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Abstrakt 
 

Bakgrund: Fysisk inaktivitet och stillasittande innebär hälsorisker för alla grupper i 
samhället. Att främja fysisk aktivitet är en viktig uppgift i folkhälsoarbetet. Hos 
gruppen äldre innebär fysisk aktivitet bland annat att kunna öka sitt oberoende och sin 
livskvalitet. Distriktssköterskor i hemsjukvård har en central roll i arbetet genom att 
stödja egenvården hos sina vårdtagare. Syfte: Syftet med den här studien var att 
beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos äldre i 
hemsjukvård. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju 
distriktssköterskor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen 
resulterade i tre kategorier; Insatser som motiverar till fysisk aktivitet, Förutsättningar 
för att främja fysisk aktivitet och Faktorer som påverkar distriktssköterskans arbete, 
med tillhörande underkategorier. Under arbetets gång växte det övergripande temat “En 
vilja att arbeta hälsofrämjande” fram. Studien visar att främja fysisk aktivitet är något 
som distriktssköterskor har vilja och möjlighet att arbeta med och som ingår i deras 
uppgifter, främst genom att motivera till aktivitet i vardagen. Vetskapen om nyttan av 
fysik aktivitet för äldre är drivkraften och samarbete med andra yrkesgrupper en 
förutsättning. Konklusion: Det finns en vilja att arbeta hälsofrämjande bland 
distriktssköterskor i hemsjukvård, dock saknas struktur och det finns behov av 
utveckling och synliggörande. 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, Fysisk aktivitet, Hemsjukvård, Hälsofrämjande arbete, 
Intervjustudie, Äldre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Physical inactivity and sedentary implies health risks for all groups in 
society. Promoting physical activity is an important task for Public Health. In the group 
of elderly physical activity, among other things, enhances independence and quality of 
life. The district nurse in home care has a key role in supporting self-care of their 
patients. Aim: The purpose of this study was to describe the district nurses ' experiences 
of promoting physical activity for the elderly in home care. Method: Semi-structured 
interviews were conducted with seven district nurses and analysed with qualitative 
content analysis. Results: The analysis resulted in three categories; Efforts to motivate 
to physical activity, Pre-conditions for promoting physical activity and Factors that 
influence the district nurse´s work, with associated subcategories. In the course of the 
work the overall theme "A willingness to work with health promotion" emerged. The 
study indicates that promoting physical activity is something that district nurses have 
the will and ability to work with and that it is included in their assignment, mainly by 
motivating to activity in everyday life. The knowledge about the benefits of physical 
activity for the elderly is a driving force and the cooperation with other professionals a 
basic condition. Conclusion: There is a willingness for health promotion among district 
nurses working in home care, however there is a lack of structure and the work is in 
need of development and visibility.  

Keywords: District Nurse, Elderly, Health Promotion, Home Care, Interview, Physical 
Activity 
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INLEDNING 

Fysisk aktivitet har visat sig vara positivt för hälsan på många olika plan som en 

förebyggande åtgärd såväl som behandling. Äldre individer kan på grund av sjukdom, 

funktionshinder eller egenvårdsbrister ha svårt att utföra fysisk aktivitet och har därför 

behov av stöd. I distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår att arbeta hälsofrämjande och 

därmed även att främja fysisk aktivitet. Genom att arbeta med detta kan 

distriktssköterskor bidra till en bättre hälsa hos den äldre befolkningen.   

Begreppsdefinitioner 
Fysisk aktivitet innebär alla kroppsrörelser som gör att energiförbrukningen ökar i 

jämförelse med vila, det kan röra sig om allt från att gå och stå till att springa maraton 

(Chodzko-Zajko et al., 2009). 

Fysisk träning innebär planerad och strukturerad fysisk aktivitet som utförs i syfte att 

upprätthålla eller förbättra fysisk kondition avseende exempelvis 

syreupptagningsförmåga, styrka eller rörlighet (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

Stillasittande är all vaken tid i sittande eller liggande ställning och innebär muskulär 

inaktivitet framförallt i de stora musklerna (Ekblom Bak, 2013, s. 12). 

Hemsjukvård definieras som “hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 

motsvarande och som är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2013). 

Med äldre avses i denna studie personer som är över 65 år. 

