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Sammanfattning Ett hälsofrämjande perspektiv ska 

genomsyra hela hälso- och sjukvården där 
sjuksköterskan uppmanas att främja 
patienters hälsa. Trots detta visar studier att 
arbetssättet inom slutenvården gör det svårt 
för sjuksköterskan att ägna tid åt 
hälsofrämjande insatser. Syftet med studien 
var att klargöra sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete inom slutenvården 
samt vilka faktorer som påverkar arbetet. 
En litteraturöversikt gjordes där 12 
vetenskapliga artiklar bidrog till ett resultat. 
I resultatet framkom att majoriteten 
sjuksköterskor såg hälsofrämjande som en 
del i deras profession men det framkom 
även att tvetydighet råder om begreppets 
innebörd. Stor arbetsbörda och tidsbrist 
inom slutenvården utgjorde de största 
hindren för sjuksköterskans hälsofrämjande 
arbete. För att sjuksköterskan inom 
slutenvård ska arbeta med hälsofrämjande 
insatser krävs mer tid, stöttning från ledning 
och kollegor, vidareutbildning inom 
området samt tydligare riktlinjer om olika 
praktiska strategier. 
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Inledning 
World health organization (2012) har tillsammans i Europaregionen med de 53 
medlemsländerna utvecklat gemensamma riktlinjer, Hälsa 2020, för att uppnå hälsa och 
välbefinnande hos befolkningen. I riktlinjerna beskrivs mål som bland annat syftar till att 
avsevärt förbättra hälsa och välbefinnande hos befolkningen, minska ojämlikhet i hälsa och 
stärka allmänhetens hälsa. Ett krav på hälso- och sjukvården i Sverige (SFS 1998:1 660 § 2) 
är att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Enligt folkhälsopropositionen (Prop. 
2002/03:35) framhålls att ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska 
genomsyra hela hälso- och sjukvården eftersom sjukdomsbördan i Sverige (Socialstyrelsen, 
2011) till stor del kan relateras till ohälsosamma levnadsvanor. Viktigt är att hälso- och 
sjukvården kan erbjuda effektiva insatser för att förhindra ohälsosamma levnadsvanor. 
 
Begreppet hälsofrämjande förknippas ofta med sjukdomsprevention men enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2008) finns det betydliga skillnader mellan att förebygga sjukdom och 
att främja hälsa. Sjukdomsprevention grundas i vad som orsakar sjukdom och om hur det kan 
förhindras medan hälsofrämjande grundas i kunskap kring vad som bidrar till hälsa och hur 
den subjektiva upplevelsen av hälsa kan förstärkas. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan ska arbeta 
hälsofrämjande, aktivt förebygga ohälsa och vid behov motivera till livsstilsförändringar. 
Hälsofrämjande insatser är vanliga i styrdokument samt utgör en viktig del i sjuksköterskans 
profession (Socialstyrelsen, 2011; Mooney, Timmins, Byrne & Corroon, 2010) men 
genomslaget i den praktiska verkligheten är inte lika stor, dels på grund av otillräckliga 
kunskaper och tidsbrist. 
 

Bakgrund 

Hälsa och hälsofrämjande 
Begreppet hälsa har sitt ursprung från det engelska ordet ”hoelth” (Hedelin, Jormfeldt & 
Svedberg, 2009) som betyder ett tillstånd av att vara frisk och hel. World health organization 
[WHO] (1946) beskriver hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välmående 
alltså inte endast frånvaro av sjukdom. Definitionen omarbetades senare i samband med 
WHO-konferensen i Ottawa (WHO, 1986) i vilken hälsa kom att beskrivas som en resurs i 
den dagliga tillvaron snarare än målet med livet. Inom omvårdnadsvetenskapen ses hälsa som 
något mer än endast frånvaro av sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Hälsa 
är en central del för de flesta professioner inom hälso- och sjukvård men det hälsofrämjande 
arbetet skiljer sig åt. Innebörden i begreppet har under åren ändrats från ett 
sjukdomsorienterat fokus till ett mera hälsofrämjande perspektiv. 
 
Hälsofrämjande är ett komplext och mångfacetterat begrepp och därmed svårt att definiera 
(King, 1994; Norton 1998), även om begreppet används inom hälso- och sjukvården finns ett 
behov av att klargöra vad det innebär (Hedelin et al., 2009). Hälsofrämjande omvårdnad 
fokuserar till stor del på den fysiska dimensionen av hälsa (Hedelin et al., 2009; SSF, 
2008)och inte så mycket på den psykiska. Begreppets betydelse har omväxlande inneburit 
sjukdomsprevention, bibehållande av hälsa och hälsoutbildning (King, 1994), vilket bidrar till 
begreppets tvetydighet. Hälsofrämjande handlar om människors välmående utifrån individens 
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perspektiv och används i dokument och riktlinjer samt praktiskt i vård och forskning inom 
hälso- och sjukvård. 
 
Hälsofrämjande omvårdnad handlar till stor del om att stödja den enskilda individen att ta 
makten över sin livssituation (SSF, 2008) och se människan som en helhet. Istället för att 
fokusera på problem bygger den hälsofrämjande omvårdnaden på att förstå individens 
livsvärld i förhållande till hälsa, sjukdom och lidande. Den hälsofrämjande omvårdnaden ska 
utgå från ett synsätt där kommunikation, delaktighet och jämlikhet är viktiga delar i mötet 
med individen. Eriksson och Lindström (2006) betonar att hälsofrämjande interventioner bör 
utgå från ett salutogent perspektiv, där faktorer som främjar hälsa och inte enbart faktorer som 
är relaterade till sjukdom ska betraktas. Antonovsky (1996) beskriver att salutogenesen söker 
till hälsans ursprung hos individer och fokuserar på friskfaktorer istället för riskfaktorer. 
 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
Omvårdnadsvetenskapen har ingen entydig inriktning inom vetenskapsteorin (Porter, 2001) 
utan förhåller sig likväl till naturvetenskapens positivism som till humanvetenskapens 
hermeneutik. Florence Nightingale ses som en förebild (Olander, 2009) inom 
sjuksköterskeprofessionen och grundare till sjuksköterskeutbildningen genom idéer om ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande omvårdnadsarbete. Nightingale menade att 
positivismen endast syftade till att ta itu med den fysiska sjukdomen (Porter, 2001) och att 
detta inte räckte som vetenskapsteori för att beskriva omvårdnadsvetenskapen. Hon 
insisterade på att omvårdnaden inte skulle utgå från sjukdom utan ta reda på orsakerna till 
sjukdom. De systematiska studier som Nightingale utförde om miljöfaktorers betydelse för 
hälsan visade att en sund miljö främjar hälsa. 
 
Utvecklingen mot en hälsofrämjande inriktning inom hälso- och sjukvård (Olander, 2009) gör 
det betydande att se över hur omvårdnadsvetenskap och folkhälsovetenskap kan ge kunskaper 
om hälsoarbete på såväl individ- som befolkningsnivå. Genom att skifta fokus mellan de båda 
synsätten kan sjuksköterskan se patienten både som en unik individ och ur 
befolkningssynpunkt. På så sätt kan stöd ges åt enskilda individers hälsoprocesser genom att 
bevara och utveckla hälsa. Omvårdnadsvetenskap och folkhälsovetenskap utgör tillsammans 
en bas för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. De senaste åren har vikten av 
sjuksköterskans insatser (Shoqirat & Cameron, 2012) inom hälsofrämjande arbete blivit 
allmänt erkänt. Val av metoder och strategier som används inom hälso- och sjukvården 
(Statens folkhälsoinstitut, 2004) och folkhälsoarbetet skiljer sig åt. Vad gäller förhållandet 
mellan folkhälsovetenskap och omvårdnadsvetenskap beskriver Olander (2009) att 
sjuksköterskan kan ha två perspektiv i mötet med en patient. Sjuksköterskan kan ha fokus på 
den enskilda individen och å andra sidan se patienten ur ett samhälls- och 
befolkningsperspektiv. 
 
Sjuksköterskan uppmanas att främja patienters hälsa (MacDonald, 2000) då många av 
orsakerna till sjukdom och dödlighet kan förebyggas och kopplas till individers livsstil. Dock 
finns inte tillräcklig kunskap om sjuksköterskans insatser i det hälsofrämjande arbetet. 
Sjuksköterskan spenderar mycket tid med patienter och har därmed en central plats då det 
kommer till att främja patienters hälsa. Norton (1998) menar att sjuksköterskan kan använda 
en mängd olika metoder i det praktiska arbetet så som undervisning, övertygelse, styrning 
samt att försöka främja en miljö där hälsosamma beslut om livsstil kan tas. Inom 
hälsofrämjande omvårdnad är (SSF, 2008) utgångspunkten att människan kan uppnå hälsa och 
välmående oavsett sjukdom eller ohälsotillstånd. 
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Traditionellt sett har störst fokus på hälsofrämjande arbete legat inom öppenvården och setts 
som ett ansvarsområde för dess personal (Kelley & Abraham, 2007; Prop. 2007/08:110). 
Enligt Robinsson och Hill (1998) finns en implicit förståelse hos sjuksköterskan inom 
slutenvården att hälsofrämjande arbete är ett ansvarsområde för öppenvården och 
specialistsjuksköterskor. Enligt regeringens hälsopolitiska mål (Prop. 2007/08:110) ska dock 
det hälsofrämjande perspektivet integreras även inom slutenvården. Kelley och Abraham 
(2007) beskriver att hälsofrämjande arbete ses som något som kan tillhandahållas om det finns 
tid. I en undersökning bland sjuksköterskor inom slutenvården angav 68 % att de upplevde att 
de inte hade tillräckligt med tid för inkluderande av hälsofrämjande interventioner i sitt 
arbete. 
 

