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Sammanfattning Studier  visar  att  hälso-  och  sjukvårdens  personal  har  olika 
uppfattningar  om innebörden av hälsopromotion.  Hälsopromotion 
inkluderar  ett  helhetstänkande  som  utgår  från  en  salutogen 
inriktning, där individen ses som en helhet. Människan ses utifrån 
flera  hälsodimensioner  där fysiska  och biologiska aspekter  ingår. 
Sjuksköterskan ska tillgodose patientens psykiska, fysiska, andliga, 
sociala och kulturella anspråk och vid behov identifiera hälsorisker 
och  motivera  till  förändrade  levnadsvanor.  Syftet  med 
litteraturstudien  var  att  belysa  sjuksköterskors  uppfattningar  om 
hälsopromotion  i  omvårdnad.  En  systematisk  granskning  av  13 
vetenskapliga  artiklar  genomfördes.  Resultatet  visade  att 
sjuksköterskornas  grundsyn  hade  en  avgörande  inverkan  för  hur 
hälsopromotion uppfattades. Sjuksköterskorna ansågs ha en viktig 
och  ansvarsfull  roll  i  det  hälsopromotiva  arbetet,  men 
organisationens miljö och kultur var en viktig påverkande aktör i 
utförandet  av  hälsopromotion.  Slutsatsen  är  att  det  krävs  en 
förmåga till balans mellan salutogen och patogen syn för att kunna 
bedriva  effektiv  hälsopromotion.  Sjuksköterskorna  behöver 
identifiera sin egen grundsyn för att kunna se för- och nackdelar i 
sitt förhållningssätt gentemot patienten vid hälsopromotion.  
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Abstract                  Studies show that health care professionals have different views on 
the meaning of  health  promotion.  Health  Promotion  comprises a 
holistic  approach  that  is  based  on  a  salutogen  focus,  where  the 
individual is considered as a whole person, where both physical and 
biological aspects are included. Nurses need to meet the patient's 
mental,  physical,  spiritual,  social  and  cultural  aspects,  they  also 
need to identify health risks and motivate to lifestyle changes. The 
purpose of this literature study was to illuminate nurses' perceptions 
of  health  promotion  in  nursing  care. A systematic  review of  13 
scientific  articles  was  conducted.  The  result  showed that  nurse’s 
approach had a  significant  impact  on how health  promotion was 
perceived.  The nurses were considered to have an important role 
with  great  responsibility  in  the  health  promotion  work.  They 
perceive  the  organization's  environment  and  culture  as  a  key 
component in influencing nurses’ performance of health promotion. 
The conclusion is that an ability to balance between salutogenic and 
patogenic  approaches  is  important  to  manage  effective  health 
promotion. The nurses need to identify their own approach to be 
able  to  see  the  advantages  and disadvantages  in  the  relationship 
with the patient
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INLEDNING

Hälso-  och  sjukvårdens  uppgift  är  att  identifiera  sambandet  mellan  individers  ohälsa  och 
livsstil (Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Detta har dock inte fått ett genombrott inom vården 
(Socialstyrelsen,  2009b).  Socialstyrelsen  (2009a)  framhäver  att  primär  prevention  och 
hälsofrämjande åtgärder kan bespara upp till 70 procent av sjukdomsfallen i Sverige. Endast 
30 procent av Sveriges befolkning har upplevt att hälso- och sjukvården tar upp livsstilsfrågor 
(Socialstyrelsen, 2009b). Samtidigt önskar hela 90 procent av befolkningen denna form av 
vård.  Forskning  visar  att  förändrade  levnadsvanor  kan  förhindra  att  vart  tredje  invånare 
insjuknar  i  hjärt-  och  kärlsjukdomar  och  att  vart  tredje  fall  av  de  mest  förekommande 
cancersjukdomarna kan förhindras (Socialstyrelsen, 2009b).

Sveriges folkhälsopolitiska mål är att skapa sociala förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen, samt reducera klyftorna i hälsa mellan olika grupper (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2009). I Socialstyrelsens rapport (2009b) framkommer att hälsoskillnader 
mellan  befolknings  grupper  inte  har  minskat  de  senaste  decennierna.  Trots  regeringens 
insatser och uppmaningar till hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2009a) fortsätter bland 
annat ökningen av ungdomars psykiska ohälsa, och befolkning med lägre utbildning drabbas 
oftare av hjärt- och kärlsjukdomar. Sveriges folkhälsopolitiska utarbetade målsättning ställer 
större  krav  på  hälso-  och  sjukvårdens  resurser  och  kompetens  (Statens  Folkhälsoinstitut, 
2004). Folkhälsomål nummer 6 uppmanar hälso- och sjukvården att öka sina hälsofrämjande 
insatser och införliva hälsofrämjande arbete som en naturlig del av all vård och behandling 
(Socialstyrelsen, 2009b). 

Kärnan i hälso- och sjukvård är mötet mellan vårdare och patient (Socialstyrelsen, 2009b). 
Över 59 miljoner sådana planerade möten sker årligen. 34 miljoner av dessa omfattar andra 
personalkategorier än läkare (Socialstyrelsen, 2009b). Patientmöten inom hälso– och sjukvård 
är betydelsefulla vid identifiering av individens hälsobehov. I kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) framhävs tydligt att professionen ska ha 
förmåga  till  att  identifiera  hälsorisker  och  motivera  till  förändrade  vanor samt  tillvarata 
patientens resurser och bidra till förmågan av egenvård. Hur sjuksköterskorna tillvaratar och 
arbetar  tillsammans  med  patienten  i  en  hälsosam  inriktning  beror  på  uppfattningar  av 
hälsopromotion.   

BAKGRUND

Perspektiv på hälsopromotion 

Enligt Hansson (2004) och Korp (2004) finns det en avgörande skillnad mellan begreppen 
hälsofrämjande  och  hälsopromotion.  Hälsofrämjande  beskriver  bland  annat  handlingar, 
aktiviteter och åtgärder som förmår att främja individers hälsa. Det anger inga villkor på hur 
hälsoarbetet  ska bedrivas eller  vilka aktörer  som ska genomföra arbetet.   Hälsopromotion 
utgör en struktur som inkluderar helhetstänkande, en salutogen inriktning och avgränsningar 
som  anger  riktlinjer  för  det  praktiska  arbetet.  Hälsopromotion  fokuserar  på  främjande, 
delaktighet, processer och sätter hälsofrämjande insatser i ett sammanhang (Hansson, 2004). 
Denna  beskrivning  ligger  i  linje  med  World  Health  Organisations  (WHO)  definition  av 
Health Promotion: 
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Health promotion is the process of enabling people to increase control, over, and to improve
their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual
or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or
cope with the environment (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986, s. 1). 

Enligt Hansson (2004) har hälsopromotion två olika definitioner. Dessa kan definieras dels 
som enbart  främjande  och  dels  som ett  paraplybegrepp  innefattande  både  promotion  och 
prevention. Definitionerna har resulterat i att begreppet hälsopromotion saknar en universell 
innebörd  (Maville  & Huerta,  2008;  Scriven,  2005).  Scriven  (2005)  beskriver  att  de  olika 
innebörderna grundar sig i  hälsopromotionens tvärprofessionella natur,  vilket  gör att  varje 
disciplin som arbetar med hälsopromotion ger begreppet en egen innebörd. Den medicinska 
inriktningen  har  bidragit  till  en  fokusering  på  prevention  (Socialstyrelsen,  2009;  Scriven, 
2005)  som  grundas  i  kunskaper  om  vad  som  orsakar  ohälsa  och  tilldelas  en  patologisk 
inriktning  (Kostenius  &  Lindqvist,  2006;  Scriven,  2005).  Svensk  sjuksköterske-förening 
(2008) menar att målet med prevention är att påverka livsstilsfaktorer. Preventionen indelas i 
primär,  sekundär och tertiär.  Primär prevention avser  att  förhindra uppkomsten av ohälsa, 
sekundär prevention syftar till att hindra utvecklingen av redan existerande sjukdomar och 
tertiär  prevention  har  som  mål  att  minska  begränsningar  som  uppstår  vid  funktions- 
nedsättning.  Diskussionen  om prevention  och  promotion  förekommer  ofta  och  forskning 
framhåller att centralt i båda begreppen är främjande av hälsa och därför bör de ses som ett 
komplement till varandra (Kostenius & Lindqvist, 2006, Hansson, 2004). I Socialstyrelsens 
rapport (2009b) uppmärksammas behovet av att definiera begreppen hälsa, hälsofrämjande 
och sjukdomsprevention.  

