vet hur svårt det kan vara 
att både genomföra förändringen och göra den varaktig. Jag har som sjukskö-
terska träffat många personer som har strävat efter att göra förändringar i sina 
liv, och har funderat på vad det är som gör att en del personer klarar av att 
genomföra förändringar i livet trots ganska stora umbäranden, och att en del 
har det svårare. Vilka faktorer är det som möjliggör en förändring? Svaret på 
den frågan torde gå att söka med stöd av den salutogena teorin (Antonovsky, 
1979; 1987) där fokus ligger på vad som skapar hälsa. Att som sjuksköterska 
se personen bortom diagnosen, och utgå ifrån och ta tillvara personens resur-
ser och förmågor utifrån ett salutogent perspektiv på hälsa (Antonovsky, 
1987), kan förhoppningsvis öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser 
som stödjer personer med psykossjukdom att genomföra och bibehålla för-
ändringar. Denna avhandling avser att beskriva hälsorelaterade levnadsvanor 
och erfarenheter av förändring av levnadsvanor, samt vad som främjar ge-
nomförandet och bibehållandet av levnadsvaneförändringar hos personer 
med psykossjukdom. Min förhoppning är att den kunskap som kommer fram 
kan bli ett bidrag till den fortsatta utvecklingen av en hälsofrämjande psykia-
trisk omvårdnad, som utgår från ett salutogent och personcentrerat förhåll-
ningssätt.  
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Bakgrund 

I föreliggande avhandling kommer begreppet psykossjukdom att användas 
och innefattar då schizofrenispektrumsyndrom och andra psykossjukdomar 
som det beskrivs i diagnosmanualen DSM-5 (American Psychiatric 
Association [APA], 2013). Symtomen vid psykossjukdom delas upp i posi-
tiva och negativa symtom. Positiva symtom innefattar hallucinationer, vanfö-
reställningar och tankestörningar, medan negativa symtom innebär förlust av 
känslomässiga uttryck såsom initiativlöshet, passivitet och avtrubbade affek-
ter (APA, 2013). Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykos-
sjukdomar och är en allvarlig psykossjukdom med ett långvarigt förlopp som 
ofta debuterar i ungdomsåren. I Sverige beräknas 0,4% ha diagnosen och 
varje år insjuknar 1 500–2 000 personer i schizofreni (Socialstyrelsen, 2018). 
De kognitiva funktionerna blir ofta påverkade vid psykossjukdom vilket 
bland annat kan visa sig genom svårigheter med tidsuppfattning, minne, ini-
tiativförmåga, planering, koncentration och uppmärksamhet (APA, 2013). 

 

Att leva med psykossjukdom 
Att drabbas av och leva med psykossjukdom kan innebära påfrestningar i det 
dagliga livet. Personer med psykossjukdom beskriver hur sjukdomen dras-
tiskt förändrade livet och grusade de förväntningar de hade inför framtiden. 
(Karanci m.fl., 2019). Påverkan på det sociala livet såsom svårigheter att få 
eller behålla ett arbete, begränsade sociala relationer och ensamhet är erfa-
renheter som beskrivs (Karanci m.fl., 2019; Lauveng, Tveiten, Ekeland & 
Ruud, 2015). Många personer med psykossjukdom vittnar om perioder av 
total isolering (Geanellos, 2005; Karanci m.fl., 2019; McCarthy-Jones, 
Marriott, Knowles, Rowse & Thompson, 2013), som dels kan vara en strategi 
att hantera symtom, dels bero på att personer i deras närhet drar sig undan 
(McCarthy-Jones m.fl., 2013). Känslor av maktlöshet, hopplöshet och att inte 
finna glädje i någonting beskrivs som hindrande för att leva det liv som öns-
kas (Karanci m.fl., 2019). Känslan av att ha förlorat sig själv och att inte 
känna sig hel som människa är återkommande i flera berättelser (Geanellos, 
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2005; Walsh, Hochbrueckner, Corcoran & Spence, 2016). En bidragande or-
sak till flera av de svårigheter som beskrivs tillskrivs sidoeffekter av medici-
neringen såsom energibrist, viktuppgång, koncentrations- och minnespro-
blem, trötthet och nedsatt förmåga att visa känslor. Samtidigt är det många 
personer som upplever att de behöver medicinen för att få det att fungera i det 
dagliga livet (Walsh m.fl., 2016). 
 
Personer med psykossjukdom beskriver erfarenheter av negativa attityder 
från omgivningen som ytterligare en börda utöver sjukdomen i sig (Karanci 
m.fl., 2019; Lauveng m.fl., 2015). Dessa negativa attityder är relaterade till 
den stigmatisering som finns i relation till psykiska sjukdomar och speciellt 
till psykossjukdomar (Corrigan m.fl., 2000). Stigma kan beskrivas som egen-
skaper eller beteenden som utmärker en människa som avvikande utifrån det 
som anses normalt i det omgivande samhället (Goffman, 2014). Personer med 
psykossjukdom vittnar om den stigmatisering de utsätts för såväl vid kontak-
ter i det dagliga livet som inom hälso- och sjukvård (Mestdagh & Hansen, 
2014). Erfarenheter från personer med psykossjukdom är att samhället över-
lag har en negativ attityd till personer med psykisk sjukdom, vilket kan visa 
sig både i beteende och i känslomässiga reaktioner såsom att bli förminskade, 
avfärdade, förödmjukade eller att bli bemötta med rädsla (Karanci m.fl., 
2019). Dessa attityder och reaktioner kan också vara en bidragande orsak till 
isolering (Walsh m.fl., 2016). Personer med psykossjukdom har erfarenhet av 
att inte bli tagna på allvar i hälso- och sjukvården på grund av att de har en 
psykisk sjukdom (Mestdagh & Hansen, 2014) vilket kan leda till att de inte 
söker vård av rädsla för att bli negligerade (Rüsch, Angermeyer & Corrigan, 
2005). Trots att det innebär stora svårigheter att leva med psykossjukdom 
finns det också berättelser där personer med psykossjukdom beskriver posi-
tiva erfarenheter avseende miljöer, relationer, bemötande och stöd samt egna 
hanteringsstrategier som bidragit till deras återhämtning (Geanellos, 2005; 
McCarthy-Jones m.fl., 2013; Rujkorakarn, Buatee, Jundeekrayom & Mills, 
2018; Svedberg, Svensson, Hansson & Jormfeldt, 2014; Topor, 2004). För-
nyad identitet, en stärkt inre styrka och förståelse för vad som är viktigt i livet 
samt en närmare relation med närstående är positiva erfarenheter som fram-
kommer i berättelser från personer med erfarenhet av att leva med psykos-
sjukdom (Geanellos, 2005; McCarthy-Jones m.fl., 2013). 
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Ansvar för vård och omsorg vid psykossjukdom 
Vård och omsorg vid psykossjukdom innefattar olika former av åtgärder, 
såsom antipsykotisk läkemedelsbehandling, psykologiska och psykopedago-
giska behandlingar och insatser för stöd i det dagliga livet samt förebyggande 
insatser för att hantera återinsjuknande och främja fysisk hälsa 
(Socialstyrelsen, 2018). Ansvaret för insatserna delas mellan socialtjänst och 
hälso- och sjukvård. Socialtjänstens insatser regleras av socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453) och innefattar stödinsatser i det dagliga livet, såsom boende 
och meningsfull sysselsättning. Hälso- och sjukvården ansvarar för att ställa 
diagnos och för att utföra behandling och dessa insatser regleras av hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Vissa av insatserna ska ges i samverkan mel-
lan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dock gör uppdelningen mellan dessa 
två huvudmän och att de styrs av olika regelverk det ibland svårt att ge sam-
ordnade insatser (Socialstyrelsen, 2018). Personer med psykossjukdom behö-
ver ofta flera vård- och stödinsatser och dessa behöver samordnas och anpas-
sas över tid utifrån personens behov. Samordning av insatser, för personer 
som behöver insatser från båda huvudmännen, är numera reglerade enligt 
både hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, 16 kap.) och socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453, 2 kap.) för att stärka personens rätt till vård och omsorg. 
Dessutom ska kommuner och landsting tillsammans med den enskilde och 
närstående upprätta en gemensam plan för att tillgodose att den enskilde får 
den vård och omsorg denne behöver. Samordnad individuell vårdplanering är 
viktigt för att kunna samordna insatser där olika huvudmän är inblandade, 
och förutsätter att personen det gäller är delaktig i planeringen. Delat besluts-
fattande, där personen involveras i alla beslut som gäller hans eller hennes 
vård, framhålls som en nödvändighet för delaktighet inom psykiatrisk vård 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
Personer med psykossjukdom kan inom hälso- och sjukvården vårdas inom 
sluten eller öppen psykiatrisk vård. I slutenvården behandlas personen vid 
akuta episoder av sjukdomen när det inte går att behandla på annat sätt än att 
patienten är inneliggande på sjukhus. När patienten återhämtat sig tillräckligt 
fortsätter behandlingen inom öppenvården. De flesta personer med psykos-
sjukdom har kontakt med en öppenvårdsmottagning, där de har en ansvarig 
läkare och sjuksköterska som följer upp den psykiska hälsan kontinuerligt. 
Förutom insatser från hälso- och sjukvården har de flesta personer med psy-
kossjukdom också insatser från socialtjänsten såsom boendestöd och daglig 
sysselsättning. 
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Fysisk hälsa hos personer med psykossjukdom  
Det har konstaterats att personer med psykossjukdom har en ökad risk för 
fysisk ohälsa (De Hert m.fl., 2011; Scott & Happell, 2011) och en för tidig 
död jämfört med övriga befolkningen (Laursen m.fl., 2013; Ösby m.fl., 
2016). Flera studier framhåller att den beräknade livslängden hos personer 
med psykossjukdom är förkortad med upp emot 20 år (Crump, Winkleby, 
Sundquist & Sundquist, 2013; Hjorthøj, Stürup, McGrath & Nordentoft, 
2017; Ringen, Engh, Birkenaes, Dieset & Andreassen, 2014). Livslängden 
beräknas vara lägre för män än för kvinnor (Crump m.fl., 2013; Hjorthøj 
m.fl., 2017). Denna högre risk att drabbas av fysisk ohälsa och för tidig död 
är relaterad till den ökade risken att utveckla metabolt syndrom (McDaid & 
Smyth, 2015; Vancampfort m.fl., 2015). Metabolt syndrom (MetS) är sam-
lingsnamnet för en grupp riskfaktorer som tillsammans ökar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar och diabetes. Orsakerna till MetS är främst insulinre-
sistens och bukfetma men även genetiska faktorer, fysisk inaktivitet, ålder 
och hormonella faktorer påverkar (International Diabetes Federation, 2006). 
Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar (De Hert m.fl., 2011; Lahti m.fl., 
2012) och diabetes (Stubbs, Vancampfort, De Hert & Mitchell, 2015) är 
högre hos personer med psykossjukdom än hos befolkningen i övrigt. Enligt 
Olfson m.fl. (2015) är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i 
USA hos personer med schizofreni. Liknande resultat beskrivs i studier från 
Sverige där hjärt- och kärlsjukdomar (Crump m.fl., 2013; Westman m.fl., 
2017) tillsammans med cancer (Crump m.fl., 2013) bedöms vara den vanlig-
aste orsaken till för tidig död hos personer med psykossjukdom. Alarmerande 
är att medan dödsorsaker som självmord och olyckor har minskat bland per-
soner med psykossjukdom, så har dödsorsaker som är relaterade till hjärt- och 
kärlsjukdomar eller cancer visat sig vara oförändrade eller har ökat (Laursen 
m.fl., 2019). Detta visar på ett skriande behov av att uppmärksamma fysisk 
ohälsa, och av att arbeta förebyggande och främjande för att minska sjukdom 
och en för tidig död hos personer med psykossjukdom. 
  
Ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost 
(Malhotra, Kulhara, Chakrabarti & Grover, 2016) och hög alkohol- och to-
bakskonsumtion (Dickerson m.fl., 2016; Fusar-Poli m.fl., 2009) tillsammans 
med antipsykotisk medicinering (McDaid & Smyth, 2015; Vancampfort 
m.fl., 2015) har framhållits som riskfaktorer för att utveckla MetS hos perso-
ner med psykossjukdom. Flera studier belyser bristande fysisk aktivitet och 
stillasittande som en bidragande orsak till fysisk ohälsa hos personer med 
psykossjukdom (Chapman, Fraser, Brown & Burton, 2016; Eskelinen, Sailas, 
Joutsenniemi, Holi & Suvisaari, 2015; Heald m.fl., 2017; Lassenius, 
Åkerlind, Wiklund-Gustin, Arman & Söderlund, 2013). Tillsammans med en 
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ohälsosam kosthållning (Heald m.fl., 2017) kan detta vara bidragande orsaker 
till övervikt och fetma (De Hert m.fl., 2011; Lassenius m.fl., 2013), vilket 
ytterligare ökar risken för fysisk ohälsa.  
 
När det gäller hälsa och ohälsosamma levnadsvanor ses stora sociala skillna-
der i befolkningen vilket är viktigt att ta hänsyn till eftersom personer med 
bristande inflytande över sin livssituation har sämre förutsättningar att för-
ändra sina levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Personer med högt 
socioekonomisk status, det vill säga hög utbildningsnivå, yrkesstatus och in-
komstnivå, lever längre, har bättre hälsa och färre sjukdomar än de med lågt 
socioekonomiskt status (Siegrist & Marmot, 2006). Även för personer med 
psykossjukdom finns det ett tydligt samband mellan lågt socioekonomiskt 
status och fysisk ohälsa (Sweeney, Air, Zannettino & Galletly, 2015). Vidare 
framhåller Siegrist och Marmot (2004) att den psykosociala omgivningen har 
stor betydelse för den ojämlika hälsan i den bemärkelsen att den påverkar den 
tillgänglighet som en individ har i relation till sin omgivning. En omgivning 
som exkluderar vissa individer från att känna tillhörighet och känslan av att 
inte förväntas bidra med något leder till negativa upplevelser för individens 
självkänsla och självtillit, vilket i sin tur får en negativ påverkan på individens 
möjlighet att förändra sina levnadsvanor.  
 
 
Hälsa 
Det finns i huvudsak två olika synsätt på hur hälsa förstås och förklaras, det 
biologiska synsättet respektive det holistiska synsättet (Nordenfelt, 2004). 
Med ett biologiskt synsätt kan hälsa förstås som att kroppen som organism 
ska fungera tillfredsställande utan ”apparatfel” och utifrån detta perspektiv är 
sjukdom och hälsa motpoler till varandra. Målet är friskhet, och riskfaktorer 
för sjukdom är i fokus utifrån ett patogent perspektiv. Enligt det holistiska 
synsättet är hälsa något mer än frånvaro av sjukdom och individen ses som 
en handlande varelse i ett socialt sammanhang där sjukdom och hälsa är fe-
nomen som påverkar individens handlingsförmåga. Med ett holistiskt synsätt 
betraktas människan som en helhet och utgår från individens subjektiva upp-
levelse av hälsa och sjukdom. Individens fysiska, psykiska och sociala funkt-
ionsförmåga och relationen till dess omgivning beaktas (Nordenfelt, 2004).  
 
Den första definitionen på hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv brukar till-
skrivas Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa som ”ett till-
stånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 
frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, 1946). Denna definition har 
dock fått kritik för att vara alltför statisk då hälsa knappast kan beskrivas som 
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ett tillstånd. Dessutom har begreppet ”fullständigt” i sammanhanget fått kritik 
för att det är orealistiskt att uppnå. Definitionen har utvecklats med tillägget 
att hälsa ska ses som ”en resurs för det dagliga livet” och innehåller aspekter 
av både sociala och personliga resurser samt fysisk förmåga (WHO, 1986). 
På liknande sätt beskriver Nordenfelt (2004) hälsa som en resurs relaterat till 
en persons möjlighet att förverkliga sina mål, vilket är beroende av personens 
såväl fysiska som psykiska hälsa. Inom omvårdnad är det holistiska perspek-
tivet rådande, och definitioner på hälsa som används inom omvårdnad är till 
exempel Eriksson (1989) som beskriver hälsa som ett integrerat tillstånd mel-
lan sundhet, friskhet och välbefinnande. Ett annat exempel är Parse (1990) 
som beskriver människan som en kreativ aktör som skapar sin hälsa, och me-
nar att hälsa är ett personligt åtagande. Vidare menar Parse att hälsa är en 
meningsskapande process, i ett personligt blivande, som bara kan erfaras av 
personen själv. Dock skapas hälsan tillsammans med andra. 

Även Antonovsky (1979) ser på hälsa som en process även om han inte defi-
nierar begreppet hälsa. Han menar att människan ständigt befinner sig i en 
rörelse mellan mer eller mindre hälsa. Med ett holistiskt synsätt beskriver 
Antonovsky hälsa som en subjektiv upplevelse som är relaterad till individens 
känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). Att förklara och förstå hälsa ut-
ifrån enbart en definition på hälsa kan ses som en omöjlighet. Snarare är det 
så att olika definitioner kan fördjupa och öka förståelsen för detta komplexa 
begrepp. Således kommer beskrivningen av hälsa i föreliggande avhandling 
att bestå av en sammanflätning av flera definitioner på hälsa som tidigare be-
skrivits. Hälsa i den här avhandlingen förstås som en subjektiv upplevelse där 
hälsa och sjukdom inte behöver utesluta varandra. Vidare ses hälsa som en 
process där hälsa är en resurs för en persons möjlighet till utveckling, vilken 
är påverkad av såväl den psykiska som fysiska hälsan, och utvecklingen sker 
i interaktion med personens omgivning.  

 
Livskvalitet 
Ett begrepp som är nära relaterat till hälsa är livskvalitet. Livskvalitet är ett 
multidimensionellt begrepp och det finns ingen tydlig gemensam definition 
utan det varierar beroende på vetenskapsområde. Ibland beskrivs det som ”det 
goda livet” men vad det innebär för var och en är en komplex fråga. WHO:s 
definition lyfter fram komplexiteten i begreppet och beskriver livskvalitet 
som ”individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och 
det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga 
mål, förväntningar, normer och intressen” (WHO, 1997). Nordenfelt (2004) 
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framhåller att livskvalitet handlar om både objektiva och subjektiva förhål-
landen i en människas liv. De objektiva kan vara hälsostatus, yrkes-, bostads- 
och familjesituation, medan de subjektiva handlar om upplevelsen av de ob-
jektiva förhållandena och om personens sinnesstämning. Således har livskva-
litet att göra med å ena sidan den yttre välfärdens värden, och å andra sidan 
om det inre välbefinnandets värden (Nordenfelt, 2004). Livskvalitet handlar 
om hur tillfredsställd en person är med livet som helhet, vilket har ett sam-
band med om personen lever det liv han eller hon önskar (Brülde, 2003) och 
har att göra med mänsklig lycka (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004). Begreppet 
hälsorelaterad livskvalitet är en kombination av begreppen hälsa och livskva-
litet (Nilsson, 2012). Dock saknas samstämmighet runt begreppet och de be-
skrivningar som finns överlappar med definitioner av begreppen hälsa och 
livskvalitet (Karimi & Brazier, 2016). Dock brukar det förklaras som den del 
av den allmänna livskvaliteten som påverkas av hälsan och innehåller 
aspekter av fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande och funktion (Nilsson, 
2012). I klinisk forskning används hälsorelaterad livskvalitet ofta som ett 
mått för att undersöka effekten av olika vårdåtgärder på personens livskvalitet 
och inte enbart på sjukdomssymtom, men även i dessa sammanhang är det 
otydligt vad som mäts, upplevelse av hälsa eller livskvalitet (Karimi & 
Brazier, 2016). Den här avhandlingen kommer inte att utgå från någon exakt 
definition utan begreppet livskvalitet kommer att hanteras utifrån de värden 
som nämns ovan och som kan antas ha betydelse för en människas livskvali-
tet.   

 
Livsstil och levnadsvanor 
Precis som det finns flera definitioner på hälsa och livskvalitet innehåller även 
begreppet livsstil olika betydelser. Ordet livsstil består av två ord, liv och stil. 
Liv (life) har betydelsen ”existensen av en levande varelse”. Stil (style) har 
betydelsen ”sätt”. Således får ordet livsstil (eng. lifestyle) betydelsen ”sättet 
en person lever på” (Oxford English dictionary, 2000). Detta blir dock en 
alldeles för enkel beskrivning av begreppet då livsstil bör förstås utifrån flera 
olika dimensioner. Dessutom används begreppet livsstil i dagligt tal alltmer 
som ett samlingsnamn för alla typer av vanor och intressen som har att göra 
med hur en person lever sitt liv såsom matlagning, trädgårdsskötsel, skön-
hetstips och träning. Denna mångsidiga användning av begreppet leder till 
otydlighet om vad som egentligen avses när vi använder begreppet livsstil.  

Sajiwandani (1991) framhåller två dimensioner att beakta när livsstil ska de-
finieras. Den första dimensionen handlar om individens egna val och den 
andra dimensionen handlar om samhällets förväntningar baserat på de normer 
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som finns. Livsstil kan då förstås som att en persons individuella val måste 
harmonisera med de förväntningar som finns i samhället (Sajiwandani, 1991). 
Livsstil beskrivs ofta som det sätt en individ väljer att leva utifrån sin livssi-
tuation, vilket påverkas av identitet och social tillhörighet (Svensson & 
Hallberg, 2011). Det finns således både individuella och samhälleliga 
aspekter i begreppet eftersom individens unika livsstilsval tenderar att påver-
kas av den livsstil som personer i dess omgivning har (Nettle, 2010; Svensson 
& Hallberg, 2011). Cockerham (2005) beskriver en hälsosam livsstil som ge-
mensamma hälsorelaterade vanor och beteenden, som är baserade på de val-
möjligheter en person har utifrån sina förutsättningar i livet. Därmed påverkas 
en persons förutsättningar att välja livsstil av personens levnadsförhållanden 
och livsvillkor. En person ställs inför olika livsstilsval men kan vara begrän-
sad i sina val av dessa olika förutsättningar (Cockerham, 2005; Giddens, 
1999).  

Levnadsvanor är en del av en persons livsstil och kan förklaras som en per-
sons vanor i det dagliga livet, exempelvis kostvanor, klädvanor, umgängesva-
nor, motionsvanor och alkoholvanor (Blaxter, 1990; Giddens, 1999). Sam-
manfattningsvis kan levnadsvanor ses som den del av en persons livsstil som 
i större utsträckning går att påverka men det är viktigt att vara medveten om 
att dessa val påverkas av andra faktorer, som kan vara svårare att förändra. I 
föreliggande avhandling kommer begreppet levnadsvanor att användas och 
inbegriper då de levnadsvanor som uppmärksammats som viktiga att fokusera 
på för att främja den fysiska hälsan hos personer med psykossjukdom det vill 
säga, fysisk aktivitet, kostvanor samt tobaks- och alkoholkonsumtion. Däre-
mot kommer förmodligen personens hela livsstil att påverka hur förändring 
av levnadsvanor erfars.  

 
Förändring av levnadsvanor 
Utifrån ett omvårdnadsperspektiv kan förändring relateras till en persons strä-
van efter livskvalitet, och det är bara personens egna värderingar av vad livs-
kvalitet är som ligger till grund för den strävan (Parse, 1998). Parse framhåller 
att precis som hälsa är förändring ett personligt åtagande som skapas tillsam-
mans med andra. I den processen kan sjuksköterskan vara en viktig medkre-
atör genom att vara genuint närvarande och tro på att patienten vet vägen 
inom sig själv. Enligt Parse är viktiga förutsättningar för att kunna göra häl-
sosamma förändringar att kunna föreställa sig ett annat liv, att bejaka nya 
vanor som en del av ett nytt jag och att kunna se det motsägelsefulla i en svår 
situation. Sjuksköterskans roll är inte att vara en guide i förändringsprocessen 
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utan att genom en inspirerande och uppmärksam närvaro belysa varje persons 
motiv till förändring (Parse, 1998). 
 
Ett sätt att förklara den personliga förändringsprocess en person går igenom 
vid förändring av levnadsvanor är att utgå ifrån den transteoretiska föränd-
ringsmodellen (Prochaska & DiClemente, 1982; Prochaska, DiClemente & 
Norcross, 1992). Modellen är ofta använd och relevant för hälsopromotion 
när fokus är att förändra hälsobeteende (Nutbeam, Harris & Wise, 2010).  
Modellen beskriver förändringsprocessen som bestående av fem olika stadier 
som en person går igenom vid förändring. De fem stadierna i förändringspro-
cessen är: före övervägande, övervägande, förberedelse, genomförande och 
vidmakthållande (Prochaska m.fl., 1992). Före övervägande innebär att per-
sonen inte överväger förändring överhuvudtaget, vilket kan bero på omedve-
tenhet eller att personen inte vill/kan göra någon förändring. I övervägande-
stadiet börjar personen fundera över att göra en förändring och väger för- och 
nackdelar mot varandra. Nästa stadium innebär att personen planerar och för-
bereder sig inför förändringen. I genomförandefasen går personen till hand-
ling och genomför den planerade förändringen för att slutligen gå in i nästa 
stadium där det handlar om att vidmakthålla förändringen. Modellen är cir-
kulär, vilket innebär att personen kan gå in och ur processen (Prochaska & 
Velicer, 1997).  

 

 
Figur 1. Förändringsprocessen (Prochaska & Velicer, 1997). 
 
Den transteoretiska modellen över förändringsprocessen kan användas i för-
ändringsarbete som ett stöd för att anpassa de hälsofrämjande insatserna till 
det stadium personen befinner sig i, vilket kan bidra till att höja personens 
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motivation till förändring. Förändringsmodellen enligt Prochaska och DiCle-
mente (1982) användes till en början framförallt vid beroendeproblematik 
(DiClemente & Hughes, 1990; Prochaska m.fl., 1992), men har under senare 
år använts inom flera olika områden för att motivera till livsstilsförändringar 
(Bezyak, Berven & Fong, 2011; Percival, 2014; Prochaska, 2008; Zhu, Ho, 
Sit & He, 2014). Personers motivation till förändring påverkas delvis av hur 
angelägen förändringen upplevs, viljan till förändring och tilltron till den 
egna förmågan att kunna förändra (Miller & Rollnick, 2010). Självtillit är ett 
begrepp som inkluderar tilltro till sig själv och tron på den egna förmågan att 
lyckas i olika situationer. Upplevelsen av självtillit kan spela en stor roll i 
förändringsarbete och i hur personer kan uppfylla sina mål och hantera utma-
ningar längs vägen (Bandura, 1997).  

Vid förändring av levnadsvanor är det viktigt att stärka personens egen kon-
troll över de mål för förändring som finns och inte bara se ett beteende som 
ska förändras genom olika insatser. Tengland (2012) argumenterar för empo-
werment som ett viktigt mål vid förändring av levnadsvanor. Empowerment 
är ett begrepp som handlar om att människor ska få kontroll över beslut och 
åtgärder som påverkar deras liv (Nutbeam, 1998). I begreppet empowerment 
ligger två betydelser, den ena som ett tillstånd hos en person, grupp eller sam-
hälle och den andra som en process för att nå uppsatta mål (Tengland, 2008). 
Utgångpunkten är att personen själv har mål och mening med förändringen 
och därför ska vara delaktig i hela processen, från problemformulering till 
möjliga lösningar och åtgärder. Professionella inom vård och omsorg ska i 
den processen fungera som stöd och möjliggörare (Tengland, 2012). 