Hälsopromotion 
Hälsopromotion är ett komplext begrepp (Tengland, 2007) med brett fokus som behandlar den 
allmänna hälsan i samhället. WHO (1986) införde nya hälsoreformer där hälsopromotion 
definieras som en omfattande social och politisk process som gör det möjligt för människor 
att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Hälsopromotion riktar sig mot sociala, 
miljömässiga och ekonomiska förändringar för att bidra till samhällets och individers 
förbättrade hälsa. Inom hälsopromotion ingår bland annat att utveckla en sund politik och 
skapa kreativa omgivningar som underlättar för individer att leva hälsosamt, samt att hälso- 
och sjukvården (WHO, 1986; King, 1994) ska arbeta mer hälsoinriktat. Enligt King (1994) 
har det hälsopromotiva arbetet utformats som en social rörelse driven av politisk grund, där 
fokus ligger på hälsa och friskvård. 
 
Strategier för att arbeta promotivt (Socialstyrelsen, 2012) är insatser som främjar hälsan för 
individer, grupper, hela befolkningen och gentemot samhällsstrukturer. Exempel på insatser 
som främjar hälsa är att skapa promenadstråk (Statens folkhälsoinstitut, 2010) och cykelvägar 
i grönområden på samhällsnivå. Samtalsgrupper och föräldrastöd på befolknings-, grupp- och 
individnivå syftar till att stärka människor att ta tillvara sina resurser för att uppleva hälsa. 
 
De politiska hälsopromotiva strategierna syftar till att stärka och motivera individer genom 
empowerment (Whitehead, 2003) som ämnar förstärka inflytandet och inverkan på fysiskt, 
socialt och psykiskt välbefinnande. Empowerment är ett abstrakt begrepp som i grunden är 
positivt (Kuokkanen & Leino-Kilpi, 1999) och i huvudsak fokuserar på lösningar snarare än 
problem. Med empowerment får individen maximalt inflytande över sitt eget liv och 
eventuella val samt möjlighet till personlig växt och utveckling. Sjuksköterskans roll inom 
empowerment är att stärka patienters egenmakt. 
 
Hälso- och sjukvårdens ansvar inom hälsopromotion är att arbeta med individens 
hälsoresurser i fokus istället för (King, 1994; Olander, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2010) 
på sjukdom eller funktionsnedsättning samt öka patientdelaktigheten under mötet med hjälp 
av empowerment. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) behöver personal inom hälso- och 
sjukvård vidare utbildning och kunskap inom beteendevetenskap för att stärka patientens 
välbefinnande. Olander (2009) problematiserar om hälsopromotion ska vara ett 
ansvarsområde inom omvårdnadsvetenskapen parallellt med folkhälsovetenskapen, då 
hälsopromotion inte i första hand riktas mot individer (Tengland, 2007) utan snarare används 
för att skapa välbefinnande på samhällsnivå. 
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Prevention 

Översättning av prevention från engelska till svenska blir förbyggande 
(Nationalencyklopedin, 2013) och inom hälso- och sjukvården används prevention som en 
term för sjukdomsförebyggande. En enkel förklarning av ordet prevention är en åtgärd som 
ämnar förhindra framskridandet av ett patologiskt tillstånd (Starfield, Hyde, Gérvas & Heath, 
2008). Prevention kan delas in i tre kategorier; primärprevention, sekundärprevention och 
tertiärprevention. Primärprevention syftar till åtgärder med avsikt att förhindra att sjukdom 
bryter ut. Praktiskt sett innebär det identifikation av riskfaktorer och försök att eliminera dem 
innan de orsakar skada eller sjukdom. Sekundärprevention sätts in då ett sjukdomstillstånd 
redan har uppstått och har då i uppgift att sakta ner sjukdomsförloppet samt hejda 
följdsjukdomar. Tertiärprevention tillkom senare än primärprevention och sekundärprevention 
som begrepp. Syftet med tertiärprevention är att rehabilitera eller helt stoppa 
sjukdomsprocessen (ibid.). 
 
Prevention sker genom interventioner av olika slag (Socialstyrelsen, 2011) som har till syfte 
att skapa en hälsosam livsstil. Socialstyrelsen (2011) har skapat riktlinjer för hur det 
sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården ska utformas. Ohälsosamma 
levnadsvanor som riktlinjerna är utformade att hantera är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 
fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. Rådgivande samtal är en grundläggande 
intervention för samtliga livsstilsförändringar men kan vid behov kompletteras med andra 
insatser. Motiverande samtal är en form av rådgivande samtal (Lindhe Söderlund, Madson, 
Rubak & Nilsen, 2011) som visat sig vara effektiv i syftet att hjälpa patienter att uppnå 
livsstilsförändringar. Dock är det en metod som kräver mycket träning för att bli effektiv. 
Hälsoundervisning är ytterligare en form av rådgivande samtal (Whitehead, 2004) som ämnar 
informera individen om bakgrunden och orsakerna kring hälsa och sjukdom kopplat till 
livsstilsrelaterade beteende. 
 

Hälsoundervisning 

Hälsoundervisning, även kallat hälsosamtal, är enligt Whitehead (2001; 2004) den 
dominerande hälsorelaterade interventionen som används av sjuksköterskan. 
Hälsoundervisning innefattar aktiviteter som sjuksköterskan gör för att påverka individers 
kunskap, medvetenhet, värdering, attityd och motivation i syfte att främja hälsa och förebygga 
sjukdom. Interventionen används vid tillfällen då det finns behov från individer med 
rådgivande samtal angående hälsa. Intresset för hälsoundervisning har ökat (Norton, 1998) i 
takt med samhällets insikt om att orsakerna till många sjukdomstillstånd kan härledas till 
individers ohälsosamma livsstil. 
 
Kunskap om hälsofrämjande omvårdnad och hälsoundervisning (Whitehead, 2004) utgör båda 
grundläggande krav för all vårdpersonal, begreppen är nära besläktade men är inte beroende 
av varandra. Sjuksköterskan brukar kalla sig själv hälsofrämjare (Norton, 1998; Whitehead, 
2001) men i själva verket är sjuksköterskan hälsoundervisare. Då hälsoundervisning ses som 
en del av den hälsofrämjande strategin (Whitehead, 2010) är det mestadels den metoden 
sjuksköterskan använder i den hälsofrämjande omvårdnaden. 
 
Människor har rätt till kunskap (Norton, 1998) om ett hälsosamt levnadssätt och eventuella 
risker med ohälsosamma beteenden så som vid tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma 
matvanor och riskbruk av alkohol för att kunna fatta egna beslut angående deras hälsa.  
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Hälsosamtal tillsammans med en sjuksköterska är högst relevant (Norton, 1998; Whitehead, 
2001) om patienten önskar eftersom sjuksköterskan har den senaste kunskapen inom området. 
Viktigt är att respektera individens egna val vid hälsosamtal, då det inte alltid leder till 
förbättrad hälsa eller minskning av osunda beteenden. 
 

Problemformulering 
I lagar och riktlinjer framkommer att hälsofrämjande arbete är en viktig del i sjuksköterskans 
profession. Hälsofrämjande arbete har setts som ett ansvarsområde för öppenvården men bör 
enligt styrdokument även integreras inom slutenvården. Hälsofrämjande arbete kräver tid och 
kunskap från sjuksköterskan, något som många studier belyser att det råder brist om. Studier 
visar att arbetssättet inom slutenvården gör det svårt för sjuksköterskan att ägna tid åt 
hälsofrämjande insatser samt att många sjuksköterskor inte förstår skillnad på hälsopromotion 
och hälsoundervisning. Behov finns därmed av att klargöra vad hälsofrämjande arbete innebär 
samt vilka hälsoinriktade praktiska insatser sjuksköterskan kan använda. 
 

Syfte 
Syftet var att klargöra sjuksköterskans hälsofrämjande arbete i slutenvården samt vilka 
faktorer som påverkar detta arbete. 
 

Metod  
Studien utfördes i egenskap av en litteraturstudie (Friberg, 2006) vilket innebär att söka 
kunskap och forskning inom ett specifikt område med syfte att ge översikt på 
forskningsresultat inom valt område. 
 

Datainsamling 
Genom en osystematisk litteratursökning (Friberg, 2006) införskaffades en översikt över det 
valda forskningsområdet för att begränsa ämnesområdet samt hitta lämpliga sökord utefter 
syftet med studien. Efter fastställandet av sökord gjordes systematiska sökningar i databaserna 
PubMed och Cinahl eftersom de publicerar omvårdnadsinriktad forskning med vetenskaplig 
kvalitet. De sökord som användes och även redovisades i tabell I var health promotion, 
nurs*/nurse, nurse’s role, strategies, inpatients, politics och hospital i olika kombinationer. I 
tabell II (Bilaga A1) redovisas hur sökorden är kombinerade i sökningarna som utfördes. 
Inledande sökningar gjordes med sökorden health promotion och nurse. För att lokalisera fler 
artiklar som mer specifikt kunde svara på syftet påbörjades nya sökningar där fler sökord 
användes i olika kombinationer. Sökorden användes som MeSH-termer i PubMed, Cinahl 
Headings i Cinahl och som fritext båda databaserna, variationer gjordes beroende på hur 
många träffar som visades. 
 