BAKGRUND 

Historiskt perspektiv 
Människans kropp är byggd för att röra på sig. Våra förfäder behövde vara aktiva för att 

kunna samla föda och för att undvika faror. Fram till mitten av 1900-talet innebar 

människans vardag i stor utsträckning att utföra sysslor i fysisk rörelse. De sista 50 åren 

har utvecklingen gått mot allt mindre rörelse, den naturliga aktiviteten har ersatts med 

bland annat att stillasittande transporteras i bil och tv-tittande (Ekblom Bak, 2013, s. 

13). Samhällsutvecklingen har istället gjort att fysisk aktivitet har flyttats från hem och 

arbete till något som utövas i olika motionsanläggningar. Detta innebär att skillnader i 

hälsa mellan olika grupper ökar då inte alla har samma möjligheter att delta i denna 

”motionsvåg” (Faskunger, 2013, s. 13). 
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Äldre 
Åldrande innebär förändringar i våra kroppar som leder till minskning av 

funktionsförmåga och förändrad kroppssammansättning. Det är dock oklart vad som 

beror på åldrandet i sig eller på levnadsvanor, arv eller miljö. Åldrande är förknippat 

med minskad fysisk aktivitet i både intensitet och mängd (Chodzko-Zajkok et al., 2009). 

Gruppen äldre är en heterogen grupp och många äldre fortsätter att ha god hälsa och 

vara fysiskt aktiva långt upp i åren. En stor grupp äldre har dock en minskad grad av 

fysisk aktivitet, beroende på många faktorer, både hos individen själv och i samhället 

(Frändin & Hällbostad, 2015, s. 2). 

Ungefär 1,6 miljoner människor i Sveriges befolkning är 65 år eller äldre. De äldres 

andel i befolkningen har ökat och beräknas fortsätta öka till följd av att 

medellivslängden har höjts. År 2030 beräknas drygt var femte svensk vara 

ålderspensionär. Allt fler äldre bor idag kvar i eget boende högt upp i åldrarna. Under 

1960- 70-talet ökade antalet platser i särskilt boende, men sedan mitten av 1980-talet 

har ökningen avstannat. De senaste åren har platserna minskat med över 20 %. Äldre 

som tidigare skulle ha kunnat få en plats i särskilt boende bor nu i stället hemma och har 

hemtjänst (Socialstyrelsen, 2009). 

Rekommenderad fysisk aktivitet för äldre 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har arbetat fram rekommendationer för 

fysisk aktivitet. Enligt dessa rekommendationer bör alla vuxna vara fysiska aktiva på en 

måttlig nivå, minst 150 minuter i veckan. Med måttlig nivå menas att puls och 

andningsfrekvens ökar. Vid hög intensitet, det vill säga med en markant ökning av 

andning och puls, rekommenderas 75 minuter per vecka. Dessutom bör 

muskelstärkande aktivitet göras två gånger per vecka och för personer över 65 år 

rekommenderas även balansträning. Äldre som inte kan uppnå dessa 

rekommendationer, kanske på grund av sjukdom eller funktionsnedsättningar bör vara 

så aktiva som de kan. Stillasittande i långa perioder bör undvikas. Förenklat bör äldre gå 

7000 steg/ dag (Frändin & Helbostad, 2015, s. 11). 

I en norsk epidemiologisk studie framkom att 21 procent av de äldre uppfyllde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Hos åldersgruppen 80-85 år var det bara sex 

procent som uppfyllde rekommendationen (Lohne-Seiler, Hansen, Kolle & Anderssen, 

2014). 
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Betydelsen av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan minska risken för ett stort antal åkommor såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, cancer, fallolyckor och psykisk ohälsa och kan 

även användas i behandlingen av flera sjukdomar och funktionsnedsättningar (Chodzko-

Zajko et al., 2009).  

Äldre som är fysiskt aktiva har en större möjlighet att påverka sitt mående, de har även 

en större reservkapacitet som gör att de har lättare att komma igång efter sjukdom eller 

skada (Frändin & Helbostad, 2015, s. 2). En god rörelseförmåga är av central betydelse 

för att kunna klara sig på egen hand och för att få en god rörelseförmåga krävs olika 

kroppsfunktioner såsom muskelstyrka, balans, koordination och kondition. Andelen 

personer som har svårt att röra sig ökar med åldern (Socialstyrelsen, 2009). Chodzko-

Zajko et al. (2009) menar att äldre är den grupp i samhället som är minst aktiv och 

därför är det särskilt viktigt att arbeta med att främja fysisk aktivitet bland dem. 