 
Hälsopromotion och hälsofrämjande insatser 
Hälsopromotion har historiskt sett sina rötter i hälsoutbildning men har senare 
kommit att utvecklas till att gälla alla insatser som har som mål att förbättra 
hälsan, på alla nivåer från individ- till samhällsnivå (Green, Cross, Woodall 
& Tones, 2019). Begreppet hälsopromotion har diskuterats i relation till be-
greppet hälsofrämjande och det finns ingen konsensus om hur begreppen ska 
användas. Internationellt används begreppet hälsopromotion (health promot-
ion) och innefattar då alla typer av hälsoarbete. I Sverige används båda be-
greppen med variation och beroende på sammanhang (Bringsén & Nilsson 
Lindström, 2019). I föreliggande avhandling görs ingen tydlig distinktion 
mellan begreppen. Båda begreppen kommer att användas, dock kommer häl-
sofrämjande insatser som begrepp att användas när det handlar om insatser 
på individnivå, det som till största del är avhandlingens fokus.    
 



13 

Det är viktigt att skilja på begreppen sjukdomsförebyggande och hälsofräm-
jande, där sjukdomsförebyggande insatser riktar sig mot en specifik sjukdom 
till skillnad från hälsofrämjande insatser som har som mål att förbättra den 
generella hälsan, vilket kan förebygga många olika sjukdomar (Tengland, 
2010). Hälsofrämjande insatser handlar om att skapa förutsättningar för män-
niskor att ta kontroll över sin hälsa och möjlighet att påverka de faktorer som 
bidrar till hälsa. WHO definierar hälsopromotion som ”den process som möj-
liggör för människor att öka kontrollen över, och förbättra, sin hälsa” (WHO, 
1986). Hälsopromotion kan bedrivas på olika nivåer, på samhällsnivå, på reg-
ional och lokal nivå samt på individnivå. På individnivå ligger fokus på indi-
videns förutsättningar för hälsa och insatserna inriktar sig ofta på livsstil och 
levnadsvanor (Bringsén & Nilsson Lindström, 2019).  
 
Enligt Eriksson och Lindström (2008) är hälsopromotion en multidisciplinär 
angelägenhet där hälsa ses som en mänsklig rättighet. De centrala värdeorden 
är, rättvisa, delaktighet och empowerment, begrepp som är relevanta även för 
den salutogena teoribildningen (den salutogena teorin beskrivs utförligare un-
der rubriken Teoretiskt ramverk). Hälsopromotion innefattar en positiv syn 
på hälsa där sociala och personliga resurser tillsammans med fysisk kapacitet 
tas tillvara. Lindström och Eriksson har integrerat WHO:s definition på hälsa 
och hälsopromotion med Antonovskys salutogena teori och definierar hälso-
promotion enligt följande: 
 

”Health promotion is the process of enabling individuals, groups or socie-
ties to increase control over, and to improve their physical, mental, social 
and spiritual health. This could be reached by creating environments and 
societies characterized of clear structures and empowering environments 
where people see themselves as active participating subjects who are able 
to identify their internal and external resources, use and reuse them to re-
alize aspirations, to satisfy needs, to perceive meaningfulness and to 
change or cope with the environment in a health promoting manner” 
(Eriksson & Lindström, 2007). 
 

Hälsofrämjande insatser vid psykossjukdom 

Effekten av att arbeta hälsofrämjande med livsstilsförändringar har utvärde-
rats med skiftande resultat. Happell, Davies och Scott (2012) framhåller att 
hälsofrämjande interventioner till personer med allvarlig psykisk ohälsa har 
gett positiva effekter i form av förändrade levnadsvanor vilket kan främja den 
fysiska hälsan. I en Cochrane-översikt framhåller Tosh, Clifton, Xia och 
White (2014) att det finns svag evidens för att insatser med fokus på fysisk 
hälsa har effekt på den fysiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk 
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ohälsa. Däremot kan en viss effekt ses på den psykiska hälsan efter hälso-
främjande insatser i form av upplevd ökad livskvalitet. Liknande resultat har 
även Wärdig, Foldemo, Hultsjö, Lindström och Bachrach-Lindström (2016) 
kommit fram till i en studie där hälsorelaterad livskvalitet ökade efter en häl-
sofrämjande intervention medan enbart liten förbättring kunde ses på riskfak-
torer för metabolt syndrom (MetS) hos personer med psykossjukdom. Även 
Rönngren, Björk, Audulv, m.fl. (2018) rapporterar om ökad livskvalitet efter 
en hälsofrämjande intervention och där viss förbättring av riskfaktorer för 
MetS kunde ses. Det finns studier som visar på en lägre risk att utveckla hjärt- 
och kärlsjukdomar (Fernández-San-Martín m.fl., 2014; Hjorth m.fl., 2017; 
Smith m.fl., 2007) och studier som beskriver positiva effekter i form av vikt-
nedgång och minskat midjemått efter hälsofrämjande insatser (Bonfioli, 
Berti, Goss, Murano & Burti, 2012; Hjorth, Davidsen, Kilian & 
Skrubbeltrang, 2014).  Andra studier redovisar inga eller begränsade effekter 
av hälsofrämjande insatser på risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Westman 
m.fl., 2019) och på fysisk aktivitet och övervikt (Fraser, Brown, Whiteford & 
Burton, 2018; Krogh, Speyer, Nørgaard, Moltke & Nordentoft, 2014). Beho-
vet av ytterligare studier för att kunna påvisa evidens för att hälsofrämjande 
insatser har effekt på den fysiska hälsan hos personer med allvarlig psykisk 
ohälsa har framhållits (Rönngren, Björk, Audulv, m.fl., 2018; Tosh m.fl., 
2014).  
 
Erfarenheter från personer med psykossjukdom 

Studier som fokuserar på subjektiva upplevelser och erfarenheter från perso-
ner med psykossjukdom av att delta i hälsofrämjande insatser beskriver såväl 
möjligheter som hinder. Att få kunskap om hälsosamma levnadsvanor och 
hur det påverkar hälsan upplevs betydelsefullt för att kunna genomföra för-
ändringar (Roberts & Bailey, 2013; Rönngren, Björk, Haage, Audulv & 
Kristiansen, 2018) och inger hopp om att det går att göra förändringar för att 
förbättra hälsan (Forsberg, Lindqvist, Björkman, Sandlund & Sandman, 
2011). Insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor genomförs ofta som 
gruppaktiviteter, och aspekter som upplevs betydelsefulla i samband med det 
är den sociala gemenskapen och att få ingå i ett sammanhang (Blanner 
Kristiansen m.fl., 2015; Forsberg m.fl., 2011; Jormfeldt, Rask, Brunt, 
Bengtsson & Svedberg, 2012; Roberts & Bailey, 2013). Rönngren, Björk, 
Haage, m.fl. (2018) beskriver erfarenheter av att bli mer socialt aktiva när det 
gavs möjlighet att diskutera hälsa och levnadsvanor samt vara fysiskt aktiva 
tillsammans med andra. I en studie av Park, Foster och Usher (2017) fram-
håller deltagarna att det bästa med att delta i en hälsofrämjande intervention 
var att få vara med i en grupp där det fanns möjlighet att få vänner. Att få dela 
sina erfarenheter med andra med liknande problem och upptäcka att man inte 
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är ensam med sina erfarenheter och upplevelser beskrivs som underlättande 
och skapar en känsla av att känna sig förstådd (Wärdig, Bachrach-Lindström, 
Hultsjö, Lindström & Foldemo, 2015). Forsberg m.fl. (2011) beskriver även 
upplevelsen av ökad närhet och jämlikhet med personalen, när man tillsam-
mans delar med sig av sina erfarenheter. Faktorer som upplevs hindrande vid 
förändring av levnadsvanor är den brist på energi och motivation som sjuk-
domen för med sig (Blanner Kristiansen m.fl., 2015; Verhaeghe, Maeseneer, 
Maes, Heeringen & Annemans, 2013) och bieffekter av medicineringen samt 
sjukhusvistelser (Verhaeghe m.fl., 2013). Sjukdomsrelaterade faktorer till-
sammans med låg självkänsla och dåligt självförtroende samt en negativ atti-
tyd från personalen är hinder som ytterligare kan påverka motivationen för 
levnadsvaneförändringar (Roberts & Bailey, 2011). Personer med psykos-
sjukdom framhåller erfarenheter om vikten av att få stöd när förändring ska 
genomföras, såväl från professionella som av närstående (Blanner 
Kristiansen m.fl., 2015; Park m.fl., 2017; Rönngren, Björk, Haage, m.fl., 
2018; Wärdig m.fl., 2015).  
  
Erfarenheter utifrån sjuksköterskans perspektiv 

Studier har visat att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård anser det betydel-
sefullt, och att det är en del av deras ansvar, att arbeta hälsofrämjande i syfte 
att främja fysisk hälsa (Happell, Scott, Platania-Phung & Nankivell, 2012; 
Verhaeghe m.fl., 2013), och att de generellt sett har en positiv attityd till att 
arbeta med hälsofrämjande insatser gentemot personer med psykossjukdom 
(Knight, Bolton & Kopeski, 2017; Robson & Haddad, 2012). Dock verkar 
det finnas en ambivalens hos sjuksköterskor om vem som bör ha ansvaret för 
den psykiska hälsan och de hälsofrämjande insatserna för personer med psy-
kisk ohälsa (Knight m.fl., 2017; Wynaden m.fl., 2016). En del sjuksköterskor 
har uppfattningen att det är läkarens uppgift att uppmärksamma ohälsosamma 
levnadsvanor och att ge råd om levnadvaneförändringar (Happell, Scott, 
m.fl., 2012). Lerbæk, Jørgensen, Aagaard, Nordgaard och Buus (2019) påta-
lar att det finns negativa attityder bland vårdpersonal som påverkar möjlig-
heten till hälsofrämjande insatser inom psykiatrisk vård. I deras studie beskri-
ver till exempel vårdpersonal att personer med psykossjukdom är svåra att 
motivera och att de ofta motsätter sig hälsofrämjande insatser. De utrycker 
vidare att den psykiska ohälsan ofta är så allvarlig att hälsofrämjande inter-
ventioner inte gör någon nytta (Lerbæk m.fl., 2019). I en studie av Happell, 
Platania-Phung och Scott (2014) beskrivs det dock en mer positiv attityd där 
sjuksköterskor anser att det är deras uppgift att fokusera även på den fysiska 
hälsan och att patienterna har rätt att få vård för fysisk ohälsa inom psykiatrisk 
vård. Brist på tid och resurser (Blanner Kristiansen m.fl., 2015; Verhaeghe 
m.fl., 2013) samt bristande kontinuitet och uppföljning (Happell, Scott, 
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Nankivell & Platania-Phung, 2013) är faktorer som upplevs hindrande av 
sjuksköterskor vid hälsofrämjande insatser. Sjuksköterskor kan också upp-
leva att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens att stödja patienter i 
förändring av levnadsvanor när det handlar om fysisk hälsa (Blanner 
Kristiansen m.fl., 2015; Hennessy & Cocoman, 2018) och upplever att de inte 
får tillräckligt med stöd inom sin yrkesroll att öka sin kunskap (Hennessy & 
Cocoman, 2018). Trots att det finns en del barriärer för att arbeta med hälso-
främjande insatser så framhålls sjuksköterskan ha en framträdande roll för att 
främja hälsosamma levnadsvanor inom psykiatrisk vård (Knight, Bolton, 
Coakley, Kopeski & Slifka, 2015; Wynaden m.fl., 2016).  

Beskrivning av en hälsofrämjande intervention för 
personer med psykossjukdom, LIV-projektet 

I detta avsnitt kommer ett projekt med ett hälsofrämjande fokus att beskrivas 
som har relevans för föreliggande avhandling då deltagare och material till 
avhandlingens delstudier delvis är inhämtat från projektet.  

LIV-projektet, en individanpassad levnadsvaneintervention för personer med 
psykossjukdom, startades i Halland 2012 med syftet att främja fysisk hälsa 
och hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Projektet 
var ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Hallands kommuner och 
Region Halland. I projektet inkluderades fyra psykiatriska öppenvårdsmot-
tagningar från två olika regioner. Tre av mottagningarna inkluderades i en 
interventionsgrupp och en mottagning i en kontrollgrupp. Interventionen rik-
tade sig till både personal och patienter inom regional- och kommunal psyki-
atrisk vård och pågick mellan 2013 och 2017. Datainsamling utfördes före 
interventionens start och följdes upp efter 6, 12, 18 och 24 månader. Datain-
samlingen för LIV-projektet omfattade sociodemografiska data, enkäter, 
självskattningsinstrument, kliniska mått, blodprover samt intervjuer. Inter-
ventionen bestod av individuella hälsosamtal och hälsoutbildning i grupp som 
fokuserade på hälsorelaterade levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, kostvanor 
samt tobaks- och alkoholkonsumtion. Interventionen kommer i stora drag att 
beskrivas nedan och för en mer detaljerad beskrivning hänvisas till 
Blomqvist, Ivarsson, Carlsson, Sandgren och Jormfeldt (2019).  

Före interventionens start blev sjuksköterskor från de psykiatriska öppen-
vårdsmottagningarna och personal från kommunens boendestöd inbjudna att 
delta i en tvådagarsutbildning för att få kunskap och färdigheter i hälsoråd-
givning för att kunna tillhandahålla interventionen. Utbildningen innehöll in-
formation om kostrådgivning, rådgivning om fysisk aktivitet, alkohol- och 
tobaksprevention samt hälsoutbildning i grupp. Ett annat inslag var utbildning 
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i metoden motiverande samtal (MI), vilket är en personcentrerad samtalsme-
tod som kan användas för att stärka och stödja personens egen motivation till 
förändring (Miller & Rollnick, 2013). Sjuksköterskorna som deltog i inter-
ventionen erhöll en manual som beskrev interventionen och hur den skulle 
genomföras. Dessutom fanns det möjlighet att få såväl individuell som grupp-
baserad vägledning och stöd av projektgruppen för LIV-projektet under tiden 
interventionen pågick. 
 
Individuella hälsosamtal 
De individuella hälsosamtalen genomfördes av sjuksköterskor och bestod av 
fyra tillfällen, om cirka 60 minuter, varannan vecka. Syftet var att tillsam-
mans med patienten utröna och få kunskap om patientens hälsa och levnads-
vanor för att tillsammans kunna utforma en intervention som var anpassad 
utifrån varje persons behov och önskemål. Vid hälsosamtalen diskuterades 
även resultaten från blodprover och kliniska mått tillsammans med patienten. 
Patienterna fick besluta om de ville ha stöd i att genomföra någon levnads-
vaneförändring och i så fall välja vilken förändring som kändes mest betydel-
sefull för dem. Utifrån patientens önskemål utformades sedan interventionen, 
vilket innebär att patienterna har fått olika delar av interventionen utifrån sina 
specifika behov och önskemål, såsom rådgivning om kost och fysisk aktivitet 
samt alkohol- och tobaksprevention. Det fanns även möjlighet att få fysisk 
aktivitet på recept (FaR) för att främja den fysiska aktiviteten.  
 
Hälsoutbildning i grupp 
Utöver de individuella hälsosamtalen blev deltagarna erbjudna att delta i en 
hälsoutbildning i grupp, som bestod av sex tillfällen om cirka 120 minuter, 
varannan vecka. Sjuksköterskor från den inkluderade öppenvårdsmottag-
ningen tillsammans med personal från kommunens boendestöd ledde hälso-
utbildningen i grupp.  Hälsoutbildningen hade ett hälsofrämjande fokus och 
utformades utifrån kursmaterialet ”Ett sundare liv” (Eli Lilly Sweden, 2005), 
och bestod av samtal om hälsa, levnadsvanor och dagliga rutiner såsom häl-
sosam kost, fysisk aktivitet och råd om hur man lever ett aktivt vardagsliv. 
Deltagarna fick arbetsmaterial relaterat till kursmaterialet och en kokbok för 
att kunna laga lätt, hälsosam mat hemma. Alla deltagarna fick också erbju-
dande om en stegräknare. Hälsogruppen syftade till att, utöver ökad kunskap 
om hälsosamma levnadsvanor, ge stöd i genomförande, hantering och bibe-
hållande av levnadsvaneförändringar. 
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Teoretiskt ramverk 

Salutogenes  
Den salutogena teorin grundad av Antonovsky (1987) ger ingen tydlig defi-
nition av hälsa utan fokuserar istället på vad som skapar hälsa, det vill säga 
hälsans bestämningsfaktorer. Till skillnad från det patogena synsättet, där 
sjukdomen är i fokus, fokuserar salutogenes på det friska och på resurser som 
människor har, såväl individuella resurser som resurser i omgivningen. Uti-
från ett salutogent perspektiv är det viktigt att fokusera på människors egna 
livsberättelser och inte bara på sjukdomen (Antonovsky, 1987). Med hälsa 
som utgångspunkt ses människan som en del i ett större sammanhang som 
ständigt interagerar med sin omgivning. Vidare ses världen som ständigt för-
änderlig och människan behöver förhålla sig till och hantera dessa föränd-
ringar för att uppleva hälsa. Antonovsky beskriver hälsa som en process där 
människan ständigt utsätts för förändringar och händelser som han benämner 
som stressorer och det avgörande för hälsan är hur dessa stressorer hanteras. 
Hälsa som process innebär att människan befinner sig på ett hälsokontinuum 
där mer eller mindre hälsa upplevs. När vi utsätts för stressorer i livet rör vi 
oss på detta kontinuum, mot mer eller mindre hälsa beroende på om stresso-
rerna gör oss sjuka eller om vi lyckas mobilisera kraft att hantera dem 
(Antonovsky, 1979). I den salutogena teorin ligger fokus på vad det är som 
gör att människan rör sig mot hälsa. Antonovsky (1987) använde floden som 
en metafor för att beskriva utvecklingen mot hälsa enligt den salutogena teo-
rin där människan simmar i floden, ibland i stilla vatten och ibland i höga 
vågor och frågan blir då vad det är som formar vår förmåga att simma i livets 
flod.   
 
Två nyckelbegrepp inom den salutogena teorin är känsla av sammanhang 
(SOC)1 och generella motståndsresurser (GMR) som är viktiga faktorer för 
att utveckla och upprätthålla hälsa. Känsla av sammanhang kan beskrivas 

                                                      
1 I föreliggande avhandling kommer känsla av sammanhang eller den engelska förkortningen 
SOC (Sense of Coherence) att användas eftersom den svenska förkortningen KASAM även är 
namnet på en stridsmissil (Eriksson, 2015).  



19 

som en livsorientering, ett sätt att se på livet som sammanhängande, struktu-
rerat och meningsfullt. Det handlar om ett sätt att tänka och vara, och om tillit 
till sin egen förmåga att identifiera och använda såväl inre som yttre resurser 
på ett sätt som främjar hälsa (Eriksson & Lindström, 2006). Enligt 
Antonovsky (1987) består känsla av sammanhang av tre dimensioner: begrip-
lighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är den kognitiva di-
mensionen och handlar om att inre och yttre stimuli som människan utsätts 
för upplevs som tydliga, ordnade och begripliga. Hanterbarhet är den bete-
endemässiga dimensionen och handlar om upplevelsen av att ha resurser att 
möta de krav som ställs i livet. Meningsfullhet är den motiverande dimens-
ionen och handlar om känslan av att livet har en mening och således är värt 
att satsa engagemang i (Antonovsky, 1987). För att kunna utveckla en stark 
SOC är de generella motståndsresurserna viktiga och de kan vara av olika 
karaktär, exempelvis fysiska, biokemiska, materiella, kognitiva, emotionella, 
personliga, relationella och kulturella. De generella motståndsresurserna kan 
finnas hos personen själv, i en grupp eller i samhället. Exempel på olika GMR 
kan vara kunskap, pengar, självkänsla, socialt stöd, traditioner, religion och 
sund livsstil (Antonovsky, 1979). Dock är en förutsättning för att kunna an-
vände de resurser som finns tillgängliga att personen kan identifiera dem. En-
ligt Antonovsky kan de generella motståndsresurserna skapa livserfarenheter 
som präglas av stabilitet och entydighet, balans mellan över- och understimu-
lering samt delaktighet i avgörande beslut, livserfarenheter som bidrar till ut-
vecklingen av SOC (Idan, Eriksson & Al-Yagon, 2017). De generella mot-
ståndsresurserna har betydelse för förutsättningarna att göra hälsosamma val 
och motsatt gäller om det istället finns bristande resurser, så kallade generella 
motståndsbrister, då det kan innebära svårigheter att hantera livshändelser 
och förändringar (Eriksson, 2015).  

 
Samband mellan SOC, GMR och hälsa 

Forskning visar att det finns ett samband mellan SOC och hälsa, framförallt 
när det gäller självskattad hälsa och livskvalitet. Ju starkare SOC desto bättre 
upplevd hälsa och sambandet ses tydligast när det gäller mental hälsa 
(Eriksson, 2007). I en studie av Eriksson och Lindström (2006) beskrivs att 
personer med stark SOC rapporterar mindre symtom på psykisk ohälsa. En 
stark SOC har även visat sig vara skyddande mot depression (Eriksson & 
Lindström, 2006; Skärsater, Langius, Ågren, Häggstrom & Dencker, 2005). 
När det gäller fysisk ohälsa är sambandet svagare. Däremot verkar det som 
att en stark SOC har betydelse för hur personen hanterar stress, anpassar sig 
till och accepterar den nya livssituation som en långvarig sjukdom kan med-
föra (Eriksson, 2015). Vidare är sambandet mellan en stark SOC och upplevd 
livskvalitet väl beskrivet vid olika fysiska sjukdomstillstånd (Eriksson & 
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Lindström, 2007) och även hos personer med psykossjukdom (Gassmann, 
Christ, Lampert & Berger, 2013). Antonovsky (1987) beskriver sunda lev-
nadsvanor som en GMR som kan förebygga ohälsa och bygga upp en stark 
SOC. Sambandet kan också ses åt andra hållet där en stark SOC kan påverka 
hälsobeteende i en positiv riktning (Posadzki, Stockl, Musonda & Tsouroufli, 
2010). Studier har visat på att SOC har betydelse för val av levnadsvanor hos 
befolkningen (Ochiai, Daitou & Aoki, 2012; Wainwright m.fl., 2007). Perso-
ner med en stark SOC har visat sig röka mindre, vara mer fysiska aktiva och 
göra mer hälsosamma kostval än personer med svag SOC (Wainwright m.fl., 
2007). Ochiai m.fl. (2012) beskriver liknande resultat där kvinnor med en 
stark SOC var mer fysiskt aktiva och hade en hälsosammare kost än de med 
svag SOC, dock sågs detta samband inte hos män. Även i relation till speci-
fika sjukdomar såsom diabetes (Ahola m.fl., 2012; Nilsen, Bakke, Rohde & 
Gallefoss, 2015) och hjärt- och kärlsjukdomar (Silarova m.fl., 2014) har en 
stark SOC betydelse för hälsosamma levnadsvanor. En stark SOC har således 
betydelse för hälsa och hälsosamma levnadsvanor och det finns forskning, 
om än något begränsad hittills, om olika interventioner som kan stärka SOC 
hos personer med allvarligare psykisk ohälsa (Forsberg, Björkman, Sandman 
& Sandlund, 2010; Langeland m.fl., 2006). Det finns dock få studier som 
undersökt SOC i relation till levnadsvanor och förändring av levnadsvanor 
relaterat till psykossjukdom. 

 
Personcentrering  
För att förstå vad personcentrerad vård innebär behöver man förstå den per-
sonfilosofi och etik som personcentrerad vård utgår från. Jag kommer här att 
beskriva reflektioner runt person- och patientbegreppet, personcentrering 
som ett förhållningssätt och vilken relevans det har för personcentrerad vård.  
En utgångspunkt för att förstå personcentrering som ett förhållningssätt är att 
utgå ifrån Ricoeurs tankar om etikens innebörd. Han beskriver etikens inne-
börd som ”en strävan efter det goda livet med och för andra i rättvisa institut-
ioner”, det som han kallar sin ”lilla etik” och som är influerad av Aristoteles 
dygdetik (Ricoeur, 1994). I denna mening ligger också betydelsen av hur 
Ricoeur ser på personbegreppet och dess tre olika komponenter av vad och 
vem en person är. ”Strävan efter det goda livet” kan förstås som att människan 
alltid har en strävan efter att leva gott, att livet ska kännas värdefullt och för 
att uppnå detta är känslan av självuppskattning viktig. ”Med och för andra” 
belyser vikten av att man är en person i relation med andra och att relationen 
ska bygga på ömsesidig dialog och vänskap. Vänskapen kan ses som en för-
utsättning för att personen ska träda fram eller för att låna Ricoeurs uttryck: 
”för att se en själv som en annan”. Om vänskapen handlar om ett ”ansikte mot 
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ansikte” så handlar ”rättvisa institutioner” om jämlikhet i ett vidare samman-
hang där fler personer inkluderas och där strävan är rättvisa för envar. Alla 
dessa tre komponenter är relaterade till varandra och utgör en förståelse för 
komplexiteten i personbegreppet (Ricoeur, 2011).  
 
 
Grundstenarna i personcentrerad vård så som det beskrivs enligt Ekman m.fl. 
(2011) är berättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Personcentrerad 
vård innebär att utgå från personens livsvärld och se människan bortom dia-
gnosen och bygger på ett partnerskap mellan patienten och professionella vår-
dare med utgångspunkt i patientens berättelse som sedan ska ligga till grund 
för den gemensamma vårdplanen (Ekman m.fl., 2014). Att se personen bor-
tom diagnosen handlar om att se mer än sjukdomen och att se personen som 
en människa med förnuft, känslor och behov (Ekman m.fl., 2011). En av sjuk-
vårdens stora utmaningar är att gå från att bemöta en person som ett objekt 
till att möta varje person som ett subjekt. Denna förskjutning från idem, vad 
en patient är, till ipse, vem en person är, är en förutsättning för personcentre-
rad vård och för det krävs att berättelserna om vem en själv är får en större 
plats än beskrivningen av vad en själv är. En berättelse innefattar så mycket 
mer än vad en beskrivning gör, i en berättelse träder en persons hela livsvärld 
fram, vilka mål och önskningar personen har, vilka värden i livet som är be-
tydelsefulla och vilka relationer omkring en som också utgör en del av självet 
(Kristensson Uggla, 2014). Att lyssna på vad en person har att berätta kan 
skapa en förståelse och därmed ett erkännande av den andra som en unik per-
son med sin egen livshistoria (Dahlberg & Ekman, 2017). Att vara patient är 
en roll medan att vara en person handlar om hela ens identitet. Patienten kan 
kännas igen och beskrivas utifrån symtom och diagnoser men för att känna 
en person måste personen knytas till en levnadshistoria (Kristensson Uggla, 
2014). Detta betyder dock inte att en person ibland kan vara en patient men 
att det är viktigt att se vem personen är bortom patientrollen. En patient är 
alltid också en person även inom sjukvårdens väggar.  
 
Ricoeur (2011) ser på människan som kapabel, det som han benämner ”homo 
capax”, utifrån fyra olika sätt: någon som har förmåga att tala, handla, berätta 
och ta ansvar. Det handlar om att erkänna människan som en kapabel person 
med förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Ricoeur framhåller vidare att 
samtidigt som människan är handlande är hon också lidande och att det är en 
ständig dialektisk rörelse mellan dessa två tillstånd. Människan är sårbar sam-
tidigt som hon är kapabel och det är detta som betecknar oss som människor, 
som gör oss mänskliga och som gör att vi kan agera och göra kloka bedöm-
ningar utifrån vår praktiska visdom (Ricoeur, 2011). Inom personcentrerad 
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vård är partnerskap en viktig del och först när vårdpersonal erkänner patien-
ten som en kapabel person med förmågor kan det bli ett ömsesidigt delande 
och fullvärdigt partnerskap där både patienten och personal delar information 
(Ekman m.fl., 2014). Den tredje komponenten i personcentrerad vård är 
dokumentationen som kan ses som ett sätt att säkra patientberättelsen genom 
att en överenskommelse mellan personal och patient formuleras. Denna doku-
mentation har till uppgift att säkerställa den gemensamt planerade vården och 
underlätta partnerskapet. Patientberättelsen, partnerskapet och dokumentat-
ionen förstärker varandra i ett triangulärt förhållande (Ekman m.fl., 2014).  
  