Sökt litteratur skulle vara skriven på engelska, vara research-artiklar samt att abstract skulle 
finnas tillgängligt. Sökningarna gjordes till en början med avgränsning från år 2007-2013 men 
då antalet träffar blev för få utökades avgränsningen från år 2003-2013. Exklusionskriterier 
var artiklar som handlade om hälsofrämjande inom öppenvård, barnsjukvård och psykiatri. 
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Totalt resulterade sökningarna i 423 träffar varav alla titlar lästes, därefter lästes 70 abstracts 
för att få en uppfattning om artiklarna stämde överens med litteraturstudiens syfte. Av dessa 
gick 26 stycken vidare till urval 1, samtliga fanns i fulltext. I urval 2 exkluderades 14 artiklar 
och 12 bedömdes slutligen vara relevanta. Utav resultatartiklarna var tre kvantitativa och nio 
kvalitativa. Resultatartiklarna var genomförda i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, 
Irland, Nya Zeeland, USA och Kina. 
 
Artiklarna lästes och granskades med hjälp av bedömningsmallar (Olsson & Sörenssen, 2011) 
för vetenskaplig klassificering och kvalitet av studier med kvalitativa och kvantitativa 
metoder, därefter diskuterades och jämfördes artiklarna. Bearbetningen gjordes för att den 
slutgiltiga bedömningen av artiklarnas vetenskaplighet skulle vara så reliabel som möjligt. 
Samtliga kvantitativa artiklarna (3) bedömdes vara av medel kvalitet. Fyra av de kvalitativa 
artiklarna (9) bedömdes vara av hög kvalitet och fem vara av medel kvalitet.  

 
 

Tabell I. Sökordsöversikt           
 

 
Sökord 

 
PubMed 
MeSH-term 

 
Cinahl 
Subject heading 
list 

Hälsofrämjande Health 
Promotion (både 
MeSH och 
fritext) 

Health Promotion 
(både Heading och 
fritext) 

Sjuksköterska Nurs*/Nurse 
(fritext) 
/Education, 
nursing 

Nurs*/Nurse 
(fritext) 

Roll Nurse’s role/ 
Role (fritext)  

Role (fritext) 

Strategier  Strategies (fritext) 

Slutenvårdspatienter Inpatients Inpatients (fritext) 

Politik Politics  

Sjukhus  Hospital (fritext) 
 

Databearbetning 

Resultatartiklarna sammanställdes i en artikelöversikt för att få en överblick av artiklarnas 
innehåll som redovisas i tabell III (Bilaga B1-12). Efter flera genomläsningar av artiklarnas 
resultat utarbetades fyra teman; sjuksköterskans förståelse, hälsoundervisning som metod, 
förutsättningar och hinder. För att underlätta vidare bearbetning av resultatet färgmarkerades 
de olika temana. På grund av att begreppet health promotion har olika betydelse beroende på 
sammanhang kommer det hädanefter att benämnas som hälsofrämjande arbete i resultatet. 
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Resultat 

Sjuksköterskans förståelse 

Sjuksköterskan såg på hälsofrämjande arbete som en strategi kopplat till samhället i stort och 
inte enbart utifrån patientens individuella behov (DeCola, Benton, Peterson & Matebeni, 
2012; Piper, 2007; Walthew & Scott, 2011; Whitehead, Wang, Wang, Zhang, Sun & Xie, 
2008; Whitehead, 2008). Sjuksköterskor beskrev att hälsofrämjande arbete handlar om att 
förespråka goda och hälsosamma levnadsvanor (Whitehead et al., 2008; Whitehead, 2008) 
vilket i sin tur kan främja samhällets hälsa i stort. Hälsofrämjande arbete beskrevs även som 
en politisk process (DeCola et al., 2012; Piper, 2007) som kunde innefatta primärpreventiva 
interventioner för hela befolkningen. Hälsopropaganda mot exempelvis cigarettrökning samt 
kunskapsspridning om hälsa via exempelvis hälsobroschyrer och folkhälsorapporter sågs som 
viktiga verktyg inom primärpreventiva interventioner. Sjuksköterskor indikerade även att 
massmedia och sjuksköterskeföreningar kunde vara involverade i hälsofrämjande arbete 
genom att ge stöd åt sjuksköterskor vad gäller att angripa problemet med livsstilssjukdomar 
hos patienter (ibid). Genom ett samarbete mellan olika instanser i samhället (Walthew & 
Scott, 2012) skulle det hälsofrämjande arbetet kunna förbättras. 
 
Flera studier visade på att sjuksköterskan såg patientdelaktighet som en viktig del inom 
hälsofrämjande arbete (Berg, Hedelin & Sarvimäki, 2005; Berg, Sarvimäki & Hedelin, 2010; 
Casey, 2007a; Walthew & Scott, 2011; Whitehead, 2008). Uppmuntran var också en 
betydelsefull strategi för hälsofrämjande arbete (Casey, 2007a; Walthew & Scott, 2011) som 
tillsammans med informationsgivning, rådgivning och undervisning sågs vara väsentliga 
aspekter inom hälsofrämjande arbete (Casey, 2007a; DeCola et al. 2012; Walthew & Scott, 
2011; Whitehead, 2008). En del sjuksköterskor menade att hälsofrämjande arbete innefattade 
strategier som att finnas tillgänglig, ge stöd, aktivt lyssnande samt tydliggörande av 
information (Walthew & Scott, 2011), men även att hänvisa eller överlämna ansvaret för en 
patient till andra professionella så som specialistsjuksköterskor vid behov (Casey, 2007a; 
2007b). 
 
Sjuksköterskor ansåg att ett biomedicinskt synsätt på hälsofrämjande arbete dominerade inom 
slutenvården (Berg et al., 2005; Casey 2007b; Chambers & Thompson, 2009; Piper, 2007). 
Chambers & Thompson (2009) beskrev att de sjuksköterskor som antog ett biomedicinskt 
perspektiv på hälsofrämjande arbete fokuserade på beteendeförändringar hos individen, då 
sjukdomstillståndet sågs isolerat inom kroppen. Sjuksköterskor som istället antog ett holistiskt 
perspektiv såg individen utifrån ett socialt sammanhang och sökte förståelse tillsammans med 
patienten till orsaker bakom eventuella ohälsosamma levnadsvanor.  
 
Sjuksköterskor tvivlade på det hälsofrämjande arbetets effekt (Casey, 2007b; Walthew & 
Scott, 2011) samt upplevde att beteendeförändringar för en förbättrad hälsa var komplexa och 
svåra att realisera. Många sjuksköterskor såg dock hälsofrämjande som en del (Berg et al., 
2010) i deras funktion och roll inom professionen. Majoriteten av sjuksköterskorna betonade 
även värdet av hälsofrämjande arbete (Casey, 2007b), vilket ansågs leda till ökad autonomi 
hos patienten, påskyndar tillfrisknandet samt förbättrar livskvaliteten. 
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Hälsoundervisning som metod 

Många studier belyste hälsoundervisning som en vanlig hälsofrämjande insats som 
sjuksköterskor utför (DeCola et al., 2012; Piper, 2007; Walthew & Scott, 2012; Whitehead, 
2008; Whitehead et al., 2008). DeCola et al. (2012) utnämnde hälsoundervisning som 
sjuksköterskans främsta instrument att influera individer till att leva hälsosamt. 
Undervisningen syftade till att öka kunskap och medvetenhet hos individer angående deras 
hälsa vilket kan motivera till hälsosamma val (DeCola et al., 2012; Piper, 2007; Whitehead, 
2008). Centralt vid hälsoundervisning (Piper, 2007; Walthew & Scott, 2012) var att genom 
dialog med individen fokusera på det som redan är eller kan komma att bli ett hälsoproblem. 
Hälsoundervisning var en aktivitet (Walthew & Scott, 2012; Whitehead, 2008) som krävde 
mycket fokus och god kommunikativ förmåga hos sjuksköterskan. Enligt Piper (2007) var 
information en del i hälsoundervisning som ämnar öka förståelsen hos patienten om en viss 
sjukdom, diagnos, prognos eller behandling. Viktigt var även att sjuksköterskan hade respekt 
och förståelse (Piper, 2007; Walthew & Scott, 2012) för patientens egna val angående 
hälsosamma eller ohälsosamma beteenden. 
 
Sjuksköterskor kunde inte klargöra likheter och skillnader mellan hälsoundervisning och 
hälsopromotion (Walthew & Scott, 2012; Whitehead, 2008) dock var sjuksköterskor överrens 
om att hälsopromotion låg under samhällets och regeringens ansvar medan hälsoundervisning 
var inriktad på individen. I en studie av Whitehead (2008) framkom emellertid att 
hälsoundervisning var en del i hälsopromotion. Piper (2007) fann istället att 
hälsoundervisning är en preventiv insats och hälsopromotion var en process som inte 
inkluderar sjukdom utan är allmän information angående hälsa och välbefinnande. Whitehead 
(2008) lyfte fram att begreppen behöver förklaras och definieras för att förstås i olika 
sammanhang. 
 
