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Abstract 

Background: One of the tasks of the Swedish healthcare system is to contribute to an 

improved public health. Since health as a concept has a wide meaning, this means that 

professions working within the healthcare have to take physical, social and psychological 

aspects into account. Previous research has shown that one target-group that has a need of 

social and psychological support is individuals with endometriosis. Endometriosis is a chronic 

disease which affects around 10 % of all women in Sweden. Aim: The aim of this study was 

to increase the understanding of the work with health promotion within the healthcare system 

in Sweden, and to get an insight in which obstcles that existed and which conditions that were 

needed to implement a salutogenic approach and to create a supportive environment for 

individuals with cronical diseases such as endometriosis. The aim was also to investigate the 

possibilities to implement the political goal ”An health promoted healthcare”. Method: A 

qualitative study design was being used. Data was collected through a qualitative survey from 

35 individuals working within the youth healthcare, women’s healthcare, school healthcare 

and the primary healthcare. Results: The professions within the Swedish healthcare system 

were aware of the importance of a salutogenic approach. Although, they did not have the 

knowledge of how to use it in their daily practical work. Conclusion: For the professions to 

work in a salutogenic manner with individuals with endometriosis there was a need of clear 

missions within the field of health promotion. For this to be possible there has to be an 

interested management that prioritizes the work with health promotion. A perspective of 

system-theory within the healthcare can be helpful to implement a salutogenic approach.  

Keywords: Chronic disease, life quality, public health, qualitative survey, systems theory.   
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: En av den svenska hälso- och sjukvårdens uppgifter är att bidra till folkhälsan. 

Hälsa är ett brett begrepp som inkluderar både fysiska, psykiska och sociala aspekter, vilka 

personal inom hälso- och sjukvård därmed måste ta hänsyn till. Tidigare forskning har visat 

att en målgrupp som har behov av psykologiskt och socialt stöd är individer med endometrios. 

Endometrios är en sjukdom som drabbar ca 10 % av alla kvinnor i Sverige. Syfte: Syftet med 

denna studie var att få en ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens arbetssätt samt vilka 

förutsättningar, möjligheter och hinder som fanns vid ett skapande av en hälsofrämjande och 

stödjande hälso- och sjukvård för individer med kroniska sjukdomar så som endometrios. 

Syftet var även att utforska möjligheterna för ett implementerande av det folkhälsopolitiska 

målet ”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Metod: Studien var av kvalitativ 

studiedesign. Data har samlats in genom en kvalitativ enkätundersökning genomförd på 35 

individer arbetande inom ungdomshälsovården, skolhälsovården, kvinnohälsovården och 

primärvården. Resultat: Personal inom de studerade verksamheterna var medvetna om vikten 

av det salutogena förhållningssättet, men kunskap saknades om hur förhållningssättet skulle 

användas i det dagliga arbetet. Slutsats: För att kunna implementera ett salutogent 

förhållningssätt i den svenska hälso- och sjukvården och i bemötandet av individer med 

endometrios, krävdes tydliga salutogena uppdrag. En framgångsfaktor för implementerandet 

var en intresserad ledning som prioriterade arbetet med hälsofrämjande insatser. Ett 

systemteoretiskt perspektiv kan användas för att underlätta ett implementerande av det 

hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården.  

 

Nyckelord: Folkhälsa, kronisk sjukdom, kvalitativ enkätundersökning, livskvalitet, 

systemteori. 
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Inledning  

Den svenska hälso- och sjukvården har som mål att skapa en god hälsa i befolkningen. Detta 

betyder att hälso- och sjukvården, tillsammans med andra samhälleliga instanser, har en viktig 

roll i den svenska folkhälsan. En del i den svenska hälso- och sjukvårdens folkhälsoarbete är 

att föra insatser som bidrar till att den hälsorelaterade livskvaliteten blir god under 

individernas liv (Folkhälsomyndigheten, 2011). Det är därmed aktuellt att ta hänsyn till hälsa 

och livskvalitet både vid planering, prioritering och utvärdering av olika vårdinsatser 

(Calltorp, 2013). Men tveksamheter råder kring hur den svenska hälso- och sjukvården tar sig 

an befolkningens hälsoutveckling och därmed utför ett arbete som påverkar befolkningens 

livskvalitet positivt.   

 

Historiskt sätt har hälsodimensionen inom hälso- och sjukvården uppmärksammats såväl 

nationellt som internationellt. I Sverige antogs Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) i början av 

1980-talet. Lagen innebar att den tidigare sjukvården skulle omorienteras och inkludera ett 

mer hälsofrämjande arbete. Syftet med att slå samman hälsovården och sjukvården var att lika 

mycket fokus skulle läggas på att främja hälsan som på att lindra och behandla sjukdom 

(Regeringskanseliet, 1982). 

 

Även internationellt sett diskuterades hälsofrågor mer intensivt under 1980-talet. Som ett svar 

på den växande folkhälsorörelsen ägde världens första folkhälsokonferans rum i Ottawa år 

1986, på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO). Konferansen utmynnade i ett 

dokument som delvis beskrev en hälsoorientering av hälso- och sjukvården och delvis en ny 

syn på hälsa. Enligt Ottawamanifestet skulle hälsa inte längre bara ses som ett mål i tillvaron, 

utan även som en resurs i vardagen (WHO, 1986). Utifrån denna defintion av hälsa skulle 

även den svenska hälso- och sjukvården utveckla sitt hälsoarbete.  

 

Idag är det över 30 år sedan Ottawakonferansen ägde rum och HSL trädde i kraft (WHO, 

1986; Regeringskanseliet, 1982). Trots många folkhälsopolitiska initiativ som syftat till att 

förbättra befolkningens hälsa får hälso- och sjukvården mycket kritik för bristande 

hälsofrämjande insatser och en förlorad helhetssyn på människan (Folkhälsomyndigheten, 

2011). 
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

För att skapa en god folkhälsa krävs samhälleliga instanser som stödjer individerna till att 

uppnå hälsa och livskvalitet (MacManus, 2013; Calltorp, 2013). En av Ottawamanifestets 

huvudprinciper handlade om att skapa stödjande miljöer för god hälsa (WHO, 1986). En plats 

som kan stödja individer till att förbättra sin hälsa är den svenska hälso- och sjukvården. 

Forskning har visat att det finns ett ökat intresse från beslutsfattare inom hälso- och 

sjukvården att få en större kunskap kring undersökta och utvärderade hälsofrämjande metoder 

(Calltorp, 2013). Men eftersom det är svårt att få dessa undersökningar finansierade, till 

skillnad mot biomedicinska studier som får större ekonomisk täckning och finansieras av 

bland annat medicinföretag, nedpriorieras studier inriktade på hälsofrämjande metoder (Tunis, 

Styler & Clancy, 2003). Det finns alltså inte särskilt mycket forskning idag kring hur hälso- 

och sjukvården kan verka stödjande och arbeta mer hälsofrämjande, varken nationellt eller 

internationellt. Detta har försvårat arbetet med att förverkliga folkhälsopolitiska mål så som 

målområde 6, en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Larsson, 2005). För att undersöka om 

den svenska hälso- och sjukvården är en stödjande och hälsofrämjande miljö samt utför 

insatser som bidrar till en positiv utveckling av befolkningshälsan, har sjukdomen 

endometrios illustrerats som exempel i denna studie. 

 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla 

individer med livmoder (De Meyer & Eriksson, 2015; Ballard, Lowton & Wright, 2006). 

Liksom andra kroniska tillstånd innebär endometrios en stor kostnad för samhället (Klein,  

D'Hooghe, Meuleman, Dirksen, Dunselman & Simoens, 2013). Ekonomiska beräkningar har 

visat att indirekta och direkta kostnader för endometrios i Europa ligger på ca €30 miljarder 

varje år (Forquet & Flores, 2010). Sjukdomens ekonomiska belastning har jämförts med andra 

vanliga kroniska sjukdomar så som diabetes, reumatism och Crohns sjukdom etc., vilket visat 

att endometrios har en större ekonomisk belastning för sjukvårdssystemet (Moradi, Parker, 

Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Detta kan bero på att sjukdomen i allra högsta grad är 

varierande och individuell och att symptom därför kan vara svåra att identifiera och 

sjukdomen därmed svår att diagnostisera. Eftersom utvecklingen av sjukdomen inte går att 

förutspå menar också forskare att behovet av psykisk och social stöttning och hantering ökar 

(Cox, Henderson, Wood & Cagliarini, 2003). Detta betyder att det måste finnas stödjande 

miljöer för dessa individer samt instanser som kan ta sig an de behov och den oro som uppstår 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Hooghe%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirksen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunselman%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simoens%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24268732
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vid en kronisk sjukdom (Barr et al., 2003; Rootman & Goodstadt, 1996). En av de instanser 

som kan verka som en stödjande miljö, och därmed minska samhällskostnaderna för 

sjukdomen endometrios, är hälso- och sjukvården (Calkins, Boult & Wagner, 1999). 