En modell av betydelse för personcentrering på samhällsnivå är Nussbaums 
(2013) förmågemodell, vilken grundar sig i att det ska finnas en grundläg-
gande social rättvisa för var och en och som lyfter fram människans förmåga. 
Förmågemodellen inriktar sig på etiska frågeställningar om vad som är vär-
defullt för var och en och vilka förmågor som ska främjas för att livet ska 
kännas värdefullt. Centralt i denna modell är frågan ”vad kan var och en göra 
och vara” där en persons möjligheter till valfrihet är i fokus. Förmågorna de-
las upp i inre förmågor, kombinerade förmågor och basala förmågor. Inre för-
mågor är en persons inlärda egenskaper och förmågor, de kombinerade för-
mågorna är en persons inre förmågor tillsammans med de valmöjligheter som 
finns i en persons specifika omgivning medan basala förmågor handlar om de 
förmågor man föds med som kan möjliggöra utveckling av de inre för-
mågorna senare i livet. Nussbaum (2013) menar att för att det ska skapas rätt-
visa måste alla människor inkluderas och behandlas med värdighet och som 
jämlikar. På en global samhällsnivå menar hon att det finns områden som är 
så centrala att man inte kan leva ett människovärdigt liv utan dem. Dessa om-
råden är starkt relaterade till människans valfrihet och utan den friheten har 
inte människan tillgång till sin fulla förmåga. Nussbaum lyfter fram tio cen-
trala förmågor som kan ses som en förutsättning för att leva ett människovär-
digt liv. De tio förmågorna är: 1) att kunna leva en normal livslängd och inte 
dö i förtid, 2) att ha fysisk hälsa, 3) att känna kroppslig integritet, 4) att kunna 
använda sina sinnen, sin fantasi, tanke och sitt förnuft, 5) att kunna ha känslor, 
6) möjlighet till praktiskt förnuft, 7) att känna samhörighet med andra, 8) att 
kunna leva med respekt för andra arter, 9) möjlighet till lek och fritidsaktivi-
teter och 10) att kunna ha kontroll över den egna miljön, såväl politiskt som 
materiellt. För att uppnå social rättvisa ska människor hjälpas att komma över 
åtminstone en tröskelnivå av dessa centrala förmågor. Var den tröskelnivån 
ska ligga måste specificeras av varje enskilt samhälle eller land med hänsyn 
till traditioner, kultur och historisk bakgrund (Nussbaum, 2013). 
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Relationen mellan salutogenes och person-
centrerad vård 
 
Salutogenes kan beskrivas som ett paraplybegrepp som kan innefatta många 
olika teorier, modeller och begrepp med salutogena inslag. Det gemensamma 
för dessa teorier, modeller och begrepp är att de har fokus på människors re-
surser och färdigheter snarare än brister och problem. Personcentrering är ett 
begrepp relevant för omvårdnad som skulle kunna ha sin plats under det sa-
lutogena paraplyet. Den största likheten mellan salutogenes och personcen-
trerad vård är det resursorienterade synsättet på människan som kapabel med 
färdigheter och förmågor. Människans egen berättelse om sin livshistoria är 
en central utgångspunkt såväl inom den salutogena teorin som inom person-
centrerad vård. Antonovsky framhåller att människan verkar i interaktion 
med det omgivande samhället och på liknande sätt beskrivs personen inom 
personcentrerad vård som en person i relation till andra.    
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Motiv för avhandlingen 

I föreskrifter och riktlinjer framhålls att hälso- och sjukvårdspersonal ska ar-
beta med hälsofrämjande insatser med syfte att förbättra hälsan och främja 
hälsosamma levnadsvanor. Personer med psykossjukdom har högre risk att 
drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt 
och riskerar därmed att dö i förtid. Sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har 
en central uppgift att inte enbart förbättra den psykiska hälsan utan även den 
fysiska hälsan hos personer med psykossjukdom. Tidigare forskning visar att 
hälsofrämjande insatser kan främja hälsan och hälsosamma levnadsvanor 
samt öka livskvalitén hos personer med psykossjukdom. Dock behövs det 
mer forskning om aspekter som kan vara främjande vid insatser med fokus 
på förändring av levnadsvanor för att främja hälsosamma levnadsvanor. Vid 
planering av hälsofrämjande insatser är det viktigt att utgå från personens 
önskemål om förändring och att anpassa insatserna utifrån personens berät-
telse om sin livshistoria och sin livssituation. Förändring är en personlig pro-
cess som påverkas av personens omgivningsfaktorer. Utifrån ett salutogent 
perspektiv bör personens resurser, såväl personliga som resurser i omgiv-
ningen, tas tillvara när förändring av levnadsvanor planeras och genomförs. 
För att kunna främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor inom psykiatrisk 
vård krävs dels kunskap om vilka levnadsvanor som påverkar hälsan, dels 
förståelse om vilka aspekter som påverkar möjligheten till förändring. Därför 
är det viktigt att utforska hur hälsan och levnadsvanorna ser ut för personer 
med psykossjukdom och vilka erfarenheter som finns av förändring av lev-
nadsvanor samt vilka aspekter som främjar möjligheten till förändring av lev-
nadsvanor.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska hälsorelaterade 
levnadsvanor och upplevd hälsa, samt erfarenheter av förändring av levnads-
vanor och främjande aspekter för förändring, hos personer med psykossjuk-
dom. 

Syftet med respektive delstudie var: 

 
I. Att kartlägga hälsorelaterade levnadsvanor och upplevd 

hälsa hos personer med psykossjukdom samt att undersöka 
könsskillnader och skillnader utifrån känsla av samman-
hang. 

II. Att belysa innebörden av den levda erfarenheten av föränd-
ring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. 

III. Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av aspekter som 
främjar fysisk hälsa och stödjer hälsosamma levnadsvanor 
för personer med psykossjukdom.   

IV. Att undersöka hälsorelaterade förändringar efter en hälso-
främjande levnadsvaneintervention hos personer med psy-
kossjukdom, och om känsla av sammanhang, kön, år inom 
psykiatrisk vård och deltagande i hälsogrupp, hade något 
samband med förändringen.   
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Metod  

Design 
I denna avhandling har både kvalitativ och kvantitativ design använts för att 
beskriva såväl hur levnadsvanorna ser ut, som erfarenheter och upplevelser i 
samband med förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. 
Olika vetenskapsteoretiska perspektiv har således varit relevanta för olika de-
lar i avhandlingen, dels positivism med sina rötter från den naturvetenskap-
liga teorin, dels hermeneutik från den humanvetenskapliga teorin (Andersson, 
2014). Dessa vetenskapsteoretiska inriktningar har sin grund i olika ontolo-
giska och epistemologiska utgångspunkter och antaganden som påverkar hur 
man ser på varandet i världen, och på kunskapsutveckling. Den amerikanske 
vetenskapsfilosofen Kuhn menade att det finns olika sätt att se på världen 
inom olika paradigm, och därför går det inte att säga att ett paradigm skulle 
vara överlägset ett annat (Kuhn & Hacking, 2012). Inom ett paradigm kan 
också olika tolkningar och tillämpningar göras av olika forskare, vilket inne-
bär att antalet möjliga strategier ökar och därmed även chanserna till framsteg 
inom forskningen (Chalmers, 2013). Med denna syn på vetenskap kan man 
hävda att flera olika vetenskapsteorier behövs för att kunna beskriva, förklara 
och förstå olika fenomen. Ricoeur var en framträdande talesman för detta 
synsätt och försökte under sin livsgärning bygga broar mellan olika veten-
skapsteoretiska perspektiv (Ricoeur, 2011). Ricoeur (1993) ifrågasatte upp-
delningen av naturvetenskapens förklaring och humanvetenskapens förstå-
else som två skilda kunskapsområden utan menade att de är relaterade till 
varandra. Människans värld består av både fysiska och sociala fenomen som 
ömsesidigt påverkar varandra, vilket gör att vi som forskare behöver söka 
både förklaring och förståelse av olika mänskliga fenomen. Det finns inget 
ontologiskt eller epistemologiskt motsatsförhållande mellan att förklara och 
att förstå, utan det handlar om en dialektik dem emellan i en process (Ricoeur, 
1993). I denna avhandling har strävan varit att röra mig mellan de kvantitativa 
och kvalitativa resultaten för att, som Ricoeur framhåller, få förståelse via 
förklaringen och att genom förståelsen kunna fullborda förklaringen 
(Ricoeur, 1993).   
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Tabell 1. Översikt av delstudie I–IV 
Delstu-
die 

Design Syfte Deltagare Datainsamling  Analysmetod 

I Kvantitativ 
Beskrivande 

Att kartlägga hälsorelate-
rade levnadsvanor och 
upplevd hälsa hos perso-
ner med psykossjukdom, 
samt att undersöka köns-
skillnader och skillnader 
utifrån känsla av sam-
manhang. 

65 personer 
med psykos-
sjukdom 
från fyra psy-
kiatriska mot-
tagningar,  
39 män 
26 kvinnor 

Folkhälsoenkä-
ten (fysisk akti-
vitet, kost, alko-
hol och rök-
ning), 
SOC13, EQ-5D, 
BMI 
 

Beskrivande 
och jämfö-
rande statistik  

II Kvalitativ 
Beskrivande  
Tolkande 

Att belysa innebörden av 
den levda erfarenheten 
av förändring av levnads-
vanor hos personer med 
psykossjukdom. 

10 personer 
med psykos-
sjukdom, 
7 män 
3 kvinnor 

Individuella nar-
rativa intervjuer 

Fenomenolo-
gisk hermene-
utisk metod 

III Kvalitativ 
Beskrivande 

Att beskriva sjuksköters-
kors erfarenheter av 
aspekter som främjar fy-
sisk hälsa och stödjer häl-
sosamma levnadsvanor 
för personer med psykos-
sjukdom.   

15 sjukskö-
terskor från 
psykiatriska 
mottagningar, 
5 män 
10 kvinnor 

Individuella se-
mistrukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ in-
nehållsanalys 

IV Kvantitativ 
Explorativ 

Att undersöka hälsorela-
terade förändringar efter 
en hälsofrämjande lev-
nadsvaneintervention hos 
personer med psykossjuk-
dom, och om känsla av 
sammanhang, kön, år 
inom psykiatrisk vård och 
deltagande i hälsogrupp 
hade något samband med 
förändringen. 

54 personer 
med psykos-
sjukdom från 
tre psykia-
triska mottag-
ningar som 
deltagit i en 
levnadsvane-
intervention, 
35 män 
19 kvinnor 

Folkhälsoenkä-
ten (fysisk akti-
vitet), SOC13, 
EQVAS, SAD, 
Apo-kvot 

Flernivåanalys 

 

Avhandlingens kontext 
Avhandlingens kontext är psykiatrisk öppenvård som riktar sig till personer 
med psykossjukdom. Föreliggande avhandling utgår delvis ifrån LIV-pro-
jektet då data till de kvantitativa studierna är inhämtade från LIV-projektets 
datainsamling och tillgång till informanter till delstudie II har givits via inter-
ventionen. Avsikten med denna avhandling var dock att beskriva erfarenheter 
och upplevelser i samband med förändring av levnadsvanor, vilket delvis var 
relaterat till interventionen men främst relaterat till erfarenheter och upple-
velser av förändring av levnadsvanor mer generellt (delstudie II och III). 
Ytterligare en avsikt var att beskriva hälsorelaterade hälsovanor hos personer 
med psykossjukdom (delstudie I) och slutligen att undersöka förändring efter 
interventionen (delstudie IV). Således är delstudie I och II endast delvis re-
laterat till interventionen, delstudie III inte alls, medan delstudie IV direkt 
kan relateras till interventionen. 
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Urval 
Urvalet för delstudie I, II och IV i avhandlingen utgår från urvalet för inklu-
dering i LIV-projektet. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara mel-
lan 18 och 65 år, att de skulle ha diagnosen schizofrenispektrumsyndrom eller 
annan psykossjukdom (APA, 2013) och ha en etablerad kontakt med någon 
av de psykiatriska öppenvårdsmottagningar som ingick i LIV-projektet. Ett 
exklusionskriterium var om de var inneliggande på sjukhus vid starten av in-
terventionen. Efter utskrivning var de dock välkomna att delta utifrån inklus-
ionskriterierna. De patienter som uppfyllde inklusionskriterierna fick muntlig 
och skriftlig information om studien av en sjuksköterska som arbetade på 
mottagningen, i samband med planerat besök på den psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen. Skriftligt informerat samtycke inhämtades från de pati-
enter som ville delta i LIV-projektet. Av 310 personer som uppfyllde kriteri-
erna och blev tillfrågade att delta var det 81 som lämnade sitt samtycke till att 
delta. Några anledningar som de tillfrågade angav som skäl till att inte delta 
var: det kändes inte viktigt, det önskades ingen livsstilsförändring, försämrat 
mående, hade inte tid, orkeslöshet eller för många enkäter att fylla i. Två per-
soner var över 65 år men önskade delta och uppfyllde för övrigt kriterierna 
och inkluderades därför. Av de 81 som lämnade samtycke ingick 66 personer 
i interventionsgruppen och 15 personer i en kontrollgrupp (Figur 2). 

För delstudie I gjordes urvalet utifrån de 81 personer som tackat ja att delta 
i LIV-projektet. Sexton personer exkluderades som inte hade fyllt i enkäten 
och därmed inte hade några data före interventionen som kunde användas för 
analys. Delstudie II bestod av ett urval baserat på de personer som ingick i 
interventionsgruppen då ett kriterium var att ha deltagit i hälsoutbildning i 
grupp. Informationsbrev skickades ut till vårdpersonal på de mottagningar 
som ingick i interventionen för vidare distribution till personer som deltagit i 
hälsoutbildningen, med frågan om de ville delta i en intervju. Vid samtycke 
kontaktades deltagaren av mig för att ge mer information om studien och be-
stämma tid och plats för intervjun. Elva personer tackade initialt ja, en person 
uteblev från intervjun och därmed deltog slutligen tio personer i intervjun. 
För delstudie IV gjordes urvalet utifrån de 66 som tackat ja att delta i inter-
ventionen. Tolv personer exkluderades på grund av att de inte hade deltagit 
alls i projektet eller inte hade fått någon del av interventionen. Således är 
delstudie IV baserad på 54 personer (Figur 2).  
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Figur 2. Flödesschema över urval för delstudie I, II och IV. 

 

Urvalet för delstudie III bestod av 15 sjuksköterskor från sju psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar i två olika regioner i södra Sverige. Först togs kon-
takt med klinikchefer och chefer för respektive mottagning för information 
och för att få tillstånd att fråga sjuksköterskor om deltagande i studien. I nästa 
steg frågade mottagningschefen sjuksköterskor på respektive mottagning om 
deltagande i studien. Vid samtycke kontaktades sjuksköterskorna för mer in-
formation om studien och tid för intervju bestämdes. Tre av sjuksköterskorna 
rekryterades via andra sjuksköterskor som deltagit i intervjun och därefter 
informerat andra om möjligheten att delta i en intervju, så kallat snöbollsurval 
(Polit & Beck, 2012). Vid intervjutillfället gavs återigen information om stu-
dien och samtycke inhämtades.  
 
 
Datainsamling 
I delstudie I och IV som har en kvantitativ design har datainsamlingen skett 
genom enkäter, mätinstrument, kliniska mått och blodprov, och för delstudie 
II och III som har en kvalitativ design har data samlats in genom intervjuer.  
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81 
personer 
accept-
erade
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66 personer 
accepterade 
deltagande i 
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gruppen
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Delstudie I 
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Delstudie II 
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Delstudie IV 
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Enkät och mätinstrument (delstudie I och IV) 

Enkäten som användes i LIV-projektet och som ligger till grund för datain-
samlingen för delstudie I och IV består dels av frågor från den nationella 
folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsomyndigheten, 2009), dels 
av olika mätinstrument i form av skattningsskalor för att mäta olika aspekter 
av hälsa. Enkäterna distribuerades till deltagarna via deras kontaktsjukskö-
terska på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen innan interventionens 
start och efter 12 och 24 månader. Deltagarna erbjöds stöd att fylla i enkäten 
av kontaktsjuksköterskan alternativt av personal från boendestöd. Folkhälso-
enkäten ”Hälsa på lika villkor” är en nationell undersökning som genomförs 
av Folkhälsomyndigheten i syfte att få en övergripande bild av hälsa och lev-
nadsvanor hos befolkningen samt för att kunna följa utvecklingen avseende 
livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Tidigare har undersök-
ningen skett årligen men från och med 2016 genomförs den vartannat år. Re-
sultatet från folkhälsoenkäten redovisas i rapporten ”Folkhälsan i Sverige” 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Till den här avhandlingen har sociodemo-
grafiska fakta, självskattning av fysisk aktivitet, kostvanor, alkohol- och to-
bakskonsumtion inhämtats från folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Öv-
riga mätinstrument som ingick i enkäten som använts i den här avhandlingen 
för att få en uppfattning om den självskattade hälsan är SOC13 och EQ-5D. 

Självskattning av levnadsvanorna: fysisk aktivitet, kostvanor, alkohol- 
och tobaksvanor (delstudie I och IV) 
I folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ingår två stycken självskattningar 
av fysisk aktivitet som utgår från International Physical Activity Quest-
ionnaire (2005). En av självskattningarna avser att mäta intensitet och med 
fyra svarsalternativ besvaras frågan ”Hur mycket har du rört och ansträngt 
dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna?” (delstudie I och 
IV). Den andra självskattningen mäter frekvens och består av fem svarsalter-
nativ som besvarar frågan ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt mått-
ligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?” (delstudie I).   
 
Frågor om kostvanor handlar i folkhälsoenkäten om hur ofta grönsaker och 
rotfrukter respektive frukt och bär konsumeras och besvaras genom en sjugra-
dig skala från tre gånger per dag eller oftare till några gånger per månad eller 
aldrig (delstudie I). Frågor i folkhälsoenkäten som berör alkoholvanor utgår 
ifrån Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (WHO, 2001). AU-
DIT består av tio frågor varav tre av dem har använts i folkhälsoenkäten. I 
delstudie I har frågan ”Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 
månaderna” använts. Frågan besvaras på en femgradig skala, från fem gånger 
per vecka till aldrig. Frågan ”Röker du dagligen?” med svarsalternativen ja 
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eller nej har använts för att undersöka förekomsten av regelbunden rökning 
(delstudie I). 

SOC 13 (delstudie I och IV) 
För att mäta känsla av sammanhang har ett självskattningsformulär, SOC 13, 
(Antonovsky, 1987) använts. SOC-formuläret utformades från början med 29 
frågor men senare har även en skala med 13 frågor utvecklats. I delstudie I 
och IV har den svenska versionen av SOC 13 använts som består av 13 frågor 
som innehåller de tre dimensionerna av SOC; begriplighet (5 frågor), hanter-
barhet (4 frågor) och meningsfullhet (4 frågor). Frågorna mäts på en sjugradig 
skala från 1 till 7. Den totala poängen är 13–91 där högre värden indikerar 
starkare SOC. Fem av frågorna (fråga 1, 2, 3, 7 och 10) behöver vändas innan 
den totala poängen summeras. SOC-formuläret är ett validerat instrument 
(Eriksson & Lindström, 2005) och har också validerats för användning för att 
mäta SOC hos personer med schizofreni (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). 
I en forskningsöversikt av 127 studier som använt SOC-13 låg Cronbach’s 
alfa mellan 0,70 och 0,95 (Eriksson & Lindström, 2005), vilket visar på en 
god reliabilitet avseende intern konsistens. I studierna som ingår i denna av-
handling beräknades Cronbach’s alfa till 0,88 före interventionens start, 0,82 
vid 12 månader och 0,81 vid 24 månader.  

EQ-5D (delstudie I och IV) 
EuroQoL-5 Dimension Questionnaire (EQ-5D) är ett självskattningsformulär 
för att mäta hälsorelaterad livskvalitet, utvecklat av EuroQol Group (1990). 
EQ-5D mäter hälsorelaterad livskvalitet utifrån fem olika dimensioner: rör-
lighet, egenvård, dagliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. 
Varje dimension har tre nivåer: inga problem, vissa problem eller stora pro-
blem som respondenten får skatta sig utifrån. Den självskattade hälsan mäts 
även via en VAS-skala (EQVAS) där respondenten får skatta sin generella 
upplevda hälsa på en skala mellan 1 och 100 där 1 indikerar värsta tänkbara 
hälsostatus och 100 bäst tänkbara hälsostatus. EQ-5D har visat sig ha god 
reliabilitet och validitet (Coons, Rao, Keininger & Hays, 2000) och är även 
validerad för skattning av hälsorelaterad livskvalitet hos personer med schi-
zofreni (König, Roick & Angermeyer, 2007; Prieto m.fl., 2004). Reliabili-
tetstestet test-retest har i tidigare studier beräknats ligga mellan 0,69 och 0,94 
vilket indikerar acceptabel till god reliabilitet (Bowling, 2005). 
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Kliniska mått och blodprov (delstudie I och IV) 

Kliniska mått och blodprover genomfördes på den psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen i samband med planerat besök, innan interventionens 
start, efter 6, 12 och 24 månader, och resultatet inhämtades från patientjour-
nalen. I denna avhandling har resultaten från före interventionens start, och 
efter 12 och 24 månader använts.  

BMI (delstudie I) 
Body Mass Index (BMI) är ett mått som avspeglar mängd kroppsfett och rä-
knas ut genom att dividera vikt med längd i kvadrat (kg/m2). Folkhälsomyn-
digheten i Sverige använder WHO:s indelning av BMI där < 18,5 indikerar 
undervikt, 18,5–24,9 normalvikt, 25–29,9 övervikt och > 30 bedöms som 
fetma (WHO, 2017). 

SAD (delstudie IV) 
Sagittal abdominal diameter (SAD) eller bukhöjden mäter det viscerala fettet 
som omger kroppens organ. Höjden på buken mäts när personen ligger på 
rygg vilket gör att det yttre bukfettet glider åt sidan och det inre viscerala 
fettet kan mätas. På senare tid har SAD uppmärksammats som en bättre risk-
markör för hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar relaterade till meta-
bolt syndrom än BMI och midjemått (Cavalheri de Souza & de Oliveira, 
2013; Riserus, de Faire, Berglund & Hellenius, 2010; Öhrvall, Berglund & 
Vessby, 2000). 

Apo-kvot (delstudie IV) 
För att mäta riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom kan prov tas på apolipo-
proteinerna. Apolipoproteinerna B (apoB) och A1 (apoA1) fungerar som 
transportörer till kolesterolet i blodet. ApoB är proteinkomponenten i LDL-
kolesterol, även kallat det ”onda” kolesterolet, och apoA1 är den skyddande 
proteinkomponenten i det ”goda” kolesterolet HDL. Kvoten av apoB och 
apoA1, apo-kvoten, visar på fördelningen mellan LDL och HDL (Rosengren, 
Perk & Dallongeville, 2009). Såväl nationella som internationella studier 
framhåller att apo-kvoten är en bättre riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdom 
än de traditionella kolesterolproverna (McQueen m.fl., 2008; Walldius & 
Jungner, 2004; Walldius m.fl., 2001; Zambon, Brown, Deeb & Brunzell, 
2006). 
 



33 

Intervjuer (delstudie II och III) 

Som insamlingsmetod för delstudie II och III genomfördes kvalitativa inter-
vjuer med stöd av intervjuguide. Intervju är en lämplig metod för att fånga 
människors upplevelser och erfarenheter eftersom det är personens egna ut-
sagor och berättelser som ligger till grund för vidare analys och tolkning 
(Mishler, 1991). 

Datainsamlingen för delstudie II genomfördes genom narrativa intervjuer 
(Mishler, 1991) med tio personer med psykossjukdom. Utifrån deltagarnas 
önskemål skedde sex av intervjuerna på den psykiatriska öppenvårdsmottag-
ningen och fyra av dem i deltagarens hem. Intervjuerna pågick mellan 40 och 
86 minuter och spelades in. Alla intervjuerna genomfördes och transkribera-
des av mig. Intervjun började med en öppen fråga om hur en vanlig dag kunde 
se ut och fortsatte sedan med frågor om förändring såsom ”kan du berätta om 
en förändring du gjort eller vill göra”, ”kan du berätta vad förändring av lev-
nadsvanor betyder för dig”, ”kan du berätta hur förändring av levnadsvanor 
påverkar dig i ditt dagliga liv” och ”kan du berätta vad du behöver för att 
genomföra och bibehålla förändring av levnadsvanor”. Deltagarna uppmunt-
rades att prata så fritt som möjligt om sina erfarenheter. Till stöd under inter-
vjun användes en modell av förändringsprocessen (Prochaska & Velicer, 
1997). Intentionen med att visualisera förändringsprocessen var att underlätta 
för deltagarna att reflektera över egna erfarenheter av förändring.  

 
För delstudie III genomfördes intervjuer med 15 sjuksköterskor. Alla inter-
vjuer genomfördes av mig på deras respektive arbetsplats. Som stöd under 
intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide (Polit & Beck, 2012) 
bestående av öppna frågor med följdfrågor när det ansågs nödvändigt. Alla 
deltagare fick samma frågor, däremot kunde följdfrågorna skilja sig åt bero-
ende på hur samtalet utvecklade sig. Intervjufrågorna berörde områden såsom 
sjuksköterskans syn på möjligheter för patienterna att hantera förändring av 
levnadsvanor och vilket stöd patienterna behövde, samt aspekter som sjuk-
sköterskorna ansåg vara underlättande i sitt dagliga arbete för att främja hälsa 
och stödja vid förändring av levnadsvanor. Intervjuerna pågick mellan 36 och 
65 minuter och spelades in. Jag genomförde och transkriberade samtliga in-
tervjuer.  
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Dataanalys  

Kvantitativa analyser (delstudie I och IV) 

I delstudie I har beskrivande och jämförande statistik använts. Alla analyser 
har genomförts i IBM SPSS version 21 (IBM Corp, 2012). Den beskrivande 
statistiken har beskrivits som medelvärde, median, frekvens och procent. 
Jämförande statistik har använts för att kunna göra jämförelser mellan könen 
och mellan grad av SOC. Oberoende T-test har använts för de kontinuerliga 
variablerna och Chi-Square Test alternativt Fisher’s exact test har använts på 
de kategoriska variablerna med ett p-värde på < 0.05. Effektstorlek har be-
räknats med Cohen’s d för T-test och phi-koefficienten eller Cramer’s V för 
Chi-Square test. 
 
I delstudie IV har flernivåanalys (Multilevel Modelling[MLM]) (Snijders & 
Bosker, 2012) använts för att undersöka hälsorelaterade förändringar över tid, 
och om det fanns faktorer som var associerade med den eventuella föränd-
ringen. Föreliggande delstudie bestod av data från upprepade datain-
samlingar. MLM är lämpligt att använda när strukturen på datamaterialet lig-
ger på olika nivåer. Datamaterialet i föreliggande delstudie består av två ni-
våer där den första nivån består av mätningar vid tre olika tidpunkter och den 
andra nivån består av individer. En fördel med att använda MLM som ana-
lysmetod vid longitudinell design är att den tillåter analys på individnivå, och 
hanterar bortfall så att all data från alla tidpunkter kan användas (Field, 2018). 
Analyserna för MLM genomfördes i Mplus, version 8,3 (Muthén & Muthén, 
1998-2017). 
 