Majoriteten av sjuksköterskor inom slutenvården ville använda kompetens och tid (DeCola et 
al., 2012) till att undervisa individer om hälsa och risker med ohälsosamma beteenden. 
Sjuksköterskor ansåg att hälsoundervisning samt att väcka medvetenhet om hälsorisker ingick 
i sjuksköterskans profession. Enligt Oppedal et al., (2010) hade nio av 10 patienter inom 
slutenvården minst en hälsoriskfaktor och nästan sex av 10 har två eller fler hälsoriskfaktorer, 
studien visade även ett signifikant samband mellan hälsoriskfaktorer och sjukhusvistelse. Ett 
stort behov fanns av att få information och upplysning om hälsa hos patienter med 
hälsoriskfaktorer. Hälsoundervisning och preventiva insatser bör få en större roll inom 
sjuksköterskeprofessionen (Whitehead, 2008) snarare än att satsa på hälsopromotion. 
Sjuksköterskor är beredda att arbeta dubbelt så mycket med prevention än de gör idag 
(DeCola et al., 2012) och de flesta sjuksköterskor är intresserade av att förmedla mer 
information angående hälsa. Näst intill alla sjuksköterskor tror sig ha ett visst inflytande på 
samtliga individer de möter då de förmedlar hälsoinformation.  
 

Förutsättningar 
Ett flertal faktorer styrde hur väl och i vilken utsträckning sjuksköterskan utförde 
hälsofrämjande insatser (Casey, 2007b). Flertalet sjuksköterskor uppgav att tid är den störst 
styrande faktorn (Casey, 2007b; DeCola et al., 2012) och därmed var god planering en 
förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna utföra hälsofrämjande insatser (Berg et al., 
2005; Casey, 2007a). Förmågan att planera arbetsdagen väl var (Berg, Hedelin & Sarvimäki, 
2005) relaterat till hur lång klinisk erfarenhet sjuksköterskan hade. Sjuksköterskor med längre 
klinisk erfarenhet hade även lättare att identifiera patienter i behov av hälsofrämjande insatser. 
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Ett gott samarbete i organisationen som sjuksköterskan arbetade i benämndes (Simonsen-
Rehn, Laamanen, Sundell, Brommels & Suominen, 2009) som en viktig förutsättning. 
Sjuksköterskor visade en större benägenhet till att utföra och planera hälsofrämjande insatser 
om samarbetet fungerade väl både inom och utanför den egna organisationen. Många 
sjuksköterskor uppgav att då det fanns ett stöd från kollegor och ledningen i det 
hälsofrämjande arbetet kände de sig mer trygga i utförandet (Casey, 2007b; Simonsen-Rehn et 
al., 2009). Casey (2007b) beskrev att stöd kunde utgöras av extra personal eller 
kompetensutbildning inom hälsofrämjande arbete.  
 
Utbildning i hälsofrämjande arbete efterfrågades av många sjuksköterskor (Casey, 2007b; 
DeCola et al., 2012) då de upplevde att den grundläggande utbildningen inte gav tillräcklig 
kunskap. Den kunskap som främst efterfrågades var (Casey, 2007a) hur hälsofrämjande arbete 
kan utföras rent praktiskt inom slutenvården. Sjuksköterskan var mer benägen att arbeta 
hälsofrämjande (Simonsen-Rehn et al., 2009) då goda kunskaper fanns inom området. 
Ytterligare stöd som efterfrågades (Casey, 2007b) var att det skulle finnas en person med 
specialistkompetens inom hälsofrämjande arbete som kunde kontaktas för konsultation. 
 
Patientens inställning och tillstånd påverkande (Casey, 2007b) hur benägen sjuksköterskan 
var att tillämpa hälsofrämjande insatser. Då patienter inom slutenvården ofta hade skiftande 
behov under vårdtiden (Berg et al., 2005) inverkade det på hur mottagliga de var för 
hälsofrämjande insatser, därmed påverkades sjuksköterskans inställning negativt till att arbeta 
hälsofrämjande. Det var betydelsefullt för sjuksköterskan att skapa en relation med patienten 
ur ett holistiskt perspektiv (Casey, 2007b) innan de hälsofrämjande insatserna 
implementerades. 
 
Ett hjälpmedel som flera sjuksköterskor använde (Casey, 2007a) var att avsätta en specifik tid 
för hälsofrämjande åtgärder. Risken var då att sjuksköterskorna såg den avsatta tiden som det 
enda tillfället då de arbetade hälsofrämjande. Caseys (2007a; 2007b) studier visade att mycket 
av det arbete som sjuksköterskan utförde dagligen kunde ses som hälsofrämjande. Alldagliga 
handlingar, exempelvis att uppmuntra patienten till att äta eller mobilisera, uppfattade många 
sjuksköterskor som en form av hälsofrämjande. Dock fanns en risk att sjuksköterskorna 
förväxlat sitt hälsofrämjande arbete med omvårdnad (Casey, 2007b). 
 

Hinder  
Tidsbrist och stor arbetsbörda utgjorde hinder för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
(Casey, 2007b; DeCola et al., 2012). Arbetsuppgifter som ingår i sjuksköterskans dagliga 
arbete (Berg, et al., 2010) såsom patientvård, dokumentation, läkemedelshantering, planering 
och samordning är tidskrävande vilket gjorde att det fanns lite utrymme för planering och 
implementering av hälsofrämjande arbete. I en studie av Whitehead (2007) framkom även att 
personalbrist hindrade sjuksköterskan från att kunna arbeta hälsofrämjande.  
 
Väntan på antingen läkare, andra medarbetare, patienter eller patienters anhöriga sågs (Berg, 
et al., 2005) också som ett hinder. Tidsbristen och den höga arbetsbelastningen (DeCola et al., 
2012) påverkade även sjuksköterskors inställning till sitt arbete, vilket i sin tur påverkade 
intresset för hälsofrämjande arbete. DeCola et al., (2012) fann ett negativt samband mellan 
arbetsglädje och hälsofrämjande arbete, det vill säga ju mindre arbetsglädje desto mindre 
arbetade sjuksköterskorna hälsofrämjande. Grunden för det bristande intresset låg i osäkerhet 
samt brist på kunskap, forskning och utveckling inom området. Casey (2007b) visade 
dessutom att brist på träning och övning inom hälsofrämjande arbete innebar ett hinder. 
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Sjuksköterskor uppgav vårdens organisation och arbetsstruktur som ett hinder (Casey, 2007b) 
för hälsofrämjande arbete. Ett antal sjuksköterskor kände att avdelningens rutiner styrde det 
dagliga arbete och att tiden prioriterades till att fullfölja rutinerna. Sjuksköterskan står inför 
många varierande situationer i sitt arbete (Berg et al., 2005) där samspel sker med olika 
människor med skilda synsätt och mål. Balansgången mellan sjukhusets krav, det 
biomedicinska- och det holistiska perspektivet samt patientens individuella behov upplevdes 
som ett hinder för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. I vårdteamet fyller sjuksköterskan 
många funktioner och då arbetsbördan var hög på avdelningen minskade (DeCola et al., 2012) 
tiden för den enskilde patienten och det blev därmed svårare att få tid för hälsofrämjande 
insatser. 
 
I en studie av Berg et al., (2010) framkom att tyngdpunkten i vårdarbetet låg på det 
biomedicinska perspektivet. I sjuksköterskans profession ingår både det holistiska- och 
biomedicinska perspektivet vilket försvårar det hälsofrämjande arbetet. Vissa sjuksköterskor 
uttryckte en upplevd maktlöshet i organisationen (Casey, 2007b) särskilt i relation med 
medicinsk personal då det ansågs att läkare undervärderade sjuksköterskornas perspektiv och 
erfarenheter. Sjuksköterskor uttryckte dock en önskan om att arbeta mer med hälsa i fokus 
(Berg et al., 2010) och de såg hälsa som en viktig del av sitt arbete men samtidigt är 
sjuksköterskan en del av det biomedicinska vårdteamet med läkare. Arbete med de båda 
perspektiven sida vid sida ansågs vara viktigt och något som påverkade möjligheterna att 
arbeta hälsofrämjande.   
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att klargöra sjuksköterskans hälsofrämjande arbete inom 
slutenvården. De sökningar som gjordes i SweMed+ gav inga relevanta träffar eftersom de 
inte hade tillräcklig vetenskaplig kvalitet, sökningarna redovisas därför inte i sökhistoriken. 
Utefter syftet med studien var det relevant att få global översikt inom valt området då WHO 
utformat de övergripande riktlinjerna för hälso- och sjukvården, vilket kan ses som en styrka. 
Osystematiska sökningar gjordes inledningsvis i de valda databaserna samt i sökmotorn 
Google Schoolar för att införskaffa kunskapsöversikt inom valt forskningsområde samt att 
finna relevanta sökord till syftet. Valda sökord kombinerades sedan med varandra vid de 
systematiska sökningarna i databaserna. Sökorden som gav flest relevanta träffar var health 
promotion och nurs*. 
 