 

Endometrios har kallats den ”okända sjukdomen” och relativt lite forskning har gjorts på 

området (Cox et al., 2003). Detta har bidragit till att det saknas mycket kunskap både på ett 

nationellt och internationellt plan. Tidigare endometriosforskning har framhävt spridningen av 

kunskap som ett av två huvudsakliga förbättringsområden (Socialstyrelsen, 2015). Den 

kunskapsbrist som är synlig idag berör både sjukdomen i sig men även dess negativa 

konsekvenser för individens hälsa och livskvalitet (Cox et al., 2003). Tidigare undersökningar 

uppger att individer med endometrios upplever att en ökad kunskap om sjukdomen skulle leda 

till en rad positiva utfall. Bland annat skulle ökad kunskap bidra till att sjukdomen fick större 

acceptans och prioritet och skulle därmed kunna hanteras lika väl inom hälso- och sjukvården 

som andra kroniska tillstånd så som diabetes, MS eller reumatism (Moradi et al., 2014).  

 

Den största delen av tidigare endometriosforskning utgår från studier som bekriver sjukdomen 

samt upplevelsen av mötet med vården från målgruppens perspektiv (Kundu, 2015; De Meyer 

& Eriksson, 2015). I dessa studier är mycket kritik riktad mot den saknad av kunskap gällande 

sjukdomens fysiska utveckling, symptom och behandlingar. Men desto mer kritik berör 

kunskapsbristen gällande sjukdomens påverkan på individens sociala och psykiska hälsa. I 

och med detta har målgruppen efterfrågat en större förståelse för sjukdomens påverkan på 

individens välmående och livskvalitet samt endometrios påverkan på arbete, utbildning, 

relationer och familjebildning etc. (Agarwal et al., 2007). Bristen i denna insikt har bidragit 

till individernas upplevelse av att inte blivit lyssnade på. I detta fall har främst hälso- och 

sjukvårdspersonalen pekats ut av målgruppen. Personalens bemötande har upplevts som 

ignorant och sjukdomssymptom har vid ett flertal fall avfärdats som psykosomatiska (Cox et 

al., 2003; Barnack & Crisler, 2007; Kundu, 2015). 

 

I maj 2015 startade Socialstyrelsen en förundersökning för att utreda om endometrios krävde 

ett nationellt kunskapsstöd. I och med denna undersökning kom Socialstyrelsen (2015) fram 

till att kunskapen och förståelsen för endometrios var låg, både bland patienterna själva samt 

bland professioner och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Kompetensen var självklart 

mer omfattande ju närmare specialiserad vård man kom, men brister fanns inom alla instanser. 

Exempelvis hade allmänheten och de enskilda individerna låg kunskap om symptom, likaså 
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primärvården, vilket resulterade i försening av diagnoser och feldiagnostiseringar. Inom den 

specialiserade vården (gynekologmottagningar) var kunskapen om endometrios ojämn och det 

fanns ett stort behov av att förbättra samordningen mellan olika professioner samt av att 

upprätthålla en kontinuitet, sätta upp en vårdplan och följa upp patientens hälsotillstånd och 

sjukdomsutveckling. Störst kunskap fanns inom landets två endometrioskliniker, men 

eftersom remitteringen fungerade dåligt var det inte många med svår endometrios som fick sin 

bedömning/behandling vid dessa kliniker (Socialstyrelsen, 2015). Likaså betonar forskare 

vikten av en tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård som inkluderar professioner från olika 

dicipliner samt personal som samarbetar över gränser (Alpay, Toussaint & Zwetsloot-Schonk, 

2016). 

Tidigare studier (Barr et al., 2003) har framfört ytterligare ett problem i syftet att skapa en 

stödjande miljö samt i det hälsofrämjande bemötandet av individer med endometrios. 

Problemet beskrivs som hälso- och sjukvårdens övervägande inriktning på sjukdomars 

biomedicinska karaktär och konsekvenser. Forskare menar att medicinska undersökningar 

självklart är nödvändiga, men att individer med endometrios även skulle gynnas av en större 

helhetssyn på sjukdomen och dess påverkansfaktorer (Agarwal et al., 2007). I och med detta 

menar forskare att en mer salutogen och hälsofrämjande approach inom hälso- och sjukvården 

skulle kunna ge mycket positiva resultat på individens hälsa. Ett bevis till varför den 

biomediciska vården inte är tillräcklig ur ett hälsoperspektiv går att utläsa ur en vetenskaplig 

undersökning där forskarna undersökt individer som blivit behandlade vid specialicerade 

endometrioskliniker. Resultatet visar att trots mötet med specialistkompetens och 

genomgående lyckade behandlingar uppvisas inte den grad av välmående och livskvalitet som 

forskarna hoppats på (De Graaff, D`Hooghe, Dunselman, Dirksen, Hummelshoj & Simoens, 

2013). Detta visar återigen på sjukdomens komplexitet och hur sjukdomen får negativa 

konsekvenser på individens hälsa. För att skapa en stödjande miljö och förbättra hälsan för 

målgruppen krävs därmed både ökad kunskap om endometrios och en hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård som inriktar sig på hälsofrämjande insatser för kroniska sjukdomar (Barr et al., 

2003).   
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Teoretisk bakgrund 

Systemteoretisk utgångspunkt och organisationskultur 

Denna studie tar en systemteoretisk utgångspunkt. Systemteorins grundare är biologen Ludvig 

Bertalanffy. Han menar att det i ett systemteoretiskt synsätt ingår att se omvärlden som en 

helhet, där olika delar hänger ihop och påverkar varandra (Bertalanffy, 1968).  

 

Charissa P. Cordon (2013) har beskrivit hur systemteorin kan användas för att förbättra hälso- 

och sjukvården. Inom en hälso- och sjukvård som ses som ett system är samspelet mellan 

aktörer, aktiviteter och nivåer av stor vikt. Hon skriver att varje del inom hälso- och 

sjukvården idag verkar som separata enheter, men att dessa enheter skulle gynnas av att arbeta 

som en helhet och ha gemensamma processer och mål (Cordon, 2012). Likaså har 

Reid, Compton, Grossman och Fanjiang (2005) identifierat olika nivåer inom hälso- och 

sjukvårdssystemet. Nivåerna kan ses som logiska både i hierarkiska nivåer (nedifrån och upp) 

och nivåer av olika verksamheter (på tvären). De hierarkiska nivåerna är: 1. den enskilda 

individen (”patienten”) 2. de professionella verkande inom hälso- och sjukvården (personalen) 

3. organisationen 4. den politiska och ekonomiska miljön. Den tvärdimensionella nivån 

karaktäriseras av olika verksamheter med varierande inriktningar och expertis inom hälso- 

och sjukvården, exempelvis gynekologmottagningar, vårdcentraler, hjärt- och 

kärlmottagningar etc. Forskarna pekar på vinsterna av att sammanföra dessa olika logiska 

nivåer och göra hälso- och sjukvården till ett system där alla nivåer har ett kommunikations- 

och informationsflöde samt samarbetar för individens bästa (Reid, Compton, Grossman & 

Fanjiang, 2005). I synnerhet beskrivs information som ett viktigt verktyg för att framställa ett 

fungerande system. Systemteoretiker framhäver mottagarens tolkning av information som den 

avgörande delen vid ett förändringsarbete (Öqvist, 2010). Systemteoretiker talar även i termer 

av stabilitet och förändring. Det kan ibland krävas ett uppluckrande av det stabila och 

konstanta för att få till en förändring och en utveckling (Öqvist, 2010).  

 

En organisationskultur kan många gånger uppfattas som något diffust och svårförståerligt 

(Albinsson & Arnesson, 2000). En tolkning av en organisationskultur förklaras av Albinsson 

och Arnesson (2000) som något som innehåller dominerande värden, normer och oskrivna 

regler som därefter styr organisationsmedlemmarnas handlande i en specifik riktning. Detta 

betyder att en organisationskultur kan skapas på så sätt att den skapar hinder eller 
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begränsningar för medlemmarna, men likaså kan en organisationskultur skapas så att den 

skapar möjligheter (Albinsson & Arnesson, 2000).  