Kvalitativa analyser (delstudie II och III) 

I delstudie II har fenomenologisk hermeneutisk metod enligt Lindseth och 
Norberg (2004) använts för att fånga den levda erfarenheten av förändring av 
levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Fenomenologisk hermeneu-
tisk metod har sitt ursprung dels från fenomenologi, dels från hermeneutik. 
Fenomenologi handlar om en strävan att förstå individen utifrån den värld 
hon eller han lever i och hur olika fenomen upplevs och erfars, den levda 
erfarenheten (Husserl, 1995). Begreppet livsvärld är viktigt inom fenomeno-
login och kan beskrivas som den verklighet vi lever i varje dag och består av 
en persons subjektiva upplevelser av olika företeelser. Även om livsvärlden 
är helt unik för den enskilda individen, delas livsvärlden med andra personer 
som finns i omgivningen. Med ett livsvärldsperspektiv blir relationen mellan 
individen och omvärlden viktig, för att förstå en persons unika upplevelser 
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och erfarenheter utifrån ett holistiskt synsätt (Husserl, 2002). Hermeneutik 
handlar om tolkning av berättelser där förförståelse blir en viktig del i tolk-
ningen för att kunna skapa ny förståelse (Gadamer, 1997).  Ricoeur samman-
förde dessa två perspektiv och menade att beskrivningar av fenomen inte går 
att förstå utan tolkning. Ricoeur menade vidare att förståelse och förklaring 
är relaterade till varandra genom att en berättelse som skrivs ner måste tolkas 
för att få betydelse (Ricoeur, 1976). Inspirerade av Ricoeur vidareutvecklade 
Lindseth och Norberg (2004) en fenomenologisk hermeneutisk metod som 
ligger till grund för analysen i delstudie II. 

Analysen har genomförts i tre faser enligt Lindseth och Norberg (2004). I den 
första fasen har intervjutexten lästs igenom upprepade gånger och en första 
naiv förståelse för fenomenet har formulerats. I den andra fasen som är den 
strukturella analysen har texten delats in i meningsbärande enheter som sva-
rade mot syftet. De meningsbärande enheterna har reflekterats över i relation 
till den naiva förståelsen och sedan kondenserats. De kondenserade menings-
enheterna delades in utifrån likheter och skillnader som sedan utifrån inne-
börd abstraherades och formulerades till subteman. Subtemana jämfördes 
därefter och abstraherades till teman. Resultatet från den strukturella analysen 
jämfördes med den naiva förståelsen och nya reflektioner ledde till ny struk-
turell analys av vissa meningsenheter. Slutligen validerade den naiva förstå-
elsen och den strukturella analysen varandra. En sammanvägd förståelse av 
innebörden av förändring av levnadsvanor kunde formuleras, som är den 
tredje fasen i analysen. Den naiva förståelsen och den sammanvägda förstå-
elsen har ett tolkande förhållningssätt till texten medan den strukturella ana-
lysen har ett mer objektivt förhållningssätt genom att de meningsbärande en-
heterna separeras från texten som helhet. På så sätt har en rörelse mellan hel-
heten och delarna av texten genomförts under hela analysfasen. Under ana-
lysprocessen har såväl den naiva förståelsen som den strukturella analysen 
och den sammanvägda förståelsen reflekterats över tillsammans med medför-
fattarna och i relation till relevanta teorier och annan litteratur.    

I delstudie III har kvalitativ innehållsanalys använts som metod (Graneheim 
& Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2017) för att beskriva sjukskö-
terskors erfarenheter av främjande aspekter vid förändring av levnadsvanor 
hos personer med psykossjukdom. Innehållsanalys utvecklades som metod 
för att kunna analysera stora textmassor inom massmedieforskning och hade 
då främst en kvantitativ ansats (Krippendorff, 2005). Kvalitativ innehållsana-
lys fokuserar på tolkning av texter, exempelvis utskrifter av inspelade inter-
vjuer och används inom flera olika discipliner. Ansatsen i delstudie III är 
induktiv vilket innebär att analysen av texten, utifrån syftet, har skett förut-
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sättningslöst vilket är lämpligt när människors berättelser ska analyseras. Fo-
kus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer av innehållet ut-
ifrån likheter och skillnader. Det finns alltid ett manifest och ett latent inne-
håll i texten. Det manifesta innehållet är på en beskrivande nivå nära den ur-
sprungliga texten medan det latenta innehållet handlar om underliggande 
budskap i texten på en tolkande nivå. Strävan har varit att beskriva innehållet 
på en textnära nivå. Dock innebär analys av en text alltid i någon mån en viss 
grad av tolkning (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  
 
Analysen har genomförts enligt den analysprocess som beskrivs av 
Graneheim och Lundman (2004). I första steget lästes alla utskrivna inter-
vjuer igenom för att få en uppfattning av helheten av texten. I nästa steg iden-
tifierades meningsbärande enheter som relaterade till studiens syfte. En del 
meningsbärande enheter bestod av hela stycken, medan en del bestod av end-
ast någon eller några meningar. Därefter kondenserades de meningsbärande 
enheterna utan att förlora det väsentliga innehållet. I nästa steg fick varje kon-
denserad meningsenhet en kod genom att innehållet abstraherades. Koderna 
jämfördes utifrån likheter och skillnader och sorterades utifrån innehåll under 
preliminära kategorier. Kategorierna jämfördes, diskuterades och bearbeta-
des vidare och resulterade slutligen i tre kategorier med tillhörande underka-
tegorier. Under hela analysprocessen har analysen diskuterats med medför-
fattare till studien för att säkerställa att kodningen stämde med innehållet i de 
meningsbärande enheterna och med texten som helhet samt för att uppnå kon-
sensus.   
 

Etiska överväganden 
Projektet som helhet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden vid 
Lunds universitet, Dnr 2012/267. För delstudie III har ett tillägg gjorts till den 
grundläggande etikansökan för att även kunna inkludera personal från ytter-
ligare en region, Dnr 2016/513. Delstudierna i föreliggande avhandling är ge-
nomförda enligt Helsingforsdeklarationens etiska principer (World Medical 
Association, 2013). Verksamhetschefer, enhetschefer, personal samt delta-
gande patienter vid de inkluderade enheterna har informerats såväl skriftligt 
som muntligt om studien. De deltagande patienterna har informerats om syfte 
och innehåll och att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst, samt att det inte skulle komma att påverka deras fortsatta vård. De till-
frågade informanterna, patienter och sjuksköterskor, har gett sitt informerade 
samtycke till att delta i studien. Insamlat material har behandlats och förvarats 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen del av det analyserade materialet går 
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att härleda till någon specifik person och ingen obehörig har haft tillgång till 
materialet. Att delta i forskning som berör hälsorelaterade aspekter kan skapa 
oro över sin hälsa och sina levnadsvanor. Under projektets gång har alla pa-
tienter som deltog haft möjlighet till uppföljande samtal med en kontaktper-
son på respektive mottagning där provsvar har följts upp och diskuterats och 
frågor besvarats. Intervjusituationer där informanterna ombeds dela med sig 
av sina upplevelser och erfarenheter kan innebära emotionella påfrestningar 
och väcka känslor. Alla informanter hade möjlighet att bestämma plats för 
intervjun för att ges utrymme att välja en plats de kände sig trygga på. Efter 
intervjun tillfrågades patienterna hur de upplevt intervjun och om det var nå-
got de kände att de behövde prata mer om. Alla patienter hade en kontaktper-
son på mottagningen som de hade möjlighet att prata med efter intervjun om 
det behövdes. Sjuksköterskor som deltar i intervjuer relaterade till deras dag-
liga arbetssituation kan uppleva att de blir utsatta för kontroll eller att frågorna 
blir alltför personliga. Därför är det viktigt att som intervjuare skapa ett öppet 
klimat i intervjusituationen där informanten känner sig trygg i att berätta utan 
att det som sägs värderas. Under arbetets gång har etiska överväganden stän-
digt tagits i beaktande för att undvika obehag för informanterna, vare sig det 
gäller patienter eller personal.    
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Resultat 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska hälsorelaterade 
levnadsvanor och upplevd hälsa, samt erfarenheter av förändring av levnads-
vanor och främjande aspekter för förändring, hos personer med psykossjuk-
dom. Nedan presenteras de viktigaste resultaten från varje delstudie, för en 
mer detaljerad presentation av resultatet, innehållande citat och tabeller, hän-
visas till respektive artikel. 

 
Kartläggning av levnadsvanor och upplevd hälsa 
(delstudie I) 
Syftet med delstudie I var att kartlägga hälsorelaterade levnadsvanor och upp-
levd hälsa hos personer med psykossjukdom samt att undersöka könsskillna-
der och skillnader utifrån känsla av sammanhang. Det var ingen skillnad mel-
lan deltagarna med svag respektive stark SOC avseende ålder eller antal år de 
vårdats inom psykiatrisk vård. Deltagarna hade ett medelvärde av BMI på 
31,7 och 92 % hade ett medelvärde på över 25 vilket indikerar övervikt eller 
fetma. Det var dock ingen skillnad mellan de med svag respektive stark SOC 
eller mellan män och kvinnor. Den upplevda hälsan (EQVAS) hade ett me-
delvärde på 65 och SOC hade ett medelvärde på 60,9 utan skillnader mellan 
könen. Den upplevda hälsan skiljde sig däremot signifikant mellan de med 
svag och stark SOC. Deltagarna med stark SOC skattade den upplevda hälsan 
som bättre än de med svag SOC. Av dimensionerna i EQ-5D hade SOC be-
tydelse för rörlighet, huvudsakliga aktiviteter och ångest/depression. Delta-
garna med stark SOC rapporterade mindre problem inom ovanstående di-
mensioner och skillnaden var statistiskt signifikant. När det gäller levnadsva-
norna rapporterade 26 % en stillasittande fritid, 55 % att de åt grönsaker och 
46 % att de åt frukt minst en gång om dagen. Sextio procent rapporterade att 
de drack alkohol en gång per månad eller mindre och av dem var det 35 % 
som inte drack alkohol alls. En fjärdedel av deltagarna rökte dagligen. Vid 
jämförelse mellan levnadsvanorna och SOC var det bara en signifikant skill-
nad avseende rökning, där de med svag SOC oftare var rökare än de med stark 
SOC. Värt att nämna, även om skillnaden inte var statistiskt signifikant, är att 
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de med stark SOC rapporterade mindre stillasittande fritid och var något mer 
fysiskt aktiva samt åt mer grönsaker och frukt än de med svag SOC.  

 
  
Innebörden av förändring av levnadsvanor 
(delstudie II) 
Tre teman och åtta subteman framkom i den strukturella analysen som belyser 
innebörden av förändring av levnadsvanor för personer med psykossjukdom, 
se figur 3. I texten nedan beskrivs den sammanvägda förståelsen av innebör-
den av förändring av levnadsvanor.  
 

 
Figur 3. Teman och subteman som beskriver innebörden av förändring av levnads-
vanor hos personer med psykossjukdom. 

Innebörden av förändring av levnadsvanor för personer med psykossjukdom 
uttrycktes som en kamp som skedde såväl inom personen själv som utanför 
personen. Kampen inom personen inkluderar strategiska beslut som görs med 
stor försiktighet och noggranna överväganden. Beslut om förändring tas med 
en medvetenhet om vilka risker som står på spel. Risken att återfalla i sjuk-
dom eller till ohälsosamma vanor leder till känslor av osäkerhet, rädsla och 
tvivel och därför är tid att få tänka igenom beslut om förändring nödvändigt. 
Insikten om att ha balans i livet hänger på en skör tråd gör att varje steg mot 
förändring görs med försiktighet. Förändring kräver mod, en inre styrka och 
tilltro till sin egen förmåga. Kampen som sker utanför personen handlar om 
maktlöshet och vanmakt relaterat till saker personen själv inte kan påverka, 
och om krav från omgivningen som upplevs övermäktiga. Att vara tillsam-
man med andra i gemenskap är viktigt för att kunna genomföra levnadsvane-
förändringar. Även om förändringen är något som varje person måste ta eget 
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ansvar för kan andra personer främja den processen genom att vara ett stöd 
eller bara finnas där för personen. Att i gemenskap stödja varandra i en inter-
personell relation istället för att bara vara en mottagare av stöd är betydelse-
fullt vid förändring av levnadsvanor. Trots medvetenhet om att levnadsvane-
förändringar inte är enkla att genomföra, gör längtan efter välbefinnande och 
att få leva i harmoni det värt alla ansträngningar. Innebörden av förändring 
av levnadsvanor uttrycktes också som en längtan efter att återgå till den per-
son man var innan eller att hitta nya hållbara sätt att leva sitt dagliga liv på. 
För att förändringen ska bli hållbar är det nödvändigt att förändringen känns 
meningsfull, tillfredsställande och är anpassad efter personens förmåga. Den 
sammanvägda förståelsen av innebörden av förändring av levnadsvanor kan 
förstås som en inre och yttre strävan att fatta väl genomtänkta beslut om för-
ändring och att förändringen måste upplevas som meningsfull, hanterbar och 
begriplig för att förändringen ska bli hållbar.  

  
Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande 
aspekter (delstudie III) 
Tre kategorier med tillhörande underkategorier beskriver sjuksköterskornas 
erfarenhet av aspekter som främjar hälsa och hälsosamma levnadsvanor ur 
såväl ett patientperspektiv som ur ett professions- och organisationsperspek-
tiv.  
 
Den första kategorin, Att ha ett hälsofrämjande fokus i varje möte, beskriver 
vikten av att uppmärksamma ohälsa, såväl fysisk som psykisk. Sjuksköters-
korna har ofta långvariga kontakter med patienterna och har därför möjlighet 
att upptäcka förändringar i hälsotillstånd. Sjuksköterskans kliniska blick, re-
gelbundna undersökningar och provtagningar kan bidra till att ohälsa upp-
märksammas. Dock är den viktigaste aspekten för att uppmärksamma ohälsa 
att ha en ständig dialog med patienten. Att främja och motivera till hälso-
samma levnadsvanor uttrycktes som viktigt. Sjuksköterskorna framhöll att 
den psykiska och fysiska hälsan går hand i hand och menade att det går att se 
effekter av hälsosamma levnadsvanor, såsom fysisk aktivitet och hälsosam 
kost, på patienternas psykiska hälsa. Fysisk aktivitet upplevdes som viktigast 
för patientens hälsa genom att det kan leda till bättre sömn, bättre livskvalitet, 
mindre övervikt och minskat behov av mediciner. Sjuksköterskorna ansåg sig 
ha en viktig roll i att motivera patienterna till hälsosammare levnadsvanor. 
Uppföljningar ansågs som en viktig rutin i mötet med patienten för att följa 
upp förändringar av levnadsvanor. Kunskap om fysisk hälsa och hälsosamma 
levnadsvanor ansågs vara betydelsefullt för att kunna ha ett hälsofrämjande 
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fokus. Sjuksköterskorna har en rådgivande och handledande roll, vilket inne-
bär att informera såväl patienter och närstående som annan vårdpersonal om 
hälsorisker och hälsosamma levnadsvanor och hur de påverkar hälsan.  
 
Den andra kategorin, Att stödja med varje persons unika förutsättningar i 
åtanke, beskriver vikten av att ta hänsyn till varje persons unika behov och 
resurser där patientens förmågor och erfarenheter tas tillvara. En stor del av 
sjuksköterskans uppgift är att stödja till hälsosamma rutiner på rätt nivå. 
Ibland är det en ansträngning för patienten bara att klara av de dagliga ruti-
nerna och därför är det viktigt att förändringar som planeras är rimliga. Det 
är viktigt att stödja dagliga rutiner, fokusera på det som fungerar och hjälpa 
patienten att sätta rimliga mål. Att främja och tro på patientens förmåga lyftes 
fram som betydelsefullt i det hälsofrämjande arbetet. Patienternas inre styrka, 
deras egen önskan om förändring och att de tror sig ha kapacitet att förändra, 
framhölls av sjuksköterskorna som främjande aspekter vid förändring av lev-
nadsvanor. Förändring måste vara patienternas eget val och därför är det vik-
tigt att de involveras i beslut och planering vid förändring av levnadsvanor. 
Sjuksköterskorna framhöll vikten av att vara med i ett socialt sammanhang 
för patienterna och således förordades att hälsofrämjande aktiviteter genom-
förs i grupp. Fördelarna med att ingå i en grupp, förutom utbyte av erfaren-
heter och ökad kunskap, är möjligheten att få vara en del i en gemenskap. 
Hälsofrämjande aktiviteter i grupp ansågs av sjuksköterskorna vara en del av 
deras uppgift och de önskade utökat utrymme att genomföra sådana aktivite-
ter.  
 
Den tredje kategorin, Att ta ett hälsofrämjande ansvar på varje nivå inom 
organisationen, beskriver såväl personliga aspekter av ansvaret i sjuksköters-
kans professionella roll som aspekter på en organisatorisk nivå. Att ha ett 
personligt engagemang utrycktes som en förutsättning i det hälsofrämjande 
arbetet. Att känna både frihet och ansvar i den professionella rollen upplevdes 
som betydelsefullt. Sjuksköterskornas uppfattning var att den fysiska hälsan 
hos patienterna delvis var deras ansvar, men att de behövde mer frihet i sin 
professionella roll att arbeta med att främja den fysiska hälsan. Ett mer tillå-
tande ledarskap efterfrågades där sjuksköterskornas kunskap som experter 
inom omvårdnad togs tillvara vid beslut om hur det hälsofrämjande arbetet 
ska utformas och bedrivas. Vidare ansåg sig sjuksköterskorna ha kunskapen 
om och relationen med patienten och därför vara bäst lämpade att stödja pa-
tienten vid förändring av levnadsvanor, från planering till praktiskt genomfö-
rande. Samarbete med andra vårdgivare ansågs vara ytterligare en aspekt som 
är viktig för att kunna främja en hälsosam livsstil. Erfarenheten var att hälso- 
och sjukvården fortfarande är uppdelad i kropp och själ och att en mer person-
centrerad bild av patientens hälsa är en förutsättning för samverkan mellan 
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olika vårdgivare. Kvaliteten på samverkan varierar och sjuksköterskorna på-
talade vikten av att övergripande beslut tas på en organisatorisk nivå för att 
säkerställa ett gott samarbete. Dock vill sjuksköterskan involveras i dessa be-
slut.  
 
 
Förändring av levnadsvanor över tid (delstudie 
IV) 
I delstudie IV undersöktes om den självskattade hälsan, fysisk aktivitet, buk-
höjden och apo-kvoten hade förändrats hos deltagarna efter genomgången 
levnadsvaneintervention och om känsla av sammanhang, kön, år inom psyki-
atrisk vård och deltagande i hälsogrupp, hade något samband med den even-
tuella förändringen. En signifikant förändring över tid kunde endast påvisas 
för fysisk aktivitet (p = 0,01), där frekvensen av fysisk aktivitet hade ökat. 
Den ökade frekvensen av fysisk aktivitet var positivt associerad med hur 
många tillfällen deltagarna hade deltagit i hälsogruppen (p = 0,03), det vill 
säga att ju fler antal tillfällen personen deltagit i hälsogruppen, desto större 
ökning av fysisk aktivitet. 
 
Även en viss förbättring, på gruppnivå, kunde ses av den självskattade upp-
levda hälsan, dock var förändringen inte statistisk signifikant. Den självskat-
tade hälsan var dock positivt associerad till känsla av sammanhang 
(p = < 0,001), vilket innebär att ju starkare SOC före interventionens start, 
desto mer förbättrades den upplevda hälsan. Både apo-kvoten och bukhöjden 
hade sjunkit något, men förändringen var inte statistiskt signifikant. Varken 
SOC, kön, antal år inom psykiatrisk vård eller antal tillfällen i hälsogrupp 
hade något samband med förändringen av apo-kvoten. Däremot hade kön och 
SOC betydelse för förändring av bukhöjden. Kvinnor hade gjort en större för-
ändring avseende minskning av bukhöjden efter interventionen jämfört med 
män (p = 0,04) och deltagare med starkare SOC före interventionens start 
hade oavsett kön ökat sin bukhöjd (p = 0,03).  
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Metoddiskussion 

Denna avhandling består av studier med både kvalitativ och kvantitativ de-
sign vilket kan ses som en styrka då de olika metoderna kompletterar varandra 
(Polit & Beck, 2012), och därmed ger en fördjupad förståelse av levnadsvanor 
och förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Respek-
tive design och metod har sina såväl möjligheter som begränsningar som här 
kommer att lyftas upp till diskussion. Eftersom kvantitativa och kvalitativa 
metoder skiljer sig åt avseende bedömning av kvalitet och vilka begrepp som 
används kommer de att diskuteras var för sig. Metoddiskussionen kommer att 
avslutas med etiska reflektioner över genomförandet av studien.  

 
 

Kvantitativ metod 
Kvantitativa studiers kvalitet bedöms utifrån validitet, det vill säga om de an-
vända instrumenten mäter det som avses att mäta, och utifrån reliabilitet som 
handlar om ett instruments tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). En begräns-
ning i LIV-projektet, och därmed även i denna avhandlings kvantitativa stu-
dier, var det externa bortfallet. Endast 26 % av de tillfrågade tackade ja till att 
delta i projektet som helhet och 27 % tackade ja till att delta i interventionen. 
Detta ledde till ett litet urval i de kvantitativa studierna vilket kan ha påverkat 
den externa validiteten (Creswell & Creswell, 2018; Polit & Beck, 2012), det 
vill säga huruvida urvalet är representativt för målgruppen så att resultatet 
kan generaliseras till att gälla personer med psykossjukdom överlag. Även 
om urvalet var litet bestod det av personer med psykossjukdom, män och 
kvinnor i olika åldrar, från olika områden, såväl från mindre orter som från 
större städer. Däremot var inte storstäder representerade. Socioekonomiskt 
utsatta områden, där personer med psykossjukdom kanske har en annan situ-
ation att hantera, har inte heller särskilt analyserats. Således går det inte med 
säkerhet att säga att resultatet från de kvantitativa studierna är generaliserbart, 
även om resultatet troligtvis har relevans för personer med psykossjukdom i 
liknande situation och miljö. Det förekom externt bortfall i delstudie I och 
IV i form av att personer initialt tackade ja till att delta i projektet, men sedan 
inte fyllde i enkäten eller deltog i kliniska undersökningar. Det förekom även 
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internt bortfall där delar av eller enstaka frågor i enkäten inte besvarades, och 
mätvärden vid de kliniska undersökningarna eller provtagningarna vid ett el-
ler flera tillfällen saknades. Möjliga anledningar till detta kan vara att enkäten 
i sin utformning var omfattande med flera olika skattningsskalor och frågor, 
samt att projektet löpte under en tvåårsperiod med flertalet mättillfällen. Då 
det inte finns någon systematik i vilka frågor eller mätvärden som saknas be-
döms bortfallet vara slumpmässigt. Det är inte ovanligt med små urval på 
grund av externt och internt bortfall i forskning inom psykiatrisk kontext 
(Patterson, Kramo, Soteriou & Crawford, 2010). Dessa svårigheter med att 
involvera personer med psykossjukdom i forskningsprojekt bör dock inte ses 
som ett hinder. Snarare är det så att det på grund av dessa svårigheter torde 
vara ännu viktigare att bedriva forskning där fler studier tillsammans kan bi-
dra till en ökad kunskap om situationen för personer med psykossjukdom.   
 
Delstudie I är en tvärsnittsstudie med en beskrivande och jämförande design. 
Svagheten med tvärsnittsstudier är att det inte går att uttala sig om några kau-
sala samband (Polit & Beck, 2012). Syftet med delstudie I var dock inte att 
dra några generella slutsatser om samband utan att få en beskrivning av hur 
levnadsvanorna såg ut hos personer med psykossjukdom, och om SOC och 
kön hade någon betydelse för hur levnadsvanorna var fördelade. Tvärsnitts-
studier kan vara ett viktigt bidrag till forskningen genom att de kan ge en 
grundläggande kunskap om vad som kan vara betydelsefullt att fortsätta be-
forska. Delstudie IV däremot har en longitudinell design där data har samlats 
in vid tre tidpunkter, vilket därmed ger en möjlighet att uttala sig om föränd-
ring över tid, och vilka faktorer som kan vara associerade till förändringen. 
Svårigheten vid longitudinell design är att behålla informanterna över tid, vil-
ket ofta resulterar i bortfall mellan de olika mätpunkterna, vilket i sin tur på-
verkar generaliserbarheten (Polit & Beck, 2012). Bortfallet i delstudie IV var 
omfattande, från att urvalet vid första mätpunkten före interventionens start 
bestod av 54 personer till att vid tvåårsuppföljningen bestå av 27–37 personer 
(beroende på variabel). Vid små urval blir val av analysmetod viktigt att för-
hålla sig till. Därför valdes flernivåanalys som metod för delstudie IV. Några 
fördelar med flernivåanalys är att modellen gör det möjligt att använda alla 
mätpunkter för analys vilket är en fördel vid internt bortfall, och att modellen 
tar hänsyn till variationer på flera nivåer i en hierarkisk struktur (Field, 2018; 
Quené & van den Bergh, 2004).   
  
Enkäten som deltagarna fyllde i bestod av frågor och olika mätinstrument 
som utgår från personens egen skattning av levnadsförhållanden, livssituat-
ion, levnadsvanor, hälsa och livskvalitet. Kritik har framförts mot självskat-
tade data avseende tillförlitligheten, då personer kan svara så som de tror för-
väntas av dem, till exempel att man vill framställa situationen bättre eller 
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sämre än vad den är och anpassar sina svar därefter (Berntson, Bernhard-
Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Även om det finns svårigheter 
med självrapporterad data, så finns det inget annat sätt om det är patientens 
egen upplevelse och erfarenhet som ska studeras. Att använda självrapporte-
rad data inom vårdforskning innebär ett skifte från ett patogent synsätt till ett 
mer salutogent synsätt där personers upplevelser av hur de mår har större be-
tydelse än professionellas uppfattning (Bowling, 2005). I föreliggande studier 
mäts hälsa och livskvalitet genom självskattningsinstrumenten SOC13 och 
EQ-5D. Både SOC-13 och EQ-5D är välanvända instrument som är grans-
kade utifrån validitets- och reliabilitetskriterier. De har översatts, prövats och 
använts i länder världen över, i olika kulturer och i olika urval (Bowling, 
2005; Eriksson & Mittelmark, 2017) 
 
Även om det kan tyckas vara en självklarhet att använda sig av mätningar 
som utgår från personens egen upplevelse, finns det svårigheter med att mäta 
så komplexa fenomen som hälsa och livskvalitet. En grundläggande svårighet 
som ofta lyfts fram som kritik är att hälsa och livskvalitet som begrepp är 
svårdefinierade, vilket leder till att hur det mäts och vad som mäts beror på 
vilken definition som används. Olika instrument utgår således från olika de-
finitioner på hälsa och livskvalitet (Fayers & Machin, 2016; Nordenfelt, 
2004). Ytterligare en svårighet relaterad till definitionen av livskvalitet är att 
de personer som avses att mätas avseende hälsa och livskvalitet förmodligen 
har helt olika syn på vad det innebär för just dem. Hur en person upplever sin 
hälsa och livskvalitet är beroende av flera olika aspekter såsom miljö, mel-
lanmänskliga relationer, kulturellt sammanhang, ekonomiska förutsättningar, 
funktion i vardagen, upplevelse av lycka och välbefinnande. Detta samman-
taget gör det svårt att dels avgöra vad av dessa aspekter som påverkar männi-
skans upplevelse av hälsa och livskvalitet, dels att göra jämförelser mellan 
olika grupper (Brülde, 2003; Nordenfelt, 2004). Trots dessa svårigheter med 
att mäta människors upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet är det en viktig 
dimension i strävan att förstå människors upplevelser av hälsa och ohälsa. 
Eftersom såväl hälsa som livskvalitet är så komplexa fenomen med många 
olika dimensioner att beakta behövs det kanske flera olika mätmetoder, där 
såväl subjektiva som objektiva mätmetoder har en plats. Människors upple-
velse av livskvalitet är ett viktigt mått för att ta reda på hur de egentligen 
upplever att de mår och är en viktig aspekt vid all forskning som avser att 
undersöka personers hälsa. Det är ju bara personen själv som kan göra en 
bedömning av sin situation (Nordenfelt, 2004).  
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Kvalitativ metod 
För att bedöma de kvalitativa studiernas kvalitet används begreppen trovär-
dighet, pålitlighet och överförbarhet (Denscombe, 2018). I delstudie II har 
en fenomenologisk hermeneutisk metod (Lindseth & Norberg, 2004) använts 
för att belysa innebörden av förändring av levnadsvanor såsom det erfars av 
personer med psykossjukdom. I delstudie III har en kvalitativ innehållsana-
lys (Graneheim & Lundman, 2004) använts för att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av vad som främjar levnadsvaneförändringar för personer med 
psykossjukdom. Inom båda metoderna finns en viss grad av tolkning i ana-
lysen. I fenomenologisk hermeneutisk metod läggs förutom det fenomenolo-
giska perspektivet stort fokus på tolkning av texten, som i föreliggande 
delstudie är baserad på narrativa intervjuer. En svårighet med tolkning av in-
tervjutexter är att forskarens förförståelse kan spela stor roll för utfallet av 
resultatet. I fenomenologisk hermeneutisk metod ses detta dock som en styrka 
genom att förförståelsen bidrar till att fenomenet kan förstås i relation till det 
aktuella kontext som undersöks (Lindseth & Norberg, 2004). Enligt Ricoeur 
(1981) kan en text aldrig tolkas helt objektivt, utan istället ska förförståelsen 
ses som en nödvändighet så länge man är medveten om den. Det finns dock 
alltid en risk för övertolkning av vad texten berättar och att forskaren i sin 
strävan efter att förklara och förstå läser in mer texten än vad som finns 
(Knowles, 2006). Min förförståelse om personer med psykossjukdom har tro-
ligtvis påverkat tolkningen. Dock har strävan varit att genom hela analysen 
vara öppen för vad texten berättar (Ricoeur, 1993). Detta har gjorts genom att 
under analysprocessen pendla mellan helheten och delarna av texten och att 
kontinuerligt jämföra den naiva förståelsen och den strukturella analysen för 
att nå en överensstämmelse. Trovärdigheten i tolkningen styrks av att det 
framträder en överensstämmelse mellan delarna och helheten (Lindseth & 
Norberg, 2004). Tolkningen av helheten gjordes dels i relation till min för-
förståelse av fenomenet, dels i relation till andra relevanta teorier.  
 