Gemensamt i samtliga studier var att begreppet hälsofrämjande var komplext och det är 
därmed svårt att formulera tydliga riktlinjer angående hur det hälsofrämjande arbetet ska 
utföras av sjuksköterskan. Samtliga studier som beskrev hinder för det hälsofrämjande arbetet 
angav liknande hinder som försvårade arbetet vilket kan ses som en styrka. Sökordet health 
promotion har två innebörder på svenska, hälsofrämjande och hälsopromotion. Sökordet 
health promotion kan därför ses som en svaghet då begreppet givits olika innebörder beroende 
på hur begreppet har tolkats i olika studier. Ett annat sökord som användes var inpatients för 
att nå verksamheten inom slutenvården, vilket resulterade i många träffar relaterat till 
psykiatrin, träffarna exkluderades dock då inriktningen var somatisk slutenvård.  
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Resultatartiklarna speglade bland annat sjuksköterskans förståelse, tolkning, uppfattning, 
reflektion, eventuella hinder och förutsättningar för hälsofrämjande arbete. Sju stycken av 
artiklarna berörde sjuksköterskans hälsofrämjande arbete i slutenvård, de andra artiklarna 
berörde sjuksköterskans allmänna uppfattning och förståelse kring begreppet hälsofrämjande. 
En svaghet med studien kan vara att inte samtliga artiklar specifikt berörde slutenvården, 
vilket var syftet, detta kan bero på att valt ämne är relativt outforskat. Sökningarna indikerar 
på att hälsofrämjande arbete inte är lika etablerat inom slutenvård som öppenvård. Många 
studier utförda inom öppenvård hittades men dessa exkluderades med undantag av en artikel 
som berörde både öppen- och slutenvård. Önskvärt hade varit att finna fler studier kring 
sjuksköterskans praktiska hälsofrämjande insatser inom slutenvård. Sökningarna utökades 
efter hand från fem till 10 år vilket kan ses som en svaghet då äldre forskning inkluderades 
som eventuellt inte var fullt aktuell. Ett flertal studier (7) utförda av Dean Whitehead har 
använts i litteraturstudien. Whitehead är forskare inom hälsofrämjande arbete och 
hälsoundervisning och har publicerat över 100 studier inom området.  
 
Litteraturstudien innehåller tre kvantitativa och nio kvalitativa studier, vilket kan ses som en 
styrka. De kvantitativa studierna bidrog med statistik från en större urvalsgrupp och de 
kvalitativa studierna gav en fördjupad inblick i det undersökta ämnet. 
Bedömningsinstrumentet som användes vid granskning av studierna var utformat med 
poängsättningskala, från noll till tre, där tre poäng var mycket god och noll var icke 
acceptabel nivå. Instrumentet var utformat utifrån subjektiv bedömning och samtliga studier 
granskades individuellt av samtliga medförfattare och jämfördes sedan för att nå konsensus 
om ett medelvärde utifrån tre poäng. Artikelgranskningen kan därför ses som en styrka då 
varje artikel granskades tre gånger. 
 

Resultatdiskussion 
Fram till mitten av 1980-talet var sjukdomsprevention och hälsoundervisning insatser (SSF, 
2008) inom omvårdnadsvetenskapen som stärkte individers hälsa och förebyggde ohälsa. 
WHO (1986) utvecklade begreppet health promotion och intresset har därefter ökat för att 
arbeta med hälsa i fokus (SSF, 2008) istället för sjukdom inom hälso- och sjukvården. Health 
promotion är ett omdiskuterat begrepp (Dempsey, Barry & Battel-Kirk, 2011) med olika 
innebörder. Användning av begreppet health promotion har en bred betydelse i europeiska 
länder som en tvärvetenskaplig strategi för att uppnå hälsa hos befolkningen (Dempsey et al., 
2011; Taub, Allegrante, Barry & Sakagami, 2009). I USA har health promotion utvecklats till 
en akademisk karriärväg. Begreppet health promotion kan alltså innebära olika saker för olika 
personer i olika sammanhang samt i olika länder. Översättningen av health promotion från 
engelska till svenska kan vara både begreppet hälsofrämjande eller hälsopromotion (SSF, 
2008) vilket kan leda till en osäkerhet bland sjuksköterskor (Walthew & Scott, 2012). Det 
råder tvetydighet om begreppen hälsofrämjande, hälsopromotion och sjukdomsprevention 
vilket kan hindra sjuksköterskan i arbetet att förmedla hälsa.  
 
Sjuksköterskor har svårigheter i att klargöra skillnader mellan hälsopromotion och 
hälsoundervisning (Walthew & Scott, 2012). Något som de dock är överens om är att 
hälsopromotion är en samhällsbaserad strategi (Whitehead, 2008) medan hälsoundervisning 
utövas på individnivå. Resultatet visar även på tvetydighet hos de båda begreppen, Whitehead 
(2008) menar att hälsoundervisning är en del av hälsopromotion medan Piper (2007) 
beskriver hälsoundervisning som en preventiv insats och något som inte inkluderas i 
hälsopromotion. När sjuksköterskor ombads ge exempel på strategier de använder för att 
främja hälsa uppgav de informationsgivning, rådgivning, undervisning, stöd, aktivt lyssnande 
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och uppmuntran (Berg et al., 2010; 2005; Casey, 2007a; Casey, 2007b; DeCola et al., 2012; 
Walthew & Scott, 2011; Whitehead, 2008). Nämnda strategier kan alla ses som delar av 
hälsoundervisning vilket ytterligare visar på att sjuksköterskor har svårigheter att förstå 
begreppen. Whitehead (2008) fastslår att begreppen hälsopromotion och hälsoundervisning 
behöver klargöras och definieras för att kunna förstås.  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskan ser hälsofrämjande arbete utifrån ett större perspektiv 
än enbart utifrån det individinriktade (DeCola et al., 2012; Piper, 2007; Walthew & Scott, 
2011; Whitehead et al., 2008; Whitehead, 2008). Sjuksköterskorna beskriver istället 
hälsofrämjande som en strategi som var kopplat till samhället i stort. Enligt WHO (1986) 
används begreppet hälsopromotion för att beskriva processer som riktas till att bidra till 
samhällets förbättrade hälsa. Tengland (2007) styrker detta perspektiv och menar att 
hälsopromotion inte i första hand riktas mot individer utan snarare är en strategi för att skapa 
hälsa på samhällsnivå. Vidare menar Socialstyrelsen (2012) att strategier för att arbeta 
promotivt är sådant som främjar hälsan för individer, grupper, hela befolkningen och för 
samhället i stort. Begreppet hälsofrämjande handlar istället (King, 1994; SSF, 2008) om 
människors välmående utifrån den enskilda individens perspektiv. De sjuksköterskor som ser 
hälsofrämjande som en samhällsstrategi kan därmed ha svårt att anse sig arbeta 
hälsofrämjande i den kliniska verksamheten på sjukhus. De sjuksköterskor som däremot ser 
det som en strategi som utövas på individnivå har eventuellt lättare att se det hälsofrämjande 
arbetet som en strategi de använder i praktiken.  
 
Olander (2009) menar att basen för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete läggs i både 
omvårdnadsvetenskapen och folkhälsovetenskapen vilket även speglas i Socialstyrelsens 
riktlinjer (2012). Frågan är om sjuksköterskan är menad att anta ytterligare en vetenskap, i 
form av folkhälsovetenskapen, för att kunna arbeta hälsofrämjande. Det kan antas att då WHO 
(1986) införde begreppet health promotion sågs det mer som ett övergripande 
tvärvetenskapligt mål för samhället och befolkningen, inte som enskilda 
omvårdnadshandlingar. Ett av de fyra grundläggande ansvaren inom professionen (SSF, 
2007) som sjuksköterska är att främja hälsa. Begreppet hälsofrämjande kan därmed ses mer 
som ett övergripande samhällsmål för folkhälsovetenskapen och att främja hälsa som ett 
grundläggande ansvar inom omvårdnadvetenskapen. Således kan tyckas att begreppet 
hälsofrämjande är mer passande för folkhälsovetenskapen än för omvårdnadsvetenskapen, 
möjligen är det mer lämpligt att inom omvårdnadsvetenskapen anta begreppet att främja 
hälsa.  
 
Hälsointerventionen som är mest använd av sjuksköterskan är (Whitehead, 2001; 2004) 
hälsoundervisning resultatet visar även på (DeCola et al., 2012; Piper, 2007; Walthew & 
Scott, 2012; Whithead, 2008; Whitehead et al., 2008). I resultatet framkommer att 
sjuksköterskor anser att hälsoundervisning (DeCola et al., 2012) ingår i professionen samt att 
de flesta sjuksköterskor är intresserade av att förmedla mer information angående hälsa. 
Whitehead (2008) menar vidare att hälsoundervisning bör utvecklas till att ta större plats inom 
sjuksköterskeprofessionen snarare än att satsa mer på hälsopromotion. Behovet av 
hälsoundervisning har ökat i takt med samhällets insikt om att orsakerna till många 
sjukdomstillstånd har uppkommit till följd av ohälsosamma levnadsvanor (Norton, 1998). 
Således finns ett behov från patienter och ett intresse från sjuksköterskors sida att ytterligare 
använda hälsoundervisning i sjuksköterskans arbete.    
 
Hälsofrämjande arbete kräver tid, något som majoriteten av sjuksköterskor inom slutenvård 
uppger (Kelley & Abraham, 2007) att de inte har tillräckligt av. Tidsbristen samt stor 
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arbetsbörda inom slutenvården utgör hinder (Casey, 2007b; DeCola et al., 2012) för 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskans dagliga arbete inom slutenvården 
innebär många olika uppgifter med stort ansvar för svårt sjuka patienter där litet utrymme ges 
för hälsofrämjande insatser. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) framgår tydligt att sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa. 
Vidare fastslog Sveriges riksdag att hälso- och sjukvården behöver bli mer hälsoinriktad och 
genomsyras (Folkhälsopropositionen, 2002/03:35) av ett mer hälsofrämjande och preventivt 
arbete. Flera styrdokument och riktlinjer framhåller således vikten av implementering av 
hälsofrämjande arbete inom slutenvården (Folkhälsopropositionen, 2002/03:35, SFS 
1998:1660 § 2; Socialstyrelsen, 2005;). Hänsyn verkar dock inte tas till tidsbristen och den 
höga arbetsbelastningen (DeCola et al., 2012) som föreligger inom slutenvården. Möjligen 
fattas beslut angående hur hälso- och sjukvård ska bedrivas utan beaktning av den praktiska 
verkligheten. 
 