Studier har visat att genom regelbunden och strukturerad fysisk aktivitet så kan 

rörligheten hos äldre förbättras väsentligt. Exempelvis så kan balansträning ge en 

markant förbättring i gånghastighet. Sköra äldre som riskerar att få nedsatt rörlighet har 

stor nytta av att röra sig regelbundet (Yeom, Keller & Fleury, 2009). Fysisk aktivitet 

hos äldre gynnar även kognitiv förmåga bland annat genom att både förebygga och 

fördröja uppkomst av demenssjukdomar (Carvalho, Rea, Parimon & Cusack, 2014). 

Stark evidens finns för att fysisk träning även kan minska andelen fallolyckor hos äldre, 

särskilt effektivt verkar det vara med träning som innehåller balansövningar 

(Sherrington, et al., 2008). Enligt Brown, Riddell, Macpherson, Canning och Kuk 

(2013) minskar fysisk aktivitet risken för förtida död bland alla åldersgrupper i 

samhället, störst verkar dock vinningen vara hos personer över 80 år.   

 

Klevmarken och Lindgren (2009) menar att kostnaden för äldreomsorg och sjukvård 

kan komma att öka kraftigt de närmsta åren. Att stärka det friska och förebygga ohälsa 

är därför viktiga strategier för att stödja ett hälsosamt åldrande. Tak, Kuiper, Chorus och 

Hopman-Rock (2012) skriver att om äldre är fysiskt aktiva på en medelhög nivå 

reduceras risken att få funktionsnedsättningar med 50 procent. Äldre blir mer 

självständiga och detta har en stor påverkan på kostnader inom sjukvården. I en 

litteraturöversikt av Garrett et al. (2011) framkom att de flesta interventionerna för att 

öka fysisk aktivitet är kostnadseffektiva, särskilt när det inte krävs direkt tillsyn eller 
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instruktioner. Promenader, träningsgrupper, fysisk aktivitet på recept (FaR) eller 

rådgivning via brev eller mail ger störst effekt. 

Hälso- och sjukvårdens roll 
Hälso- och sjukvård innebär enligt SFS 1982:763 åtgärder för att förebygga, utreda och 

behandla skada och sjukdom och målet skall vara en god hälsa på lika villkor för alla.  

Fysiska begränsningar såsom sjukdom eller smärta samt rädsla för att ramla och skada 

sig kan vara hinder för att äldre ska utföra fysisk aktivitet. Om patienter får god 

information och råd samt uppmuntran så kan detta istället främja till ökad fysisk 

aktivitet (Bethancourt, Rosenberg, Beatty & Arterburn, 2014). Den största utmaningen 

för sjukvårdspersonal är att utforma en lämplig form av träning beroende på individuella 

behov och begränsningar (Yeom, Keller & Fleury, 2009). 

Rådgivning i form av samtal och skriftlig information leder till att patienter ökar sin 

fysiska aktivitet. Genom upprepad kontakt under flera månader ökar aktivitetsnivån och 

om råden även kombineras med andra hjälpmedel såsom FaR, träningsdagbok eller 

stegräknare kan den fysiska aktivitetsnivån öka ytterligare (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2007, s. 82-85). Det finns utarbetade riktlinjer för hur 

vårdpersonal ska arbeta för att främja fysisk aktivitet. De består främst i att försöka 

bidra till beteendeförändringar hos patienter bland annat genom rådgivande samtal, 

motiverande samtal (MI) och FaR. Dessa metoder lämpar sig väl och har haft goda 

resultat för patienter som besöker en vårdcentral (Holm Ivarsson, 2014, s. 205).  

Det ingår i distriktssköterskans uppdrag att upptäcka ohälsa och att arbeta förebyggande 

med hälsofrämjande insatser och arbetet bör ske både på både individ-, grupp- och 

samhällsnivå för människor i alla åldrar (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

En grund för att distriktssköterskan ska kunna arbeta hälsofrämjande är ett geografiskt 

områdesansvar där hon har kunskaper om vilka behov och resurser som finns. Detta är 

en förutsättning för att alla ska få jämlik vård (Riksföreningen för Distriktssköterskor, 

u.å.).  

Runciman, Watson, McIntosh och Tolson (2005) menar att distriktssköterskors 

hälsofrämjande arbete är omfattande men att det oftast har medicinskt fokus. Insatser 

som innefattar kost, motion och positivt åldrande förekommer mer sällan. 