Hälsopromotion  handlar  om att  förbättra  individer  och  gruppers  välbefinnande  (Ewles  & 
Simnett,  2005).  Individers  hälsa  påverkas  av  sociala,  ekonomiska,  miljörelaterade  och 
jämlikhetsfaktorer  faktorer  samt  av  utbildning  (Ewles  &  Simnett,  2005;  Hansson,  2004). 
Målet med hälsopromotion är att stärka individers förmåga att ta kontroll över de faktorer som 
oftast ligger utanför individens kontroll (Ewles & Simnett, 2005). Ottawamanifestet (Ottawa 
Charter for Health Promotion, 1986) beskriver hälsa som en förutsättning för människors liv 
och ska ses som ett positivt koncept med betoning på sociala, personliga och psykiska resurser 
hos individen.  Detta innebär att hälsopromotion ska utgå från en salutogen inriktning som 
fokuserar på främjande och ser på människan som en helhet (Hansson, 2004).  Det salutogena 
synsättet härstammar från den salutogena teorin som menar att varje individ vid varje tillfälle 
kan  röra  sig  längst  ett  kontinuum mellan  hälsa  och  ohälsa  (Antonovsky,  2005;  Hansson, 
2004).  Antonovsky  menade  att  betydelsefull  i  synen  var  frågan  om  hur  man  kunde  få 
individen  att  röra  sig  mot  hälsopolen.  Detta  resulterade  i  att  alla  individers  hälsa  kunde 
förbättras  oavsett  hälsotillstånd,  och  utgjorde  grunden  för  hälsopromotion.  Antonovsky 
(2005)  identifierade  en  rad  faktorer  som  påverkade  individens  rörelse  mot  en  hälsopol, 
generella  motstånds  resurser GMR, dessa motståndsresurser  samband och samverkan med 
livserfarenheter kallades för Känsla av sammanhang (KASAM). KASAM består av faktorerna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket speglar individens uppfattningar av livet 
(Klang Söderkvist, 2008).  En balans mellan den salutogena och patogena inriktning måste 
alltid  vara  närvarande  vid  hälsopromotion,  inriktningarna  kan  skiljas  åt  i  teorin  men  i 
praktiken måste individen ses utifrån flera hälsodimensioner där även fysiska och biologiska 
aspekter  ingår.  Det salutogena synsättet  ger plats  till  en vidgad hälsosyn (Hansson, 2004) 
såsom holismen  som ser på människan som en aktiv handlande individ i sociala relationer 
(Nordenfelt,  2004).  Det  innebär  att  människans  hälsa  och  sjukdom  är  förenade  till  hur 
individen  förmår  att  handla  i  ett  socialt  sammanhang.  Holismen  betonar  två  centrala 
förhållanden, människans känsla av välbefinnande eller känsla av lidande och förmåga eller 
oförmåga att handla i sin sociala kontext. 
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Centralt  i  hälsopromotion  är  individernas  delaktighet  i  arbetet  för sin  egen hälsa.  Genom 
delaktighet tillvaratas olika individers kunskap och erfarenheter. Detta resulterar i en bättre 
förståelse av situationen individen befinner sig i,  och även förståelse över hur arbetet  kan 
genomföras. Delaktighet gör även att människan känner engagemang och motivation i arbetet 
för sin hälsa (Hansson, 2004).     

Begreppet hälsopromotion kommer att användas i litteraturstudien eftersom det anses vara 
mer korrekt och ligger i linje med WHO: s definition (Ottawa Charter for Health Promotion, 
1986)  av  health  promotion.  Eftersom  hälsofrämjande  har  inslag  av  det  som  ingår  i 
hälsopromotion  och  används  som  ett  vedertaget  begrepp  (Hansson,  2004)  kommer  inga 
skillnader  mellan  begreppen  att  göras  och  båda  kommer  att  kallas  hälsopromotion.  Inga 
skillnader kommer heller att göras mellan den dubbla definitionen hälsopromotion eftersom 
internationell litteratur inte skiljer dem åt (Hansson, 2004).

Målgrupper och aktörer vid hälsopromotion

Hälsopromotion utgår från fyra överordnade områden utarbetade av WHO (Socialstyrelsen, 
2009b).  Det  första  området  utgår  från individ-  och patientperspektiv  och har som mål  att 
främja  individens  hälsa  samt  utveckla  hälso-  och  sjukvårdens  sjukdomsförebyggande  och 
hälsopromotiva  insatser.  Nästa  område  berör  befolkningen där målsättningen är  en jämlik 
hälsoutveckling, och en aktiv medverkan i insatser som berör folkhälsa och förmedling av 
kunskap.  Det  tredje  området  riktas  till  personal  med  syftet  att  skapa  förutsättningar  för 
hälsopromotion  samt  främja  en positiv  hälsoutveckling  hos  personalen.  Det  sista  området 
omfattar ledningen, målet är att använda hälsoorientering som en strategi för en effektivare 
hälso-  och  sjukvård.  Utöver  hälso-  och  sjukvård  består  hälsopromotion  av 
medverkandeaktörer  som  organisationer,  WHO  och  hälsofrämjade  sjukhus,  politiska 
instanser: regering och riksdag, samhälliga deltagare: kommuner och skolor samt massmedia 
(Ewles & Simnett, 2005).

Det finns ett stort antal beskrivningar, modeller och hälsopromotiva teorier (Scriven, 2005), 
men attityderna till hälsopromotion tenderar till slut att delas upp i auktoritära och deltagande 
metoder som riktar sig till hela befolkningen eller individer, figur 1. Hälsopromotiva metoder 
som riktas  till  befolkningen  (lagstiftning,  organisatoriska  utvecklingar,  sociopolitiska  och 
organisatoriska förändringar) kallas för auktoritära metoder. Auktoritära metoder som riktas 
till  individer  inkluderar  beteendeförändringar  och  hälsoundervisning.  Hälsopromotiva 
metoder,  som  förutsätter  befolkningens  deltagande  riktar  sig  till  befolkningen  och  avser 
utveckling  av  samhället  genom  exempelvis  förespråkandet  av  hälsosamma  vanor  och 
samverkan med andra aktörer. Metoder med individdeltagande inkluderar empowerment med 
betoning  på  self-  efficacy.  Scriven (2005)  menar  att  dessa attityder  till  hälsopromotion är 
beroende av varandra. Hälsopromotion sker då alla aktörer samverkar med varandra med syfte 
att främja hälsa.
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                                                                          Metod
                                                                      Auktoritativ 

                                   Beteende förändringar                       Lagstiftning
                                   Hälsoundervisning                            Organisatorisk utveckling
                                                                                              Kampanjer i massmedia

Individer                                                                                                                              Befolkning

                                    Patient fokuserad vård, 
                                    Empowerment                                   Samhällsutveckling
                                    Rådgivning                                        Självhjälp 

                                                                      Deltagande 

                                                 Figur 1, Health promotion approaches
                             Översatt och bearbetad med tillåtelse av författaren utifrån modell i Scriven, 2005 s.8

Sjuksköterskans hälsopromotiva arbete

International  Council  of  Nurses  (ICN),  (Svensk  sjuksköterskeförening,  2007)  betonar 
sjuksköterskans  delade  ansvar  med samhället  och uppmanar  till  att  ta  initiativ  och  stödja 
insatser som tillgodoser befolkningens hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan ska uppträda 
på  ett  sätt  som  bidar  till  professionens  anseende  och  främja  befolkningens  tillit.  Enligt 
kompetensbeskrivningen  för  legitimerad  sjuksköterska  (Socialstyrelsen,  2005)  ska 
sjuksköterskan kunna ta till vara det friska hos patienten och tillgodose patientens psykiska, 
fysiska,  andliga,  sociala  och  kulturella  behov.  Patienten  eller  närstående  ska  stödjas  och 
vägledas för att uppnå optimal delaktighet i vården. 

Sjuksköterskans hälsopromotiva arbete sträcker sig från skolor till företag och består av olika 
insatser och strategier (Hansson, 2004). Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982: 
763)  ska  god  omvårdnad  utgå  från  patientens  perspektiv  och  genomsyras  av  respekt  för 
patientens integritet och autonomi. Sjuksköterskan måste ha kunskap, empati och förståelse 
för  hur  individens  kultur,  intellektuella,  fysiologiska  och psykologiska  status  kan påverka 
synen på hälsa, samt hindra eller förutsätta deltagandet i hälsopromotion (Maville & Huerta, 
2008). Patientens  uppfattning  av  sin  egen  förmåga  att  handla  på  ett  visst  sätt  i  en  viss 
situation,  self-  efficacy  påverkar  starkt  det  faktiska  beteendet.  Beteendeförändringar, 
tillfrisknande och  förbättrat välbefinnande  kan  uppnås  genom  att  stärka  patientens  self-  
efficacy. Sjuksköterskan måste möta patienten i sitt sammanhang och identifiera resurserna 
som möjliggör patienten att hantera sin hälsa. En viktig aspekt som sjuksköterskan måste ta 
hänsyn till är patientens förmåga att hantera påfrestande situationer, copingstrategier (Klang 
Söderkvist, 2008).  Patienter som har tilltro, hopp och framtidstro förväntas återfå sin hälsa 
snabbare. När patienten genom sin egen kraft,  motivation och deltagande kan förändra sitt 
levnadssätt erhålls empowerment (Klang Söderkvist, 2008). Den ojämna maktbalansen mellan 
vårdare  och  patient  upphör,  vilket  leder  till  att  patienten  blir  en  deltagande  aktör  i  sin 
egenvård  (Socialstyrelsen,  2009b;  Klang  Söderkvist,  2008).  Sjuksköterskan  agerar  som 
omvårdnads expert  och patienten är expert  i  sitt  liv,  samarbetet  utgör en förutsättning för 
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tillvaratagandet  av individers  resurser inom omvårdnad,  och  bidrar till  individens  kontroll 
över  sin  egen hälsa  (Klang Söderkvist,  2008).  Ett  sätt  att  hjälpa  patienten  till  förändrade 
levnadsvanor  är  motiverande  samtal  (Socialstyrelsen,  2009b).  Sjuksköterskan  hjälper 
patienten att använda sin egen motivation och genom dialog kan patienten fatta beslut rörande 
sitt  beteende.    Individens  delaktighet  är  en  förutsättning  för  främjande  av  hälsa  och 
välbefinnande  (Korp,  2004;  Svensk sjuksköterskeförening,  2008).  Individens  kunskap och 
erfarenhet  är  betydande  för  förståelsen av sin  hälsa  samt  ökar  viljan  att  förändra sitt  liv. 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att uppmuntra patienten till deltagande i sin egen vård för 
att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Studier  visar  att  hälso-  och  sjukvårdspersonal  har  olika  uppfattningar  om  begreppet 
hälsopromotion  (Andersson & Ejlertsson,  2009).  Bristen  på samstämmighet  kan speglas  i 
sjuksköterskans handlande och bemötande i omvårdnaden, vilket kan leda till svårigheter vid 
identifiering av patientens hälsobehov och avsaknad av delaktighet i sin hälsoutveckling. Det 
är därför betydelsefullt att undersöka de uppfattningar om hälsopromotion som finns bland 
sjuksköterskor. 