I resultatet framgick att mer utbildning i hälsofrämjande arbete efterfrågas av sjuksköterskor 
(Casey, 2007b; DeCola et al., 2012) då de ansåg att den grundläggande utbildningen inte gav 
tillräckligt med kunskap inom området. Den kunskap som sjuksköterskor upplever ha störst 
behov av (Casey, 2007a) var hur hälsofrämjande arbete kan realiseras i praktiken. 
Kunskapsbristen kan ses som en förklaring till att genomslaget av hälsofrämjande insatser inte 
är lika stort i praktiken som i teorin. Möjligen leder kunskapsbristen även till ett bristande 
intresse för det hälsofrämjande arbetet, något som Casey (2007b) styrker. Simonsen-Rehn et 
al. (2009) fastslår dessutom att sjuksköterskan var mer benägen att arbeta hälsofrämjande då 
goda kunskaper finns. SSF (2008) har identifierat ett antal områden inom utbildning de anser 
behöver stärkas för att hälsofrämjande arbete inom omvårdnad ska bli tydligare. Det 
hälsofrämjande perspektivet på omvårdnad måste klargöras i grund- och 
specialistutbildningar, både vad gäller teoretisk och praktisk utbildning. Dessutom menar SSF 
(2008) att patienters behov och effekter av hälsofrämjande arbete bör uppmärksammas i 
utbildningen. Således kan tyckas att med en sjuksköterskeutbildning mer inriktad på att 
klargöra området hälsofrämjande arbete inom omvårdnad teoretiskt hade sjuksköterskor haft 
lättare för att implementera hälsofrämjande åtgärder i den kliniska verksamheten på sjukhus. 
Behovet av att tydliggöra hälsofrämjande arbete finns även inom den verksamhetsförlagda 
utbildningen där handledare och övrig vårdpersonal har möjlighet att ge praktiska exempel på 
hur sjuksköterskan kan arbeta hälsofrämjande. Sjögren, Poskiparta, Liimatainen och Kettunen 
(2003) ger stöd åt kunskapsbehovet och menar att en kommande utmaning för 
sjuksköterskeutbildningen är att öka sjuksköterskans kunskaper inom hälsofrämjande arbete i 
synnerhet vad gäller att implementera hälsofrämjande strategier i praktiken.  
 
Positivismen och hermeneutiken ingår båda i omvårdnadsvetenskapen (Porter, 2001) men 
inom slutenvården är positivismen och det biomedicinska perspektivet mer dominerande 
(Berg et al., 2005; Casey 2007b; Chambers & Thompson, 2009; Piper, 2007). Hälsofrämjande 
arbete kräver dock (King, 1994) ett mer hermeneutiskt och holistiskt perspektiv på patienten. 
Dominansen av det biomedicinska perspektivet inom slutenvården kan (Chambers & 
Thompson, 2009) således vara en anledning till att det hälsofrämjande arbetet inte 
implementeras i lika stor utsträckning inom slutenvården som i öppenvården. Förmågan att 
hålla jämnvikt mellan holistiskt- och biomedicinskt perspektiv (Berg, et al., 2005) blir därmed 
en bidragande faktor till svårigheten att arbeta hälsofrämjande i slutenvården jämfört med 
öppenvården. Möjligen kan orsaken till det biomedicinska perspektivets dominans inom 
slutenvården relateras till patienternas varierande sjukdomstillstånd. För att det 
hälsofrämjande arbetet ska vara effektivt måste sjuksköterskan (Casey, 2007b; King 1994) 
anpassa insatserna efter patientens behov och tillstånd. På grund av att patienter inom 
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slutenvården (Berg et al., 2005) har växlande behov samt att patientdelaktighet anses vara en 
viktig del i det hälsofrämjande arbetet (Berg, et al., 2005; Berg, et al., 2010; Casey, 2007; 
Walthew & Scott, 2011; Whitehead, 2008) försvåras eventuellt implementeringen av 
hälsofrämjande arbete i slutenvården då sjuksköterskan måste anpassa sig efter ett flertal 
medicinska tillstånd.  
 
Casey (2007a; 2007b) visar i studier att dagliga omvårdnadshandlingar såsom att uppmuntra 
patienten till att äta eller hjälp med mobilisering är hälsofrämjande omvårdnadshandlingar 
men att det inte uppfattas så av sjuksköterskan. Om dagliga omvårdnadshandlingar ses som 
hälsofrämjande sker alltså hälsofrämjande arbete kontinuerligt inom slutenvården. Mirskaya 
(2011) menar att hälsofrämjande arbete och omvårdnadshandlingar sker sammanvävt under 
sjuksköterskans arbetsdag. Mycket uppmärksamhet riktas åt att sjuksköterskan ska arbeta 
hälsofrämjande (SSF, 2008) och ett flertal försök har gjorts för att ta fram strategier, modeller 
och kliniska riktlinjer. Dessutom ska sjuksköterskan anta den hermeneutiska vetenskapsteorin, 
ha humanistisk människosyn och holistisk hälsosyn samt bemöta patienter utifrån ett 
salutogent förhållningssätt. Sjuksköterskan ska även arbeta personcentrerat, stärka 
empowerment, främja autonomi samt öka delaktigheten hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). 
Ovanstående begrepp, synsätt och teorier ingår i sjuksköterskans omvårdnadsvetenskap samt 
kan ses som hälsofrämjande interventioner, därmed kan möjligen samtliga 
omvårdnadshandlingar ses som hälsofrämjande arbete. 
 

Konklusion 
Hälsofrämjande arbete är en viktig del inom professionen som legitimerad sjuksköterska, trots 
detta förmedlas det inte i stor utsträckning inom slutenvård. För att möjliggöra 
implementering av hälsofrämjande arbete inom slutenvården krävs att begreppet 
hälsofrämjande förtydligas i förhållande till hälsopromotion, sjukdomsprevention och 
hälsoundervisning. Inom forskning råder delade meningar om begreppens innebörder och i 
dagsläget har sjuksköterskor svårt att särskilja begreppen. Det blir därmed svårt för 
sjuksköterskor att förstå vilket ansvar professionen har inom hälsofrämjande arbete. Många 
sjuksköterskor såg hälsofrämjande som en strategi för samhället i stort medan andra såg det 
som ett ansvar inom sjuksköterskeprofessionen där hälsoundervisning var en betydelsefull 
metod. Förutsättningar för att sjuksköterskan inom slutenvård ska kunna arbeta med 
hälsofrämjande insatser är att mer utbildning och klarare riktlinjer måste ges gällande hur det 
hälsofrämjande arbetet skall utföras. Hälsofrämjande arbete behöver prioriteras högre bland 
sjuksköterskans arbetsuppgifter samt ges mer tid för att möjliggöra utförande. Då det råder 
brist på ovanstående förutsättningar i dagens slutenvård hindras det hälsofrämjande arbetet. 
 

Implikation 
Svårigheten med att arbeta hälsofrämjande i slutenvården beror till stor del på tvetydigheten 
hos begreppen; hälsofrämjande, sjukdomsprevention, hälsopromotion och hälsoundervisning. 
Det krävs därför ytterligare forskning för att bringa klarhet till begreppens betydelse. Ett 
behov finns även av forskning anpassad till den svenska hälso- och sjukvården för att det 
hälsofrämjande arbetet i större utsträckning ska kunna genomföras i slutenvården. Det finns 
relativt många studier kring hälsofrämjande arbete inom öppenvården men för att få en ökad 
implementering av hälsofrämjande arbete i slutenvården krävs mer forskning på området.  
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Resultatet kan medföra en ökad förståelse av begreppen hos sjuksköterskor och därmed ge 
ökad vilja till att arbeta hälsofrämjande. Det är viktigt att sjuksköterskor får stöd från såväl 
ledning som kollegor i det hälsofrämjandet arbetet då det visat sig öka deras benägenhet att 
arbeta hälsofrämjande. Ett behov av mer utbildning inom hälsofrämjande arbete finns hos 
sjuksköterskor. Kunskapsbristen som råder utgör ett hinder för att hälsofrämjande arbete ska 
kunna implementeras mer inom hälso- och sjukvård. Bristen på kunskap ses dessutom som en 
bakomliggande orsak till att genomslaget av hälsofrämjande arbete inte är lika stort i teorin 
som i praktiken. Sjuksköterskeutbildningen bör därför bli mer inriktad på att klargöra vad 
hälsofrämjande arbete innebär samt hur arbetet kan realiseras i praktiken.  
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Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

 
11/03/ 
2013 

CINAHL Health promotion AND 
strateigies AND nurse 
Limits: Abstract available, 
Published date 2007-2013,  

73 4 2 2 

 
11/03/ 
2013 
 

Pubmed "Inpatients"[Mesh] AND 
nurs* AND health promotion 
Limits: Published the last 10 
years, Abstract available 

21 7 2 1 

 
11/03/ 
2013 
 
 

CINAHL Health promotion AND role 
AND nurse 
Limits: Published date 2007-
2013, Abstract available, All 
adults 

61 5 4(2*) 2 

 
12/03/ 
2013 
 
 