Vid kvalitativ innehållsanalys, som användes som analysmetod i delstu-
die III, är graden av tolkning av intervjutexten lägre än vid fenomenologisk 
hermeneutisk metod. Jag har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys på det 
manifesta innehållet av intervjutexten där tolkningen ligger nära texten, på 
det som är synligt och uppenbart, till skillnad från analys på det latenta inne-
hållet där tolkningen görs på den underliggande meningen av texten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Det finns alltid en viss grad av tolkning oav-
sett om analysen görs på det latenta eller manifesta innehållet, dock skiljer 
sig tolkningen åt i djup och abstraktionsgrad (Graneheim m.fl., 2017). Då 
syftet i delstudie III var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter var det 
lämpligt med analys av det manifesta innehållet. Ansatsen var induktiv, vilket 
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innebär att vara öppen inför vad texten talar om och lägga sin förförståelse åt 
sidan, vilket kan vara en utmaning (Graneheim m.fl., 2017). Såväl i delstu-
die II som i delstudie III har citat från intervjuerna använts i resultatet för 
att ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i analysen. För att ytterli-
gare styrka trovärdigheten har alla steg av analysen både i delstudie II och 
III diskuterats med mina medförfattare, vilkas reflektioner har bidragit till 
tolkningen (Patton, 2015).  
 
I delstudie II och III har individuell intervju använts som datainsamlings-
metod, vilket är en lämplig metod när syftet är att beskriva personernas egna 
erfarenheter och upplevelser av olika fenomen, situationer eller händelser 
(Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014). Vid delstudie II användes en intervju-
guide med områden relevanta för syftet med studien. Dock användes inter-
vjuguiden snarare som ett stöd för mig som intervjuare snarare än att det 
styrde intervjun, då målet var att få personens berättelse om sina upplevelser 
(Mishler, 1991). Under intervjun användes en bild av förändringsprocessen 
för att underlätta reflektioner om erfarenheter av förändring och detta kan ha 
styrt personens berättelse. Dock var upplevelsen att det berikade och fyllde 
på deras berättelser med ytterligare erfarenheter om innebörden av föränd-
ring. Intervjuerna för delstudie II genomfördes utifrån personens önskemål, 
antingen i hemmet eller på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Förde-
lar som kan finnas med intervjuer som genomförs i personens hemmiljö är att 
personen som blir intervjuad är mer avslappnad och har lättare att relatera till 
frågor som handlar om deras vardagliga livsvärld. Nackdelen kan vara att det 
kan förekomma distraktioner. Jag upplevde att de intervjuer som genomför-
des i hemmiljö var mer avslappnade och att personerna var tryggare i att be-
rätta om sina upplevelser. Alla intervjuer med sjuksköterskorna i delstu-
die III genomfördes på respektive psykiatrisk mottagning vilket troligtvis 
inte har påverkat intervjusituationen nämnvärt då sjuksköterskorna har mot-
tagningen som sin arbetsplats, till skillnad från personer med psykossjukdom 
som är patienter på den psykiatriska mottagningen.         
 
En kritik som ofta framförs mot kvalitativa intervjustudier med få informanter 
är att det är svårare att hävda generaliserbarhet än i kvantitativa studier där 
urvalet ofta är betydligt större (Kvale m.fl., 2014). Syftet i kvalitativa studier 
är dock inte att generalisera utan snarare att bidra med en djupare förståelse 
för ett visst fenomen (Creswell & Creswell, 2018). I föreliggande delstudier 
innebär det att erhålla en djupare förståelse av levnadsvaneförändringar 
såsom det erfars av personer med psykossjukdom och vad som främjar för-
ändring av levnadsvanor såsom det erfars av sjuksköterskor. Det går inte att 
generalisera och säga att dessa erfarenheter är de enda sanna. Däremot är det 
så som de här personerna upplever och beskriver det, vilket i sin tur gör att 
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det troligen går att relatera till andra teorier och sammanhang som berör er-
farenheter av levnadsvaneförändringar hos personer med psykossjukdom och 
sjuksköterskor. Urvalet i både delstudie II och III varierar avseende ålder 
och kön samt representerar olika geografiska områden. Överförbarheten när 
det gäller kontext utanför Sverige kan troligtvis skilja sig åt en del. Å ena 
sidan torde upplevelser om innebörden av levnadsvaneförändringar och 
aspekter som främjar dessa inte behöva skilja sig åt. Å andra sidan kan vår-
dens organisering och innehåll skilja sig åt mellan olika länder och därmed 
påverka personernas erfarenheter. Dessutom måste det tas i beaktande att det 
kan ha varit personer som sedan tidigare hade ett intresse av hälsosamma lev-
nadsvanor och ville dela med sig av sina erfarenheter som tackade ja till att 
delta i intervjuerna, vilket kan ha påverkat överförbarheten både när det gäller 
erfarenheter från personer med psykossjukdom, och erfarenheter från sjuk-
sköterskor på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna.   
 
Enligt Kvale m.fl. (2014) så är det syftet med studien som ska styra hur många 
personer som behöver intervjuas. Även om urvalet var begränsat i antal gav 
intervjuerna ett rikt material att analysera. I urvalsprocessen för delstudie III 
uppstod vissa svårigheter att få tag på informanter trots att frågan ställdes till 
många mottagningar. Ibland besvarades inte frågan och ibland togs beslutet 
redan på chefsnivå att det inte var lämpligt för sjuksköterskorna att delta i 
intervju. Frågan kom således inte fram till sjuksköterskorna. Anledningar till 
detta kan vara hög arbetsbelastning eller andra pågående studier på mottag-
ningen eller brist på intresse att delta i forskning. För urvalet i delstudie III 
var en person behjälplig med kontakter med sjuksköterskor som hade intresse 
av att delta i en intervju. En sådan person som kan identifiera och ge tillgång 
till forskningspersoner kan ha en betydande roll vid rekrytering till studier 
(Polit & Beck, 2012).  
 
  
Etiska reflektioner 
I delstudie I, II och IV har vårdpersonal hjälpt till att rekrytera informanter, 
vilket kan vara ett etiskt dilemma och dessutom påverka validiteten på stu-
dien. När personal rekryterar deltagare har man som forskare inte så stor möj-
lighet att påverka hur urvalet faktiskt går till. Tillfrågas alla eller är det endast 
de som förväntas kunna ge bra information som tillfrågas? Det kan finnas 
förutfattade meningar om personer med allvarlig psykisk ohälsa, att de inte 
kan eller vill delta i forskningsstudier och därför tillfrågas de inte. Skälen att 
de inte tillfrågas kan vara goda såsom att man inte vill utsätta dem för situat-
ioner som de kanske känner sig obekväma i, men samtidigt tas då deras rätt 
att själva bestämma inte i beaktande. Dessutom finns det risk för att urvalet 



49 

inte är representativt för gruppen om de som anses vara relativt välfungerande 
väljs ut för att tillfrågas, medan personer med lägre funktionsförmåga och 
som anses vara för sjuka inte tillfrågas om deltagande i forskningsstudier. 
Detta fenomen när personal har en avgörande roll avseende vilka som väljs 
ut att delta i forskning brukar kallas för ”gatekeeping” och baserar sig ofta på 
antaganden om att sårbara individer behöver skyddas från att delta i forsk-
ningssammanhang (Kars m.fl., 2016). 

 
Patienter inom psykiatrisk vård kan vara en sårbar grupp att involvera i forsk-
ning på grund av deras utsatthet i samhället och deras beroendeställning till 
vården. En av de forskningsetiska principerna handlar om respekt för indivi-
dens autonomi, det vill säga individens rätt att själv bestämma (Beauchamp 
& Childress, 2013). Även om föreliggande avhandling involverar sårbara per-
soner där det finns risk för begränsad autonomi, kan den rättfärdigas med att-
göra-gott-principen. Denna etiska princip handlar om att förbygga skada, 
minska skadornas omfattning nu och i framtiden samt att stärka hälsa och 
välbefinnande (Beauchamp & Childress, 2013). Helsingforsdeklarationen 
(2013) framhåller också att grupper som är underrepresenterade i forskningen 
bör ges möjligheter att delta och ingå i olika forskningsstudier. Det finns vis-
serligen forskning som beskriver situationen för personer med psykossjuk-
dom utifrån biomedicinska perspektiv, men forskning som belyser erfaren-
heter och upplevelser utifrån personens eget perspektiv är fortfarande brist-
fällig. Eftersom personer med psykossjukdom kan anses vara en utsatt grupp 
i samhället, behöver deras egenupplevda situation belysas genom forskning 
för att förbättra deras levnadsvillkor. Detta kan relateras till den etiska prin-
cipen rättviseprincipen, som framhåller att alla människor har samma värde 
och inte får exkluderas i forskningssammanhang av olika anledningar 
(Beauchamp & Childress, 2013). Dessutom finns det endast svag evidens för 
att forskning som involverar sårbara personer skulle göra skada, tvärtom finns 
det evidens som visar på fördelar och evidens för att personer som betecknas 
som sårbara gärna deltar i forskning om de bara ges möjligheten (Alexander, 
Pillay & Smith, 2018).    

 
Ett etiskt dilemma vid hälsofrämjande arbete som syftar till förändring av 
levnadsvanor är att personerna, som insatserna riktar sig till, kan känna sig 
skuldbelagda (Tengland, 2012). Personen kan vara medveten om att det finns 
behov av förändring men kan beroende av sina livsvillkor ha begränsningar i 
förutsättningarna att genomföra levnadsvaneförändringar. Det finns också en 
risk för intrång i personens rätt till privatliv om goda råd om hälsosamma 
levnadsvanor ges och insatser planeras utan att personen har bett om det 
(Tengland, 2012). Ett paternalistiskt förhållningssätt, med utgångspunkten att 
personal inom vård och omsorg vet vad som är bäst för patienten och som 
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bygger på att skydda patienten utan att efterhöra vad patienten har för önske-
mål, är kränkande och fråntar personen dess autonomi (Buchanan, 2000). Det 
hälsofrämjande arbetet bör därför fokusera på att stärka personens empower-
ment (Tengland, 2012) och utifrån ett salutogent personcentrerat förhåll-
ningssätt främja personens egen förmåga att göra kloka val om förändring 
utifrån sin livssituation.   
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Resultatdiskussion 

 
Avhandlingens övergripande syfte var att utforska hälsorelaterade levnadsva-
nor och upplevd hälsa, samt erfarenheter av förändring av levnadsvanor och 
främjande aspekter för förändring, hos personer med psykossjukdom. Nedan 
kommer resultatet från kartläggningen och uppföljningen att diskuteras i re-
lation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Erfarenheter av för-
ändring av levnadsvanor kommer att diskuteras utifrån ett salutogent och 
personcentrerat perspektiv där hälsa och levnadsvanor samt individuella, re-
lationella, organisatoriska och samhälleliga aspekter som främjar levnads-
vaneförändringar lyfts fram. 

 
Hälsa och levnadsvanor 
Personer med psykossjukdom rapporterar i den här avhandlingen om en 
sämre upplevd hälsa och mer ohälsosamma levnadsvanor inom vissa områ-
den jämfört med befolkningen i övrigt. Enligt Nussbaum (2013) är möjlig-
heten att leva en normal livslängd och att ha fysisk hälsa några av de centrala 
förutsättningarna för att kunna leva ett människovärdigt liv. Det är sedan ti-
digare känt att ohälsosamma levnadsvanor är en anledning till fysisk ohälsa 
hos personer med psykossjukdom, vilket i sin tur kan leda till en förkortad 
livslängd (Laursen, Nordentoft & Mortensen, 2014). För att motverka denna 
ojämlikhet i hälsa är det viktigt att insatser för att främja den fysiska hälsan 
hos personer med psykossjukdom ges en större prioritet när det gäller beslut 
på såväl individnivå som på organisations- och samhällsnivå. 
 
Resultatet i den här avhandlingen visar på en lägre känsla av sammanhang 
hos personer med psykossjukdom, jämfört med befolkningen i övrigt 
(Lindmark, Stenstrom, Gerdin & Hugoson, 2010). Att leva med långvarig 
sjukdom oavsett om det är en psykisk eller fysisk sjukdom innebär att perso-
nen utsätts för olika psykosociala utmaningar som påverkar en persons livs-
erfarenheter, vilket i sin tur formar personens känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 1979). Det är sedan tidigare känt att känsla av sammanhang har 



52 

betydelse för livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007), vilket även denna 
avhandling visar då personer med stark SOC rapporterade en bättre upplevd 
livskvalitet än de med svag SOC. De med starkare SOC verkade också kunna 
göra en större positiv förändring av den självskattade hälsan än de med sva-
gare SOC. 
 
Flera studier rapporterar en hög grad av stillasittande fritid hos personer med 
psykossjukdom (Soundy m.fl., 2013; Vancampfort m.fl., 2017), vilket över-
ensstämmer med resultatet från delstudie I. Tillsammans med det faktum att 
allvarligt höga värden av BMI hos personer med psykossjukdom har rappor-
terats, såväl i den här avhandlingen som i andra studier (Heald m.fl., 2017; 
Janney m.fl., 2013), visar detta på vikten av att främja fysisk aktivitet. I den 
här avhandlingen beskrivs fysisk aktivitet av sjuksköterskor inom psykiatrisk 
öppenvård som en av de viktigaste levnadsvanorna att främja då de kan se 
positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan av en ökad fysisk 
aktivitet. Bättre sömn, mindre hallucinationer, viktnedgång, ökat självförtro-
ende och struktur i det dagliga livet är några av de positiva effekter som be-
skrivits vid utvärderingar av insatser för att främja fysisk aktivitet hos perso-
ner med psykossjukdom (Soundy m.fl., 2014).  
 
Förutom fysisk aktivitet är kosten en viktig levnadsvana som har samband 
med risken att utveckla metabolt syndrom. I den här avhandlingen framkom-
mer att frukt och grönsaker konsumeras i för liten utsträckning. Dock gäller 
detta även för befolkningen i övrigt (Folkhälsomyndigheten, 2019), vilket pe-
kar på att insatser för att främja bättre kostvanor bör ske på befolkningsnivå 
likväl som inom den psykiatriska vården. Rökning och riskfull alkoholkon-
sumtion är levnadsvanor som är välkända för att ha negativa konsekvenser 
för den fysiska hälsan. Personer med psykossjukdom i den här avhandlingen 
röker mer än befolkningen i övrigt. Däremot dricker de mer sällan alkohol än 
befolkningen i övrigt, vilket motstrider resultat från tidigare studier (Hartz 
m.fl., 2014; Hunt, Large, Cleary, Lai & Saunders, 2018). Orsaker till detta 
kan vara att personer som har vårdats under lång tid i psykiatrin har erfaren-
heter av att alkohol förvärrar sjukdomen och har hittat andra strategier för att 
lindra oro och ångest. Ekonomiska orsaker kan vara en annan möjlig förkla-
ring.  
 
Sunda levnadsvanor beskrevs av Antonovsky (1987) som en resurs som har 
betydelse för människors känsla av sammanhang och även det omvända, att 
en stark SOC också påverkar människor att göra hälsosammare val när det 
gäller levnadsvanor. Detta kan ses i denna avhandlings resultat, där personer 
med stark SOC mer sällan rökte och tenderade att vara mindre stillasittande 
än de med svagare SOC. Dock finns det förmodligen andra faktorer som 
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också kan bidra till detta varför tolkningen av dessa resultat ska göras med 
viss försiktighet. Socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna att 
göra hälsosamma val (Siegrist & Marmot, 2006) och påverkar troligtvis även 
känslan av sammanhang, vilket framhölls av Antonovsky (1987) som pekade 
på vikten av att medvetandegöra och resonera om dessa möjliga orsakssam-
band. Dock framhöll Antonovsky att känsla av sammanhang påverkar hälsan 
utifrån psykologiska aspekter och därigenom, troligtvis, har ett samband med 
hälsa och levnadsvanor oavsett socioekonomisk status. Detta är i linje med 
en tidigare studie, där SOC beskrevs ha ett samband med hälsosamma livsstil-
sval oavsett social klass och utbildningsnivå (Wainwright m.fl., 2007). 
  
 
Erfarenheter av förändring av levnadsvanor 
Förändring av levnadsvanor har i den här avhandlingen utforskats såväl ob-
jektivt som subjektivt utifrån erfarenheter från personer med psykossjukdom 
och sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård. Nedanstående diskussion 
kommer att fokusera på aspekter som kan antas ha betydelse för att främja 
förändring av levnadsvanor.    
 
Individuella främjande aspekter  

I denna avhandlings resultat framkommer inre styrka som en viktig aspekt 
som främjar förändring av levnadsvanor. Inre styrka är relaterad till att ha en 
positiv självbild, vilket enligt Antonovsky (1987) är en av de viktigaste indi-
viduella motståndsresurserna för att hantera utmaningar i livet. På liknande 
sätt framhåller Ricoeur (1994) självuppskattning som en viktig aspekt i ”strä-
van efter det goda livet” vilket kan relateras till att ha en positiv självbild. Inre 
styrka i den här avhandlingen beskrivs som både en resurs av kognitiv karak-
tär och av emotionell karaktär. Både personer med psykossjukdom och sjuk-
sköterskor utryckte att viljan till förändring måste komma inifrån personen 
själv. Förmågan att förändra de egna tankarna och det egna motivet till för-
ändringen blir då viktigt. Dock är vilja och motiv beroende av personens för-
måga att känna tilltro till sin egen förmåga, att ha självförtroende, självrespekt 
och mod att förändra. Detta är relaterat till att känna sig kapabel och att bli 
bemött som en kapabel människa. Förutsättningar för att känna sig kapabel 
beskrivs, av personerna med psykossjukdom i den här avhandlingen, som 
kunskap och en förmåga att hitta egna strategier för förändring. Detta kan 
relateras till Antonovskys (1979) tankar om kunskapsintelligens som en an-
vändbar motståndsresurs, vilket innebär att personen skaffar sig kunskap och 
har förmåga att använda den vid olika utmaningar i livet. Här har förmodligen 
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de basala förmågorna man föds med en betydelse, eftersom de basala för-
mågorna kan möjliggöra en utveckling av de inre förmågorna senare i livet, 
det vill säga i vilken utsträckning man kan ta till sig ny kunskap och lära sig 
nya förmågor (Nussbaum, 2013).  
 
Sjuksköterskorna i den här avhandlingen framhåller att för att främja känslan 
av att vara kapabel hos patienterna är det viktigt att tro på patientens förmåga 
och uppmuntra patienterna till att göra sina egna val om förändring. Kemp, 
Fisher, Lawn, Battersby och Isaac (2015) framhåller att personer med lång-
varig psykisk ohälsa gör rationella val avseende hälsa och levnadsvanor, ba-
serat på vad de för tillfället har mest behov av och vad som ligger i deras 
intresse att förändra. Detta ligger väl i linje med resultatet från denna avhand-
ling där personer med psykossjukdom beskriver att de tar beslut om föränd-
ring efter noggrant övervägande utifrån de valmöjligheter som finns. Sjuk-
sköterskorna i denna avhandling beskriver att det är viktigt att främja patien-
tens beslutsförmåga att göra sina egna val om förändringen ska bli hållbar. 
Detta resursorienterade förhållningssätt där personen ses som kapabel med 
förmågor trots att hon i någon mån är lidande (Ricoeur, 2011) torde vara en 
viktig aspekt för att främja personens tillit till sin förmåga att förändra lev-
nadsvanor. För att kunna identifiera en persons förmågor både för personen 
själv och för sjuksköterskan är patientens berättelse om sig själv viktig 
(Antonovsky, 1987; Kristensson Uggla, 2014). 
  
Betydelsen av positiva erfarenheter i samband med förändring lyfts fram både 
av sjuksköterskorna och patienterna i den här avhandlingen. Genom positiva 
livserfarenheter skapas personens motståndsresurser (Antonovsky, 1987) och 
därför är det viktigt att möjligheten till positiva erfarenheter främjas hos per-
soner med psykossjukdom. Individuellt anpassade utmaningar med balans 
mellan krav och förmåga som främjar möjligheten till positiva erfarenheter 
borde därför vara ett viktigt inslag i det hälsofrämjande arbetet. Utmaningar 
som genererar positiva erfarenheter kan leda till att personens känsla av sam-
manhang ökar (Langeland, Wahl, Kristoffersen & Hanestad, 2007). Betydel-
sen av att anpassa utmaningarna framkom tydligt i denna avhandlings resul-
tat, där såväl personer med psykossjukdom som sjuksköterskorna framhåller 
vikten av att förändring av levnadsvanor planeras och genomförs på en rimlig 
nivå och vid rätt tidpunkt, med tålamod och försiktighet. Hälsofrämjande in-
satser med en struktur som gör det möjligt att göra förändringarna stegvis 
framhålls som betydelsefullt för att inte känna sig överväldigad av för högt 
uppsatta mål (Kemp m.fl., 2015). Modellen för förändringsprocessen, utveck-
lad av Prochaska och DiClemente (1982), kan vara ett stöd för att kunna an-
passa de hälsofrämjande insatserna utifrån personens behov och önskemål så 
att de görs i samklang med personens aktuella livssituation.   
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I den här avhandlingen visar sig individens strävan efter välbefinnande vara 
central, vilket är en mänsklig strävan för alla och inte bara för personer med 
psykossjukdom. Ricoeurs (2011) resonemang om ”strävan efter det goda li-
vet” och Nussbaums (2013) förmågemodell innehåller etiska frågeställningar 
om vad som gör livet värt att leva. Vad som är värdefullt för var och en och 
vilka förmågor som ska främjas för att livet ska kännas värdefullt, är viktiga 
frågor att ställa vid förändring av levnadsvanor. Dessa frågor kan relateras till 
den motiverande dimensionen i känsla av sammanhang, meningsfullhet, där 
livet måste upplevas ha en mening för att vara värt att satsa kraft och engage-
mang i (Antonovsky, 1987). Dessa individuella aspekter för att främja för-
ändring av levnadsvanor som belysts i detta stycke är dock beroende av relat-
ionella aspekter, då man alltid är en person i relation till andra (Ricoeur, 
1994), och i interaktion med sin omgivning (Antonovsky, 1987).  
 
Relationella främjande aspekter 

Socialt stöd som är en av de viktigaste generella motståndsresurserna 
(Antonovsky, 1987) lyfts i den här avhandlingen fram som en förutsättning 
för att kunna genomföra levnadsvaneförändringar. De sociala sammanhangen 
och relationerna, i form av såväl stöd som gemenskap, beskrivs som betydel-
sefulla vid förändring av levnadsvanor, vilket överensstämmer med tidigare 
studier som lyfter fram relationens betydelse vid hälsofrämjande insatser 
(Blanner Kristiansen m.fl., 2015; Jormfeldt m.fl., 2012; Park m.fl., 2017; 
Rönngren, Björk, Haage, m.fl., 2018; Wärdig m.fl., 2015). Det som tydligt 
framkommer i denna avhandling är att även om det professionella stödet är 
en viktig aspekt, finns det andra relationella aspekter som lyfts fram som 
minst lika betydelsefulla. Att tillsammans dela och diskutera erfarenheter, ge 
varandra råd och stöd eller bara få göra saker tillsammans är aspekter som 
beskrivs som viktiga i en stödjande relation. Detta kan liknas vid vad som 
betecknar en ömsesidig vänskapsrelation, en relation ”med och för andra” 
(Ricoeur, 2011) där relationen bygger på omsorg om den andre vare sig det 
handlar om en professionell eller medmänsklig relation. Att vara i ett socialt 
sammanhang kan främja personers möjlighet och motivation till att förändra 
levnadsvanor samtidigt som möjligheten ges att få vänner. Då personer med 
psykossjukdom ofta har ett begränsat socialt nätverk (Harley, Boardman & 
Craig, 2012), vilket kan generera en ofrivillig ensamhet, är vänskap en viktig 
aspekt som kan främjas genom deltagande i hälsofrämjande insatser i grupp 
(Park m.fl., 2017; Roberts & Bailey, 2013). Betydelsen av att få vara tillsam-
man med andra lyfts även fram av Lund, Argentzell, Leufstadius, Tjörnstrand 
och Eklund (2019) som framhåller att gruppdeltagande för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning kan bidra till en process av meningsskapande för 
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personen, där gemenskapen kan leda till en känsla av tillhörighet, vilket i sin 
tur kan påverka självkänsla och självrespekt. Vänskapsrelationen kan även 
möjliggöra hälsosamma levnadsvanor vilket tydligt framkommer i den här 
avhandlingen.  
 
Att känna samhörighet är en av de centrala förmågorna som Nussbaum (2013) 
lyfter fram som en förutsättning för att leva ett människovärdigt liv. Samhö-
righet med andra och att få möjlighet att vara i ett sammanhang kan skapa 
meningsfullhet och påverkar därmed motivationen för levnadsvaneföränd-
ringar. Således verkar det som att en viktig aspekt för att främja levnadsvane-
förändringat är att skapa förutsättningar för personer med psykossjukdom att 
känna samvaro med andra. Det kan göras genom att skapa olika gruppaktivi-
teter där det finns möjlighet att göra förändringar tillsammans. I den här av-
handlingen beskriver såväl patienter som sjuksköterskor att gruppverksamhet 
är betydelsefullt för förändring av levnadsvanor, vilket också styrks av det 
faktum att de personer som deltagit flest gånger i hälsogrupp också var de 
som gjort den största förändringen avseende ökad fysisk aktivitet. Liknande 
resultat framhåller Rönngren, Björk, Haage, m.fl. (2018) som beskriver att 
personer med allvarlig psykisk ohälsa som deltog i en levnadsvaneintervent-
ion och därmed bröt sin sociala isolering, fick ökade sociala kontakter och 
därigenom ökade också möjligheten att vara mer fysisk aktiva. Det framkom-
mer att gruppaktiviteter öppnar för en mer ömsesidig relation mellan patient 
och sjuksköterskor, vilket är en viktig aspekt utifrån ett personcentrerat för-
hållningssätt (Ekman m.fl., 2014). Att mötas under andra förhållanden och i 
andra miljöer ökar möjligheten att få syn på personen bakom patientrollen där 
personens hela livsberättelse kan få utrymme att träda fram.  
 