 

En annan insikt som teorin stödjer är att mänskliga strukturer och kulturer skapas av just 

människor (Öqvist, 2003). Vad som menas med detta är att det därmed kan vara svårt, att som 

en del av en struktur, kunna identifiera strukturens karaktär och värden. Om önskan trots allt 

är att kunna studera strukturen från ett utifrånperspektiv, behöver individen distansiera sig 

från strukturen för att se verkligheten mer klarsynt (Öqvist, 2003). I väl etablerade 

organisationer är detta ett problem, eftersom det är många individer som är delaktiga i att 

skapa organisationsstrukturer och kulturer. Detta leder till att kulturer eller strukturer kan vara 

svåra att se från ett utifrånperspektiv, inte minst när strukturerna blivit en norm både för de 

involverade och för omgivningen (Öqvist, 2010).  

 

Skillnad på hälsofrämjande och förebyggande ansats 

Snarare än begrepp så kan hälsofrämjande och förebyggande identifieras som två olika 

perspektiv på ibland en och samma sak (Nilsson, 2010). Att främja handlar framförallt om att 

gynna, understödja och förbättra hälsan samt att ha ett övervägande fokus på ”friskfaktorer”. 

Detta till skillnad mot att förebygga som främst handlar om att förhindra, skydda och undvika 

saker som hotar hälsan, vilket också betyder att detta perspektiv har ett övervägande fokus på 

”riskfaktorer” (Nilsson, 2010; Eriksson, 2015). På något underligt sätt hamnar professioner 

som syftar till att arbeta med individers hälsa ofta i diskussioner kring problem och hur dessa 

kan åtgärdas och förebyggas. Insikten i svårigheten att diskutera hälsa utifrån positiva 

aspekter har motiverat ett utökat utrymme åt det hälsofrämjande perspektivet och arbetet 

(Eriksson, 2015). Ofta krävs en kombination och en balans av det hälsofrämjande och 

förebyggande perspektivet, för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en god hälsa 

(Walter, Kliche, Pawils, Nöcker, Trenker, Finck, Linden & Plaumann, 2015). 

 

En annan viktig skillnad på praktiskt hälsofrämjande respektive förebyggande arbete är rollen 

målgruppen har i arbetet. I ett förebyggande arbete står målgruppen som mottagare av 

information från en ofta mer insatt ”informatör” (ex. en läkare). I det hälsofrämjande arbetet 

ses istället målgruppen som medproducent av arbetet och behöver därför involveras i varje 

steg (Sjöberg & Westerlund, 2009). Hur det hälsofrämjande arbetet utformas är alltså 

beroende på målgruppen och dess tankar, känslor och upplevelser etc. (Nilsson, 2010), vilket 
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då även skiljer sig från det förebyggande arbetet som kan genomföras utan att målgruppen 

erbjudits att delta i förändringsarbetet (Warne, 2003).  

 

Det salutogena synsättet och hälsa  

Inom salutogenes ses hälsa som en process och inte som ett tillstånd. Detta betyder också att 

en individs upplevelse aldrig är statisk utan snarare i ständig förändring (Eriksson, 2015; 

WHO, 1986). Aron Antonovsky (2005) talar om balansen mellan grader av hälsa och menar 

att vi alltid ska sträva mot högsta möjliga grad av hälsa. Men trots att vi blir sjuka är vi alltid i 

viss mån även friska. Allt handlar egentligen om, menar Antonovsky, att hitta det friskas 

ursprung (Antonovsky, 2005). På liknande sätt ses hälsa inom folkhälsoområdet  som en 

subjektiv upplevelse (Eriksson, 2015).  

 

Eriksson (2015) menar att det inom hälso- och sjukvården behöver finnas en balans mellan 

det patogena och det salutogena synsättet (Eriksson, 2015). Idag beskrivs denna balans som 

näst intill obefintlig då det patogena synsättet är övervägande och dominant inom i princip 

alla instanser inom hälso- och sjukvården (Sjöberg & Westerlund, 2009). Det patogena 

synsättet kan beskrivas som det förhållningssätt som inriktar sig på problem, problemlösning 

och ”det sjuka”. Inom hälso- och sjukvården handlar det patogena arbetet till stor del om att 

diagnostisera sjukdomar, identifiera symptom, lindra och behandla ”det sjuka”. Detta är 

självklart en väldigt viktig del för att gynna hälsa, men lika stor del av hälso- och sjukvårdens 

arbete bör ägnas åt att arbeta salutogent. Till skillnad mot det patogenska synsättet, som till 

stor del präglas av naturvetenskapen och dess syn på människan som en fysisk kropp, ser det 

salutogena synsättet människan, dess handlande och det mänskliga mötet som mer komplext 

(Eriksson, 2015). Ur ett hälsoperspektiv betyder detta att en individs hälsa ur en salutogen 

aspekt påverkas av fler faktorer än det rent naturvetenskapliga. Den salutogena aspekten 

bidrar även med insikten i svårigheten att skapa goda förutsättningar endast genom att ägna 

sig åt problem (Hanson, 2010).   

 

Det salutogena synsättet har även sin grund i ett begrepp som förkortats till KASAM, vilket 

betyder Känslan Av SAMmanhang. Begreppet tar sin utgång i de tre huvudkomponenterna 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet handlar om 

att ha resurser för att kunna möta krav som olika situationer ställer. I detta sammanhang 
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omnämns ofta det engelska ordet empowerment som ett viktigt begrepp, vilket betyder att 

individen inte ser sig som ett offer utan upplever sig besitta makt och möjligheter att påverka 

sitt liv och sin situation. Den andra komponenten, begriplighet, handlar om hur individen 

förstår sig själv, sin omgivning och sin tillvaro samt hur individen upplever sig bli förstådd av 

sin omgivning. Den sista komponenten, meningsfullhet, handlar om meningen med livet och 

till vilken mån individen upplever detta. Om individen känner en hög grad av meningsfullhet 

kan en del av livets motgångar snarare betraktas som utmaningar. För en individ som upplever 

både hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är svårigheter i allmänhet lättare att ta sig 

igenom, eftersom individen både förstår situationen, känner att denne har makt att påverka, 

samt upplever en större mening med livet (Antonovsky, 2005). 

För att förenkla förståelsen för hur personal i en verksamhet mer aktivt kan arbeta salutogent 

och hälsofrämjande har forskare både gett rent praktiska förslag på hur ett salutogent 

arbetssätt skulle kunna se ut, men främst nämns vissa förutsättningar eller framgångsfaktorer 

som betydande för att kunna omorientera hälso- och sjukvården i en mer salutogen anda och 

stödjande miljö (Sjöberg & Westerlund, 2009). Sjöberg och Westerlund (2009) tar upp det 

salutogena synsättets viktiga framgångsfaktorer vid ett praktiskt implementerade (Sjöberg & 

Westerlund, 2009; s. 118). Detta bör, engligt dem, prioriteras:  

 Att politikerna formulerar en salutogen policy. 

 Att ledningen formar en salutogen kultur och värdegrund. 

 Att meningsfullhet och begriplighet ges högsta prioritet. 

 Att ledningen ger tydliga salutogena uppdrag. 

 Att processer är begripliga för alla aktörer. 

 Att medarbetarna ges långtgående ansvar och befogenheter. 

 Att medarbetarna har god tillgång till såväl arbets- som handledning. 

 Att patienter tillåts arbeta som medproducenter. 

 Att det utvecklas salutogena system för uppföljning och utvärdering. 

Enligt dem är det också viktigt att viljan och implementeringen av det salutogena synsättet 

kommer uppifrån och att både politiker, ledning och styrning är överens om arbetets vikt och 

prioritet (Sjöberg & Westerlund, 2009). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens arbetssätt samt vilka 

förutsättningar, möjligheter och hinder som finns vid ett skapande av en hälsofrämjande och 

stödjande hälso- och sjukvård för individer med kroniska sjukdomar så som endometrios. 

Syftet är även att utforska möjligheterna för ett implementerande av det folkhälsopolitiska 

målet ”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.  

 

Frågeställningar 

 Finns det ett hälsofrämjande och stödjande förhållningssätt bland personal inom hälso- 

och sjukvården i Västsverige? 

 Har personalen på de studerade arbetsplatserna förutsättningar för att arbeta 

hälsofrämjande med individer med endometrios?  

 Vad kan förenkla ett implementerande av det folkhälsopolitiska målet ”En 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård”?  

 

 

Metod 

Urval 

I studien genomförs ett strategiskt urval då målgruppen begränsas till vissa yrkesgrupper, 

verksamhetsområden samt geografiskt avgränsade områden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). Urvalets storlek har till stor del varit beroende av hur många verksamheter 

som tackat ja till att delta i studien samt hur mycket relevant data som kommit in (Backman, 

2008). Efter förfrågan till verksamhetscheferna om intresset att delta valde sex verksamheter 

att göra så. Detta resulterade i att undersökningen till slut bestod av svar från 35 respondenter. 