SYFTE

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors uppfattningar om hälsopromotion i 
omvårdnad. 

METOD

Litteraturstudien  har  en  induktiv  ansats  och utgår  från Fribergs  (2006)  beskrivning av  en 
litteraturöversikt.  En pilotsökning i  olika  databaser  genomfördes  för  att  få  en  översikt  av 
litteratur inom det valda området. Studien omfattar analyser av kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. 

Datainsamling 

Databaserna  som  användes  vid  artikelsökningen  var  Cinahl,  Academic  search  Elite,  och 
PubMed. Sökorden som ingick i vårt  syfte omvandlades till  Thesaurus för Cinahl, MesH- 
termer för PubMed och avgränsades med Descriptors (DE) i Academic search Elite. Eftersom 
sökorden inte kunde omvandlas till MesH- termer eller Thesaurus användes fritextsökning. 
Fritextsökning användes även för Holistic nursing för att få ett större urval av artiklar (Tabell 
1.). Sökningen i PubMed fick kompletteras med avgränsningen only items with abstracts för 
att kunna avgränsa antalet träffar.  
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Tabell 1. Använda sökord omvandlade till MesH-termer och Thesaurus 

Sökord PubMed CINAHL Academic Search Elite

Hälsopromotion Health promotion
MesH

Health promotion
Thesaurus

     Health promotion
               DE

Sjuksköterskans 
roll

Nurse’s Role
MesH

Nursing Role
Thesaurus

Nurse* role
Fritext sökord

Sjuksköterskans
Uppfattningar

Nurses perceptions
Fritext sökord

Nurses perceptions
Fritext sökord

Nurses perceptions
Fritext sökord

Holistisk 
omvårdnad

      Holistic nursing
Fritext sökord

       Holistic nursing
Fritext sökord

      Holistic nursing
Fritext sökord

 
I studien ingår vetenskapliga artiklar publicerade på engelska mellan 2004 och 2009, review 
artiklar exkluderades ur litteraturstudien. Studien är inte inriktad på någon åldersgrupp, därför 
inkluderas  alla  åldrar.  Ett  inklusionskriterium  är  sjuksköterskans  uppfattningar  om 
hälsopromotion. Både allmän sjuksköterska och sjuksköterskor på avancerad nivå inom sluten 
och  primärvård  inkluderas  i  litteraturstudien.  Ett  exklusionskriterium  är  sjuksköterskor 
verksamma  inom  företagshälsovård.  Även  åtgärder  för  förebyggandet  av  sjukdomar, 
prevention exkluderades.       

Till urval ett valdes 21 artiklar vars titel och abstrakt motsvarade studiens syfte. Artiklarna 
skrevs ut i fulltext och genomlästes. Efter bearbetning och diskussion enligt inklusion- och 
exklusionskriterierna återstod 13 vetenskapliga artiklar, 9 kvalitativa och 4 kvantitativa, till 
urval 2. Sökhistoriken och urvalen presenteras i bilaga I. Artiklarna som återstod efter urval 2 
granskades  enligt  kvalitetsbedömningsmallarna  för  kvalitativa  och  kvantitativa  metoder 
(Carlsson  &  Eiman,  2003).  Artiklarnas  vetenskaplighetsgrad  redovisas  i  artikelöversikten 
bilaga II. 

Databearbetning

Artiklarna som ingår i resultatet numrerades och granskades enskilt. En översikt av artiklarnas 
syfte,  metod,  urval  och  slutsats  gjordes  och  redovisas  i  bilaga  II.  Artiklarnas  metod  och 
resultat diskuterades i gruppen och tillsammans identifierades sjuksköterskors uppfattningar 
om hälsopromotion. De uppfattningar som identifierades samlades i ett dokument och efter 
flera granskningar urskildes olika kategorier: patogen och salutogen, attityder, åtgärder och 
strategier,  organisation,  hinder,  förutsättningar,  ansvar,  samarbete.  För  att  få  en  tydligare 
översikt  av  uppfattningarna  omvandlades  kategorierna  till:  Perspektiv  på  hälsa, 
förhållningssätt  vid  hälsopromotion,  hälsopromotiv  roll  och  kompetens  i  omvårdnad, 
hälsofrämjande insatser samt förutsättningar och hinder inom hälsopromotion.
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RESULTAT

Perspektiv på hälsa

Människans förmåga att klara av dagliga aktiviteter uppfattades som hälsa och ansågs vara 
mer än frånvaron av sjukdom (Berg, Hedelin & Sarvimäki, 2005). Hälsans fysiska, mentala 
och andliga dimensioner framhölls som viktiga (Casey, 2006a) och patienten betonades som 
en helhet i ett socialt sammanhang (Chambers & Thompson, 2008; Casey, 2006a; Berg, et al., 
2005). Genom att främja hälsa kan individen stödjas i att gå från ett ohälsosamt tillstånd till en 
känsla  av välbefinnande  (Kelley  & Abraham,  2005). Hälsopromotion  uppfattades  som ett 
medel med syftet att förbättra individers hälsa och livskvalité, samt förebygga och förhindra 
sjukdomar  (Casey,  2006a;  Berg,  et  al.,  2005;  Irvine,  2005b;  Kelley  &  Abraham,  2005). 
Uppfattningar om hälsopromotion styrdes av grundsynen sjuksköterskorna antog, där de som 
fokuserade på diagnos och behandling såg hälsopromotion som ett sätt att hjälpa individer att 
behärska erfarenheter av ohälsa (Berg, et al., 2005). I Chambers och Thompson studie (2008) 
fokuserade 14 av 20 deltagare på beteendeförändringar hos individen med utgångspunkt från 
ett patogent synsätt. Övriga deltagare 6 av 20 utgick från en salutogen grundsyn (Chambers & 
Thompson,  2008)  som framhöll  att  hälsopromotion  handlade  om att  hjälpa  patienten  till 
coping och ge patienten möjlighet till egenvård. De betonade betydelsen av att se de aspekter 
som är relevanta i situationen patienten befinner sig i,  samt att utvärdera information och 
undervisning  genom  att  iaktta  patientens  uttryck  och  upplevelser (Berg,  et  al.,  2005). 
Deltagarna  betonade respekten för patientens autonomi och lade tonvikten på att identifiera 
patientens förmåga till delaktighet. Empowerment såg som en väsentlig del i hälsopromotion 
(Chambers & Thompson,  2008; Casey,  2006a) där innebörden av empowerment  framkom 
som skiftande  bland  sjuksköterskorna  (Chambers  & Thompson,  2008).  De som antog  en 
patogen syn använde empowerment som ett instrument som hjälpte patienten att förändra det 
oönskade  beteendet utifrån  den  egna  rollens  kontroll.  Sådana  auktoritativa  metoder  inom 
hälsopromotion kritiserades av distriktsköterskor och menade att de själva upplevde sig vara 
för auktoritära  i  situationer  där patienten ska övergå från ett  ohälsosamt till  ett  hälsosamt 
levnadssätt (Irvine, 2005b). De som utgick från en holistisk syn försökte förstå grundorsaken 
med  patientens  ohälsa  och  utifrån  det  försökte  sjuksköterskorna  stödja  patienten  till 
hälsosammare livsstil (Chambers & Thompson, 2008).