CINAHL Health promotion AND 
inpatients 
Limits: Published date 2008-
2013, Researched article, 
English Language, Abstract 
available 

28 7 5 1 

 
12/03/ 
2013 
 

Pubmed “Nurse’s role”[Mesh] AND 
“Health promotion”[Mesh] 
AND “Politics”[Mesh] 

24 3 2 0 

 
12/03/ 
2013 

Pubmed “Education, nursing” [Majr] 
AND “Health promotion” 
[Majr] 
Limits: Published the last 5 
years, Abstract available 

24 10 1 1 

 
12/03/ 
2013 

CINAHL (MM “Health promotion”) 
AND nurs* AND hospital 
Limits: Published the last 5 
years, Abstract available, Age 
19-64, English Language 

35 5 5 

 

1 

 
13/03/ 
2013 
 

Pubmed “Health promotion” [Majr] 
AND “Inpatients” [Majr] 
Limits: Published the last 5 
years, Abstract available 

19 6 1 1 

 
13/03/ 
2013 
 

Pubmed “Health promotion” [Majr] 
AND nurse’s role 
Limits: Published the last 5 
years, Abstract available 

138 23 4 3 

* Dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas i parentesen 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2005 
Sverige 
PubMed 
 

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

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

Syftet med studien 
var att hur 
sjuksköterskor 
tolkade 
hälsofrämjande 
relaterat till äldre 
patienter på en 
medicinsk 
avdelning på ett 
sjukhus och 
förutsättningarna 
för detta arbete. 

Studien är kvalitativ gjord med en 
deskriptiv och explorativ design 
som bygger på observationer och 
dialoger med sjuksköterskor på en 
infektionsavdelning på ett sjukhus. 
Urvalet var fem sjuksköterskor, 
fyra kvinnor och en man. 
 
Observationerna varade i två till 
fem timmar åt gången. Dialoger 
hölls sedan med fyra av 
sjuksköterskorna för att klargöra 
det som framkommit under 
observationerna samt utforska hur 
sjuksköterskorna tolkar konceptet 
på hälsofrämjandet. 
Dialogerna och observationerna 
tolkades och gjordes om till en text 
som sedan hermeneutiskt 
analyserades i tre steg. 
 
Inget bortfall redovisades. 
 

Det var svårt att finna ett klart 
fokus för hälsofrämjande arbete. 
Det mest synliga var fokus på 
sjukdom och behandling, andra 
mer komplexa och omfattande 
hälsofrämjande åtgärder för 
äldre verkade vara 
underprioriterade. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Norge 
Cinahl 

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

The diversity 
and complexity 
in health 
promotion and 
empowerment 
related to older 
hospital 
patients- 
Exploring 
nurses’ 
reflections 

Syftet med studien 
var att belysa 
sjuksköterskors 
reflektioner 
angående 
hälsofrämjande och 
empowerment 
relaterat till äldre 
sjukhuspatienter. 

Kvalitativ studie. 
 
Urvalet bestod av tolv legitimerade 
sjuksköterskor som blev indelade i 
två fokusgrupper. I grupperna fick 
deltagarna samtala och reflektera 
över hälsa, hälsofrämjande och 
empowerment relaterat till äldre 
patienter inom slutenvården. 
 
Grupperna valdes ut strategiskt för 
att skapa bra diskussioner samt att 
utvinna bred och djup kunskap på 
området. Samtliga sjuksköterskor 
hade minst fyra års erfarenhet av 
yrket och arbetade på samma 
sjukhus. 
 
Inget bortfall redovisades. 
 

Studien visade att det fanns en 
tvetydighet och komplexitet i att 
vårda äldre inneliggande 
patienter relaterat till 
hälsofrämjande och 
empowerment. 
 
Gemonförandet och stärkandet 
av hälsofrämjande omvårdnad i 
slutenvården kräver mer 
forsking speciellt under de 
komplexa förhållanden som 
uppstår vid vård av äldre. Även 
sjuksköterskans reflektioners 
inverkan på det praktiska arbetet 
med hälsofrämjande och 
empowerment kräver mer 
forskning. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2007 
Irland 
PubMed  

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

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor vid 
akut vårdmiljö 
inom slutenvården 
arbetar 
hälsofrämjande 
samt att identifiera 
vilka möjligheter 
och hinder som 
finns. 
 

Kvalitativ fallstudie. 
 
Ett ramverk utvecklades för att 
identifiera sjuksköterskors 
användning av tre hälsofrämjande 
metoder; förespråkande, förmedling 
och möjliggörande. 
 
Ett strategiskt urval gjordes. 
Inklusionskriterier för deltagande 
sjuksköterskor var att de skulle 
jobba dagskift och arbetat på 
avdelningen i minst en vecka. Åtta 
sjuksköterskor uppfyllde kriterierna 
och erbjuds att delta i studien. 
Inklusionskriterier för deltagande 
patienter var att de skulle vara 
myndiga, opåverkad kognitiv 
förmåga samt tala flyttande 
engelska. Totalt valdes åtta 
patienter ut. 
 
Inget bortfall redovisades. 
 

Sjuksköterskorna på sjukhuset 
använde sig mest av traditionell 
hälsoundervisning som metod 
för sitt hälsofrämjande arbete. 
Denna metod börjar dock bli 
föråldrad och borde ersättas av 
ett mer proaktiv förhållningssätt 
till hälsofrämjandet, där 
åtgärderna planeras tillsammans 
med patienterna. Det finns även 
en debatt angående vad det 
hälsofrämjande arbetet innebär 
och det bör innefatta. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2007 
Irland 
Cinahl 

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

Studien presenterar 
en redogörelse av 
sjuksköterskors 
uppfattning och 
förståelse av 
hälsofrämjande 
arbete vid en akut 
vårdavdelning. 
 

Kvalitativ metod. 
 
Ett systematiskt urval på åtta 
sjuksköterskor inom en akut 
vårdavdelning gjordes. 
Inklusionskriterier var att 
deltagarna skulle vara registrerade 
sjuksköterskor, arbeta dagtid under 
tiden för studien, skulle ha arbetat 
på avdelningen under minst en 
vecka så att de var bekanta med 
avdelningens miljö. 
 
Sjuksköterskans praktiska arbete 
observerades och därefter 
genomfördes en semistrukturerad 
intervju med varje sjuksköterska. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades sedan ordagrant. 
Data bearbetades genom sex olika 
metoder. Så småningom framkom 
teman och koder som indikerade att 
bearbetningen av data var mättad. 
 

Sjuksköterskor måste inse att 
hälsofrämjande arbete är ett 
brett begrepp som inte 
uteslutande fokuserar på 
individen eller livsstilsfaktorer. 
Sjuksköterskor måste vara 
utbildade för att upptäcka 
tillfällen då hälsofrämjande 
insatser kan användas liksom 
hur de ska planera för och 
tillämpa hälsofrämjande arbete. 
 

Hög 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Storbritannien 
PubMed 
 
 

Chambers, D. 
& Thompson, 
S. 

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

Syftet var att 
identifiera hur 
sjuksköterskor 
använder konceptet 
empowerment då de 
arbetar 
hälsofrämjande i 
akuta 
omvårdnadssituatio
ner. 

Tvärsnittsundersökning av 
kvalitativ metod. 
 
Sex olika svarsformulär utformades 
som granskades av sex 
sjuksköterskor samt att det gjordes 
en pilotstudie innan den verkliga 
studien. Studien genomfördes där 
deltagarna frågades hur de skulle 
bemöta vissa situationer utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. 
Intervjuerna spelades in och data 
analyserades sedan tematiskt i tre 
steg. 
 
Urvalet var legitimerade 
sjuksköterskor vid en 
akutavdelning på ett sjukhus i 
Storbritannien. 
Bortfallet redovisades inte. 
 

Teorin om hälsofrämjande 
appliceras inte i det verkliga 
arbetet inom akut omvårdnad. 
Studien skiljer på två sorter av 
sjuksköterskors tankar och 
handlande kring hälsofrämjande 
arbete. Typ 1 uttryckte att 
hälsofrämjande arbete var 
omfattande med ett holistiskt 
synsätt på människan. Arbetar 
med att gå till grunden med 
eventuella ohälsosamma 
beteenden hos personen de 
möter. Typ 2 hade en mer 
enhetlig syn till en biomedicinsk 
modell. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
Storbritannien  
Cinahl 
 

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

Syftet med studien 
var att undersöka 
definitionen och 
innebörden som 
sjuksköterskor 
angav 
hälsoundervisning 
och hälsofrämjande 
samt utreda hur 
detta stämde 
överens med 
befintligt språk och 
teori. 

Kvalitativ studie. 
 
Datainsamling gjordes med hjälp 
av intervjuer individuellt och i 
fokusgrupper. Intervjuerna gjordes 
utifrån en intervjuguide för att 
säkerställa överensstämmelse och 
en systematisk strategi. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades, kodades och 
analyserades sedan.   
 
Ett systematiskt urval på totalt 32 
sjuksköterskor som arbetade inom 
olika avdelningar på ett 
akutsjukhus gjordes. 
Inget bortfall redovisades. 
 

För många deltagare var 
hälsoundervisning mer formellt 
och hade en bredare betydelse, 
process och resultat samt ett 
större djup än hälsofrämjande. 
Hälsoundervisning rörde de 
unika och specifika behoven hos 
patienten. Hälsofrämjande sågs i 
huvudsak som en mindre 
formell strategi som rörde 
massmedia och kampanjer och 
som även använde sig av 
hälsoinriktade professioner för 
prevention och generell 
hälsorådgivning. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Nya Zeeland 
Cinahl 

Walthew, P., & 
Scott, H. 