Respondenterna i studien är personal som genom sitt yrke kommer i kontakt med, eller har 

möjligheten att komma i kontakt med, individer med endometrios. I och med detta har 

yrkesgrupperna begränsats till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, 

gynekologer och skolsköterskor som arbetar på gynekologmottagningar, vårdcentraler, skolor 
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och ungdomsmottagningar i Västsverige. Ingen specifik yrkesgrupp har valts ut på varje 

arbetsplats, istället har alla som varit intresserade av att delta i studien på den specifika 

arbetsplatsen varit välkomna att göra så och därefter inkluderats. Detta har bestämts utifrån att 

alla yrkesverksamma på arbetsplatsen har möjlighet att möta individer med endometrios och 

kan i sitt yrke arbeta med hälso- och hälsofrämjande arbete. Det anses därmed relevant att få 

ta del av kunskap och synsätt på olika nivåer och inom olika yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Arbetsplatserna är också strategiskt utvalda då vårdcentraler är de verksamheter som möter 

största delen av befolkningen och troligen en av de platser dit individer med symptom för 

endometrios vänder sig först. Likaså är skolhälsovården en verksamhet dit yngre flickor med 

hälsoproblem vänder sig i ett möjligt tidigt stadie av sjukdomen, vilket även motiverar 

skolsköterskornas (som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor) deltagande i studien. I ett 

senare stadie av sjukdomen vänder sig troligtvis de flickor/kvinnor som vill utreda sina 

problem till ungdomsmottagningen eller gynekologmottagningen (Bodén, Wendel & 

Adolfsson, 2013), vilket också motiverar dessa verksamheters medverkan i studien.  

 

 

Genomförande och datainsamling 

Data samlades in genom en enkätundersökning (se bilaga 1), där både bakgrundsinformation 

samt kvalitativa och öppna frågor upptog enkäten. För att få tag på relevanta respondenter 

hittades kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga på vårdcentraler, ungdomsmottagningar 

och gynekologmottagningar via internet. Därefter skickades förfrågan ut via mejl, om 

verksamhetens/mottagningens intresse till att delta i studien. Den första förfrågan skickades 

till 15 skolmottagningar och skolsköterskor, tre ungdomsmottagningar, fem 

gynekologmottagningar och 14 vårdcentraler. Men eftersom förfrågan endast gav fyra 

positiva svar från tre skolsköterskor och en gynekologmottagning fortsatte 

mejlförfrågningarna tills dess att undersökningen bestod av nio skolsköterskor och 

mottagningar, två gynekologmottagningar, en vårdcentral och en ungdomsmottagning som 

tackat ja till att delta i studien.  

 

Tack vare den geografiska spridningen fick skolsköterskorna genomföra enkätundersökningen 

via en webb-enkät med samma frågor som enkäten i pappersform. Gynekologmottagningarna, 
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vårdcentralen och ungdomsmottagningen fick däremot enkätundersökningen utdelad på 

arbetsplatsen. På dessa arbetsplatser lämnades enkäterna i ett kuvert till en kontaktperson på 

varje arbetsplats, där hämtdatum (två veckor senare) var noterat på kuvertets utsida. Efter att 

enkätundersökningen hämtats upp ansågs datainsamlingen vara avslutad. Analysmaterialet 

kom att bestå i: 

 Åtta enkäter från skolmottagningarna. Dessa respondenter var alla kvinnliga 

skolsköterskor arbetande på högstadie- eller gymnasieskolor. Skolsköterskorna var i 

åldrarna 36-63 år och hade jobbat inom samma yrke mellan  3-38 år.  

 11 enkäter från respondenter från två gynekologmottagningar. Dessa respondenter var 

gynekologer, undersköterskor och en KBT-terapeut. Alla respondenter var kvinnor i 

åldrarna 29-62 år och hade arbetat inom yrket mellan 2-26 år. Två av respondenterna 

ingick i ett nystartat endometrios-team.   

 12 enkäter från en vårdcentral. Dessa respondenter var läkare (2 st), sjuksköterskor 

och undersköterskor. Alla respondenter var kvinnor i åldrarna 37-66 år och hade 

jobbat inom yrket mellan 1-45 år.    

 Fyra enkäter från ungdomshälsovården. Dessa respondenter var tre gynekologer och 

en psykolog. Alla respondenter var kvinnor i åldrarna 33-54 år och hade jobbat inom 

yrket mellan 4-25 år.  

Totalt: 35 enkäter. Varav alla var kvinnor mellan 29-66 år, som jobbat inom nuvarande yrke 

mellan 1-45 år.  

  

Dataanalys 

Studien är av kvalitativ induktiv karaktär eftersom den främst syftar till att fånga upp 

respondenternas upplevelser och uppfattningar, för att sedan kunna identifiera mönster och 

skapa teorier. Den kvalitativa ansatsen kan även delas in i olika metodinriktningar. Den 

analysinriktning som används, med syfte att bland annat belysa hälso- och 

sjukvårdspersonalens upplevelser kring möjligheter och hinder för ett mer hälsofrämjande 

arbetssätt, är en innehållsanalys (SBU, 2014).  
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En innehållsanalys innebär ett stort fokus på tolkning av texters innehåll. Denna tolkning görs 

genom att organisera och samla viktiga delar i ett dokument (Granheim & Lundman, 2010), i 

detta fall fritexter i en enkät. Innehållanalyen har genomförts enligt Granheim och Lundmans 

(2010) metod, vilket betyder att all insamlad data lästs igenom upprepade gånger och därefter 

har fritexten brutits ned i meningsbärande enheter. Meningsenheterna har kondenserats till 

kortare meningar och därefter har betydelsen plockats ut till en kod. Alla koder som haft 

liknande innehåll och betydelse har sammanförts under samma kategori. Av koderna skapades 

totalt sju kategorier, vilka även ses som underrubriker i studiens resultat. Dessa kategorier har 

tillsist sorterats och sammanförts under två teman (Hindrande förutsättningar eller 

Underlättande förutsättningar - i syfte att implementera en hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård). Under analysprocessen har det därmed varit det latenta innehållet som analyserats, 

då datan, samt dess likheter och olikheter, tolkats utan förutbestämda teman (Granheim & 

Lundman, 2010; SBU, 2014).  

Ett exempel på hur denna process har gått till: 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

1# ”Kan bara bli bättre. 

Sjukvården behöver bara bli 

bättre på att samverka över 

gränserna”. 

 

2# ”Stor utmaning att få 

andra 

personal/yrken/arbetsplatser 

att börja samarbeta utefter 

vad vi vill göra”. 

 

3# ”Stor stad med väldigt 

differentierad vård och dålig 

kommunikation!”. 

Sjukvården behöver bli 

bättre på att samverka 

över gränserna och 

personal/yrken/arbetsplat

ser behöver börja 

samarbeta. Stord stad, 

differentierad vård och 

dålig kommunikation.  

 

 

Bristande 

samarbete mellan 

olika 

verksamheter. 

Differentierad 

vård och dålig 

kommunikation. 

Den egna 

enheten 

Hindrande 

förutsättningar 

  

Figur 1. Analysprocess 
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Etiska överväganden 
 

Den medicinsketiska tidskriften Vård i Norden (2013) beskriver fyra olika krav som en etiskt 

försvarbar studie behöver uppnå. Dessa krav är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetkravet och Nyttjandekravet (Vård i Norden, 2013).  

Informationskravet handlar om att respondenterna ska få viss information gällande studien 

före deltagandet. Detta har respondenterna fått genom enkätundersökningens försättsblad där 

de bland annat informerades om hur genomförandet kommer gå till samt studiens syfte. 

Redan vid första förfrågan om intresset att delta fick även verksamhetschefen samma 

information. Samtyckeskravet handlar om att respondenten deltar i studien frivilligt. Detta fick 

respondenterna information om genom enkätundersökningens försättsblad. Frivilligheten 

förtydligades även muntligt till verksamhetschef och kontaktperson. Hänsyn har tagits till 

konfidentialitetskravet då respondenterna förblir anonyma och varken kan spåras av 

författaren själv eller uppsatsens läsare i undersökningen eller i den färdigställda uppsatsen. 

Till sist anses studien ha uppnått nyttjandekravet eftersom insamlade uppgifter inte kommer 

publiceras utan används endast i uppsatsen och läses av berörda personer inom universitetet 

(Vård i Norden, 2013). 