Förhållningssätt vid hälsopromotion

Hälsopromotion  förutsatte  en  kommunikationsprocess  mellan  patient  och  sjuksköterska 
(Whitehead, 2007; Jerdèn, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall, 2006; Irvine, 2005a). 
De flesta deltagarna i Whitehead Wang, Wang, Zhang, Sun & Xie, (2007) var överens om att 
sjuksköterskans egen personlighet påverkar förmågan att främja hälsa. I Irvine (2005a) studie 
kom deltagarna fram till en samstämmighet rörande kompetens och om de attityder som en 
hälsopromotiv sjuksköterska behöver, innefattande respekt för individen, genuint engagemang 
för hälsopromotion och ha förmåga att identifiera möjligheter och begränsningar inom ämnet. 
Deltagarna i Jerdén et al. (2006) studie framhöll att det krävdes ett förhållningssätt som utgår 
från patientens perspektiv för att  kunna uppnå effektiv hälsopromotion.  På så sätt  bevaras 
patientens  autonomi,  välbefinnandet  ökar  och  rehabiliteringen  underlättas  (Casey,  2006a; 
Jerdén et al., 2006; Kelley & Abraham, 2005). Hälften av deltagarna uppgav att graden av 
delaktighet  berodde  på  patientens  hälsotillstånd,  ålder  och  vilja  (Casey,  2006). 
Sjuksköterskorna menade att yngre patienter tenderade att vara mer aktiva i sin egen vård än 
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äldre patienter. Deltagarna hänvisade till att äldre förmår att överföra ansvaret över sin hälsa i 
tron om att sjuksköterskan ”vet bäst” och därmed anta en passiv roll i sin vård (Casey, 2006a), 
i  Casey  (2005)  studie  framkom  dock  att  sjuksköterskorna  tenderade  att  ta  makten  från 
patienten med hänvisning om att de ”vet bäst”. Ett större antal deltagare uppgav att de ofta 
bjöd in patienten till att delta i sin vård i syfte att stärka deras förmåga till egenvård (Casey, 
2005). Observationer visar att fåtalet sjuksköterskor diskuterade med sina patienter och inbjöd 
till  delaktighet  i  beslut  rörande deras hälsa.  Patientens  delaktighet  begränsades till  mindre 
betydelsefulla åtgärder såsom att avgöra vilken meny de föredrar eller när de ville stiga upp ur 
sin säng (Casey,  2006a; Casey,  2005). Tillfällen till  att främja patientens delaktighet inom 
hälsopromotion  negligerades,  det  visade  observationer  i  Casey  (2005)  studie  som 
åskådliggjorde att patienten inte involverades vid överrapportering till  en annan avdelning, 
utan samtalet  pågick över huvudet på patienten.  Vid inskrivningsprocessen framkom även 
missade tillfällen för hälsopromotion, eftersom sjuksköterskan tenderade till att fokusera på 
ifyllandet av formulär snarare än att inbjuda patienten in i samtalet (Casey, 2005).   Endast 1 
av 16 deltagare i Whitehead et al., (2007) studie belyser vikten av att främja delaktighet hos 
patientens  närstående  vid  hälsopromotion,  eftersom  det  innefattar  att  kunna  identifiera 
patientens  hälsovanor  i  det  sociala  livet.  I  Whitehead  (2007)  studie  påtalar  deltagarna  en 
gemensam samstämmighet om att hälsopromotion innebär patientens individuella delaktighet, 
anmärkningsvärt  är  att  påståendet  graderas  som lägsta  konsensus  bland  de  tio  vanligaste 
uppfattningarna om hälsopromotion. 

Hälsopromotiv roll och kompetens i omvårdnad

I tre studier uppfattade sjuksköterskor att hälsopromotion var riktad till alla patienter då det 
sammankopplades  med  omvårdnad  (Piper,  2007;  Casey,  2006a;  Jerdén,  et  al.,  2006). 
Deltagarna ansåg att de utförde hälsopromotion dagligen i omvårdnadsarbetet och hänvisade 
till  allt  de  gjorde  var  synonymt  med  att  främja  hälsa.  En  liknande  överensstämmelse 
framkommer i Cross (2005) studie där sjuksköterskorna ansåg att hälsopromotion ska ses som 
en  riktlinje  för  hur  människorna  bör  stödjas  och  vårdas.  Tankeanknytningen  till 
omvårdnadsarbetet  försvårade  igenkännandet  av sjuksköterskans  roll  inom hälsopromotion 
(Casey 2006a;  Irvine,  2005b).  Större  antalet  deltagare  framhöll  att  hälsopromotion  var  en 
väsentlig  del  av  sjuksköterskans  roll  och  ansvarsområde  (Piper,  2007;  Whitehead,  2007; 
Casey,  2006a;  Berg  et  al.,  2005;  Cross,  2005;  Kelley  &  Abraham,  2005).  Utifrån 
sjuksköterskans kompetens och kunskap framhölls betydelsen av att individens förmåga till 
egenvård främjas (Cross, 2005).

I Irvine (2005a) studie framkom en samstämmighet hos distriktsköterskor, om att det krävs en 
särskild kompetens  för att  kunna bedriva effektiv  hälsopromotion.  Inom kunskaps område 
betonades behov av utökad kunskap inom hälsa och ohälsa, mål, riktlinjer, livsstil, teori och 
praktik  samt  ha  förmåga  till  tolkning,  informationsinsamling  och  teamarbete. 
Distriktsköterskor beskrev en indelning av hälsopromotion och menade att det riktades mot 
tre olika grupper. Individer som var friska (primär promotion), individer som riskerade ohälsa 
(sekundär promotion) och mot individer som led av ohälsa (tertiär promotion) där målet var 
att öka deras livskvalité (Irvine, 2005b). Sjuksköterskors egen livsstil ansågs betydelsefullt 
inom hälsopromotion (Jerdén et al., 2006). Deltagare i studien som intog en positiv inställning 
till  hälsofrämjande  omvårdnad  framhöll  också  betydelsen  av  en  hälsosam  livsstil,  de 
motionerade regelbundet, rökte inte och föredrog avkoppling. De med motsatt livsstil i form 
av stress och rökning förutsattes av deltagarna i studien inte vilja medverka på samma sätt 
inom hälsopromotion. 
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Hälsofrämjande insatser

Hälften  av  sjuksköterskorna  i  en  studie  (Casey,  2006a), påpekade  betydelsen  av 
hälsopromotiva insatser för sjukhusens ekonomi, eftersom de ansåg att reducering av ohälsa 
besparade resurser (Casey, 2006a; Kelley & Abraham, 2005). Distriktsköterskor beskrev att 
graden  av  hälsopromotiva  insatser  skiftade  beroende  på  rollen  de  antog  (Irvine,  2005b). 
Majoriteten av deltagarna antog en reaktiv roll vilket innebar att de agerade hälsopromotivt då 
tillfällen  gavs,  ofta  beskrevs  dessa  lämpliga  situationer  som  planerade  patientkontakter 
(Casey,  2005;  Irvine,  2005b).  Sjuksköterskorna  lyfte  upp hälsopromotion  i  samband med 
olika  patientsituationer  och  åtgärder  såsom regelbundna  blodtryckskontroller,  det  föreföll 
naturligt att informera patienten om rökningens inverkan på blodtrycket (Jerdén et al., 2006). 
Minoriteten  av  distriktsköterskorna  i  Irvine  (2005b)  studie  antog  en  aktiv  roll  i 
hälsopromotion, och beskrev hur de regelbundet avsatte tid till att möta patienter och personal 
på  det  särskilda  boendet  för  att  diskutera  behovet  av  hälsopromotiva  insatser.  De 
hälsopromotiva insatserna omfattade alltifrån säkerställande av hemmet för att förhindra fall 
eller till funktionskontroll av hjälpmedel såsom hörapparater (Irvine, 2005b). Sjuksköterskor 
inom  kommunal  hälso-  och  sjukvård  i  Jerdén  et  al.,  (2006)  studie  ansåg  att  de  bedrev 
hälsopromotion i sitt dagliga arbete i form av diskussioner och rådgivning till patienten vid 
bokade  besök eller  vid telefonrådgivning.  Deltagarna  i  Whitehead (2007)  studie  betonade 
andra instansers arbete inom hälsopromotion och belyste samhällets deltagande och hänvisade 
till  massmedia.  Genom hälsokampanjer om hälsosamma livsstilar  och sjukdomsprevention 
såsom bröstcancerprevention  når  massmedia  till  en  bredare  skala  av  befolkningen (Piper, 
2007; Whitehead, et al., 2007). En förutsättning för effektiv hälsopromotion var ett samarbete 
med andra yrkeskategorier  (Berg,  et  al.,  2005, Irvine,  2005a).  Behovet  av samarbete med 
olika  vårdspecialister  ansågs  vara  betydelsefullt  av  deltagarna  eftersom en  förkommande 
strategi  var  att  hänvisa patienter  vidare till  specialister  som ansågs vara mer  lämpade för 
patientens  hälsobehov  (Casey,  2005;  Kelley  &  Abraham,  2005). En  liknande  strategi 
förekommer  i  Piper  (2007)  studie  där  deltagare  verksamma  inom  slutenvård  ansåg  att 
hälsopromotion skulle bedrivas inom kommunal hälso- och sjukvård och hänvisade patienter 
vidare till bättre lämpade specialister. 

I  flera  studier  framhåller  deltagarna att  utbildning och information är en väsentlig  del  av 
hälsopromotion  (Whitehead,  2007;  Whitehead  et  al.,  2007;  Kelley  &  Abraham,  2005)  i 
Whitehead (2007) studie var detta påstående en av de mest enhetliga beskrivningar bland 
deltagarna.  En motsatt  innebörd av hälsopromotion angav sjuksköterskorna i  Piper (2007) 
studie, som framhöll att det inte involverade patientundervisning.  