Förutom möjligheten till gemenskap så finns det andra typer av stöd som 
framhålls som främjande. Det professionella stödet uttrycktes av sjuksköters-
kor och patienter i den här avhandlingen som en viktig del vid förändring av 
levnadsvanor. Uppfattningen från sjuksköterskorna var att de är lämpade och 
att det ingår som en del i omvårdnaden att vara ett stöd vid levnadsvaneför-
ändringar, vilket överensstämmer med andra studier (Knight m.fl., 2017; 
Verhaeghe m.fl., 2013). Erfarenheter av vad som ingår i det professionella 
stödet eller borde ingå varierar dock, vilket tyder på att det finns en viss osä-
kerhet om var ansvaret för att vara ett stöd vid levnadsvaneförändringar lig-
ger, vilket även framhålls av Wynaden m.fl. (2016). I denna avhandling fram-
hålls stöd såsom kunskapsstöd, motiverande stöd, känslomässigt stöd och 
framförallt praktiskt stöd som betydelsefullt vid förändring av levnadsvanor. 
Vid levnadsvaneförändringar är kunskap om hälsosamma levnadsvanor en 
förutsättning för att kunna göra väl genomtänkta val och för att vara delaktig 
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i beslut om förändring (Roberts & Bailey, 2013). Kunskap är inte något som 
bara ska förmedlas till patienten utan något som skapas i relationen mellan 
vårdpersonal och patient. Därför är det viktigt att möjliggöra för sammanhang 
där kunskap och erfarenheter kan delas mellan patienter och vårdpersonal i 
en ömsesidig relation (Small m.fl., 2017). Det motiverande stödet framhölls 
som viktigt av sjuksköterskorna såväl för planering som för genomförande 
och bibehållande av levnadsvaneförändringar. Personens egna motiv till för-
ändring behöver utforskas (Miller & Rollnick, 2013), och då har personens 
tilltro till sin förmåga att förändra en avgörande betydelse (Bandura, 1997). 
Det känslomässiga stödet kan innebära att stärka tilltron till den egna för-
mågan genom att förmedla hopp och stödja personen att identifiera sina re-
surser. Att kunna förmedla hopp är en viktig främjande aspekt som lyfts fram 
både av patienterna och sjuksköterskorna i den här avhandlingen, i linje med 
andra tidigare studier (Bochicchio, Stefancic, Gurdak, Swarbrick & Cabassa, 
2019; Forsberg m.fl., 2011).  
 
Praktiskt stöd vid genomförande av levnadsvaneförändringar lyfts i den här 
avhandlingen fram som betydelsefullt. Sjuksköterskorna uttryckte att de öns-
kar att de hade en större möjlighet att vara ett praktiskt stöd eftersom de ofta 
har långvariga relationer med patienterna och känner dem väl och därmed har 
möjlighet att motivera och stödja dem, från planering till genomförande. Men 
som vården är organiserad idag, där sjuksköterskan har en mer rådgivande 
och samordnande roll, är möjligheten att vara ett praktiskt stöd begränsad ef-
tersom ansvaret för stödinsatser i det dagliga livet ligger under socialtjänsten 
(SFS 2001:453). Utöver vård- och omsorgspersonal har närstående en viktig 
roll i att vara ett socialt stöd vid förändring av levnadsvanor, vilket framhölls 
av både patienterna och sjuksköterskorna i den här avhandlingen. Framförallt 
handlar det om att vara ett känslomässigt stöd och ett praktiskt stöd i vardag-
liga aktiviteter (Aschbrenner m.fl., 2013). Även stöd från personer med egna 
erfarenheter av psykisk ohälsa och de utmaningar det kan föra med sig i livet, 
har på senare tid lyfts fram som betydelsefullt i det hälsofrämjande arbetet 
(Bocking m.fl., 2018), eftersom de genom sina erfarenheter kan bidra med 
hopp och motivation vid levnadsvaneförändringar (Bochicchio m.fl., 2019)  
  
Relationella aspekter har betydelse för främjandet av levnadsvaneföränd-
ringar hos personer med psykossjukdom, och kan också relateras till de indi-
viduella aspekterna eftersom det är i relationen med andra som de individu-
ella aspekterna kan stärkas. Socialt stöd och identitetsskapande har lyfts fram 
som viktiga motståndsresurser som kan stärka personers känsla av samman-
hang och är angelägna att beakta när hälsofrämjande insatser planeras inom 
psykiatrisk vård (Langeland & Vinje, 2017). 
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Organisatoriska och samhälleliga främjande aspekter  

Förutom individuella och relationella aspekter som framhålls som främjande 
för levnadsvaneförändringar i den här avhandlingen, framkom även aspekter 
på en organisations- och samhällsnivå som har betydelse för möjligheten att 
arbeta med hälsofrämjande insatser för personer med psykossjukdom. Sjuk-
sköterskorna i den här avhandlingen beskrev att det finns organisatoriska 
strukturer som påverkar möjligheten för hälsofrämjande insatser för personer 
med psykossjukdom. Till exempel lyftes samverkan och ansvarsfördelning 
samt en mer integrerad vård fram som viktiga aspekter som kan möjliggöra 
det hälsofrämjande arbetet. Även Blanner Kristiansen m.fl. (2015) belyser 
dessa aspekter och beskriver i sin studie hur vårdpersonal framhåller samver-
kan mellan somatisk och psykisk hälso- och sjukvård, och mellan primärvård 
och specialistvård, som en nödvändighet för att möjliggöra en vård där per-
sonens hela hälsa kan främjas. Sjuksköterskor med somatisk kompetens med 
uppgift att ansvara för den fysiska hälsan och för att koordinera insatserna för 
varje person, är förslag som lyfts fram i syfte att förbättra den fysiska hälsan 
inom psykiatrisk vård (Blanner Kristiansen m.fl., 2015; Brunero & Lamont, 
2009). Sådana förslag har tagits emot positivt av såväl patienter (Happell, 
Ewart, Platania‐Phung, m.fl., 2016) som av sjuksköterskor (Happell, 
Platania‐Phung, Scott & Stanton, 2015) inom psykiatrisk vård. Detta skulle 
kunna öka möjligheten för en mer integrerad vård. Dock kan det finnas en 
risk för att personer med psykossjukdom kommer att möta ännu en yrkeska-
tegori som är isolerad från den övriga vården, vilket istället kan leda till mot-
satt effekt. Kanske är det mer relevant att öka kompetensen hos de sjukskö-
terskor som redan har en relation och pågående kontakt för att kunna integrera 
fysisk och psykisk hälsa i syfte att arbeta hälsofrämjande med hela hälsan för 
personer med psykossjukdom.  
 
Behov av ökad kunskap om fysisk hälsa, hälsosamma levnadsvanor och hur 
man kan främja den fysiska hälsan framkom från sjuksköterskorna i den här 
avhandlingen, likväl som i andra studier (Blanner Kristiansen m.fl., 2015; 
Hennessy & Cocoman, 2018). Kunskap på individnivå är som tidigare nämnts 
en viktig motståndsresurs (Antonovsky, 1979), men är även en viktig resurs 
för sjuksköterskor och för hela vårdorganisationen, för att kunna implemen-
tera hälsofrämjande insatser. Förutom kunskap om fysisk hälsa och hur häl-
sosamma levnadsvanor kan främjas efterfrågas även större fokus på perspek-
tiv där vården utgår ifrån personen och hela dennes livssituation (Jormfeldt 
m.fl., 2018). Vikten av att redan i utbildningen till sjuksköterska, och senare 
vid specialisering, integrera kunskap om såväl fysisk som psykisk hälsa fram-
hålls som en förutsättning för att kunna arbeta med hälsofrämjande insatser 



59 

inom psykiatrisk vård (Jormfeldt m.fl., 2018; Martin, 2016). Vården är fort-
farande fragmenterad och det behövs organisatoriska förändringar för att 
kunna främja hela hälsan för personer med psykossjukdom. För att det ska 
kunna komma till stånd krävs ett skifte av synsätt, från ett patogent mot ett 
mer salutogent orienterat synsätt (Antonovsky, 1996; Langeland & Vinje, 
2017). Därmed inte sagt att det patogena synsättet är oviktigt, men det behö-
ver kompletteras med ett salutogent synsätt där människors förmågor och re-
surser tas tillvara i större utsträckning. I den här avhandlingen framhöll sjuk-
sköterskorna att det är viktigt att det hälsofrämjande arbetet får en större plats 
inom den psykiatriska vården, och att de i sin yrkesroll får förutsättningar att 
implementera hälsofrämjande insatser i större utsträckning. Det finns en vilja 
och ett engagemang hos sjuksköterskor att arbeta hälsofrämjande inom psy-
kiatrisk vård (Knight m.fl., 2017). Stöd i form av utbildning, tid och resurser 
är aspekter som framhålls som främjande för implementering av stöd för att 
främja den fysiska hälsan och hälsosamma levnadsvanor (Blanner 
Kristiansen m.fl., 2015; Hennessy & Cocoman, 2018). Tydligare ledarskap 
avseende klargörande av ansvarsfördelningen är en aspekt som framkom tyd-
ligt i denna avhandlings resultat, såväl som i andra studier (Happell m.fl., 
2014; Knight m.fl., 2017; Wynaden m.fl., 2016), vilket skulle kunna främja 
samverkan mellan olika vårdgivare och säkerställa att personer med psykos-
sjukdom får det stöd de behöver för att kunna främja sin hälsa.  
 
Med respekt för alla yrkeskategoriers kunskap, för sjuksköterskan som om-
vårdnadsexpert och för patienten som expert på sig själv och sin situation, 
ökar möjligheten inom en organisation att skapa ”rättvisa institutioner” som 
bygger på jämlikhet (Ricoeur, 2011). Nussbaum (2013) hävdar att det inte 
bara krävs en praktisk förändring, utan också en teoretisk förändring på sam-
hällsnivå av ett föråldrat synsätt på människor med olika variationer av funkt-
ion, för att kunna skapa rättvisa institutioner med respekt för alla människor. 
Samhälleliga institutioner och strukturer är ofta skapade utifrån en generell 
tolkning av befolkningens förmågor och behov av stöd, där personer med 
funktionsnedsättning står utanför. Dock måste alla personer i ett samhälle rä-
knas som jämlikar redan från början när samhällsstrukturer och system för 
socialt arbete planeras (Nussbaum, 2009). Vård och omsorg bör inriktas på 
att alla människor i en befolkning får det stöd de behöver för att komma över 
tröskelnivån för de centrala förmågorna (Nussbaum, 2013). 
 

 



60 

Mot en hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad 
 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård är i en nyckelposition för att främja fy-
sisk, psykisk och social hälsa, eftersom deras omvårdnadskompetens har sin 
grund i en holistisk syn på hälsa (Nordenfelt, 2004). I och med sin samord-
nande roll har de också möjlighet att utveckla teamarbete och samarbete med 
omgivande vård- och omsorgsgivare för att tillsammans arbeta för patientens 
uppsatta mål (Jormfeldt m.fl., 2018). Sjuksköterskorna i den här avhand-
lingen önskade mer kunskap och utrymme att inom sin professionella roll 
kunna arbeta med hälsofrämjande insatser som kan främja hela hälsan hos 
personer med psykossjukdom. För att få till stånd en mer hälsofrämjande om-
vårdnad för personer med psykossjukdom behöver salutogena faktorer få ett 
större utrymme i den annars traditionellt patogent orienterade vården. Det in-
nebär att både riskfaktorer och friskfaktorer behöver beaktas i det hälsofräm-
jande arbetet (Antonovsky, 1996; Pelikan, 2017). För att förbereda sjukskö-
terskor för att arbeta hälsofrämjande behöver dessa kunskaper och färdigheter 
integreras redan under utbildningen (Jormfeldt m.fl., 2018; Vinje, Ausland & 
Langeland, 2017), liksom senare under arbetslivet (Doyle m.fl., 2018; 
Hennessy & Cocoman, 2018). Ett resursorienterat förhållningssätt med fokus 
på personens förmågor och färdigheter (Antonovsky, 1987; Ricoeur, 2011) 
kan öka förutsättningarna för att hälsofrämjande insatser planeras och genom-
förs utifrån personens egna motiv för förändring. Hälsofrämjande insatser bör 
stärka personens inre styrka och tilltro till sin förmåga att göra förändringar 
som kan främja hälsa och förebygga ohälsa, snarare än att fokusera på själva 
beteendeförändringen (Tengland, 2012). Hälsofrämjande insatser bör vidare 
stärka personens resurser och öka förutsättningarna för positiva livserfaren-
heter som kan stärka personens känsla av sammanhang (Pelikan, 2017). En 
viktig uppgift för sjuksköterskan inom psykiatrisk vård torde då vara att 
stödja personen att bli medveten om sina generella motståndsresurser och an-
vända dem på lämpligt sätt i en given situation. Patientens livsberättelse är en 
viktig utgångspunkt för sjuksköterskan att identifiera patientens resurser och 
för personen att bli medveten om sina resurser (Ekman m.fl., 2014). Det är 
denna livsberättelse som sedan ligger till grund för den gemensamma plane-
ringen av de hälsofrämjande insatserna. Den salutogena teorin är användbar 
vid hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården för att främja hälsan 
hos patienter (Antonovsky, 1996; Pelikan, 2017), men för att få genomslags-
kraft bör även organisatoriska och samhälleliga strukturer utgå ifrån sa-
lutogena perspektiv, för att skapa strategier för ett samhälle och en hälso- och 
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sjukvård som kan främja en hållbar hälsa för hela befolkningen (Bauer m.fl., 
2020).  
 
Det finns således individuella, relationella, organisatoriska och samhälleliga 
aspekter som är relaterade till varandra, och som är viktiga att beakta för en 
hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad, så att ett salutogent och personcen-
trerat förhållningssätt kan möjliggöra för personer med psykossjukdom att 
främja sin hälsa och förändra sina levnadsvanor. Detta illustreras nedan i figur 
4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Aspekter för en hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad. 
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Konklusion  

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska hälsorelaterade 
levnadsvanor och upplevd hälsa, samt erfarenheter av förändring av levnads-
vanor och främjande aspekter för förändring, hos personer med psykossjuk-
dom. Resultatet visar på att den upplevda hälsan och levnadsvanorna hos per-
soner med psykossjukdom överlag är sämre än hos befolkningen i övrigt. En 
stark känsla av sammanhang verkar ha en positiv betydelse för upplevd livs-
kvalitet och för vissa av levnadsvanorna, och även till viss del på möjligheten 
att göra förändringar. Erfarenheter från personer med psykossjukdom och 
från sjuksköterskor är att det finns såväl individuella aspekter som relation-
ella, organisatoriska och samhälleliga aspekter som påverkar möjligheten till 
förändring av levnadsvanor. Inre styrka, en positiv självbild och positiva er-
farenheter är individuella aspekter som tillsammans med relationella aspekter 
såsom stöd och att få ingå i en gemenskap, kan främja förändring av levnads-
vanor för personer med psykossjukdom. På en organisatorisk och samhällelig 
nivå är samverkan, ansvarsfördelning samt kunskap och kompetens viktiga 
ingredienser för att främja det hälsofrämjande arbetet inom psykiatrisk vård.  

 
För att främja förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom 
behöver det hälsofrämjande arbetet få en större plats inom den psykiatriska 
vården. Salutogena faktorer, såsom känsla av sammanhang och en persons 
motståndsresurser, behöver i större utsträckning identifieras och användas i 
det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet bör, tillsammans med 
insatser såsom utbildning och praktiskt stöd, även fokusera på insatser som 
kan öka personens känsla av sammanhang och stärka de generella motstånds-
resurserna. Sjuksköterskan inom psykiatrisk vård är i en nyckelposition att 
utveckla den hälsofrämjande omvårdnaden där fysisk och psykisk hälsa inte-
greras och där personens egen förmåga till förändring kan främjas. Ett sa-
lutogent och personcentrerat förhållningssätt, där personens behov, förmågor 
och resurser är utgångspunkten för att främja hälsa och hälsosamma levnads-
vanor, kan bidra till en hälsofrämjande omvårdnad. För att utveckla hälso-
främjande insatser för personer med psykossjukdom där personens hela hälsa 
och livssituation beaktas behöver dock det förhållningssättet genomsyra hela 
organisationen, i relationen med patienten, i verksamhetens gemensamma 
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mål och vid beslut på chefsnivå. Således behöver det i samverkan tas ett ge-
mensamt ansvar för hälsan och hälsosamma levnadsvanor, och organisato-
riska strukturer behöver utvecklas för att möjliggöra en personcentrerad vård 
och för att utveckla de hälsofrämjande insatserna för personer med psykos-
sjukdom.   
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Praktiska implikationer och förslag till 
fortsatt forskning 

Den kunskap som denna avhandling bidrar med om hälsa, levnadsvanor och 
hur förändring av levnadsvanor erfars samt vilka aspekter som kan främja 
levnadsvaneförändringar är viktig kunskap för sjuksköterskor för att kunna 
implementera och utveckla det hälsofrämjande arbetet samt påverka organi-
satoriska strukturer inom psykiatrisk vård- och omsorg. Vidare kan denna 
kunskap bidra till en förståelse av vikten av att införa ett mer resursorienterat 
förhållningssätt inom psykiatrisk vård. Vid implementering av hälsofräm-
jande insatser för personer med psykossjukdom är det viktigt att utgå från 
personens berättelse om sig själv och sin situation. Insatserna ska planeras 
utifrån personens motiv till förändring och utifrån personens resurser för att 
förändringen ska bli hållbar. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård är i en 
nyckelposition att i samverkan med andra aktörer implementera hälsofräm-
jande insatser som fokuserar på såväl den psykiska som fysiska hälsan hos 
personer med psykossjukdom. Utöver det har sjuksköterskan i mötet med pa-
tienten ett ansvar att uppmärksamma, tydliggöra, stödja och främja de resur-
ser och förmågor som varje person har till sitt förfogande. Med utgångspunkt 
från personen och dennes förmågor kan förutsättningar skapas för hållbara 
levnadsvaneförändringar, vilket kan bidra till bättre hälsa och livskvalitet för 
personer med psykossjukdom.  
 
Ytterligare forskning behövs som kan förtydliga vilka aspekter, utöver de 
som framkommit i den här avhandlingen, som kan vara främjande för hälsan 
och för levnadsvaneförändringar hos personer med psykossjukdom. Forsk-
ning med större urval och kontrollgrupp och därmed större möjligheter att 
dels göra jämförelser avseende levnadsvanor, dels utvärdera effekten av häl-
sofrämjande insatser behövs. Vidare hade det varit intressant att utvärdera 
effekten av och erfarenheter från hälsofrämjande interventioner som genom-
förts med en tydlig salutogen ansats inom psykiatrisk vård med syfte att stärka 
personens egen förmåga till förändring snarare än att fokusera på själva bete-
endeförändringen.     
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Summary in English 

Background: People with psychotic disorders experience an increased risk 
of physical ill health and a premature death compared to the general popula-
tion. This high risk of mortality and morbidity is related to a higher risk of 
developing metabolic syndrome which in turn can lead to cardiovascular dis-
eases and diabetes. In addition to antipsychotic medication, unhealthy life-
style habits, such as poor diet, low physical activity, and smoking and alcohol 
consumption, have been recognized as contributing causes for physical ill 
health among people with psychotic disorders. Despite this poorer health 
among people with psychotic disorders, they do not have the same access to 
physical healthcare as the general population. To reduce these inequalities in 
health, interventions focusing on promoting the overall health has been high-
lighted as important in mental healthcare. Experience of people with psy-
chotic disorders participating in health promotion interventions reveals barri-
ers that needs to be overcome, but also incentives, showing that health pro-
motion initiatives are important for a healthy lifestyle among people with 
psychotic disorders. Mental health nurses are in a key position to promote 
health and support a healthy lifestyle for people with psychotic disorders. For 
being able to promote health and supporting people with psychotic disorders, 
when managing lifestyle changes, knowledge is required about lifestyle fac-
tors that affect health but also an understanding of the aspects that promote 
the possibility for lifestyle changes. 
 
Aims: The overall aim of this thesis was to explore health-related lifestyle 
and perceived health, as well as experiences of lifestyle changes and promot-
ing aspects of change, among people with psychotic disorders. The specific 
aims were: to describe the distribution of health-related lifestyle factors and 
perceived health among people with psychotic disorders, and further to ex-
plore if there were any gender differences and differences in sense of coher-
ence (study I), to elucidate the meaning of the lived experience of lifestyle 
changes as perceived by people with psychotic disorders (study II), to de-
scribe mental health nurses’ experiences of facilitating aspects that promote 
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physical health and support a healthy lifestyle for people with psychotic dis-
orders (study III) and to explore health-related changes among people with 
psychotic disorders after a health-promoting lifestyle intervention (study IV). 
 
Methods: The thesis consists of four studies, of which two have a quantita-
tive design (I and IV) and two have a qualitative design (II and III). Study 
I had a cross-sectional design and was based on baseline data from people 
with psychotic disorders participating in a lifestyle intervention (n = 65). De-
scriptive and comparative statistics were used to describe self-rated health, 
quality of life, BMI and living habits and to explore if there were any differ-
ences between men and women, and between the ones with a weak or strong 
sense of coherence (SOC). For study II, narrative interviews with people 
with psychotic disorders who had participated in a lifestyle intervention were 
conducted (n = 10). The interviews were analyzed using a phenomenological 
hermeneutic method for interpretation of the text. Participants for study III 
consisted of nurses working in psychiatric outpatient clinics (n = 15). Inter-
views were conducted and a qualitative content analysis was used for analyz-
ing the text. Study IV had a repeated measure design and consisted of base-
line data, 12- and 24 month follow up, from people with psychotic disorders 
participating in a lifestyle intervention (n = 54). Multilevel analysis was used 
to explore changes in health and living habits over time.  
 
Results: The result in study I shows that the persons with psychotic disorders 
had a higher BMI, lower self-rated health and quality of life, were more sed-
entary and smoked more compared to the general population. The ones with 
stronger SOC rated their quality of life better, and smoked less compared to 
the ones with weaker SOC. Women consumed more fruit and vegetables than 
men did. In study II the result reveals experiences of people with psychotic 
disorders that lifestyle changes can be a struggle with inner and outer limita-
tions, and have to be done on one´s own but together with others, and a long-
ing for a life in harmony can motivate lifestyle changes. The comprehensive 
understanding of the meaning of lifestyle changes for people with psychotic 
disorders was interpreted as an internal and external endeavor to make well-
considered decisions about lifestyle changes and that the changes have to be 
perceived as meaningful, manageable and comprehensible for the changes to 
be sustainable. The result in study III emphasized that nurses’ experiences 
of facilitating aspects of promoting physical health and a healthy lifestyle for 
people with psychotic disorder were: to have a health promotion focus in 
every encounter, to support with each person’s unique prerequisites in mind 
and to take responsibility for promoting health at every level of the organiza-
tion. The results show the importance of a shared responsibility for health and 
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health promotion activities and of a health promotion focus that permeates 
the entire organization of mental healthcare. The result in study IV showed a 
positive change in physical activity, which was associated with participating 
in an educational health group within the lifestyle intervention. Sense of co-
herence had a positive association with changes in self-rated health. Thus, it 
seems like health promotion initiatives conducted in groups has potential to 
improve physical activity, and sense of coherence should be strengthened for 
a better perceived health, among people with psychotic disorders. 
 
Discussion/Conclusion: There are both individual and relational aspects, as 
well as organizational and societal aspects, that affect the possibility for life-
style changes among people with psychotic disorder. Inner strength, a posi-
tive self-image and positive experiences are individual aspects that, together 
with relational aspects such as support and being part of a community, can 
promote lifestyle changes. At an organizational and societal level, collabora-
tion, shared responsibility, knowledge and competence are important aspects 
for the health promotion work in mental healthcare. Mental health nurses are 
in a key position to develop health promotion initiatives where physical and 
mental health are integrated and the person's own capacity for change can be 
promoted. A salutogenic and person-centered approach, where the person's 
needs, abilities and resources are the starting point for promoting health and 
a healthy lifestyle, can contribute to a health promotion practice in mental 
healthcare. In order to develop health promotion initiatives, there needs to be 
a health promotion focus that permeates the entire organization, in the rela-
tionship with the patient, embedded in a joint vision within the working unit, 
and in decisions at the management level. Thus, a joint commitment and a 
shared responsibility for health and healthy lifestyle should be taken by men-
tal health nurses in collaboration with other caregivers, and also by the entire 
organization, to get a less fragmented care for people with psychotic disor-
ders. 
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Tack 

Precis som att göra en förändring, är att skriva en avhandling en resa längs en 
väg med många vägval och många medresenärer. Alla dessa medresenärer 
har på olika sätt bidragit till denna avhandling. En del genom att våga påbörja 
resan, en del genom att göra resan möjlig och stödja mig till att göra kloka 
val längs vägen, andra till att göra resan mer behaglig och en del genom att 
visa att det finns andra betydelsefulla resor, längs andra vägar i livet. 
  
Först och främst vill jag tacka mina fantastiska handledare som på olika sätt 
stöttat mig genom hela avhandlingsresan. Min huvudhandledare Ingela Skär-
säter, tack för din klokhet och trygghet och för att du låtit mig göra denna resa 
till min egen. Du fick mig att känna mig kapabel. Tack Britt Hedman Ahl-
ström för att du från början uppmuntrade mig till doktorandstudier och sedan 
längs hela vägen funnits där för mig, alltid med väl genomtänkta råd och upp-
muntrande kommentarer. Henrika Jormfeldt, tack för att jag fick vara en del 
av LIV-projektet och för din vägledning både i egenskap av handledare och 
projektledare och senare även som studierektor för forskarutbildningen Hälsa 
och livsstil. Tack Helena Eriksson för att du hjälpt mig att vidga mina vyer 
genom att föra in samhällsperspektivet. Tack allihop för alla trevliga och gi-
vande samtal och diskussioner vi haft under den här tiden. Jag har alltid känt 
mig stärkt och peppad efter våra samtal.  

 
Tack till Anders Nelson som var akademichef på Akademin för hälsa och 
välfärd när det begav sig och senare akademichef Lena-Karin Erlandsson 
samt till Ing-Marie Carlsson, avdelningschef för Hälsa och vård som gav mig 
möjlighet att bedriva mina doktorandstudier på Högskolan i Halmstad. Tack 
till Carin Staland Nyman som var studierektor i början av forskarutbildningen 
som tålmodigt och vänligt svarade på alla frågor man hade som ny doktorand. 
Tack alla på det administrativa stödet som många gånger underlättat den nå-
got splittrade doktorandvardagen. 

 
Ett varmt tack till min arbetsplats Högskolan Väst, tidigare prefekt Ewa Brink 
och nuvarande prefekt Åse Boman samt till avdelningschef Håkan Nunstedt 



69 

som har gett mig förutsättningar att kunna bedriva mina doktorandstudier pa-
rallellt med undervisning på Högskolan Väst. Jag är så tacksam för den extra 
tid jag fått för forskningsstudier. Tack alla mina goa arbetskamrater på Hög-
skolan Väst för ert intresse, era uppmuntrande ord och glada tillrop under min 
doktorandtid. Ser fram emot att arbeta tillsammans med er igen. 
  
Tack till mina granskare vid mittseminariet Lena Wiklund Gustin och Urban 
Johnson samt vid slutseminariet Britt-Marie Lindgren och Staffan Karlsson 
för värdefulla synpunkter på mitt avhandlingsarbete som hjälpt mig se alter-
nativa vägar.  

 
Tack till Nora Kerekes som tålmodigt och entusiastiskt, svarat på alla mina 
frågor och guidat mig, i den för mig nya statistiska världen. Tack till Monica 
Eriksson för din kunskap och värdefulla diskussioner om salutogenes. Tack 
Andreas Ivarsson för din förmåga att förmedla din kunskap om statistik på ett 
lättförståeligt sätt som hjälpt mig att förstå statistiken på ett nytt sätt. 
  