 

Resultat 
 

Den latenta innehållsanalysen utmynnade i två teman, vilka är: Underlättande förutsättningar 

och Hindrande förutsättningar. Under temat Underlättande förutsättningar beskrivs de 

förutsättningar som tolkats ur enkäten och som skulle kunna underlätta ett implementerande 

av ett hälsofrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Under temat Hindrande 

förutsättningar beskrivs de förutsättningar som tolkats hindra ett implementerande av ett 

hälsofrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården.  
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Underlättande förutsättningar 

Holistisk syn på hälsa 

Respondenterna från de olika arbetsplatserna har liknande syn på vad god hälsa betyder. Ofta 

bekrivet kan hälsa kopplas ihop med livskvalitet samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Ett 

flertal av respondenterna beskriver också hälsan som individuell. Ett typiskt svar ser ut såhär 

(skrivet av en respondent): ”Psykiskt och fysiskt välbefinnande med kvalitet i livet utifrån 

individuell förmåga.” Eller såhär: ”Möjlighet att leva sitt liv som man önskar, att kunna 

påverka och utvecklas genom hela livet. Det underlättar att ha en kropp som samarbetar och 

att själ och sinne är i balans”. Många av respondenterna beskriver hälsa som ett komplext 

begrepp som inbegriper en mängd olika faktorer samt hälsa som ett tillstånd som aldrig är 

konstant. Skrivet av en tredje respondent: ”Hälsa är individuell! Man kan vara relativt sjuk 

men ha god hälsa.” Förståelsen för hälsa som ett komplext begrepp som innefattar mer än 

bara ”frånvaron från sjukdom” ligger under temat Underlättande förutsättningar i syftet att 

implementera en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

 

God kunskap 

Kunskapen kring endometrios tycks variera mellan de olika arbetsplatserna. Att ha kunskap 

om kroniska sjukdomar så som endometrios är en underlättande förutsättning för att kunna 

skapa en hälsofrämjande hälso- och sjukvård där den systemteoretiska individnivån och 

personalnivån sammanförs och där individen därmed kan vara medproducent av sin egen vård 

samt personalen kan verka stödjande. Personal som arbetar på ungdomsmottagningen och de 

två gynekologmottagningarna upplever sig besitta övervägande god kunskap om endometrios 

och dess fysiska, psykiska och sociala påverkansfaktorer. Några av respondenterna beskriver 

hur de på en av gynekologmottagningarna nu är på gång att starta en endometriosskola, som 

individer med endometrios erbjuds delta i för att få utbildning om sin sjukdom. Några inom 

personalen beskriver också hur de nyligen fått kunskap om sjukdomstillståndet genom 

utbildning under föregående år.  

 

Begreppsförvirring  

När frågor uppkom som berörde uttalade strukturer för ett hälsofrämjande arbete, hälsosamtal 

eller mätning av livskvalitet var svaret oftast ”nej”, ”inget jag känner till” eller ”jag vet 
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inte”, förutom inom skolhälsovården som har kontinuerliga hälsosamtal med eleverna var 

tredje respektiv var fjärde år.  På ungdomsmottagningen diskuteras inte hälsan kontinuerligt 

men ungdomar som tycks lida av ohälsa får självskatta sin hälsa i relation till smärta på en 

skala 1-10 och ebjuds vid behov vidare samtal med mottagningens kurator.  

 

Trots en övervägande inringning av svarsalternativ ”nej” från de resterande arbetsplatserna 

visar några enkäter från varje arbetsplats att en viss grad av hälsosamtal ändå förekommer 

inom de olika verksamheterna. Respondenter inom primärvården uppger att de har 

hälsosamtal i vissa lägen, för individer som anses vara i riskzonen för någon sjukdom, som 

drabbats av diabetes typ 2 eller hypertoni samt för individer som fyllt 50 år och är knutna till 

vårdcentralen. Förutom samtal med de så kallade ”riskgrupperna” uppgav ingen av 

respondenterna att arbetsplatsen hade någon uttalad rutin för ett hälsofrämjande arbete. Trots 

det skriver respondenterna att de ibland själva tar initiativ till att, vid behov, prata med vissa 

individer om deras hälsa. På gynekologmottagningarna uppger respondenterna likaså att det 

inte finns någon rutin, plan eller struktur för det hälsofrämjande arbetet och alltså inga 

förbestämda hälsosamtal eller mätning av livskvalitet, men att respondenterna ändå använder 

sig av hälsosamtal vid behov. Dessa samtal användes främst för att upplysa om risker med 

exempelvis rökning, sexuella överförbara sjukdomar etc. ”Vi arbetar med att stärka det friska 

och motiverar till sexuell hälsa (preventivmedel, skydd mot sexuellt överförda infektioner, 

undvikande av oönskade graviditeter och allmän underlivshygien) och psykisk/fysisk hälsa 

(vikt, BMI, rökning etc).”  På frågan om respondenten ser att denne själv och arbetsplatsen har 

en hälsofrämjande roll uppkom alltså svaren: ”Det ligger i barnmorskans profession. Vi 

arbetar även med rökstopp inför operation och FAR recept.” och ”Vid 

preventivmedelsrådgivning etc.” Denna kategori kan, ur olika perspektiv, placeras både under 

hindrande förutsättningar och underlättande förutsättningar. Hindrande förutsättningar i 

avseende att begreppsförvirring bidrar till att personal som arbetar förebyggande tror att de 

arbetar hälsofrämjande, och därmed inte behöver förändras. Underlättande förutsättningar i 

avseende då ett förbyggande arbete är en del av hälsoorienteringen och hälsoarbetet inom 

hälso- och sjukvården, då bland annat Walter et al. (2015) menar att det krävs en kombination 

av det förebyggande och hälsofrämjande arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en 

god hälsa (Walter et al., 2015).   
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Hindrande förutsättningar 

Den egna enheten 

Respondenterna uppger att det interna samarbetet fungerar bra på arbetsplatserna. Bland annat 

uppger primärvården att de har nära kontakt och arbetar kontinuerligt med de fysioteapeuter 

och psykologer som är knutna till arbetsplatsen. Däremot har ingen av respondenterna 

någonsin remitterat en patient till berörd gynekologmottagning eller liknande på grund av att 

de misstänker att individen har endometrios.  

 

Skolsköterskorna uppger att de har bra samarbete inom elevhälsoteamet och vid vissa 

tillfällen även med ungdomsmottagningarna. De två gynekologmottagningarna uppger också 

att de har ett bra internt samarbete och att de har en kurator som arbetar med smärtlindring 

och Kognitiv Beteende Terapi (KBT) på plats i verksamheten. Förutom skolsköterskornas 

varierande stöd från berörd ungdomsmottagning uppger de flesta att de inte har något större 

samarbete med andra kliniker eller andra verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. 

Detta är citat från några av enkätundersökningarna som visar på bristen av samarbete över 

gränserna: ”Kan bara bli bättre. Sjukvården behöver bara bli bättre på att samverka över 

gränserna”. En annan respondent skriver: ”Stor utmaning att få andra 

personal/yrken/arbetsplatser att börja samarbeta utefter vad vi vill göra”. En tredje 

respondent skriver: ”Stor stad med väldigt differentierad vård och dålig kommunikation!”.  

 

Låg kunskap  

För skolsköterskorna varierar kunskapen och hälften av respondenterna anser sig ha god 

kunskap om sjukdomens fysiska faktorer medan alla åtta skolsköterskor anser sig ha 

bristfällig kunskap om sjukdomens psykiska och sociala påverkansfaktorer. När 

skolsköterskorna får beskriva deras upplevelse av kunskapen hos resterande elevhälsoteam 

används ord som ”mossig”, ”stor okunskap” och ”inte någon kunskap alls eller liten 

kunskap”. Trots att en del av skolsköterskorna beskriver sin kunskap som god i vissa 

avseenden anser alla skolsköterskor att, för att kunna bemöta elever som har/misstänks ha 

endometrios, behöver de få större kunskap om sjukdomen samt om de nationella riktlinjerna. 

En av skolsköterskorna som i enkätens tidigare delar skrivit att hon anser sig ha god kunskap 

om sjukdomens fysiska faktorer svarar på frågan om vad som skulle behövas för att kunna 

tillgodose ett hälsofrämjande bemötande att ”det är ingen fråga för min del, då det är sällsynt 
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i åldrarna 16-19 år.” Vad som bör uppmärksammas är okunskapen i detta påstående då 

endometrios oftast uppkommer för tjejer i tonåren.  

Inom primärvården är det istället ett fåtal respondenter (2 stycken) som upplever sig ha god 

kunskap om sjukdomen på både det fysiska, psykiska och sociala planet, medan resterande 

respondenter beskriver sin egna kunskap som ”bristfällig”, ”inte så bra” eller ”liten”.  Att 

inte ha någon kunskap om endometrios är en hindrande förutsättning i syftet att arbeta 

hälsofrämjande med målgruppen.  