Förutsättningar och hinder inom hälsopromotion

Sjuksköterskorna uttryckte  en önskan om att  praktisera  salutogen inriktad  vård utifrån ett 
holistiskt synsätt, men samtidigt var de medvetna om att de var en del av ett biomedicinskt 
orienterat avdelningsteam (Jerdén, et al., 2006; Berg et al., 2005). Detta gav sjuksköterskorna 
två konkurrerande sätt att se på hälsa. De förväntades ha full tillsyn över patientens kliniska 
tillstånd,  veta  vad de skulle  åtgärda samt kunna observera och kommunicera med alla  av 
betydelse  för  omvårdnaden  av  patienten.  I  profession  ingick  även  åtagande  i  att  vara  en 
problemlösare, samordnare i verksamheten, teamarbetare och slutligen vara hänsynsfull och 
omtänksam i möten med patienten. Förmågan att balansera mellan dessa sätt att se på hälsa 
påverkade möjligheterna för hälsopromotion (Berg, et al.,  2005). Möjlighet till  balansgång 
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saknades många gånger i sjuksköterskornas arbete, deltagarna framhöll att  behandlingar av 
patienters  sjukdomar  tog  den  största  delen  av  deras  tid  och  att  hälsopromotiva  insatser 
prioriterades lägre (Whitehead, 2007; Kelley & Abraham, 2005).  En orsak till denna lägre 
prioritering ansågs bero på att organisationen nedprioriterade hälsopromotion (Casey, 2006a; 
Jerdén, et  al.,  2006), flertalet  deltagare framhöll  att det var en betydande orsak till  varför 
hälsopromotion inte uttalades som lika viktig och lika krävande som sjukdomsinriktad vård. 
Avdelningsrutinerna saknade flexibilitet och förhindrade sjuksköterskorna att bortse från de 
rutinmässiga  uppgifterna  (Casey,  2006a;  Casey,  2005).  Större  antalet  deltagare 
sammankopplade avdelningsproblematiken till  det  egna kompetensområde och brist  på tid 
(Casey, 2006a; Casey, 2006b; Berg, et al., 2005). Deltagarna i Casey (2006a; 2006b) studie 
menade att frånvaron av kontinuitet i vården hindrade de från att kunna ha en uppföljning av 
patientens hälsa,  ovissheten över hälsopromotiva åtgärders effekter resulterade i  tvekandet 
över  värdet  av  hälsopromotion  (Casey,  2006a).   Hälsopromotiva  insatser  upplevdes  som 
osynliga i praktisk verksamhet (Casey, 2005). Sjuksköterskorna efterlyste en kontaktkod för 
hälsopromotion  i  omvårdnadsdokumentationen för  att  synliggöra  betydelsen  av  att  främja 
hälsa,  som  en  självklar  och  naturlig  del  i  all  omvårdnad  (Irvine,  2005b).  Miljön  inom 
slutenvård  ansågs  vara  ett  hinder  och  sågs  som en  olämplig  plats  för  att  kunna  bedriva 
hälsopromotion (Kelley & Abraham, 2005). Väntan på olika aktörer inblandade i patientens 
vård  skapade  frustration  hos  sjuksköterskor  och  försvårade  kommunikationen  mellan 
yrkeskategorierna och även med patienten. Fenomenet väntan ansågs även skapa ohälsa hos 
individer och sågs som en negativ inverkan på utförande av hälsopromotiva insatser (Berg, et 
al., 2005). En ökad personalstyrka på avdelningar skulle bidra till effektivare hälsopromotion 
(Whitehead, 2007).

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i de databaser som ansågs vara 
mest relevanta för syftet. För att få fram artiklar med störst relevans användes Mesh- termer, 
Thesaurus eller Descriptors (DE) i de databaser som hade dessa funktioner. Ett annat medel 
som bidrog till att precisera sökningen var  Major Heading (MH) i Cinahl och Major topics 
(Majr) i PubMed. De valda sökorden valdes utifrån vad som ansågs relevant till syftet. Nurses  
Perceptions innefattar syn, uppfattningar och erfarenheter. Uppfattningar speglas i åtgärder 
som genomförs, uppgifter och rollen som sjuksköterskan har, därmed valdes sökordet Nurses  
Role i  kombination  med  Health  Promotion.   Eftersom  Perception finns  som Mesh-  term 
utfördes en pilotsökning på  Perception AND nurs*,  för att  jämföra om urvalet  av artiklar 
skulle skilja sig från sökningen som ingår i studien. Resultatet blev att ett större antal artiklar 
hittades, vilka till stor del var relaterade till specifika sjukdomstillstånd och utgjorde därför ett 
exklusionskriterie. Eftersom åtgärder kan spegla hur man uppfattar hälsofrämjande arbete är 
det en svaghet att sökordet inte ingick i sökningen eftersom flera uppfattningar hade kunnat 
identifieras. Å andra sidan var inte studiens syfte att belysa åtgärder så som gynnande av 
sårvård,  hälsosamkost,  fysiskaktivitet  och  rökavvänjning.  Flertalet  artiklar  återkom i  flera 
sökningar vilket pekar på sökordens relevans. Artiklarna som ingick i studien är publicerade 
de  senaste  fem åren  vilket  kan  ses  som en  styrka  eftersom resultaten  bygger  på  aktuell 
forskning.

Samtliga 21 artiklar från urval 1 genomlästes grundligt, vilket kan ses som en styrka eftersom 
det bidrog till att de artiklar som exkluderades valdes utifrån innehållet och inte enbart utifrån 
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abstrakt. Till urval 2 återstod 13 artiklar, 9 kvalitativa och 4 kvantitativa. De artiklar som 
exkluderades  i  urval  ett  var  de  som inte  representerade sjuksköterskans  uppfattningar  om 
hälsopromotion,  eller  åtgärder  som riktades  mot  specifika  grupper.  Trots  det  låga  antalet 
resultatartiklar  kan  resultatet  i  litteraturstudien  ge  en  generell  bild  av  sjuksköterskors 
uppfattningar, eftersom artiklarna riktades mot personal inom olika specialenheter. Ett flertal 
artiklar utgick från en teoretisk grund av hälsopromotion för att fånga de mest förekommande 
uppfattningarna  hos  sjuksköterskor  och  experter  inom  hälsopromotivt  arbete.  Delphi- 
tekniken  användes  i  två  studier  (Whitehead,  2007;  Irvine,  2005a)  vilket  innebär  att 
forskningspersonerna deltar i flera forskningssteg för att komma fram till en samstämmighet 
inom  ett  område.  I  Whitehead  (2005)  studie  bestod  grupperna  av  62  internationella 
omvårdnadsexperter  inom hälsopromotion,  där  deltagarna  utgjordes  av  klinisk verksamma 
eller forskare inom omvårdnad. Urvalet i denna studie grundas på individuell eller publicerad 
forskning  inom  området  hälsopromotion.  Studiens  deltagare  var  verksamma  inom  olika 
vårddiscipliner  innefattande  vuxenvård,  barnavård,  mödravård  och  psykiatrisk  vård,  både 
inom  sjukhus  och  kommunal  verksamhet.  I  Irvine  (2005a)  studie  ingick  72  deltagare 
verksamma  inom primärvård.  Deras  befattningar  var  praktisk  verksamma  sjuksköterskor, 
vårdchefer inom kommunal hälso- och sjukvård, distriktsköterskestudenter och lektorer inom 
primärvård. Två artiklar har använt sig av triangulering (Casey, 2006a; 2005) i sina studier 
med såväl observationer som intervjuer, vilket kan ses som en styrka. Antalet deltagare som 
ingår  i  denna  litteraturstudie  varierade  mellan  5  och  143,  i  7  studier  var  antalet 
forskningspersoner < eller lika med 20 vilket kan ses som en svaghet eftersom det inte går att 
generalisera. En styrka i litteraturstudien kan vara att ett mindre antal forskningspersoner i 
studier tillåter en djupare analysprocess av materialet och kärnan i uppfattningar lyfts upp på 
en mer bearbetad sätt.  

Bland  de  13  kvarvarande  artiklarna  hade  tre  samma  författare,  och  samtliga  dessa 
inkluderades i  litteraturstudien eftersom studiernas syften skiljde sig åt  och olika metoder 
tillämpades. Olika studier med samma författare (Casey, 2006a, 2006b, 2005; Irvine, 2005a, 
2005b) visar på en fördjupning och bredd inom området. Studierna i artiklarna genomfördes 
på olika avdelningar inom både primär och slutenvård, vilket gav ett bredd i resultatet och kan 
ses  som  en  styrka  i  litteraturstudien.  I  studierna  framkom  dock  ingen  analys  av  olika 
miljöfaktorer som kunde påverka uppfattningarna, en sådan analys hade troligen bidragit till 
en djupare förståelse av organisation och ledningsfrågor. En annan fördel hade varit att inrikta 
litteraturstudien  mot  ett  specifikt  vårdområde,  det  hade  dock  gjort  att  resultaten  hade 
begränsats och den bredare bilden av uppfattningar inom såväl öppen som sluten hälso- och 
sjukvård hade uteblivit.  

Artiklarna  som  ingår  i  litteraturstudien  är  genomförda  i  olika  länder  innefattande 
Storbritannien (6), Irland (3), Sverige (1), Norge (1) och Kina (1) samt 1 internationell studie 
som resulterade i en gemensam internationell samstämmighet om hälsopromotion. En styrka 
är  att  litteraturstudien  speglar  en  internationell  bredd  i  sjuksköterskors  uppfattningar  om 
hälsopromotion,  en svaghet  är  dock fåtalet  artiklar  med nordiskt ursprung eftersom ingen 
direkt  anknytning  kan  göras  till  nordisk  hälso-  och  sjukvård.  Artiklarnas  etiska  aspekter 
framkom tydligt i 12 av 13 artiklar, endast i Irvine (2005a) studie var de etiska aspekterna 
otydliga.   
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Resultatdiskussion 

Artiklarnas vetenskaplighet graderades mellan I och III, grad I stod för högsta vetenskaplighet 
och grad III stod för lägsta vetenskaplighet. Artiklarna granskades endast en gång vilket kan 
ses som en svaghet, en fördel är att vid granskningen diskuterades bedömningen flitigt inom 
gruppen. Två av de fyra kvantitativa artiklar hade ett bortfall >20 %, vilket kan ha påverkat 
studiernas resultat.  Trots  det  stora  bortfallet  i  artiklar  påverkades inte granskningen enligt 
Carlsson och Eimans (2003) mall och artiklarna bedömdes med grad I. Totalt bedömdes 10 
artiklar med grad I och 3 med grad II. De artiklar som bedömdes med grad II använde sig av 
kvalitativa metoder, den lägre vetenskapligheten berodde på svagheter i metoden, samtliga 
artiklar saknade triangulering. Ett annat kriterie som försvagade vetenskaplighetsgraden var 
avsaknaden  av  förmåga  till  egenkritik  i  två  av  artiklarna  och  avsaknad  av  en  tydlig 
introduktion  i  två  av  artiklarna.  Det  stora  antalet  artiklar  som  bedömdes  med 
vetenskaplighetsgrad I tyder på ett litteraturstudiens resultat har en stark vetenskaplighet. 