Riksföreningen för Distriktssköterskor (u.å.) är distriktssköterskans uppgift i 

folkhälsoarbetet att i möten med vårdtagare och anhöriga integrera förebyggande och 
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hälsofrämjande aspekter. ”Det är i dessa vardagliga möten som hälso- och sjukvården 

har sin största förebyggande potential” (Riksföreningen för Distriktssköterskor, u.å., s. 

3).   

Teoretisk referensram 
För att tydliggöra omvårdnadens betydelse i arbetet med att främja fysisk aktivitet 

används i denna studie omvårdnadsteoretikern Dorotea Orems teori om egenvård. 

Grunden i Orems teori är att alla människor har en förmåga och motivation att främja 

sin egen hälsa och förebygga sjukdom, men att kraven ibland överstiger förmågan 

(Orem, 1995, s.10). Omvårdnadens mål blir då att hjälpa individen att så långt som 

möjligt vara självständig i sin egenvård (s.11). Med egenvård menar Orem handlingar 

en individ själv utför för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (s.104). Orem talar 

om att ett omvårdnadssystem innefattar begreppen omvårdnadskapacitet och 

hjälpmetoder. Omvårdnadskapaciteten är de kunskaper, attityder, färdigheter och 

egenskaper som krävs för att utföra omvårdnad. Hon talar om fem generella 

hjälpmetoder för att utföra omvårdnad, dessa är; handla eller utföra för annan person, 

vägleda, stödja fysiskt eller psykiskt, skapa en utvecklande miljö och att undervisa 

(s.15).  “Omvårdnad är både en praktisk och en didaktisk konst” (Orem, 1995, s. 7).  

Problemformulering 
Andelen äldre i samhället ökar och sjukvården eftersträvar att de äldre ska få vara så fria 

från sjukdom och funktionsnedsättning som möjligt. Att arbeta med att främja fysisk 

aktivitet kan vara ett sätt för distriktssköterskor att medverka till bättre hälsa hos äldre. 

Det finns begränsat med forskning kring hur detta arbete ser ut i hemsjukvård och det är 

därför ett ämne som är angeläget att undersöka närmare. En ökad kunskap skulle kunna 

bidra till högre livskvalitet hos äldre samt ge samhällsekonomiska vinster. 

SYFTE 
Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos äldre i 

hemsjukvård. 

METOD 

Design 
Studien som genomförts har en deskriptiv design med kvalitativ induktiv ansats. Genom 

att använda kvalitativ metod så eftersträvas en helhetssyn av det valda ämnet och en 
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djupare förståelse kan erhållas. Metoden är flexibel och kan anpassas till ny information 

som framträder under studiens gång (Polit & Beck, 2012, s. 487). Genom att använda en 

induktiv ansats så studeras det specifika fenomenet så förutsättningslöst som möjligt 

och därefter kan slutsatser dras som kan överföras på andra individer eller grupper (Polit 

& Beck, 2012, s. 11, Priebe & Landström, 2012, s. 37).  

Genomförande 
Enhetschefer vid två olika arbetsplatser inom hemsjukvård kontaktades via telefon med 

frågan om att delta i studien. De fick i sin tur lämna kontaktuppgifter till 

distriktssköterskor som ringdes upp med förfrågan om att intervjuas. Intervjuerna 

planerades in på respektive arbetsplats drygt en vecka efter det första kontakttillfället.   

Urval 
I kvalitativa studier är det primära i urvalet att personerna som intervjuas har upplevt 

fenomenet som ska undersökas. Andra faktorer som påverkar urvalet kan vara praktiska 

detaljer såsom kostnader och tillgänglighet (Polit & Beck, 2012, s. 515-516).   

Inklusionskriterier var distriktssköterskor som arbetade inom hemsjukvård. Totalt 

erhölls kontaktuppgifter till 26 distriktssköterskor, av dem svarade nio och åtta tackade 

ja till att delta i studien. Av dessa så föll en bort på grund av arbetsrelaterade skäl. 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer användes med öppna frågor samt följdfrågor. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 537) är det en bra metod när författarna vet vad de vill fråga men 

inte kan förutse vad resultatet kommer att bli. En intervjuguide inspirerad av Danielsson 

(2012, s. 168) användes som stöd (bilaga 1). En provintervju genomfördes med 

studiekamrater för att kontrollera att utrustningen fungerade samt för att få respons på 

intervjuguiden. Danielsson (2012, s. 169) menar att en provintervju kan vara bra att 

göra för att komma in i rollen som intervjuare samt för att testa om planerad tid är 

hållbar. Efter provintervjun gjordes några förändringar i intervjuguiden. Författarna gav 

i inledningen en presentation av problemområdet och syftet med studien, varje intervju 

avslutades med frågan om något önskades tilläggas. Båda författarna deltog vid varje 

intervju och två olika inspelningsutrustningar i form av mobiltelefoner med 

inspelningsapplikation, användes för att dokumentera intervjun samt säkerställa att 

ingen information gick förlorad. En av författarna höll i intervjun medan den andra höll 

utrustningen under uppsikt samt såg till att alla områden i intervjuguiden bearbetades, 
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författarna alternerade mellan de olika uppgifterna. Intervjuerna varade mellan 16 och 

25 minuter.  