 

Otillräckliga resurser  

Förutom att kunskapsbristen, bristen på externt samarbete och kontinuerlig kontakt upplevs 

som ett stort hinder för det hälsofrämjande arbetet med individer med endometrios beskrivs 

också tid och resurser som ett stort hinder. Vissa skolsköterskor uppger hur deras 

ansvarsområde växt men att arbetstiden kvarstår som tidigare. De upplever att deras tid inte 

räcker till för det hälsofrämjande arbetet med eleverna. ”Skolan är så stor nu med så många 

elever att min heltid börjar bli för lite”. Resterande skolsköterskor ger liknande svar så som 

”Tiden. Har en deltid på skolan” och ”För lite arbetstid”. En av skolsköterskorna skiljer sig i 

svar då denne skriver att största hindret för att arbeta mer hälsofrämjande är ”Vår arbetsplats 

tänker inte i sådana banor”. Ett flertal respondenter inom kvinnohälsovården beskriver hur de  

skulle behöva personal som har mer tid för patienterna och isåfall skulle behövt anställa fler 

barnmorskor. De skriver också att ett hälsofrämjande bemötande inte är möjligt med dagens 

resurser.  

 
 

Organisation 

Respondenterna har också uppgett att organisationen och ledningen står för att tillhandahålla 

vissa underlättande förutsättningar för att kunna arbeta mer hälsofrämjande med individer 

med endometrios. Bland annat nämns ”en intresserad ledning och kollegor” som en viktig 

faktor från en av respondenterna. En annan respondent menar att ett hälsofrämjande arbete 

med individer med endometrios måste ”lyftas upp och prioriteras”. Återigen belyses citatet 

från en av skolsköterskorna som skriver att det största hindret för att arbeta hälsofrämjande 

med elever med endometrios var att ”vår arbetsplats tänker inte i sådana banor”. Många 
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respondenter menar att organisationen och ledningen inte står bakom det hälsofrämjande 

arbetet, vilket försvårar för respondenterna att ha ett hälsofrämjanade arbetssätt.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet har visat att förebyggande och hälsofrämjande insatser funnits på arbetsplatserna, 

men att det hittills nedprioriterats, varit otydliga och haft en liten roll inom hälso- och 

sjukvårdsarbetet. Detta trots att folkhälsopolitiska dokument och policys funnits som underlag 

och betonat vikten av det hälsofrämjande åtgärderna inom hälso- och sjukvården (Larsson, 

2005; Folkhälsomyndigheten, 2011). Orsakerna till nedprioriteringen är att kunskap saknas 

bland organisationsledning och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården kring hur stödjande 

hälsofrämjande miljöer upprättas samt hur begrepp som hälsa och hälsofrämjande kan 

defineras och användas i det praktiska arbetet (Larsson, 2005). Resultatet har visat att trots att 

det folkhälsopolitiska målet ”en hälsofrämjande hälso- och sjukvård” funnits på 

organisationsnivå, saknas det systemteoretiska tänket som förenar och gör hälso- och 

sjukvården till ett enhetligt system, vilket bidragit till att målet inte uppnåtts och 

hälsofrämjande aktiviteter inte utförts i verksamheterna.   

 

Något som styrker påståendet av bristande systemteoretiskt synsätt är saknaden av 

informations- och kommunikationsflöde mellan de hierarkiska nivåerna (Öquist, 2010). 

Saknaden av kommunikation mellan nivåerna bidrar bland annat till att hälso- och sjukvårds 

personalen inte är medvetna om att en hälsoorientering är önskvärd, då målområde 6 varken 

kommunicerats, konkretiserats, anpassats och därmed inte praktiskt kunnat utföras inom de 

studerade verksamheterna. Resultatet har visat att det även saknas ett informations- och 

kommunikationsflöde mellan de olika expertisområdena, vilket bidrar till svårigheter att 

överblicka vårdtagarens situation och få en helhetssyn över komplexa sjukdomar. I denna 

undersökning benämns detta som synen på arbetsplatsen som den egna enheten, en hindrande 

förutsättning för ett implementerande av det hälsofrämjande arbetet. Det framkom i 

enkätundersökningen att samarbete sker internt, men ytterst sällan gränsöverskridande med 

andra verksamheter. Undersökningen kan likställas Socialstyrelsens (2015) undersökning som 

visar att remittering och samarbete kring individer med endometrios sker ytterst sällan eller 
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aldrig (Socialstyrelsen, 2015). Studien visar dock att personalen uppger att det troligtvis 

skulle finnas vinster med att samarbeta, men att de inte vet hur samarbetet praktiskt skulle 

kunna gå till. Bristen av systemteoretiskt synsätt betyder att det idag inte finns någon naturlig 

form av samarbete eller inblick i andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.  

 

Inom systemteorin är en helhetssyn av stor vikt för att kunna säga sig ha ett fungerande 

system (Condon, 2013). Även i detta avseende framkom vissa bristande aspekter i studien. 

Personalen som studerades uppgav att de känt sig handfallna i mötet med individer med 

komplexa sjukdomar som påverkar individens hälsa på ett flertal plan och där ett 

helheltsgrepp skulle krävas. En komplex sjukdom är endometrios, där individer med 

sjukdomen efterfrågat en helhetssyn på endometrios och dess påverkan på den enskildes 

hälsa. En hälso- och sjukvård som inte verkar som ett system har svårt att bemöta målgruppen 

med information och erbjuda aktiviteter baserade på en helhetssyn, vilket delar av resultatet 

visar i denna studie (Condon, 2013).  

 

Trots bristande helhetssyn på komplexa sjukdomar så som endometrios visar resulatatet att 

personalen har en förståelse för hälsa som ett komplext begrepp som inbegriper mer än bara 

frånvaro från sjukdom. I resultatet benämns detta som holistisk syn på hälsa. Definitionerna 

av hälsa kan inte helt fastställa att personalen har ett hälsofrämjande förhållningssätt, utan 

tyder snarare på en öppenhet och en begynnande förståelse för det holistiska och salutogena 

synsättet som Antonovsky (2005) beskriver. Detta illustreras som en underlättande 

förutsättning för ett implementerande av det hälsofrämjande förhållningssätt. Ytterligare ett 

exempel på att personalen har en positiv inställning till det hälsofrämjande förhållningssättet 

är gynekologmottagningarnas goda kunskap om endometrios samt deras initiativ till att öppna 

en endometriosskola, där individer kan lära sig samt dela med sig av upplevelser rörande 

sjukdomen. Inom denna verksamhet finns en större helhetssyn på sjukdomen, vilket är en 

fördel vid skapandet av ett hälsofrämjande system. I resultatet benämns detta som god 

kunskap och är en underlättande förutsättning. Förhoppningsvis upplever individer med 

endometrios inte det som Cox et al. (2003) beskriver; att de blir ignorerade och inte tagna på 

allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen. Inom gynekologmottagningarna erbjuds istället 

individen att bli medproducent av sin egna vård, precis som Sjöberg och Westerlund (2009) 

beskriver som ett tecken på ett hälsofrämjande förhållningssätt (Sjöberg och Westerlund, 

2009). Detta skulle också kunna betyda att den studerade personalen på 
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gynekologmottagningarna är mer öppna inför en större hälsoorientering av hälso- och 

sjukvården.  

 

En förutsättning för ett förändringsarbete i systemteoretisk karaktär är inte bara personalens 

öppenhet inför hälsobegreppet, utan även ett arbetsklimat präglat av en balans mellan 

stabilitet och förändring (Öqvist, 2010). Delar av den studerade personalen uppgav att de hade 

en stabilitet på arbetsplatsen då verksamheten hade fungerande rutiner, aktiviteter och 

processer. Andra inom personalen uppgav att arbetsplatsen hade en osäker personalsituation, 

tidsbrist och bristande rutiner för exempelvis hälsosamtal. Det fanns därmed ingen större 

stabilitet på dessa arbetsplatser, vilket försvårar ett förändringsarbete och ett implementerande 

av ett nytt arbetssätt. Detta benämns i resultatet som otillräckliga resurser och som en 

hindrande förutsättning i syfte att hälsoorientera hälso- och sjukvården. Trots varierande 

förutsättningar på arbetsplatserna behöver bristande rutiner och otillräckliga resurser inte stå 

ivägen för ett förändringsarbete. Systemteoretiker menar nämligen att en viss oordning är 

positivt då en förändring ska till och ett upplösande av ordning är därmed nödvändig (Öquist, 

2010).   