Förutsättningen för hälsopromotion utgår från sjuksköterskans möjlighet till balans mellan ett 
hälsoinriktat och sjukdomsorienterat synsätt (Whitehead, 2007; Jerdén et al., 2006; Berg, et 
al.,  2005;  Kelley  &  Abraham,  2005).  Sjuksköterskorna  eftersträvade  praktisera  en  mer 
salutogeninriktad  omvårdnad  (Jerdén  et  al.,  2006:  Berg  et  al.,  2005)  men  organisationen 
underprioriterade  hälsopromotion  till  fördel  för  behandling  av  patienters  sjukdomar 
(Whitehead, 2007; Casey, 2006a; Jerdén et al., 2006; Kelley & Abraham, 2005). I resultatet 
framkommer tydligt frånvaron av balansen mellan dessa två synsätt, ett större antal deltagare 
identifierades  anta  endast  ett  patogent  synsätt  och  fåtalet  sjuksköterskor  utgick  från  en 
hälsoorienterad  syn  (Chambers  & Thompson,  2008).  Prioriteringen  av  en  patogeninriktad 
vård uppmärksammas av Socialstyrelsen (2009b), som uppmanar hälso- och sjukvården att 
anta ett hälsoinriktat perspektiv.  WHO belyser att organisationen har en betydelsefull uppgift 
i att möjliggöra hälsoorientering för att effektivisera hälso- och sjukvårdens hälsopromotiva 
insatser  (Socialstyrelsen,  2009).  Trots  att  det  finns  tydliga  bevis  på  medvetenhet  om 
problemet i organisationen visar litteraturstudiens resultat att inga förändringar sker i praktisk 
verksamhet.

En  kommunikationsprocess  mellan  sjuksköterska  och  patient  är  en  förutsättning  för 
hälsopromotion  (Whitehead,  2007;  Jerdén  et  al.,  2006),  patienten  behöver  mötas  i  sitt 
sammanhang för att kunna möjliggöra främjandet av hälsa (Klang Söderkvist, 2008). En bra 
kommunikation  i  mötet  med  patienten  leder  till  att  maktbalansen  upphör  och  att 
sjuksköterskan  och  patienten  ser  resurser  hos  varandra  (Socialstyrelsen,  2009;  Klang 
Söderkvist,  2008).  Sjuksköterskan bidrar  med sin expertis  inom omvårdnad och patienten 
bidrar  med  sin  kunskap  om sitt  liv,  tillsammans  kan  individens  resurser  identifieras  och 
möjligheter  för  hälsopromotion  synliggöras.  Det  ligger  i  sjuksköterskans  ansvar  att  stödja 
patienten till  optimal  delaktighet i vården (Socialstyrelsen,  2005), resultatet  åskådliggjorde 
tillfällen då kommunikationsprocessen negligerades, deltagarna samtalade ovanför patientens 
huvud  och  fokuserade  på  ifyllande  av  formulär  vid  inskrivningsprocessen  (Casey,  2005). 
Litteraturstudien  synliggjorde  fåtalet  sjuksköterskor  som  värdesatte  betydelsen  av 
kommunikationen,  som ledde  till  att  en  ömsesidig  tillit  mellan  sjuksköterska  och  patient 
uppstod.  Sjuksköterskorna visade ett  aktivt  intresse för patientens  kunskap och inbjöd till 
delaktighet inom hälsopromotion (Casey, 2005). Sjuksköterskornas skilda mening gällande 
betydelsen  av  kommunikationsprocessen  synliggjordes  utifrån  deras  olika  sätt  att  bemöta 
patienten i omvårdnaden. Negligeringen av patientens individuella perspektiv är ett bevis på 
att  en  del  sjuksköterskor  behöver  reflektera  över  förhållningssättet  de  antar  vid 
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hälsopromotion. Socialstyrelsen  (2009)  uppmanar  Hälso-  och  sjukvården  att  anta  ett 
förhållningssätt som utgår från patienten i centrum, deltagarna i Jerdén et al., (2006) studie 
bekräftar behovet av patient centrerad vård för att kunna bedriva effektiv hälsopromotion. 

När patienten genom sin egen styrka, motivation och delaktighet kan förändra sitt levnadssätt 
vidmakthålls empowerment (Klang Söderkvist, 2008), innebörden är väsentlig eftersom det 
ger  patienten  en  betydelsefull  roll  inom hälsopromotion  (Chambers  &  Thompson,  2008; 
Casey, 2006a) och bidrar till ett jämlikt förhållande mellan patient och sjuksköterska (Klang 
Söderkvist, 2008). Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor använde empowerment 
på  två  olika  sätt  beroende  på  grundsynen  de  antog  (Chambers  &  Thompson,  2008). 
Empowerment kunde användas som ett instrument för att ändra beteende hos individer utifrån 
sjuksköterskans kontroll, eller att utifrån individens upplevda hälsograd, identifiera patientens 
förmåga  till  medverkan.  Den  felaktiga  användningen  av  empowerment  kritiserades  av 
deltagare  eftersom det  ansågs  vara för auktoritärt  att  styra  patienten  från ohälsa  till  hälsa 
(Chambers & Thompson, 2008). Det motstrider infallsvinkeln att hälsopromotion utgår från 
en  salutogen  inriktning  (Hansson,  2004)  då  KASAM förutsätter  att  individens  GMR ska 
tillvaratas för att patienten ska kunna känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 
sitt sammanhang (Antonovsky, 2005; Hansson, 2004). 

Större antalet deltagare i studierna var överens om att hälsopromotion var en väsentlig del av 
sjuksköterskans roll (Piper, 2007; Whitehead, 2007; Casey, 2006a; Berg et al., 2005; Cross, 
2005;  Kelley  &  Abraham,  2005).  Däremot  framhölls  en  osynlighet  av  hälsopromotion  i 
praktisk  verksamhet  (Casey,  2005).  Ett  intressant  fenomen  som  kan  förklara  denna 
problematik är att hälsopromotion ansågs vara likvärdigt med all daglig omvårdnad (Piper, 
2007; Casey, 2006a; Jerdén et al., 2006; Irvine, 2005b). Resultatet blev att sammankopplingen 
med omvårdnaden försvårade identifieringen av sjuksköterskans roll. Deltagarna i Kelley och 
Abraham  (2005)  studie  menade  att  sjuksköterskans  funktion  i  hälsopromotion  behövde 
synliggöras, ett förslag som framkom i Irvine (2005b) studie var att införliva en kontaktkod i 
omvårdnadsdokumentationen.  En  sådan  åtgärd  skulle  medföra  en  medvetenhet  hos 
sjuksköterskan i  det  dagliga omvårdnadsarbetet.    Ett  annat  perspektiv  som kan bidra till 
osynliggörandet  av  hälsopromotion  i  sjuksköterskans  arbete,  kan  vara  sättet  professionen 
antar  sin  roll.  Ett  flertal  deltagare  tenderade  att  arbeta  reaktivt  och  tog  inte  hänsyn  till 
patientens  behov,  utan  agerade  hälsopromotivt  då det  ansågs  vara lämpligt  (Casey,  2005; 
Irvine 2005b). I litteraturstudien identifierades att yngre individer uppfattades vilja vara mer 
aktiva i sin hälsa, medan äldre tenderade att anta en underkastad attityd till egenvård till fördel 
för att vägledas av sjuksköterskan (Casey, 2006a). Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar 
över  de förväntningar  som ställs  på patienten.  Utifrån erfarenhet  kan  större  förväntningar 
ställas  på yngre  patienter  och sjuksköterskan antar  en aktiv  roll  i  hälsopromotion.  Medan 
förväntningarna för äldre patienters engagemang kan vara låga och leda till att en reaktiv roll 
antas.  

I  flertalet  studier  belyste  deltagarna  hinder  och  svårigheter  som  ansågs  begränsa 
förutsättningarna för främjandet av hälsa (Whitehead,  2007; Casey,  2006a; Casey, 2006b; 
Jerdén et al., 2006; Berg et al., 2005; Kelley & Abraham, 2005; Casey, 2005; Irvine, 2005b). 
Slutenvård ansågs inte vara en adekvat miljö för bedrivande av hälsopromotion (Piper, 2007; 
Kelley & Abraham).  Orsaken till  denna uppfattning kan grunda sig i  att  sjuksköterskorna 
tenderade att överföra det hälsopromotiva ansvaret till andra aktörer med hänvisning till att 
specialister var mer lämpade att arbeta hälsopromotivt (Piper, 2007; Casey, 2005; Kelley & 
Abraham, 2005).   Ett  annat hinder för hälsopromotion var brist  på personal på sjukhusen 
(Whitehead, 2007). Sjuksköterskornas fokusering på hinder leder till att hälsopromotion inte 
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införlivas effektivt i praktiken, (Piper, 2007; Kelley & Abraham, 2005) vilket resulterar i att 
belastningen  inom  Hälso-  och  sjukvården  ökar  och  ekonomin  försämras.  Viktigt  är  att 
synliggöra  betydelsen  av  hälsopromotion  för  sjukvårdens  ekonomi,  då  upp  till  70  % av 
Sveriges sjukdomsfall kan förhindras genom aktiv hälsopromotion (Socialstyrelsen, 2009b). 