Ett stort tack till alla patienter och all personal som deltagit i intervjuer, utan 
vilkas deltagande det inte hade blivit någon avhandling. Ett extra tack till Nils 
Sjöström som hjälpte mig att komma i kontakt med verksamheter och sjuk-
sköterskor vilket gjorde att jag till slut fick informanter till min tredje studie. 
Det var verkligen guld värt.  

 
Jag vill tacka alla mina doktorandkollegor, de som varit med från början och 
de som har tillkommit längs vägen. Så mycket intressanta och spännande dis-
kussioner vi haft! Tack för att jag har fått nöta och blöta tillsammans med er. 
Utan er hade inte doktorandtiden varit hälften så rolig.  
  
Tack mina kära vänner i ”Bok och bubbel”, Maria, Tina, Anki, Pia, Malin 
och Pernilla och alla i kören, Vänersborgs gospel. Böcker och sång i goda 
vänners lag har varit en lisa för själen under avhandlingsarbetet.  
  
Tack till Gullvi Flensner som genom ditt engagemang väckte mitt intresse för 
fortsatta studier när jag var ”tvungen” att komplettera min gamla sjuksköters-
keutbildning. Tack Tanja för att du lockade mig till Högskolan Väst och tack 
Monica för en rolig tid när vi skrev vår magisteruppsats, jag fick blodad tand. 
Sanna, min kollega men framförallt min vän. Utan dig och din drivkraft tror 
jag inte det ens hade blivit någon ansökan till doktorandtjänst. Du inspirerade 
mig, gick före och banade vägen och nu kommer jag efter. Nu kan vi förändra 
världen! 

 



70 

Tack min allra käraste omtänksamma vän Camilla, som åkte med mig till 
Halmstad för min anställningsintervju när jag sökte doktorandtjänsten och 
som alltid finns där i vått och torrt. Med dig finns inte en tråkig stund. 

 
Tack Cattis och Magnus för alla trevliga hundpromenader i ur och skur, frisk 
luft och motion samtidigt som man pratar om ditt och datt gör susen för en 
uttröttad doktorandhjärna. Tack familjen Zingmark för många trevliga samtal 
och för att dörren alltid står öppen hos er för våra husdjur. Deras andra hem! 

 
Tack mina allra äldsta bästa vänner Erika, Malin och Malin, Pernilla, Christel 
och Stina som varit med sen länge. Trots att man inte alltid hinner ses så ofta 
som man skulle vilja vet jag att ni alltid finns där. Alltid så skönt att umgås 
med er och prata om viktiga saker i livet (som inte är forskningsrelaterade). 
Kram på er! 

 
Tack till alla mina nära och kära, svärfar Herbert och Bittan, Svärmor Ag-
netha och Bengt för ert intresse för mina studier. Min bror Daniel med familj, 
min svägerska Tina med familj och min svåger Niclas med familj för alltid så 
trevliga sammankomster. Ett speciellt tack till mamma och pappa som alltid 
trott på min förmåga och stöttat mig i mina vägval. Mamma tack för att du 
alltid finns där för mig och min familj, stöttat mig och låtit mig välja mina 
egna vägar i livet (om än lite bekymrad ibland). Extra tack mamma för den 
fina bilden av vägen som kan symbolisera förändring men också vägen man 
färdas på genom livet och som doktorand. Vägen är inte alltid spikrak.  
Pappa, jag vet att du hade varit stolt över mig.   

 
Sist men inte minst, tack min älskade familj, min man Jacob för din omtanke, 
ditt tålamod och din aldrig sinande optimism, Klara och Alice, mina härliga 
tjejer som, för att ni är dem ni är, berikar mitt liv varje dag. Jag älskar er i 
massor!  
 

Sofie Lundström 
Juni 2020   

   
 



71 

Referenser 

Ahola, A. J., Mikkilä, V., Saraheimo, M., Wadén, J., Mäkimattila, S., 
Forsblom, C., m.fl. (2012). Sense of coherence, food selection and 
leisure time physical activity in type 1 diabetes. Scandinavium 
Journal of Public Health, 40(7), 621-628. 
doi:10.1177/1403494812460346 

Alexander, S., Pillay, R., & Smith, B. (2018). A systematic review of the 
experiences of vulnerable people participating in research on 
sensitive topics. International Journal of Nursing Studies, 88, 85-
96. doi:10.1016/j.ijnurstu.2018.08.013 

American Psychiatric Association [APA]. (2013). Diagnostic and Statistical 
manual of Mental disorders : DSM-5 (5 uppl.). Arlington, Va: 
American Psychiatric Association. 

Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-
Bass. 

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health : how people 
manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health 
promotion. Health Promotion International, 11(1), 11-18. 
doi:10.1093/heapro/11.1.11 

Aschbrenner, K., Carpenter-Song, E., Mueser, K., Kinney, A., Pratt, S., & 
Bartels, S. (2013). A qualitative study of social facilitators and 
barriers to health behavior change among persons with serious 
mental illness. Community Mental Health Journal, 49(2), 207-212. 
doi:10.1007/s10597-012-9552-8 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy : the exercise of control. Basingstoke: W. 
H. Freeman. 

Bauer, G. F., Roy, M., Bakibinga, P., Contu, P., Downe, S., Eriksson, M., 
m.fl. (2020). Future directions for the concept of salutogenesis: a 
position article. Health Promotion International, 35(2), 187-195. 
doi:10.1093/heapro/daz057 

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical 
ethics. New York: Oxford University Press. 



72 

Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M. 
(2016). Enkätmetodik. Stockholm: Natur & kultur. 

Bezyak, J. L., Berven, N. L., & Fong, C. (2011). Stages of change and 
physical activity among individuals with severe mental illness. 
Rehabilitation Psychology, 56(3), 182-190.  

Blanner Kristiansen, C., Juel, A., Hansen, M. V., Hansen, A. M., Kilian, R., 
& Hjorth, P. (2015). Promoting physical health in severe mental 
illness: patient and staff perspective. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 132(6), 470-478. doi:10.1111/acps.12520 

Blaxter, M. (1990). Health and lifestyles. London: Tavistock/Routledge. 
Blomqvist, M., Ivarsson, A., Carlsson, I.-M., Sandgren, A., & Jormfeldt, H. 

(2019). Health effects of an individualized lifestyle intervention for 
people with psychotic disorders in psychiatric outpatient services: A 
two year follow-up. Issues in Mental Health Nursing, 40(10), 839-
850. doi:10.1080/01612840.2019.1642425 

Bochicchio, L., Stefancic, A., Gurdak, K., Swarbrick, M., & Cabassa, L. J. 
(2019). "We're all in this together": Peer-specialist contributions to 
a healthy lifestyle intervention for people with serious mental 
illness. Administration & Policy in Mental Health & Mental Health 
Services Research, 46(3), 298-310. doi:10.1007/s10488-018-0914-6 

Bocking, J., Happell, B., Platania-Phung, C., Scholz, B., Ewart, S. B., & 
Stanton, R. (2018). “Here if you need me”: exploring peer support 
to enhance access to physical health care. Journal of Mental Health, 
27(4), 329-335. doi:10.1080/09638237.2017.1385741 

Bonfioli, E., Berti, L., Goss, C., Murano, F., & Burti, L. (2012). Health 
promotion lifestyle interventions for weight management in 
psychosis: a systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials. BMC Psychiatry, 12(1), 78-89. doi:10.1186/1471-
244X-12-78 

Bowling, A. (2005). Measuring health. A review of quality of life 
measurement scales. Berkshire: Open University Press. 

Bringsén, Å., & Nilsson Lindström, P. (2019). Hälsopromotion i teori och 
praktik : olika arenor och målgrupper. Stockholm: Liber. 

Brunero, S., & Lamont, S. (2009). Systematic screening for metabolic 
syndrome in consumers with severe mental illness. International 
Journal of Mental Health Nursing, 18(2), 144-150. 
doi:10.1111/j.1447-0349.2009.00595.x 

Brülde, B. (2003). Teorier om livskvalitet. Lund: Studentlitteratur. 
Buchanan, D. R. (2000). An ethic for health promotion : rethinking the 

sources of human well-being. New York: Oxford University Press. 
Cavalheri de Souza, N., & de Oliveira, E. (2013). Sagittal abdominal 

diameter shows better correlation with cardiovascular risk factors 
than waist circumference and BMI. Journal of diabetes and 
metabolic disorders, 12(41), 1-5. doi:10.1186/2251-6581-12-41 



73 

Chalmers, A. F. (2013). What is this thing called science? Maidenhead: 
Open University Press/McGraw-Hill Education. 

Chapman, J. J., Fraser, S. J., Brown, W. J., & Burton, N. W. (2016). 
Physical activity and sedentary behaviour of adults with mental 
illness. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(7), 579-584. 
doi:10.1016/j.jsams.2015.07.017 

Cockerham, W. C. (2005). Health lifestyle theory and the convergence of 
agency and structure. Journal of Health and Social Behavior, 46(1), 
51-67.  

Coons, S. J., Rao, S., Keininger, D. L., & Hays, R. D. (2000). A 
comparative review of generic quality-of-life instruments. 
Pharmacoeconomics, 17(1), 13-35. doi:10.2165/00019053-
200017010-00002 

Corrigan, P. W., River, L. P., Lundin, R. K., Wasowski, k. U., Campion, J., 
Mathisen, J., m.fl. (2000). Stigmatizing attributions about mental 
illness. Journal of Community Psychology, 28(1), 91-102.  

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design : qualitative, 
quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: SAGE. 

Crump, C., Winkleby, M. A., Sundquist, K., & Sundquist, J. (2013). 
Comorbidities and mortality in persons with schizophrenia: A 
swedish national cohort study. American Journal of Psychiatry, 
170(3), 324-333. doi:10.1176/appi.ajp.2012.12050599 

Dahlberg, K., & Ekman, I. (2017). Att lyssna på och förstå patienters 
berättelser-några teoretiska utgångspunkter. In K. Dahlberg & I. 
Ekman (Red.), Vägen till patientens värld och personcentrerad 
vård: att bli lyssnad på och förstådd (s. 23-41). Stockholm: Liber. 

De Hert, M., Correll, C. U., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D., 
Asai, I., m.fl. (2011). Physical illness in patients with severe mental 
disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in 
health care. World Psychiatry, 10(1), 52-77.  

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur. 

Dickerson, F., Origoni, A., Schroeder, J., Schweinfurth, L. A. B., Stallings, 
C., Savage, C. L. G., m.fl. (2016). Mortality in schizophrenia and 
bipolar disorder: Clinical and serological predictors. Schizophrenia 
Research, 170(1), 177-183. doi:10.1016/j.schres.2015.11.010 

DiClemente, C. C., & Hughes, S. O. (1990). Stages of change profiles in 
outpatient alcoholism treatment. Journal of Substance Abuse, 2(2), 
217-235. doi:https://doi.org/10.1016/S0899-3289(05)80057-4 

Doyle, L., Ellilä, H., Jormfeldt, H., Lahti, M., Higgins, A., Keogh, B., m.fl. 
(2018). Preparing master‐level mental health nurses to work within 
a wellness paradigm: Findings from the eMenthe project. 

https://doi.org/10.1016/S0899-3289(05)80057-4


74 

International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 823-832. 
doi:10.1111/inm.12370 

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av 
personcentrering inom hälso- och sjukvård. In I. Ekman (Red.), 
Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik 
(s. 69-96). Stockholm: Liber. 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., 
m.fl. (2011). Person-centered care-ready for prime time. European 
Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. 
doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

Eli Lilly Sweden. (2005). Ett sundare liv: Kunskap om livsstil. (A healthier 
life: Knowledge of lifestyle). Solna: Eli Lilly Sweden. 

Eriksson, M. (2007). Unravelling the mystery of salutogenesis : the 
evidence base of the salutogenic research as measured by 
Antonovsky´s sense of coherence scale. (Doktorsavhandling), Åbo 
Akademi University. Folkhälsan research centre, Health promotion 
research programme, (Research report ; 2007:1) 

Eriksson, M. (2015). Salutogenes : om hälsans ursprung: från forskning till 
praktisk tillämpning. Stockholm: Liber. 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky's sense of 
coherence scale: a systematic review. Journal of Epidemiology and 
Community Health, 59, 460-466. doi:10.1136/jech.2003.018085 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence 
scale and the relation with health: a systematic review. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 60(5), 376-381. 
doi:10.1136/jech.2005.041616 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2007). Antonovsky's sense of coherence 
scale and its relation with quality of life: a systematic review. 
Journal of Epidemiology and Community Health, 61(11), 938-944. 
doi:10.1136/jech.2006.056028 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2008). A salutogenic interpretation of the 
Ottawa Charter. Health Promotion International, 23(2), 190-199. 
doi:10.1093/heapro/dan014 

Eriksson, M., & Mittelmark, M. B. (2017). The sense of coherence and its 
measurement. In M. B. Mittelmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. 
Bauer, J. M. Pelikan, B. Lindström, & G. A. Espnes (Red.), The 
Handbook of Salutogenesis. Schweiz: Springer. 

Eskelinen, S., Sailas, E., Joutsenniemi, K., Holi, M., & Suvisaari, J. (2015). 
Clozapine use and sedentary lifestyle as determinants of metabolic 
syndrome in outpatients with schizophrenia. Nordic Journal of 
Psychiatry, 69(5), 339-345. doi:10.3109/08039488.2014.983544 

Fayers, P. M., & Machin, D. (2016). Quality of life : the assessment, 
analysis, and reporting of patient-reported outcomes. Chichester, 
West Sussex, UK: John Wiley & Sons Inc. 



75 

Fernández-San-Martín, M., Martín-López, L., Masa-Font, R., Olona-
Tabueña, N., Roman, Y., Martin-Royo, J., m.fl. (2014). The 
effectiveness of lifestyle interventions to reduce cardiovascular risk 
in patients with severe mental disorders: Meta-analysis of 
intervention studies. Community Mental Health Journal, 50(1), 81-
95. doi:10.1007/s10597-013-9614-6 

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 5th 
edition. London: SAGE. 

Folkhälsomyndigheten. (2009). Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika 
villkor. Hämtad från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-
folkhalsoenkaten/frageformular/ 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Folkhälsan i Sverige, årsrapport 2016. 
Hämtad från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/ 

Folkhälsomyndigheten. (2019). Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Hämtad 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/oe/oppna-jamforelser-folkhalsa-2019/ 

Forsberg, K.-A., Björkman, T., Sandman, P. O., & Sandlund, M. (2010). 
Influence of a lifestyle intervention among persons with a 
psychiatric disability: a cluster randomised controlled trail on 
symptoms, quality of life and sense of coherence. Journal of 
Clinical Nursing, 19(11/12), 1519-1528. doi:10.1111/j.1365-
2702.2009.03010.x 

Forsberg, K.-A., Lindqvist, O., Björkman, T. N., Sandlund, M., & Sandman, 
P. O. (2011). Meanings of participating in a lifestyle programme for 
persons with psychiatric disabilities. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 25(2), 357-364. doi:10.1111/j.1471-
6712.2010.00834.x 

Fraser, S. J., Brown, W. J., Whiteford, H. A., & Burton, N. W. (2018). 
Impact of nurse-led behavioural counselling to improve metabolic 
health and physical activity among adults with mental illness. 
International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 619-630. 
doi:10.1111/inm.12343 

Fusar-Poli, P., De Marco, L., Cavallin, F., Bertorello, A., Nicolasi, M., & 
Politi, P. (2009). Lifestyles and cardiovascular risk in individuals 
with functional psychoses. Perspectives in Psychiatric Care, 45(2), 
87-99. doi:10.1111/j.1744-6163.2009.00202.x 

Gadamer, H.-G. (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos. 
Gassmann, W., Christ, O., Lampert, J., & Berger, H. (2013). The influence 

of Antonovsky’s sense of coherence (SOC) and psychoeducational 
family intervention (PEFI) on schizophrenic outpatients’ perceived 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/frageformular/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/frageformular/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/frageformular/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/oe/oppna-jamforelser-folkhalsa-2019/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/oe/oppna-jamforelser-folkhalsa-2019/


76 

quality of life: A longitudinal field study. BMC Psychiatry, 13, 6. 
doi:http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-13-10 

Geanellos, R. (2005). Adversity as opportunity: Living with schizophrenia 
and developing a resilient self. International Journal of Mental 
Health Nursing, 14(1), 7-15. doi:10.1111/j.1440-0979.2005.00349.x 

Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i 
den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 

Goffman, E. (2014). Stigma: den avvikandes roll och identitet (4. uppl.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological 
challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. 
Nurse Education Today, 56, 29-34. doi:10.1016/j.nedt.2017.06.002 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in 
nursing research: concepts, procedures and measures to achieve 
trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 105-112. 
doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Green, J., Cross, R., Woodall, J., & Tones, K. (2019). Health promotion 
planning and strategies. Los Angeles: Sage. 

Happell, B., Davies, C., & Scott, D. (2012). Health behaviour interventions 
to improve physical health in individuals diagnosed with a mental 
illness: A systematic review. International Journal of Mental 
Health Nursing, 21(3), 236-247. doi:10.1111/j.1447-
0349.2012.00816.x 

Happell, B., Ewart, S. B., Bocking, J., Platania-Phung, C., & Stanton, R. 
(2016). ‘That red flag on your file’: misinterpreting physical 
symptoms as mental illness. Journal of Clinical Nursing, 25(19-20), 
2933-2942. doi:10.1111/jocn.13355 

Happell, B., Ewart, S. B., Platania‐Phung, C., Bocking, J., Griffiths, K., 
Scholz, B., m.fl. (2016). Embedding a physical health nurse 
consultant within mental health services: Consumers' perspectives. 
International Journal of Mental Health Nursing, 25(4), 377-384. 
doi:10.1111/inm.12185 

Happell, B., Platania-Phung, C., & Scott, D. (2014). What determines 
whether nurses provide physical health care to consumers with 
serious mental illness? Archives of Psychiatric Nursing, 28(2), 87-
93. doi:10.1016/j.apnu.2013.11.001 

Happell, B., Platania‐Phung, C., Scott, D., & Stanton, R. (2015). Predictors 
of nurse support for the introduction of the cardiometabolic health 
nurse in the australian mental health sector. Perspectives in 
Psychiatric Care, 51(3), 162-170. doi:10.1111/ppc.12077 

Happell, B., Scott, D., Nankivell, J., & Platania-Phung, C. (2013). Screening 
physical health? Yes! But…: nurses’ views on physical health 
screening in mental health care. Journal of Clinical Nursing, 22(15-
16), 2286-2297. doi:doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04325.x 

http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-13-10


77 

Happell, B., Scott, D., Platania-Phung, C., & Nankivell, J. (2012). Should 
we or shouldn't we? Mental health nurses' views on physical health 
care of mental health consumers. International Journal of Mental 
Health Nursing, 21(3), 202-210. doi:10.1111/j.1447-
0349.2011.00799.x 

Harley, E., Boardman, J., & Craig, T. (2012). Friendship in people with 
schizophrenia: a survey. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, 47(8), 1291-1299. doi:10.1007/s00127-011-0437-x 

Hartz, S. M., Pato, C. N., Medeiros, H., Cavazos-Rehg, P., Sobell, J. L., 
Knowles, J. A., m.fl. (2014). Comorbidity of severe psychotic 
disorders with measures of substance use. JAMA Psychiatry, 71(3), 
248-254. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.3726 

Heald, A., Pendlebury, J., Anderson, S., Narayan, V., Guy, M., Gibson, M., 
m.fl. (2017). Lifestyle factors and the metabolic syndrome in 
Schizophrenia: a cross-sectional study. Annals of General 
Psychiatry, 16(1), 12. doi:10.1186/s12991-017-0134-6 

Hennessy, S., & Cocoman, A. M. (2018). What is the impact of targeted 
health education for mental health nurses in the provision of 
physical health care? An integrated literature review. Issues in 
Mental Health Nursing, 39(8), 700-706 
doi:10.1080/01612840.2018.1429509 

Hjorth, P., Davidsen, A. S., Kilian, R., & Skrubbeltrang, C. (2014). A 
systematic review of controlled interventions to reduce overweight 
and obesity in people with schizophrenia. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 130(4), 279-289. doi:10.1111/acps.12245 

Hjorth, P., Juel, A., Hansen, M. V., Madsen, N. J., Viuff, A. G., & Munk-
Jørgensen, P. (2017). Reducing the risk of cardiovascular diseases 
in non-selected outpatients with schizophrenia: A 30-month 
program conducted in a real-life setting. Archives of Psychiatric 
Nursing, 31(6), 602-609. doi:10.1016/j.apnu.2017.08.005 

Hjorthøj, C., Stürup, A. E., McGrath, J. J., & Nordentoft, M. (2017). Years 
of potential life lost and life expectancy in schizophrenia: a 
systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 4(4), 
295-301. doi:10.1016/S2215-0366(17)30078-0 

Hunt, G. E., Large, M. M., Cleary, M., Lai, H. M. X., & Saunders, J. B. 
(2018). Prevalence of comorbid substance use in schizophrenia 
spectrum disorders in community and clinical settings, 1990-2017: 
Systematic review and meta-analysis. Drug and Alcohol 
Dependence, 191, 234-258. doi:10.1016/j.drugalcdep.2018.07.011 

Husserl, E. (1995). Fenomenologins idé (2. uppl.). Göteborg: Daidalos. 
Husserl, E. (2002). Fenomenologin och filosofins kris. Stockholm: Thales. 
IBM Corp. (2012). IBM SPSS Statistics for Windows. Armonk, NY: IBM 

Corp.  



78 

Idan, O., Eriksson, M., & Al-Yagon, M. (2017). The salutogenic model: The 
role of generalized resistent resources In M. B. Mittelmark, S. Sagy, 
M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelikan, B. Lindström, & G. A. 
Espnes (Red.), The handbook of salutogenesis. Schweiz: Springer. 

International Diabetes Federation. (2006). The IDF consensus definition on 
the metabolic syndrom. Hämtad från https://www.idf.org/e-
library/consensus-statements/60-idfconsensus-worldwide-
definitionof-the-metabolic-syndrome 

International Physical Activity Questionarie. (2005). IPAQ Scoring 
protocol. Hämtad från https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-
protocol 

Janney, C. A., Ganguli, R., Richardson, C. R., Holleman, R. G., Tang, G., 
Cauley, J. A., m.fl. (2013). Sedentary behavior and psychiatric 
symptoms in overweight and obese adults with schizophrenia and 
schizoaffective disorders (WAIST Study). Schizophrenia Research, 
145(1-3), 63-68. doi:10.1016/j.schres.2013.01.010 

Jormfeldt, H., Rask, M., Brunt, D., Bengtsson, A., & Svedberg, P. (2012). 
Experiences of a person-centred health education group 
intervention. A qualitative study among people with a persistent 
mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 33(4), 209-216. 
doi:10.3109/01612840.2011.653041 

Jormfeldt, H., Skärsäter, I., Doyle, L., Higgins, A., Keogh, B., Ellilä, H., 
m.fl. (2018). Master's level mental health nursing competencies, a 
prerequisite for equal health among service users in mental health 
care. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-
Being, 13, 1-9. doi:10.1080/17482631.2018.1502013 

Karanci, N. A., Aras, A., Kumpasoğlu, G. B., Can, D., Çakır, E., Karaaslan, 
C., m.fl. (2019). Living with schizophrenia: Perspectives of Turkish 
people with schizophrenia from two Patient Associations on how 
the illness affects their lives. International Journal of Social 
Psychiatry, 65(2), 98-106. doi:10.1177/0020764018820879 

Karimi, M., & Brazier, J. (2016). Health, health-related quality of life, and 
quality of life: What is the difference? Pharmacoeconomics, 34(7), 
645-649. doi:10.1007/s40273-016-0389-9 

Kars, M. C., van Thiel, G. J., van der Graaf, R., Moors, M., de Graeff, A., & 
van Delden, J. J. (2016). A systematic review of reasons for 
gatekeeping in palliative care research. Palliative Medicine, 30(6), 
533-548. doi:10.1177/0269216315616759 

Kemp, V., Fisher, C., Lawn, S., Battersby, M., & Isaac, M. K. (2015). Small 
steps: physical health promotion for people living with mental 
illness. International Journal of Mental Health Promotion, 17(2), 
97-112. doi:10.1080/14623730.2015.1010370 

Knight, M., Bolton, P., Coakley, C., Kopeski, L., & Slifka, K. (2015). 
Nursing Care for Lifestyle Behavioral Change. Issues in Mental 

https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/60-idfconsensus-worldwide-definitionof-the-metabolic-syndrome
https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/60-idfconsensus-worldwide-definitionof-the-metabolic-syndrome
https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/60-idfconsensus-worldwide-definitionof-the-metabolic-syndrome
https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol
https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol


79 

Health Nursing, 36(6), 464-473 
doi:10.3109/01612840.2014.997845 

Knight, M., Bolton, P., & Kopeski, L. (2017). Providing physical care to 
persons with serious mental illness: Attitudes, confidence, barriers 
and psychological empowerment. Archives of Psychiatric Nursing, 
31(5), 447-453. doi:10.1016/j.apnu.2017.07.001 

Krippendorff, K. (2005). Content analysis: an introduction to its 
methodology. Thousand Oaks: SAGE. 

Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi - filosofiska utgångspunkter 
för personcentrering inom hälso- och sjukvård. In I. Ekman (Red.), 
Personcentrering inom hälso- och sjukvård (s. 21-68). Stockholm: 
Liber. 

Krogh, J., Speyer, H., Nørgaard, H., Moltke, A., & Nordentoft, M. (2014). 
Can exercise increase fitness and reduce weight in patients with 
schizophrenia and depression? Frontiers in Psychiatry, 5(89), 1-6. 
doi:10.3389/fpsyt.2014.00089 

Kuhn, T. S., & Hacking, I. (2012). The structure of scientific revolutions. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S.-E. (2014). Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

König, H.-H., Roick, C., & Angermeyer, M. C. (2007). Validity of the EQ-
5D in assessing and valuing health status in patients with 
schizophrenic, schizotypal or delusional disorders. European 
Psychiatry, 22(3), 177-187. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2006.08.004 

Lahti, M., Tiihonen, J., Wildgust, H., Beary, M., Hodgson, R., Kajantie, E., 
m.fl. (2012). Cardiovascular morbidity, mortality and 
pharmacotherapy in patients with schizophrenia. Psychological 
Medicine, 42(11), 2275-2285. doi:10.1017/S0033291712000396 

Langeland, E., Riise, T., Hanestad, B. R., Nortvedt, M. W., Kristoffersen, 
K., & Wahl, A. K. (2006). The effect of salutogenic treatment 
principles on coping with mental health problems: A randomised 
controlled trial. Patient Education and Counseling, 62(2), 212-219. 
doi:10.1016/j.pec.2005.07.004 

Langeland, E., Wahl, A. K., Kristoffersen, K., & Hanestad, B. R. (2007). 
Promoting coping: Salutogenesis among people with mental health 
problems. Issues in Mental Health Nursing, 28(3), 275-295. 
doi:10.1080/01612840601172627 

Langeland, E., & Vinje, H. F. (2017). The application of salutogenesis in 
mental healthcare settings. In M. B. Mittelmark, S. Sagy, M. 
Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelikan, B. Lindström, & G. A. Espnes 
(Red.), The handbook of salutogenesis. Schweiz: Springer. 