Conceptions of 
health 
promotion held 
by pre-
registration 
student nurses 
in four schools 
of nursing in 
New Zeeland. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
lärare inom 
sjuksköterskeutbild
ningen och 
sjuksköterskestuden
ters föreställningar 
om hälsopromotion.   

Undersökande kvalitativ metod. 
Datainsamling gjordes genom 
fokusgrupper med studenter där ett 
semistrukturerat frågeformulär 
användes. Fokusgrupper valdes 
som metod eftersom forskarna 
ansågs möjliggöra en öppen 
diskussion och ett öppenhjärtligt 
utbyte av idéer mellan deltagarna. 
Varje intervju spelades in och 
transkriberades sedan av en 
oberoende person. Urvalet var 33 
sjuksköterskestudenter från fyra 
olika skolor över hela Nya Zeeland. 
En lärare inom 
sjuksköterskeutbildningen från 
varje deltagande skola bjöd in alla 
sjuksköterskestudenter att delta i 
studien. 
 
Inget bortfall redovisades. 

Även om studenternas teoretiska 
bakgrund gav dem en bred 
förståelse för hälsofrämjande 
arbete och en förståelse för 
vikten av att ta hänsyn till de 
sociala och ekonomiska 
aspekterna inom hälsa hade de 
svårigheter att översätta denna 
förståelse i praktiken. Studenter 
borde få tillgång till praktik där 
hälsofrämjande arbete är 
tydliggjort och ska ges 
möjlighet att involveras i 
hälsofrämjande aktiviteter för att 
öka deras medvetenhet om de 
politiska och sociala aspekterna 
inom hälsofrämjande arbete. 
 

Hög 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
Nya Zeeland 
PubMed 
 

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

Syftet var att nå 
enighet hos experter 
relation till 
hälsofrämjande och 
hälsoundervisnings 
konstruktioner som 
de tillämpas i 
praxis, utbildning 
och politik. 

Kvalitativ deskriptiv metod. 
 
Intervjun innehöll två 
frågeformulär där det första var 
öppna frågor och det andra fick 
deltagarna gradera utefter 
likertskalan om de höll med eller 
inte höll med. Av 134 uttalanden så 
var det 65 där en samlad enighet 
fanns, enligt Cronbach alpha. 
 
Urvalet var 62 internationella 
sjuksköterskor med särskild 
expertiskunskap inom 
hälsofrämjande arbete samt 
utbildning inom detta område. 
Exklusionskriterier var att de som 
inte har publicerat någon etablerad 
research-artikel. Av de 62 utvalda 
svarade 58 att de var intresserade, 
av dessa var det sedan 49 som 
fullföljde det första frågeformuläret 
och 42 fullföljde det andra 
frågeformuläret. 

Majoriteten av deltagarna i 
studien var överens om att 
sjuksköterskans arbete inom 
hälsoundervisning ska satsas 
mer på snarare än på 
hälsopromotion. Deltagarna var 
även eniga om för att detta 
hälsoarbete ska utökas så krävs 
att hinder så som 
personalminskningar måste 
stoppas. 

Hög 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
Nya Zeeland 
Cinahl 
 

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

Health 
promotion and 
health 
education 
practice: 
nurses´ 
perceptions. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
hälsofrämjande 
arbete och 
hälsoundervisning 
på ett provinsiellt 
sjukhus i Kina. 

Kvalitativ studie. 
 
Djupgående intervjuer gjordes av 
en yrkeserfaren sjuksköterska och 
en lärare inom 
sjuksköterskeutbildningen. En 
intervjuguide användes för att 
säkerställa enhetligheten mellan 
intervjuerna. Intervjuerna spelades 
in och översattes sedan från 
mandarin till engelska. 
 
Ett urval på åtta 
sjuksköterskestudenter samt åtta 
sjuksköterskor som arbetade på ett 
stort sjukhus i Kina gjordes. Alla 
deltagare var antingen för 
närvarande eller hade nyligen 
medverkat i ett utbildningsprogram 
där hälsofrämjande var ett ämne. 
 
Inget bortfall redovisades. 
 

Sjuksköterskor som arbetade på 
sjukhus var ofta medvetna om 
vad hälsofrämjande innebar, 
men hade inte möjligheten eller 
tiden att implementera detta i 
den kliniska verksamheten. I 
stället var det mer sannolikt att 
de använde mer begränsade 
former av hälsofrämjande. Den 
faktiska förståelsen för 
hälsofrämjande och 
hälsoutbildning var hög hos de 
flesta deltagare. Vissa deltagare 
kunde använda bredare 
hälsofrämjande aktiviteter på 
frivillig basis.   

Hög 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
USA 
PubMed 

DeCola, P., 
Benton, D., 
Peterson, C. & 
Matebeni, D. 
 

Nurses' 
potential to lead 
in non-
communicable 
disease global 
crisis. 

Syftet var att förstå 
sjuksköterskans 
intresse, utmaning 
och hinder för den 
viktiga rollen som 
hälsoundervisare, 
hälsofrämjare och 
sjukdomsförebygga
re i kampen mot 
livsstilssjukdomar. 

Kvantitativ metod. 
 
Studien var strukturerad och 
designad från ICN, Pfizer och 
APCO insight. 
 
De 1600 legitimerade 
sjuksköterskorna från åtta olika 
länder blev intervjuade med flera 
slutna frågor samt ett fåtal öppna. 
Intervjun gjordes personligen eller 
via telefon. Datainsamlingen av de 
slutna frågorna med flera 
svarsalternativ gjordes via ett 
dataprogram och de öppna 
analyserades tematiskt.   

Sjuksköterskor är intresserade 
av att tillbringa mer tid åt 
sjukdomsprevention men 
arbetsbörda, tidsbrist och 
uppfattningen om 
sjuksköterskans arbetsuppgifter 
hindrade de att uppfylla denna 
roll. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Norge 
PubMed 
 

Oppedal, K., 
Nesvåg, S., 
Pedersen, B., 
Skjøtskift, S., 
Hersvik-
Aarstad, A-K., 
Ullaland, S., 
Pedersen, K-L., 
Vevatne, K. & 
Tønnesen, H. 

Health and the 
need for health 
promotion in 
hospital 
patients. 

Syftet med studien 
var att identifiera 
individuella 
hälsoriskfaktorer av 
patienter på ett 
Norskt sjukhus för 
att förutse behovet 
av hälsofrämjande 
interventioner för 
denna grupp. 

Kvantitativ metod. 
 
Studien genomfördes på tre 
universitetssjukhus i Norge. Urvalet 
gjordes under 24 timmar på var 
sjukhus. 2932 patienter förfrågades, 
varav 582 patienter exkluderades och 
828 patienter tackade nej. Slutligen 
inkluderades 1522 (65 %) patienter 
varav 22 stycken hoppade av. 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp 
av 350 sjuksköterskor. Data 
analyserades med hjälp av en 
validerad dokumentations modell 
(HPH-DATA Model) för att 
identifiera förekomst av hälsorisker. 
Det användes en logisk 
regressionsmodell för att beskriva 
eventuella samband mellan 
hälsoriskfaktorer och demografisk 
karaktär. 
 

Näst intill alla patienter som 
deltog i studien hade en eller fler 
hälsoriskfaktorer som skulle 
kunna förvärra det kliniska 
resultatet. Det finns ett 
signifikant behov och potential 
för hälsofrämjande 
interventioner. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
Finland 
Cinahl 

Simonsen-Rehn, 
N., Laamanen, 
R., Sundell, J., 
Brommels, M. & 
Suominen, S. 

Determinants of 
health 
promotion 
action in 
primary health 
care: 
Comparative 
study of health 
and home care 
personnel in 
four 
municipalities 
in Finland 
 

Syftet med studien 
var att bidra till 
förståelsen av vilka 
faktorer som 
påverkar 
hälsofrämjande 
insatser inom 
primärvården på 
kommunal nivå. 

Kvantitativ metod. 
 
Enkäter skickades via post till all 
personal inom primärvården inom 
de fyra utvalda kommunerna. 
Personalgrupper som exkluderades 
var socialarbetare, kontors-, 
underhålls- och städpersonal. 
Senare exkluderades även 
tandvårdspersonal då det 
framkommit att enkäten inte 
levererats i en av kommunerna. 
Hälsofrämjande åtgärder bedömdes 
på en 10-gradig skala utifrån hur 
väl de främjade en hälsosam 
livsstil. Gränssnittet som användes 
var median. Insamlad data 
analyserades i dataprogrammet 
SPSS. 
 
Totalt deltog 417 i studien varav 98 
procent var kvinnor. 
 
Inget bortfall redovisades. 

Ett högre engagemang för 
hälsofrämjande arbete fanns på 
de arbetsplatser där det fanns 
möjlighet till reflektion, 
utveckling och användning av 
kunskaper samt stöd från sina 
kollegor. Möjligheten att jobba 
nära beslutsfattare och 
samarbeta med dem var även det 
en faktor som hade betydelse för 
i hur stor utsträckning som de 
hälsofrämjande åtgärderna 
användes. 
 
För att hälsofrämjandet ska bli 
mer effektivt krävs det en god 
organisation och samarbete 
mellan olika instanser i 
samhället. 

Medel 
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