KONKLUSION

Hälsopromotion  förutsätter  att  hälso-  och  sjukvården  utgår  från  en  salutogen  syn  som 
möjliggör patientens delaktighet i vården.  Litteraturstudien visar att hälso- och sjukvården 
domineras av en patogen syn och att sjuksköterskors uppfattningar om hälsopromotion bygger 
på deras val av grundsyn. Sjuksköterskan ska ha en förmåga till balans mellan en patogen och 
salutogen syn för att kunna bedriva effektiv hälsopromotion.  Denna balans saknades ofta och 
sjuksköterskorna uppfattade hälsopromotion som olika preventiva insatser och åtgärder som 
främjar individens hälsa ur ett patogent perspektiv. Dessa uppfattningar överensstämmer till 
viss del med begreppet hälsofrämjande men avviker från WHO: s definition som beskriver 
hälsopromotion som en process som möjliggör för individen att få kontroll över sin hälsa. 
Hälsopromotion  var  många  gånger  osynlig  för  sjuksköterskor  och  de  efterlyste  stöd  från 
organisationens ledning för att synliggöra och införliva det i verksamheten som en självklar 
och naturlig del av all omvårdnad.  

IMPLIKATION

Ett  område  för  vidare  forskning  är  att  tydliggöra  skillnaden  mellan  begreppen 
hälsopromotion, hälsofrämjande och prevention eftersom idag används begreppen stundtals 
felaktigt och skapar en osäkerhet vid identifiering av sjuksköterskans hälsopromotiva roll.
Betydelsefullt är att undervisa sjuksköterskestudenter tidigt i utbildningen om betydelsen av 
en balans mellan en patogen och salutogen syn i omvårdnad. Kunskapen skulle medföra att 
studenter tidigt blir medvetna om förutsättningar för hälsopromotion. I praktisk verksamhet 
krävs  ett  större  engagemang  från  organisationens  ledning  i  att  införliva  en  kultur  inom 
slutenvård som möjliggör att hälsopromotion kan bedrivas som en naturlig del i patientens 
vård.  Ett  första  steg  i  processen  skulle  kunna  vara  att  utse  en  hälsopromotionsansvarig 
sjuksköterska som kan uppmärksamma problemen i verksamheten och diskutera och finna 
strategier till att förbättra dessa.
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DE "HEALTH promotion" 
AND nurses perceptions
Limiters: Published Date from: 
200401-200912; Scholarly 
(Peer Reviewed) Journals 
Search modes - Boolean/Phrase 
 

8 (4*) 2 1 1

PubMed 2009-
04-21

Health promotion [Mesh]AND 
nurses perceptions
Limits: added to PubMed in the 
last 5 years, published in the 
last 5 years, only items with 
abstracts, Humans, English

51 (5*) 12 1 0

CINAHL 2009-
04-21 (MH “Health promotion”) AND 

Holistic Nursing
Limits: Publication Year from 

5 4 2 1



Databas Datum                   Sökord Antal 
träffar

Genom
lästa 
abstract

Urval 1
Urval 2
Valda  
artiklar

2004-2009; Research article: 
Language: English,
Search modes - Boolean/Phrase 
 

Academic 
Search
Elite

2009- 
04-21

DE "HEALTH promotion" 
AND holistic nursing
Limiters - Published Date from: 
200401-200912; Scholarly 
(Peer Reviewed) Journals 
Search modes - Boolean/Phrase 
 

7 (1*) 4 1
 
0

PubMed 2009- 
04-21

"Health Promotion"[Mesh]
AND holistic nursing
Limits: added to PubMed in the 
last 5 years, published in the 
last 5 years, only items with 
abstracts, Humans, English

76 (2*) 9 1 0

(*) siffran inom parentes innebär att artiklarna funnits i tidigare sökningar.



Artikelöversikt Bilaga II
Publikationsår

Land
Författare Titel Syfte Metod

Urval
Slutsats Vetenskaplig

kvalitet

2005
Norge 

Berg, G.V., 
Hedelin, B., & 
Sarvimäki, A.

A holistic approach 
to the promotion of 
older hospital 
patients` health

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
hälsofrämjande arbete i 
relation till äldre, och 
förutsättningar för 
hälsopromotivt arbete.

Kvalitativ studie.
Beskrivande och 
förklarande design. 

n=5 sjuksköterskor 
Observationer av 4 
kvinnor och 1 man
Samtal genomfördes 
med 4 av dessa.
Dagboksanteckningar 
skrevs under 
observationer

Sjuksköterskornas 
uppfattningar om 
hälsopromotion 
varierade utan tydligt 
fokus på hälsopromotion 
Tydligast fokus utgjorde 
uppfattningar om 
diagnos och behandling, 
och i de mer komplexa 
och mångsidiga 
omvårdnadssituationerna 
av äldre framgick att 
hälsofrämjande arbete 
underprioriterades. 

Grad II

2006
Irland

Casey, D. Nurses` perceptions, 
understanding and 
experiences of health 
promotion

Att presentera en 
sammanställning av 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
förståelse för 
hälsopromotion i 
akutsjukvården. 

Kvalitativ studie.
Fallstudie. 

n=8 sjuksköterskor 
Strategiskt urval
Observationer, samt
semistrukturerade 
djupintervjuer   

Sjuksköterskornas 
uppfattningar 
synliggjorde bristande 
förståelse för 
hälsopromotion i det 
egna arbetet och flertalet 
av deltagarna agerade i 
sitt arbete utifrån 
traditionell utbildning i 
hälsa. Utbildning, 
organisation och 
ledarskap var faktorer 
som utgjorde hinder för 
hälsopromotivt arbete 
och planering och 
genomförande av 
hälsofrämjande åtgärder 
gjordes i mån av tid. 

Grad I



2006
Irland 

Casey, D. Using action 
research to change 
health – promotion 
practice

Att använda 
aktionsforskning för att 
förändra 
hälsopromotiva 
metoder.

Kvalitativ studie 
Aktionsforskning*

n=7 sjuksköterskor inom 
akutsjukvård 
Semistrukturerade 
intervjuer två månader 
efter deltagande i 
hälsoutbildningsprogram 

Sjuksköterskorna 
uppgav att de hade fått 
mer kunskap och ökad 
medvetenhet om 
möjligheter för 
hälsoutbildning och 
ansåg sig kunna förhålla 
sig till patienter på ett 
mer hälsopromotivt sätt 
och kunna göra mer
för patienten.  Hinder 
för förändring och 
förutsättningar för 
förändring 
identifierades.

Grad II

2005
Irland

Casey, D. Findings from non- 
participant 
observational data 
concerning health 
promoting nursing 
practice in the acute 
hospital setting 
focusing on 
generalist nurses

Att undersöka allmän 
sjuksköterskans roll i 
det hälsopromotiva 
arbetet inom 
akutsjukvård och 
identifiera faktorer som 
främjar eller hindrar 
förutsättningar för 
hälsopromotion.

Kvalitativ studie
Fallstudie.

n=8 
8 sjuksköterskor inom 
akutsjukvård ingick i 
studien, liksom en 
patient utvald genom 
randomisering 
Både observationer och 
intervjuer användes.  

Två kategorier av roller 
som sjuksköterskorna 
använde sig av var dels 
”hälsopromotiva 
strategier och innehåll” 
och dels 
”patientdelaktighet”. De 
hälsofrämjande 
strategier som 
observerades var 
informations givning 
och innehållet var 
"förberedande 
information". Mest 
förekom traditionell 
hälsoutbildning och 
patientens deltagande 
begränsades till färre 
personliga aspekter i 
omvårdnaden, eftersom 
sjuksköterskorna 
fokuserade på rutiner 
och slutförande av 

Grad I



arbetsuppgifter. 
Avdelnings chefer anses 
vara en betydelsefull 
faktor i skapandet av en 
hälsopromotiv kultur 
inom omvårdnaden. 

2008
Storbritannien

Chambers, D., 
Thompson, S.

Empowerment and 
its application in 
health promotion in 
acute care settings: 
nurses` perceptions

Att kartlägga hur 
sjuksköterskor använder 
begreppet 
empowerment när 
hälsopromotiv 
verksamhet bedrivs 
inom akutsjukvården. 

Kvalitativ studie.
Tvärsnitsstudie

n=20 sjuksköterskor
Vid ett akutsjukhus

Sex karaktärsdrag på 
hälsopromotion 
presenterades och 
sjuksköterskorna 
ombads att beskriva hur 
de bemöter patienters 
hälsopromotiva behov 
utifrån de beskrivna 
karaktärerna. 
   