Lassenius, O., Åkerlind, I., Wiklund-Gustin, L., Arman, M., & Söderlund, 
A. (2013). Self-reported health and physical activity among 

https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2006.08.004


80 

community mental healthcare users. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing, 20(1), 82-90. doi:10.1111/j.1365-
2850.2012.01951.x 

Laursen, T. M., Nordentoft, M., & Mortensen, P. B. (2014). Excess early 
mortality in schizophrenia. Annual Review of Clinical Psychology, 
10, 425-448. doi:10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657 

Laursen, T. M., Plana-Ripoll, O., Andersen, P. K., McGrath, J. J., Toender, 
A., Nordentoft, M., m.fl. (2019). Cause-specific life years lost 
among persons diagnosed with schizophrenia: Is it getting better or 
worse? Schizophrenia Research, 206, 284-290. 
doi:10.1016/j.schres.2018.11.003 

Laursen, T. M., Wahlbeck, K., Hällgren, J., Westman, J., Ösby, U., 
Alinaghizadeh, H., m.fl. (2013). Life expectancy and death by 
diseases of the circulatory system in patients with bipolar disorder 
or schizophrenia in the nordic countries. PloS One, 8(6), 1-7. 
doi:10.1371/journal.pone.0067133 

Lauveng, A., Tveiten, S., Ekeland, T.-J., & Ruud, T. (2015). Same 
diagnosis, different lives. A qualitative study of adults with severe 
mental illness, in treatment and education. Psychosis, 7(4), 336-347. 
doi:10.1080/17522439.2015.1024715 

Lerbæk, B., Jørgensen, R., Aagaard, J., Nordgaard, J., & Buus, N. (2019). 
Mental health care professionals' accounts of actions and 
responsibilities related to managing physical health among people 
with severe mental illness. Archives of Psychiatric Nursing, 33(2), 
174-181. doi:10.1016/j.apnu.2018.11.006 

Lindmark, U., Stenstrom, U., Gerdin, E. W., & Hugoson, A. (2010). The 
distribution of ''sense of coherence'' among Swedish adults: a 
quantitative cross-sectional population study. Scandinavium Journal 
of Public Health, 38(1), 1-8. doi:10.1177/1403494809351654 

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical 
method for researching lived experience. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 18(2), 145-153.  

Lund, K., Argentzell, E., Leufstadius, C., Tjörnstrand, C., & Eklund, M. 
(2019). Joining, belonging, and re-valuing: A process of meaning-
making through group participation in a mental health lifestyle 
intervention. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(1), 
55-68. doi:10.1080/11038128.2017.1409266 

Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. In B. 
Höglund-Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ 
forskning inom hälso- och sjukvård (s. 211-225). Lund: 
Studentlitteratur. 

Malhotra, N., Kulhara, P., Chakrabarti, S., & Grover, S. (2016). Lifestyle 
related factors & impact of metabolic syndrome on quality of life, 
level of functioning & self-esteem in patients with bipolar disorder 



81 

& schizophrenia. Indian Journal of Medical Research, 143(4), 434-
442. doi:10.4103/0971-5916.184284 

Martin, C. T. (2016). The value of physical examination in mental health 
nursing. Nurse Education in Practice, 17, 91-96 
doi:https://doi.org/10.1016/j.nepr.2015.11.001 

McCarthy-Jones, S., Marriott, M., Knowles, R., Rowse, G., & Thompson, 
A. (2013). What is psychosis? A meta-synthesis of inductive 
qualitative studies exploring the experience of psychosis. Psychosis, 
5(1), 1-16. doi:10.1080/17522439.2011.647051 

McDaid, T. M., & Smyth, S. (2015). Metabolic abnormalities among people 
diagnosed with schizophrenia: a literature review and implications 
for mental health nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing, 22(3), 157-170. doi:10.1111/jpm.12185 

McQueen, M. J., Hawken, S., Wang, X., Ounpuu, S., Sniderman, A., 
Probstfield, J., m.fl. (2008). Lipids, lipoproteins, and 
apolipoproteins as risk markers of myocardial infarction in 52 
countries (the INTERHEART study): a case-control study. Lancet, 
372(9634), 224-233. doi:10.1016/s0140-6736(08)61076-4 

Mestdagh, A., & Hansen, B. (2014). Stigma in patients with schizophrenia 
receiving community mental health care: a review of qualitative 
studies. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(1), 79-
87. doi:10.1007/s00127-013-0729-4 

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa 
människor till förändring. Stockholm: Natur & kultur. 

Mishler, E. G. (1991). Research Interviewing: Context and Narrative. 
Cambridge: Harvard University Press. 

Nettle, D. (2010). Why are there social gradients in preventative health 
behavior? A perspective from behavioral ecology. PloS One, 5(10), 
1-6. doi:10.1371/journal.pone.0013371 

Nilsen, V., Bakke, P. S., Rohde, G., & Gallefoss, F. (2015). Is sense of 
coherence a predictor of lifestyle changes in subjects at risk for type 
2 diabetes? Public Health, 129(2), 155-161 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2014.12.014 

Nilsson, E. (2012). Aspects of health-related quality of life : Associations 
with psychological and biological factors, and use as patient 
reported outcome in routine health care. Linköping: Linköping 
University Electronic Press. 

Nordenfelt, L. (2004). Livskvalitet och hälsa: teori & kritik (2 uppl.). 
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för hälsa och 
samhälle. 

Nussbaum, M. (2009). The capabilities of people with cognitive disabilities. 
Metaphilosophy, 40(3‐4), 331-351. doi:10.1111/j.1467-
9973.2009.01606.x 

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2015.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2014.12.014


82 

Nussbaum, M. (2013). Creating capabilities: the human development 
approach. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 

Nutbeam, D. (1998). Health Promotion Glossary. Health Promotion 
International, 13(4), 349-364. doi:10.1093/heapro/13.4.349 

Nutbeam, D., Harris, E., & Wise, M. (2010). Theory in a nutshell: a 
practical guide to health promotion theories. North Ryde, N.S.W.: 
McGraw-Hill Australia. 

Ochiai, R., Daitou, S., & Aoki, K. (2012). Relationship between sense of 
coherence and lifestyle in middle-aged workers in Japan. Health, 
4(1), 20-25. doi:10.4236/health.2012.41005 

Olfson, M., Gerhard, T., Huang, C., Crystal, S., & Stroup, T. S. (2015). 
Premature mortality among adults with schizophrenia in the United 
States. JAMA Psychiatry, 72(12), 1172-1181. 
doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.1737 

Oxford English dictionary. (Ed.) (2000). Oxford: Oxford University Press. 
Park, T., Foster, K., & Usher, K. (2017). Participants' voices from within a 

healthy lifestyle group. Issues in Mental Health Nursing, 38(2), 
107-112. doi:10.1080/01612840.2016.1248255 

Parse, R. R. (1990). Health: a personal commitment. Nursing Science 
Quarterly, 3(3), 136-140.  

Parse, R. R. (1998). The human becoming school of thought: a perspective 
for nurses and other health professionals. Thousand Oaks, 
California: SAGE Publications. 

Patterson, S., Kramo, K., Soteriou, T., & Crawford, M. J. (2010). The great 
divide: a qualitative investigation of factors influencing 
researcheraccess to potential randomised controlled trial 
participants in mental health settings. Journal of Mental Health, 19. 
doi:10.3109/09638237.2010.520367 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: 
integrating theory and practice. Thousand Oaks, California: SAGE 
Publications. 

Pelikan, J. M. (2017). The application of salutgenesis in healthcare settings 
In M. B. Mittelmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. 
Pelikan, B. Lindström, & G. A. Espnes (Red.), The Handbook of 
Salutogenesis  (s. 261-266). Schweiz: Springer  

Percival, J. (2014). Promoting health: making every contact count. Nursing 
Standard, 28(29), 37-41.  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and 
assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Posadzki, P., Stockl, A., Musonda, P., & Tsouroufli, M. (2010). A mixed-
method approach to sense of coherence, health behaviors, self-
efficacy and optimism: Towards the operationalization of positive 



83 

health attitudes. Scandinavian Journal of Psychology, 51(3), 246-
252. doi:10.1111/j.1467-9450.2009.00764.x 

Prieto, L., Sacristan, J., Hormaechea, J. A., Casado collado, A., Badia, X., & 
Gómez, J. (2004). Psychometric validation of a generic health-
related quality of life measure (EQ-5D) in a sample of 
schizophrenic patients. Current Medical Research and Opinion, 20, 
827-835. doi:10.1185/030079904125003674 

Prochaska, J. O. (2008). Decision making in the transtheoretical model of 
behavior change. Medical Decision Making, 28(6), 845-849. 
doi:10.1177/0272989x08327068 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: 
Toward a more integrative model of change. Psychotherapy: 
Theory, Research & Practice, 19(3), 276-288. 
doi:10.1037/h0088437 

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of 
how people change: Applications to addictive behaviors. American 
Psychologist, 47(9), 1102-1114. doi:10.1037/0003-066X.47.9.1102 

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of 
health behavior change. American Journal of Health Promotion, 
12(1), 38-48.  

Quené, H., & van den Bergh, H. (2004). On multi-level modeling of data 
from repeated measures designs: a tutorial. Speech Communication, 
43(1), 103-121. doi:https://doi.org/10.1016/j.specom.2004.02.004 

Regeringens proposition 2017/18:249. God och jämlik hälsa - en utvecklad 
folkhälsopolitik. Stockholm: Socialdepartementet. 

Ricoeur, P. (1981). Hermeneutics and the human sciences: essays on 
language, action and interpretation. Cambridge: Cambridge U.P. 

Ricoeur, P. (1993). Från text till handling: en antologi om hermeneutik (2. 
uppl.. uppl.). Stockholm: Symposion. 

Ricoeur, P. (1994). Oneself as another. Chicago: University of Chicago 
Press. 

Ricoeur, P. (2011). Homo capax: texter av Paul Ricoeur om etik och 
filosofisk antropologi i urval av Bengt Kristensson Uggla. 
Göteborg: Daidalos. 

Ringen, P. A., Engh, J. A., Birkenaes, A. B., Dieset, I., & Andreassen, O. A. 
(2014). Increased mortality in schizophrenia due to cardiovascular 
disease. A non-systematic review of epidemiology, possible causes, 
and interventions. Frontiers in Psychiatry, 5(137). 
doi:10.3389/fpsyt.2014.00137 

Riserus, U., de Faire, U., Berglund, L., & Hellenius, M. L. (2010). Sagittal 
abdominal diameter as a screening tool in clinical research: cutoffs 
for cardiometabolic risk. Journal of Obesity, 2010, 1-7. 
doi:10.1155/2010/757939 

https://doi.org/10.1016/j.specom.2004.02.004


84 

Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2011). Incentives and barriers to lifestyle 
interventions for people with severe mental illness: a narrative 
synthesis of quantitative, qualitative and mixed methods studies. 
Journal of Advanced Nursing, 67(4), 690-708. doi:10.1111/j.1365-
2648.2010.05546.x 

Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2013). An ethnographic study of the 
incentives and barriers to lifestyle interventions for people with 
severe mental illness. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2514-
2524. doi:10.1111/jan.12136 

Robson, D., & Haddad, M. (2012). Mental health nurses’ attitudes towards 
the physical health care of people with severe and enduring mental 
illness: The development of a measurement tool. International 
Journal of Nursing Studies, 49(1), 72-83. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.07.011 

Rosengren, A., Perk, J., & Dallongeville, J. (2009). Prevention of 
cardiovascular disease. In A. J. Camm, T. F. Lüscher, & P. W. 
Serruys (Red.), The ESC textbook of cardiovascular medicine. (s. 
465-495.). Oxford: Oxford University Press. 

Rujkorakarn, D., Buatee, S., Jundeekrayom, S., & Mills, A. C. (2018). 
Living with schizophrenia in rural communities in north‐east 
Thailand. International Journal of Mental Health Nursing, 27(5), 
1481-1489. doi:10.1111/inm.12448 

Rüsch, N., Angermeyer, M. C., & Corrigan, P. W. (2005). Mental illness 
stigma: Concepts, consequences, and initiatives to reduce stigma. 
European Psychiatry, 20(8), 529-539. 
doi:10.1016/j.eurpsy.2005.04.004 

Rönngren, Y., Björk, A., Audulv, Å., Enmarker, I., Kristiansen, L., & 
Haage, D. (2018). Educational nurse‐led lifestyle intervention for 
persons with mental illness. International Journal of Mental Health 
Nursing, 27(3), 1022-1031. doi:10.1111/inm.12410 

Rönngren, Y., Björk, A., Haage, D., Audulv, Å., & Kristiansen, L. (2018). 
Perspectives of a tailored lifestyle program for people with severe 
mental illness receiving housing support. Perspectives in 
Psychiatric Care, 54(2), 309-316. doi:10.1111/ppc.12239 

Sajiwandani, J. J. (1991). Understanding lifestyles in the pledge process: a 
human ecology approach to nursing and health care. Journal of 
Advanced Nursing, 16(3), 343-349. doi:10.1111/1365-
2648.ep8532823 

Scott, D., & Happell, B. (2011). The high prevalence of poor physical health 
and unhealthy lifestyle behaviours in individuals with severe mental 
illness. Issues in Mental Health Nursing, 32(9), 589-597. 
doi:10.3109/01612840.2011.569846 



85 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag (2001:453).  Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).  Hämtad från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30. 

Siegrist, J., & Marmot, M. (2004). Health inequalities and the psychosocial 
environment - two scientific challenges. Social Science and 
Medicine, 58(8), 1463-1473. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0277-
9536(03)00349-6 

Siegrist, J., & Marmot, M. (2006). Social inequalities in health: new 
evidence and policy implications. Oxford: Oxford University Press. 

Silarova, B., Nagyova, I., Rosenberger, J., Studencan, M., Ondusova, D., 
Reijneveld, S. A., m.fl. (2014). Sense of coherence as a predictor of 
health-related behaviours among patients with coronary heart 
disease. European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(4), 345-
356. doi:10.1177/1474515113497136 

Skärsater, I., Langius, A., Ågren, H., Häggstrom, L., & Dencker, K. (2005). 
Sense of coherence and social support in relation to recovery in 
first-episode patients with major depression: a one-year prospective 
study. International Journal of Mental Health Nursing, 14(4), 258-
264. doi:10.1111/j.1440-0979.2005.00390.x 

Small, N., Brooks, H., Grundy, A., Pedley, R., Gibbons, C., Lovell, K., m.fl. 
(2017). Understanding experiences of and preferences for service 
user and carer involvement in physical health care discussions 
within mental health care planning. BMC Psychiatry, 17, 1-12. 
doi:10.1186/s12888-017-1287-1 

Smith, S., Yeomans, D., Bushe, C. J. P., Eriksson, C., Harrison, T., Holmes, 
R., m.fl. (2007). A well-being programme in severe mental illness. 
Reducing risk for physical ill-health: A post-programme service 
evaluation at 2 years. European Psychiatry, 22(7), 413-418. 
doi:10.1016/j.eurpsy.2007.07.002 

Snijders, T. A. B., & Bosker, R. J. (2012). Multilevel analysis: an 
introduction to basic and advanced multilevel modeling. London: 
SAGE. 

Socialdepartementet. (2016). Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2017. Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och Landsting.  Hämtad från 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-
content/uploads/2017/02/bilaga_stod-till-riktade-insatser-inom-
omradet-psykisk-halsa-2017.pdf. 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor. Stöd för styrning och ledning. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00349-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00349-6
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/02/bilaga_stod-till-riktade-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-2017.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/02/bilaga_stod-till-riktade-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-2017.pdf
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2017/02/bilaga_stod-till-riktade-insatser-inom-omradet-psykisk-halsa-2017.pdf


86 

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Stöd för styrning och 
ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Soundy, A., Freeman, P., Stubbs, B., Probst, M., Coffee, P., & 
Vancampfort, D. (2014). The transcending benefits of physical 
activity for individuals with schizophrenia: A systematic review and 
meta-ethnography. Psychiatry Research, 220(1/2), 11-19. 
doi:10.1016/j.psychres.2014.07.083 

Soundy, A., Wampers, M., Probst, M., De Hert, M., Stubbs, B., 
Vancampfort, D., m.fl. (2013). Physical activity and sedentary 
behaviour in outpatients with schizophrenia: A systematic review 
and meta-analysis. International Journal of Therapy & 
Rehabilitation, 20(12), 588-596.  

Stubbs, B., Vancampfort, D., De Hert, M., & Mitchell, A. J. (2015). The 
prevalence and predictors of type two diabetes mellitus in people 
with schizophrenia: a systematic review and comparative meta-
analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 132(2), 144-157. 
doi:10.1111/acps.12439 

Svedberg, P., Svensson, B., Hansson, L., & Jormfeldt, H. (2014). A 2-year 
follow-up study of people with severe mental illness involved in 
psychosocial rehabilitation. Nordic Journal of Psychiatry, 68(6), 
401-408. doi:10.3109/08039488.2013.851737 

Sweeney, S., Air, T., Zannettino, L., & Galletly, C. (2015). Psychosis, 
socioeconomic disadvantage, and health service use in south 
Australia: Findings from the second Australian national survey of 
psychosis. Frontiers in Public Health, 3(259), 1-8. 
doi:10.3389/fpubh.2015.00259 

Svensson, O., & Hallberg, L. (2011). Hunting for health, well-being, and 
quality of life. International Journal of Qualitative Studies in 
Health and Well-being, 6(2). doi:10.3402/qhw.v6i2.7137 

Tengland, P.-A. (2008). Empowerment: A conceptual discussion. Health 
Care Analysis, 16(2), 77-96. doi:10.1007/s10728-007-0067-3 

Tengland, P.-A. (2010). Health promotion or disease prevention: A real 
difference for public health practice? Health Care Analysis, 18(3), 
203-221. doi:10.1007/s10728-009-0124-1 

Tengland, P.-A. (2012). Behavior change or empowerment: On the ethics of 
health-promotion strategies. Public Health Ethics, 5(2), 140-153.  

Topor, A. (2004). Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska 
problem. Stockholm: Natur och kultur. 

Tosh, G., Clifton, A. V., Xia, J., & White, M. M. (2014). General physical 
health advice for people with serious mental illness. Cochrane 
Database of Systematic Reviews(3). 
doi:10.1002/14651858.CD008567.pub3 



87 

Wainwright, N. W. J., Surtees, P. G., Welch, A. A., Luben, R. N., Khaw, K. 
T., & Bingham, S. A. (2007). Healthy lifestyle choices: could sense 
of coherence aid health promotion? Journal of Epidemiology and 
Community Health, 61(10), 871-876. doi:10.1136/jech.2006.056275 

Walldius, G., & Jungner, I. (2004). Apolipoprotein B and apolipoprotein A-
I: risk indicators of coronary heart disease and targets for lipid-
modifying therapy. Journal of Internal Medicine, 255(2), 188-205. 
doi:10.1046/j.1365-2796.2003.01276.x 

Walldius, G., Jungner, I., Holme, I., Aastveit, A. H., Kolar, W., & Steiner, 
E. (2001). High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and 
improvement in the prediction of fatal myocardial infarction 
(AMORIS study): a prospective study. The Lancet, 358(9298), 
2026-2033. doi:10.1016/S0140-6736(01)07098-2 

Walsh, J., Hochbrueckner, R., Corcoran, J., & Spence, R. (2016). The lived 
experience of schizophrenia: A systematic review and meta-
synthesis. Social Work in Mental Health, 14(6), 607-624. 
doi:10.1080/15332985.2015.1100153 

Vancampfort, D., Firth, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., Mugisha, J., 
Hallgren, M., m.fl. (2017). Sedentary behavior and physical activity 
levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major 
depressive disorder: a global systematic review and meta-analysis. 
World Psychiatry, 16(3), 308-315. doi:10.1002/wps.20458 

Vancampfort, D., Stubbs, B., Mitchell, A. J., De Hert, M., Wampers, M., 
Ward, P. B., m.fl. (2015). Risk of metabolic syndrome and its 
components in people with schizophrenia and related psychotic 
disorders, bipolar disorder and major depressive disorder: a 
systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 14(3), 339-
347. doi:10.1002/wps.20252 

Verhaeghe, N., Maeseneer, J., Maes, L., Heeringen, C., & Annemans, L. 
(2013). Health promotion in mental health care: perceptions from 
patients and mental health nurses. Journal of Clinical Nursing, 
22(11-12), 1569-1578. doi:10.1111/jocn.12076 

Westman, J., Eberhard, J., Gaughran, F. P., Lundin, L., Stenmark, R., 
Edman, G., m.fl. (2019). Outcome of a psychosocial health 
promotion intervention aimed at improving physical health and 
reducing alcohol use in patients with schizophrenia and psychotic 
disorders (MINT). Schizophrenia Research, 208, 138-144. 
doi:10.1016/j.schres.2019.03.026 

Westman, J., Eriksson, S., Gissler, M., Hällgren, J., Prieto, M., Bobo, W., 
m.fl. (2017). Increased cardiovascular mortality in people with 
schizophrenia: a 24-year national register study. Epidemiology and 
Psychiatric Sciences, 27, 1-9. doi:10.1017/S2045796017000166 

WHO. (1946). Constitution of the World Health Organization. Hämtad från 
http://www.who.int/about/mission/en/ 

http://www.who.int/about/mission/en/


88 

WHO. (1986). The Ottawa charter for health promotion. First international 
conference on Health promotion. Hämtad från 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/e
n/ 

WHO. (1997). WHOQOL Measuring Quality of Life. Hämtad från 
https://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

WHO. (2001). AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test. 
Hämtad från 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/audit/en/ 

WHO. (2013). Mental Health Action Plan 2013-2020. Hämtad från 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_e
ng.pdf 

WHO. (2014). Global status report on noncommunicable diseases 2014. 
Hämtad från 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_
eng.pdf?ua=1 

Vinje, H. F., Ausland, L. V., & Langeland, E. (2017). The application of 
salutogenesis in the training of Health professionals In M. B. 
Mittelmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F. Bauer, J. M. Pelikan, B. 
Lindström, & G. A. Espnes (Red.), The Handbook of Salutogenesis. 
Schweiz: Springer. 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki - Ethical 
principles for medical research involving human subjects. Hämtad 
från https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-
helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-
subjects/ 

Wynaden, D., Heslop, B., Heslop, K., Barr, L., Lim, E., Chee, G.-L., m.fl. 
(2016). The chasm of care: Where does the mental health nursing 
responsibility lie for the physical health care of people with severe 
mental illness? International Journal of Mental Health Nursing, 
25(6), 516-525. doi:10.1111/inm.12242 

Wärdig, R., Bachrach-Lindström, M., Hultsjö, S., Lindström, T., & 
Foldemo, A. (2015). Persons with psychosis perceptions of 
participating in a lifestyle intervention. Journal of Clinical Nursing, 
24(13/14), 1815-1824. doi:10.1111/jocn.12782 

Wärdig, R., Foldemo, A., Hultsjö, S., Lindström, T., & Bachrach-
Lindström, M. (2016). An intervention with physical activity and 
lifestyle counseling improves health-related quality of life and 
shows small improvements in metabolic risks in persons with 
psychosis. Issues in Mental Health Nursing, 37(1), 43-52. 
doi:10.3109/01612840.2015.1092187 

Zambon, A., Brown, B. G., Deeb, S. S., & Brunzell, J. D. (2006). Genetics 
of apolipoprotein B and apolipoprotein AI and premature coronary 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
https://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/publications/audit/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


89 

artery disease. Journal of Internal Medicine, 259(5), 473-480. 
doi:10.1111/j.1365-2796.2006.01645.x 

Zhu, L.-X., Ho, S.-C., Sit, J. W. H., & He, H.-G. (2014). Retraction: Effects 
of a transtheoretical model-based exercise stage-matched 
intervention on exercise behaviour and quality of life in patients 
with coronary heart disease: a randomized controlled trial. Journal 
of Advanced Nursing, 70(10), 2414-2414. doi:10.1111/jan.12469 

Öhrvall, M., Berglund, L., & Vessby, B. (2000). Sagittal abdominal 
diameter compared with other anthropometric measurements in 
relation to cardiovascular risk. International Journal of Obesity, 
24(4), 497-501. doi:10.1038/sj.ijo.0801186 

Ösby, U., Westman, J., Hällgren, J., & Gissler, M. (2016). Mortality trends 
in cardiovascular causes in schizophrenia, bipolar and unipolar 
mood disorder in Sweden 1987-2010. European Journal of Public 
Health, 26(5), 867-871. doi:10.1093/eurpub/ckv245 

 
 
 



H
Ä

LSA
, LEV

N
A

D
SVA

N
O

R
 O

C
H

 ER
FA

R
EN

H
ET

ER
 AV

 FÖ
R

Ä
N

D
R

IN
G

 AV
 LEV

N
A

D
SVA

N
O

R
 H

O
S PER

SO
N

ER
 

M
ED

 PSY
KO

SSJU
K

D
O

M
  – H

Ä
LSO

FR
Ä

M
JA

N
D

E A
SPEK

T
ER

 IN
O

M
 PSY

K
IAT

R
ISK

 O
M

VÅ
R

D
N

A
D

H
alm

stad 2020

Akademin för Hälsa och Välfärd
Doktorsavhandling | Halmstad University Dissertations no. 72

D O K T O R S A V H A N D L I N G

Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter 
av förändring av levnadsvanor hos  
personer med psykossjukdom  
– hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad

Sofie Lundström

978-91-88749-52-9 (print)
Halmstad University Dissertations, 2020

Akademin för Hälsa och Välfärd

SO
FIE LU

N
D

ST
RÖ

M

Sofie Lundström

Sofie Lundström är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom 
psykiatrisk omvårdnad och har flera års klinisk erfarenhet av arbete inom 
psykiatrisk vård. Är sedan några år tillbaka verksam vid Institutionen för 
hälsovetenskap på Högskolan Väst i Trollhättan med utbildning inom psyki-
atrisk omvårdnad, på grund- och avancerad nivå. Har bedrivit sin forskarut-
bildning vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Detta 
är hennes doktorsavhandling i ämnet hälsa och livsstil inriktning omvårdnad.


	Sammanfattning
	Innehåll
	Förkortningar
	Originalartiklar
	Introduktion
	Bakgrund
	Att leva med psykossjukdom
	Ansvar för vård och omsorg vid psykossjukdom
	Fysisk hälsa hos personer med psykossjukdom
	Hälsa
	Livskvalitet
	Livsstil och levnadsvanor
	Förändring av levnadsvanor
	Hälsopromotion och hälsofrämjande insatser
	Hälsofrämjande insatser vid psykossjukdom
	Erfarenheter från personer med psykossjukdom
	Erfarenheter utifrån sjuksköterskans perspektiv
	Beskrivning av en hälsofrämjande intervention för personer med psykossjukdom, LIV-projektet


	Teoretiskt ramverk
	Salutogenes
	Samband mellan SOC, GMR och hälsa

	Personcentrering
	Relationen mellan salutogenes och person-centrerad vård

	Motiv för avhandlingen
	Syfte
	Metod
	Design
	Avhandlingens kontext
	Urval
	Datainsamling
	Enkät och mätinstrument (delstudie I och IV)
	Självskattning av levnadsvanorna: fysisk aktivitet, kostvanor, alkohol- och tobaksvanor (delstudie I och IV)
	SOC 13 (delstudie I och IV)
	EQ-5D (delstudie I och IV)

	Kliniska mått och blodprov (delstudie I och IV)
	BMI (delstudie I)
	SAD (delstudie IV)
	Apo-kvot (delstudie IV)

	Intervjuer (delstudie II och III)

	Dataanalys
	Kvantitativa analyser (delstudie I och IV)
	Kvalitativa analyser (delstudie II och III)

	Etiska överväganden

	Resultat
	Kartläggning av levnadsvanor och upplevd hälsa (delstudie I)
	Innebörden av förändring av levnadsvanor (delstudie II)
	Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande aspekter (delstudie III)
	Förändring av levnadsvanor över tid (delstudie IV)

	Metoddiskussion
	Kvantitativ metod
	Kvalitativ metod
	Etiska reflektioner

	Resultatdiskussion
	Hälsa och levnadsvanor
	Erfarenheter av förändring av levnadsvanor
	Individuella främjande aspekter
	Relationella främjande aspekter
	Organisatoriska och samhälleliga främjande aspekter

	Mot en hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad

	Konklusion
	Praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning
	Summary in English
	Tack
	Referenser
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida