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys med stöd från Krippendorff användes för att bearbeta det 

insamlade materialet. Innehållsanalys ger en ny inblick i ämnet och ökar författarens 

förståelse av det specifika fenomenet (Krippendorff, 2004, s. 18).   

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes sedan flera gånger av båda författarna. 

Därefter plockades meningsenheter ut och kondenserades utan att inverka på innehållet i 

texten. Meningsenheterna ska vara preciserade så att originaltexten kan bli 

rekonstruerad utan att någon information går förlorad (Krippendorff, 2004, s. 102).  

De kondenserade meningsenheterna kodades, nyckelord och meningar plockades ut ur 

texten med avsikt att behålla kärnan i varje enhet, se bilaga 2. Varje kod skrevs ut i text 

på lappar för att få en överblick över det insamlade materialet. Därefter sorterades 

lapparna med koder utifrån likheter och skillnader i innehållet. Det resulterade i tre 

övergripande kategorier och sju underkategorier. Krippendorff (2004, s. 105, 349) 

menar att kärnan i kvalitativ innehållsanalys är att bilda kategorier. De ska ha ett 

gemensamt innehåll och en kategori skall utesluta en annan. Under studiens gång 

framkom även ett övergripande tema som sammanfattar innebörden i resultatet. Arbetet 

har varit en process som hela tiden inneburit tillbakablickar i analysförfarandet.         

Etiska överväganden 
Informationsbrev och samtyckesblankett (bilaga 3) skickades till enhetscheferna innan 

intervjudeltagarna kontaktades. Intervjudeltagarna informerades muntligt om avsikten 

med studien och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 157) är informerat samtycke viktigt för att skydda intervjudeltagarna, det 

innebär att de bör få adekvat information om studien som är lätt att förstå samt att de 

frivilligt väljer om de vill delta eller avstå deltagande. 

Efter att intervjuerna var transkriberade fick varje intervju en färgkod och blev på så sätt 

avidentifierade för att garantera konfidentialitet. Det innebär enligt Polit och Beck 

(2012, s. 158) att informationen deltagarna ger inte kommer att redovisas i studien på ett 

sätt som identifierar dem, samt att insamlade data endast är tillgängligt för författarna. 
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RESULTAT 

Distriktssköterskorna som intervjuades hade erfarenhet inom yrket mellan 5-25 år och 

två av dem var män och fem var kvinnor. De uppgav att andelen äldre bland deras 

vårdtagare var minst 95 %. Efter analys av det insamlade materialet framkom tre 

kategorier med sju underkategorier samt ett övergripande tema som återspeglades i alla 

kategorier. Dessa presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Kategorier och underkategorier 

 
Tema: En vilja att arbeta hälsofrämjande 

 
Kategori Underkategori 

 
Insatser som motiverar 
till fysisk aktivitet 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Incitament                                               

 
Förutsättningar för att  
främja fysisk aktivitet 

 

Samarbete 

Stöd och verktyg 

 

 
Faktorer som påverkar  
distriktssköterskans arbete 

 

Vårdtagarens kapacitet 
Distriktssköterskans inställning 

Yttre faktorer 

 

 

Insatser som motiverar till fysisk aktivitet 

Omvårdnadsåtgärder 
Distriktssköterskor ansåg att det är viktigt att prata med vårdtagarna kring fysisk 

aktivitet. De arbetade för att bidra till en medvetenhet om fördelar med fysisk aktivitet 

genom att informera och upplysa. De försökte motivera till rörelse genom att samtala 

kring det positiva med fysisk aktivitet samt risker med stillasittande. Samtal kring fysisk 

aktivitet kom naturligt i mötet med vårdtagaren.                                         

 

“ Jo visst talar vi om det, hur bra det är att man rör på sig, för det främjar ju 

cirkulationen och det påverkar sårläkningen. Visst gör vi det tycker jag...alltid, nästan. 