 

För lite forskning har gjorts för att förbättra praktiska metoder för ett hälsofrämjande arbete 

inom hälso- och sjukvården, vilket är en av grundorsakerna till att beslutsfattare känner sig 

handfallna inför utmaningen att skapa en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (MacManus, 

2013). Vidare har begreppsförvirringen och bristen på tydliga hälsofrämjande uppdrag från 

organisationsledningen bidragit till att personal känner sig osäkra på sin roll i det 

hälsofrämjande arbetet och därmed fortsätter handla som de alltid gjort, och som Albinsson 

och Arnesson (2000) menar, ”fastnar” personalen i den rådande organisationskulturen. Enligt 

forskarna kan en organisationskultur skapas på så sätt att den skapar hinder eller 

begränsningar för personalen, men likaså kan en organisationskultur skapas så att den skapar 

möjligheter (Albinsson & Arnesson, 2000). En av de huvudsakliga förutsättningarna för ett 

implementerande av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en organisationskultur som 

skapar möjligheter, en stödjande organisationskultur (Öquist, 2003). Undersökningen visar 

att personal inom hälso- och sjukvården inte upplever att hälso- och sjukvårdsorganisationen 

stödjer ett hälsofrämjande arbete, vilket betyder att organisationskulturen i detta fall ses som 

begränsande för personalen. Eftersom hälso- och sjukvården under all tid präglats av en 

biomedicinsk dominans (Nilsson, 2010) kan det vara svårt, att som enskild personal, 

distansiera sig från det biomedicinska förhållningssättet och agera mot normerna. Mer troligt 
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är det att personal, utan en ledning och styrning som visar intresse för ett hälsofrämjande 

arbete, handlar på samma sätt som denne alltid gjort. Organisationen och 

organisationskulturen på de studerade arbetsplatserna kan därmed ses som begränsande för 

personalen i syfte att skapa en hälsofrämjande och stödjande hälso- och sjukvård (Albinsson 

& Arnesson, 2000; Öquist, 2003). 

 

Den begränsande organisationskulturen bidrar till att personal som arbetar i närkontakt med 

individer med kroniska sjukdomar så som endometrios inte vet hur de ska stötta individerna 

för att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Vad studien därmed visat är att ett 

systemtoeretiskt synsätt inom hälso- och sjukvården, där beslutsfattare, ledning och styrning 

samt personal inom de olika verksamheterna, enas kring ett gemensamt mål att arbeta 

hälsofrämjande, hade kunnat förändra den rådande ordningen och de biomedicinska 

normerna. En sådan förändring hade gynnat den enskilda individen. Detta eftersom personal 

som arbetar med konkreta och anpassade hälsofrämjande metoder skulle kunna ge ett större 

stöd till individer med endometrios, i hanteringen av sjukdomen och dess negativa påverkan 

på hälsa och livskvalitet.  

 

Som situationen ser ut idag krävs det därmed mer än en bred definition av hälsa samt en god 

kunskap om sjukdomar som till exempel endometrios för att uppnå det folkhälsopolitiska 

målet ”En hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Det systemteoretiska synsättet kan bidra med 

en ökad förståelse för hur ett samarbete och sammanförning av både olika 

verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården samt den hierarkiska nivån (politiska, 

organisatioriska, personal och den enskilda individen) kan bidra till många positiva utfall. 

Cordon (2013) menar även att det är av stor vikt att arbeta mot samma mål inom ett system, 

både inom och mellan olika nivåer av systemet (Cordon, 2013). Denna studie har 

uppmärksammat det hälsofrämjande arbetssättet som ett sådant potentiellt mål som kan 

sammanföra nivåerna och utmynna i ett utförande av hälsofrämjande aktiviteter och processer 

som bidrar till en större helhet (Sjöberg och Westerlund, 2009). Studien visar även att målet 

inte bara är en politisk vision utan även en önskan som är  grundad i en efterfrågan på 

individnivå (som exemplet med endometrios illustrerar) (De Meyere och Eriksson, 2015; 

Agarwal et al., 2007; Cox et al., 2003). En systemteoretisk utgångspunkt inom hälso- och 

sjukvården skulle bidra till att de olika nivåerna skulle ha insikt i varandras arbete samt ett 

hälso- och sjukvårdssystem där varje verksamhetsområde skulle kunna bryta ner och 

konkretisera politiska mål och visioner till att bli mer tydliga uppdrag och riktlinjer (Öquist, 
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2010) för en personalgrupp som arbetar hälsofrämjande. Inom en hälso- och sjukvård som ses 

som ett enhetligt system skulle därmed folkhälsopolitiska mål så som ”En hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård” på ett mer naturligt och lättarbetat sätt kunna föras vidare från att vara en 

politisk vision, till att bli ett organisatoriskt arbetssätt, till att föras vidare till personalens 

förhållningssätt och i slutändan påverka de enskilda individernas hälsa och välmående. Även 

på tvärdimensionell nivå, så som de studerade arbetsplatserna, skulle ett större systematiskt 

helhetstänk gynna den enskilda individen då exempelvis remittering skulle ske oftare och 

individen skulle kunna få rätt hjälp på rätt plats, av rätt yrkesgrupp, inom en rimlig tid.  

 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma studiens kvalitet och tillförlitlighet har författaren utgått från tre kriterier, 

vilka är giltlighet, trovärdighet och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2010). 

 
När enkäten skapades fick personer som var mer kunniga inom området granska 

enkätfrågorna, för att säkerställa att frågorna var lämliga för personal inom hälso- och 

sjukvården. Denna ”expertpanel” bestod av min handledare samt två sjuksköterskor. Av dessa 

tre personer fick jag tips som bidrog till en förbättring av enkäten. För att öka förståelsen för 

arbetet inom hälso- och sjukvården ombads de två sjuksköterskorna även att berätta om deras 

arbete, arbetsvillkor och resurser. Detta gav en fördjupad insikt i kontexten och 

verksamhetskulturen.  

För att öka giltligheten ytterligare i studien samt för att få olika vinklar på en och samma sak 

erbjöds både personal inom skolhälsovården, ungdomshälsovården, kvinnohälsovården och 

primärvården att delta i enkätundersökningen. På de olika arbetsplatserna var det inte heller 

en yrkesgrupp som deltog, utan allt ifrån undersköterskor till läkare, gynekologer och 

psykologer. Detta utspridda urval kan ha ökat studiens giltlighet i den mån att verksamheten 

speglades från olika aspekter.  

Ur en kvalitetsaspekt är det i teorin problematiskt att urvalet av respondenterna skedde utifrån 

intresset att deltaga i studien. Strategin kan leda till att endast de som är intresserade av ämnet 

deltar i studien, vilket då inte speglar den generella uppfattningen eller upplevelsen och kan 

därmed leda till urvalsfel. I det här fallet är urvalsfelet är dock inte helt beroende av 
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respondenternas egna val att delta i studien eller ej, utan medgivandet att deltaga i studien 

kom från berörd verksamhetschef, vilket minskar problematiken. Det vill säga, en 

verksamhetshef tillfrågades om verksamheten var intresserade av att medverka och om man 

valde att deltaga så deltog alla inom den berörda verksamheten, oberoende av intresse för 

frågan eller ej hos den enskilda respondenten.   

Studien anses vara överförbar, eftersom både urval, genomförandeprocess, analysmetod och 

resultat beskrivs på ett tydligt sätt i rapporten. Detta betyder även att en annan 

student/forskare som är intresserad av att undersöka det salutogena och hälsofrämjande 

arbetssättet skulle kunna använda samma undersökningsmetod och troligtvis få ett liknande 

resultat. Både tidigare forskning och denna studie har pekat på att hälso- och sjukvården 

brister i hälsofrämjande insatser och i att verka som en stödjande miljö (Barr et al., 2003). 

Trots att det finns vissa lokala olikheter på olika platser i Sverige samt att vissa instanser inom 

hälso- och sjukvården på vissa platser i Sverige arbetar mer salutogent och hälsofrämjande än 

andra,  är det ändå en rikstäckande obalans mellan det salutogena och patogena synsättet, 

vilket kan motivera resultatets överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2010).      

Studien kan även ses som trovärdig då resultatet till stor del stämde överens med tidigare 

forskning och målgruppens upplevelse av den bristande stödjande och hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård. Ett tecken på trovärdighet är även att studien visat hur teorin kan kopplas ihop 

med den insamlade datan.  

 

Slutsats 

En förutsättning för att uppnå större mål och visioner inom den västsvenska hälso- och 

sjukvården är att arbeta för att organisationen ska få en systemteoretisk karaktär. I en hälso- 

och sjukvård som verkar som ett system kan det folkhälsopolitiska målet ”en hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård” vara det gemensamma målet som för de olika enheterna samman. Inom 

ett hälsofrämjande system är samspelet mellan aktörer, nivåer och aktiviteter av största vikt. 