Två typer av praktiskt 
verksamma 
identifierades, dels typ I 
som var oliktänkande 
med förmåga att tänka 
självständigt utifrån ett 
holistiskt perspektiv med 
en strävan att identifiera 
hälsopromotiva 
strategier och 
empowerment för sina 
patienter med respekt för 
deras åsikter och 
delaktighet utifrån 
förståelse för deras 
sociala sammanhang; 
och dels typ II som var 
liktänkande och utgjorde 
14 av de 20 deltagarna,.
Dessa utgick från ett 
biomedicinskt synsätt på 
hälsopromotion och 
framhöll individuell 
beteendeförändring hos 
patienten, kontrollen låg 
hos sjuksköterskorna 
som hjälpte patienterna 
till bättre livsstilsvanor 
vilket innebar att 
empowerment användes 
ur ett begränsat synsätt. 
Hälsopromotiva metoder 
användes för att rikta 

Grad I



och styra individens 
beteende. 

2005
Storbritannien

 Cross, R. Accident and 
Emergency nurses` 
attitudes towards 
health promotion

Att undersöka 
akutsjuksköterskors 
attityder till begreppet 
hälsopromotion

Kvantitativ studie 
Q- metod*.

n=11 (av 143 
tillfrågade)
33 påståenden om 
hälsopromotion 
skickades till 
sjuksköterskor inom 
akutsjukvård vid två 
sjukhus. 
  

9 av 11 sjuksköterskor 
var positiva till 
hälsopromotion och 
deras definition av 
hälsopromotion var; 
rådgivning, 
empowerment eller 
möjliggörande av 
kontroll, att ge 
information och 
utbildning. Betydelse för 
hälsa i ett vidare 
sammanhang var bla 
sociala, ekonomiska, 
politiska och 
miljömässiga faktorer.  

Grad I

2005
Storbritannien

Irvine, F. Exploring district 
nursing 
competencies in 
health promotion: 
the use of the Delphi 
technique

Att skapa en gemensam 
uppfattning bland 
primärvårdspersonal om 
den kompetens som 
distriktsköterskor 
behöver för att fullgöra 
en effektiv roll i 
hälsopromotion.  

Kvantitativ studie
Delphi teknik

n=72 professionellt 
verksamma inom 
primärvård 
Steg 1: kvalitativa 
frågeformulär med 2 
frågor via email; dels 
kunskaper, attityder, 
färdigheter som krävs, 
dels hinder och 
möjligheter i arbetet 
med hälsopromotion
Steg 2: 181 påståenden 
skickades ut med email 
för gradering av vad 

Professionellt 
verksamma visade 
enighet om den breda 
kompetens som krävs 
för att distriktssköterskor 
ska kunna effektivt 
engagera sig i 
hälsopromotion. Dessa 
kategoriserades till åtta 
kunskaps-, sju attityd- 
och åtta färdighets- 
relaterade kompetenser. 

Grad I



som kännetecknar 
hälsopromotion
Steg 3: efter statistisk 
bearbetning skickades 
påståenden ut igen för 
uppgradering av 
påståenden som 
kännetecknar 
hälsopromotion    

2005
Wales

Irvine, F. Examining the 
correspondence of 
theoretical and real 
interpretations of 
health promotion

Att kartlägga hur 
utvecklingen av 
begreppsanalyser har 
influerat 
sjuksköterskans 
förståelse av 
hälsopromotion. 

Kvalitativ studie 

n=21 distriktssköterskor 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer 
med 19 deltagare, 
2 valde gemensam 
intervju 

Generellt definierade 
distriktssköterskorna 
hälsopromotion utifrån 
traditionell syn inriktad 
på beteendeförändring 
hos individer.  Denna 
syn på hälsopromotion 
omsattes i praktiken, då 
distriktssköterskorna 
antog ett huvudsakligt 
reaktivt och 
individualistiskt 
förhållningssätt till 
hälsopromotion. Ett 
modernare synsätt med 
fokus på empowerment, 
samhällsutveckling och 
sociopolitiska åtgärder 
saknades i praktiken.    

Grad I

2006
Sverige

Jerdén, L., 
Hillervik, C., 
Hansson, A- C., 
Flacking, R., & 
Weinehall, L.

Experiences of 
Swedish community 
health nurses 
working with heath 
promotion and a 
patient- held health 
record 

Att beskriva svenska 
kommunsjuksköterskors 
erfarenheter av att 
arbeta hälsopromotivt 
med hjälp av verktyget 
”min bok om hälsa”. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory

n=12 sjuksköterskor vid 
vårdcentraler inom 
primärvård 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågeställningar 

Sjuksköterskorna 
strävade efter balans 
mellan att vara ”doers” 
och att vara 
hälsopromotiva 
kommunikatörer. 
Hälsopromotion kräver 
aktivt stöd från ledning, 
liksom ett adekvat 
stödsystem. Studien 

 Grad I



visar att utvecklingen av 
hälsopromotiva metoder 
inte är tillräcklig, vilket 
ställer krav på värdering 
av vårdtyngd. 

2005
Storbritannien 

Kelley, K., 
Abraham, C.

Health promotion for 
people aged over 65 
years in hospitals: 
nurses` perceptions 
about their role 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
övertygelse om 
hälsopromotion och hur 
det levereras i den 
rutinmässiga vården av 
personer över 65 år.

Kvantitativ studie 

n=72 
Teoriunderbyggda 
frågeformulär skickades 
till alla sjuksköterskor 
vid en medicinsk klinik 
för äldre, med en 
svarsfrekvens på 41 %.  

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
identifierade exempel på 
hälsopromotion och 88% 
ansåg att hälsopromotion 
var effektivt och 
värdefullt. ¾ ansåg att 
hälsopromotion var en 
del av rollen och de 
flesta var trygga med sin 
förmåga att kunna ge 
erbjuda hälsopromotion.
Detta ansågs svårt att ge 
då patienterna blev 
äldre. Organisatoriska 
hinder fanns för att 
införa hälsopromotion i 
redan existerande 
rutiner.

Grad I

2007
Storbritannien 

Piper, S. A qualitative study 
exploring the 
relationship between 
nursing and health 
promotion language, 
theory and practice

Att utforska 
definitionen och 
meningen som 
sjuksköterskor inom 
sjukhus ger begreppen 
hälsoundervisning och 
hälsopromotion och hur 
dessa passar ihop med 
det existerande språk.

Kvalitativ studie
CIT-metod*

n=32
Intervjuer i 
fokusgrupper*
med sjuksköterskor  vid 
ett akutsjukhus på  dels 
klinisk nivå och dels på 
olika ledningsnivåer    

Sjuksköterskorna gav 
begreppet 
hälsoundervisning en 
bredare och mer formell 
mening jämfört med 
hälsopromotion, där 
hälsoundervisning 
uppfattades som en 
djupare process. 
Hälsopromotion 
uppfattades som inriktat 
mot en bredare 
population och som en 
samhällsangelägenhet.  

Grad II



2007
Nya Zeeland, 
Australien, 
Storbritannien, 
Kanada, USA, 
Irland, Korea, 
Taiwan, Kina, 
Sydafrika, 
Afrikanska stater, 
Skandinavien

Whitehead, D. An international 
Delphi study 
examining health 
promotion and 
health education in 
nursing practice, 
education and policy 

Att komma fram till ett 
konsensus angående 
begreppen 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning så att 
det lämpas i 
omvårdnadspraxis, 
utbildning och 
riktlinjer. 

Kvantitativ studie
Delphi teknik 

n=62 erfarna kliniskt 
verksamma 
sjuksköterskor
Steg 1 kvalitativa 
frågeformulär via email 
med avsikt att definiera 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning; 13 
kategorier framkom 
innehållande 134 
påstående. 
Steg 2 frågeformulär via 
email för gradering av 
134 påståenden utifrån 
relevans för 
hälsopromotion    

Expertsjuksköterskorna 
visade tydlig enighet om 
vilka områden som 
definierar 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning och 
framhöll betydelsen av 
en bredare roll vad gäller 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning inom 
omvårdnad. 

Grad I

2007
Kina

Whitehead, D., 
Wang, Y., Wang, J., 
Zhang, J., Sun, Z.,& 
Xie, C.

Health promotion 
and health education 
practice: nurses` 
perceptions

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning i ett 
fastlands sjukhus i 
Kina.

Kvalitativ studie
fenomenologisk metod 

n= 16
8 sjuksköterske-
studenter och 8 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Sjuksköterskorna var 
medvetna om 
innebörden av 
hälsopromotion, men 
hade inte utrymmet för 
eller möjlighet att 
implementera detta i 
praktiken. Förståelse var 
stor hos flertalet av 
deltagarna för vikten av 
hälsopromotion och 
hälsoundervisning 
genom praktikanpassat 
utbildningsstöd. Några 
deltagare hade möjlighet 
att på eget initiativ 
genomföra 
hälsofrämjande åtgärder. 

Grad I



* Aktionsforskning = metod där forskaren inte försöker distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som är subjekt för forskningen. Syftet är att ha en 
direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet.där målet är att bidra till lösning på människors praktiska problem i en verklig situation.

* Grounded Theory = empirisk forskningsmetod som har iakttagelser av verkligheten som den enda källan till kunskap.

* Q- metod = psykologisk/sociologisk forskningsmetod som ofta används i kliniska sammanhang för att utforska attityder och förståelse ur olika perspektiv, .

* Fokusgrupper = en intervjuform där en grupp människor samtalar runt ett förutbestämt område

* Kritiska händelser= CIT/Critical Incident Technique baserad på inhämtande av forskningspersoners upplevelser av kritiska händelser inom ett givet område.
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