Likaså bör en balans mellan stabilitet och förändring samt ett informations- och 

kommunikationsflöde mellan de logiska nivåerna att prioriteras. Dessa karaktärsdrag av en 

organisation krävs för att skapa en helhetssyn över vården av individer med komplexa 

sjukdomar så som endometrios. Resultatet visar tydligt att en helhetssyn i slutändan gynnar 

den enskilda individen. För att få personal inom hälso- och sjukvården att arbeta 
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hälsofrämjande krävs både tydliga hälsofrämjande uppdrag, en ledning och styrning som 

prioriterar det hälsofrämjande arbetet samt ett välfungerande system med ett enhetligt mål. Att 

skapa ett system av hälso- och sjukvårdens olika enheter/verksamheter ses idag som en stor 

utmaning, men vilket kan ge positiva resultat för befolkningen och befolkningshälsan om 

utmaningen övervinns och systemet används till att hälsoorienteras och implementera 

hälsofrämjande arbetssätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie visar att det första steget för att nå en hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt 

implementera ett salutogent och hälsofrämjande arbetssätt är att involvera forskare, 

beslutsfattare, ledning och styrning i denna förändring. Det krävs insatser som kan göra hälso- 

och sjukvården mer enhetlig och samarbetsvänlig.  

 

Förslag till framtida forskning är att bedriva både aktionsforskning och policyanalys för att 

göra den stödjande och hälsofrämjande hälso- och sjukvården till verklighet. Det salutogena 

och hälsofrämjande behöver därmed konkretiseras och anpassas, för att förtydliga hur det kan 

användas för att uppnå förbättrad hälsa. Hälsa, salutogenes och hälsofrämjande som begrepp 

behöver även de förtydligas och likställas bland olika verksamheter och olika aktörer inom 

hälso- och sjukvården. Det behövs även mer systemteoretisk forskning kring hur ett 

tvärvetenskapligt samarbete för hälsa skulle kunna se ut inom hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1.  Enkätundersökning 
En enkät om endometrios och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hej,  

Mitt namn är Linn och jag studerar ett masterprogram inom folkhälsovetenskap vid 

Mittuniversitetet. I masterprogrammet ingår det att skriva en magisteruppsats på 15 

högskolepoäng. I och med detta har jag valt att skriva om endometrios och en hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård. Syftet med studien är att få en insikt i hälso- och sjukvårdpersonalens syn på 

ett hälsofrämjande arbetssätt samt hur ett hälsofrämjande bemötande av patienter med 

endometrios skulle kunna se ut.  

De flesta tidigare forskningsstudier har belyst patiententgruppens upplevelse av sitt möte med 

hälso- och sjukvården. Däremot saknas det studier som belyser hälso- och sjukvårdspersonalens 

syn på det hälsofrämjande arbetet samt möjligheter och/eller hinder för ett hälsofrämjande 

bemötande av patienter med endometrios. Forskningsprojektet kommer därför inrikta sig på 

dina, och din verksamhets, kunskaper och upplevelser av det hälsofrämjande arbetet.  

Deltagande i undersökningen sker frivilligt. Uppgifterna som kommer in genom 

enkätundersökningen kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att dina svar inte på 

något sätt kommer kunna spåras till dig som person eller till din arbetsplats. Resultaten kommer 

endast att användas i uppsatsen och kommer därför främst att läsas av lärarna på universitetet 

och ett fåtal andra studenter inom samma utbildningsprogram.  

Anställda inom primärvård, skolhälsovård, ungdomsmottagningar och kvinnohälsovård i 

Västsverige har erbjudits delta i undersökningen. Då målgruppen är bred har frågor inte kunnat 

anpassas helt till din verksamhet. När du svarat på enkäten lägg formuläret i bifogat kuvert och ge 

till kontaktperson eller lägg på anvisad plats. Kuvertet hämtas om 14 dagar.  Om raderna i 

enkäten inte räcker till så får du gärna använda dig av baksidan av formuläret för att utveckla dina 

svar. Allt du skriver är viktigt!     

 

Tack på förhand för din tid!  

Vänliga Hälsningar,  

 

Linn Olofsson 

 

Har du några synpunkter eller frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta mig:  

Linn Olofsson   Handledare (för utbildningsfrågor):  

E-mail: liol1403@student.miun.se  Eija Viitasara 

Tele: 0703112370   Mittuniversitetet 
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Enkätundersökning: Endometrios och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Enkäten vänder sig till den personal som både har och inte har erfarenhet av att arbeta med 

individer med sjukdomen endometrios.  

  

1. Bakgrund 

Vem är du? 

Du är:  Kvinna Man 

Ålder:  20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ 

Yrkestitel: 

Antal år som verksam inom hälso- och sjukvård:  

Antal år med nuvarande arbetsuppgifter:  

Arbetsområde:   Primärvård    Kvinnohälsovård   Ungdomsmottagning 

 

2. Endometrios: En kunskapsöversikt 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10% av alla individer med livmoder. Några 

fysiska symptom som uppvisats är bland annat kraftig buksmärta, illamående, diarré och trötthet etc. Andra 

symptom är infertilitet, oro och depression. Endometrios tycks därmed påverka kvinnornas fysiska hälsa, så väl 

som psykiska och sociala hälsa. Sjukdomssymptom och sjukdomsutveckling för de drabbade individerna är i allra 

högsta grad varierande och individuell. Detta har bidragit till svårigheter att koppla specifika symptom till 

sjukdomen, och en diagnos har ofta blivit fördröjd (i genomsnitt 7-11år) vilket bidragit till att många kvinnor inte 

fått rätt behandling och därmed lidit i onödan.  

 

Hur upplever du kunskapen hos dig själv och din arbetsgrupp?  

Hur upplever du din kunskap om de fysiska symptomen, behandling och smärtlindring? 

Kommentar:  
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Hur upplever du din kunskap om hur endometrios påverkar individens psykiska hälsa? 

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Hur upplever du din kunskap om hur endometrios påverkar individens sociala hälsa? 

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Hur upplever du kunskapen hos övrigt arbetsteam?  

Kommentar:  

 

 

 

 

Socialstyrelsen meddelade i december 2015 att nya nationella riktlinjer skulle skapas för att förbättra arbetet med 

individer drabbade av endometrios. Vad skulle du behöva för att förbättra ditt arbete med patienter 

som misstänks lida av endometrios?  

Kommentar:  
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3. Endometrios: Ett hälsofrämjande bemötande 

Vad är dina tankar kring ett hälsofrämjande bemötande av patienter med endometrios?  

Kommentar:  

 

 

 

 

Möter du ofta patienter som har/misstänks ha endometrios på din arbetsplats?  

Ja Nej 

Om ja, hur upplever du dessa möten? 

 

 

 

 

Har din arbetsplats någon rutin/program för mätning av patientens självskattade hälsa och 

hälsorelaterad livskvalitet? 

Ja Nej 

Om ja, hur ser denna rutin/ program ut?  

 

 

 

 

Remitterar du ofta patienter som misstänks ha endometrios till specialiserad vård? 

Kommentar:  
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4. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Folkhälsopolitiskt målområde 6 heter ”en hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. I Folkhälsomyndighetens rapport 

om målområde 6 beskrivs hur en hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska inrikta sig på att minska sjukdom och 

dödlighet i befolkningen, men också på att genomföra insatser som kan ge individer större välbefinnande och 

livskvalitet. Den definition som ofta används för begreppet hälsofrämjande är ”den process som skapar 

förutsättningar och ger människan möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och att förbättra den”.   

Vad betyder begreppet hälsa för dig? 

Kommentar:  

 

 

 

 

Ser du din arbetsplats som en hälsofrämjande verksamhet?  

Ja Nej 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

 

Tycker du att du själv har en hälsofrämjande roll?  

Ja Nej 

Om ja, på vilket sätt?  
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Anser du att din arbetsplats har ett fungerande samarbete med andra professioner som arbetar 

med patienters hälsa?  

Ja Nej 

Om ja, på vilket sätt?  

 

 

 

 

Erbjuder din arbetsplats någon gång patienten att delta i en hälsoundersökning och/eller ett 

hälsosamtal? 

Ja Nej 

Om ja, när erbjuds detta? 

 

 

 

 

Har din verksamhet någon plan/struktur för hur er verksamhet ska arbeta hälsofrämjande?  

Ja Nej 

Om ja, hur ser den planen/strukturen ut?  

  

 

 

 

Anser du att det finns några hinder för dig att arbeta mer med hälsofrämjande arbete? 

Ja Nej 

Om ja, vilka? 
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Vad skulle du behöva för att arbeta hälsofrämjande med patienter med endometrios?  

Kommentar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att medverka! 

 

  