Upplysning, att man informerar…” (Informant 7) 
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“...så att de har det där tänket, för vi vet ju också att de som är mer fysiskt aktiva, de 

klarar sig ju mycket bättre också när de blir sjuka…” (Informant 1) 

 

Distriktssköterskor beskrev sin roll som “spindeln i nätet” och de kunde se behov hos 

olika individer och därmed initiera åtgärder. En viktig del i arbetet var att se individen 

och anpassa efter den enskildes behov. De såg möjligheter hos varje individ och de 

försökte uppmuntra till fysisk aktivitet som var realistisk i förhållande till kapacitet.  

 

“Det kan verka löjeväckande lite men det finns ändå ganska stora möjligheter även om 

det är litet…”(Informant 6) 

 

Det framkom att främja fysisk aktivitet i vardagssituationer till stor del ansågs vara 

distriktssköterskans uppgift. Genom att se det friska hos varje individ och uppmana till 

rörelse så försökte distriktssköterskor få alla vårdtagare att aktivera sig så gott de kunde. 

Det behöver inte innebära promenader eller planerad träning utan kan även vara enkla 

saker som förflyttningar eller sysslor i hemmet. Hela tiden fanns en respekt för 

vårdtagarens vilja och kapacitet. Det ansågs viktigt att inte underskatta den egna 

förmågan eller att hjälpa vårdtagaren för mycket.   

 

“Alltså det kan ju vara lite...till exempel en grej är att medvetet kan vi ju låta bli att låsa 

upp en dörr när vi ska på hembesök, så att de måste upp och komma och låsa upp 

dörren själva...ibland kan man ju vinna tid med att bara låsa upp och gå in...men då 

kanske man har tappat något annat. Det är ju en liten grej men ändå...det är ju också en 

självkänsla som stärks när man själv får öppna dörren. “ (Informant 4) 

 

Distriktssköterskor beskrev att en medvetenhet om olika sätt att uttrycka sig i samtal är 

av stor betydelse. Brister i kommunikation kan leda till rädslor vilket i sin tur begränsar 

vårdtagaren. Istället är det av stor vikt att förmedla en trygghet så att vårdtagaren vågar 

utföra fysisk aktivitet. De beskrev även hur många äldre kan ha svårt att ta egna 

initiativ, även om de skulle klara att exempelvis gå på en promenad själva. Att då stötta 

och medla kontakt med andra kan hjälpa vårdtagaren att öka sin fysiska aktivitet.  

 

 



10 
 

Incitament 
Distriktssköterskor ansåg att arbete med fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte är 

viktigt. De såg att vårdtagarna fick ett bättre mående på flera plan och det var en 

drivkraft i deras arbete. Bland annat menade de att fysisk aktivitet för med sig vinster 

som bättre sömn och aptit. Att kunna behålla sin självständighet längre var en faktor 

som flera distriktssköterskor påtalade. 

 

“Det är jätteviktigt och det gör… kanske mycket det här att man kan behålla sin 

självständighet längre och det är ju oerhört viktigt för de allra flesta”. (Informant 5) 

 

Även social stimuli framhölls som betydelsefullt och de uttryckte att ålderdom ofta 

innebär ensamhet och isolering. En av distriktssköterskorna (Informant 2) berättade om 

en ensam man som fått beviljat hjälp med promenader och som nu fick komma ut och 

träffa människor och fick social stimulans samtidigt som han rörde på sig. 

 

Den fysiska aktivitetens betydelse för fallprevention framkom i flertalet intervjuer.  Att 

motverka fallolyckor sågs som en motivation till att arbeta med fysisk aktivitet. Risken 

för fall ansågs vara större i hemsjukvård då vårdtagaren är ensam långa stunder och en 

stor del av distriktssköterskors arbete handlar om fallskador. Det var angeläget bland de 

flesta att arbeta fallpreventivt.   

 

“..och det är ju ett fallförebyggande jobb i det här...inte minst. Jag kan ju känna där att 

det blir ju mer därför man vill försöka få igång aktiviteten och göra de där små 

övningarna och träna för att hålla...bibehålla så man inte faller lika lätt.” (Informant 4) 

 
Förutsättningar för att främja fysisk aktivitet 

Samarbete   
Det framkom att distriktssköterskor är beroende av samarbete med andra 

yrkeskategorier för att främja fysisk aktivitet. De hade bra kontakt med sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter och arbetar i team med dessa yrkeskategorier. Tillsammans 

använde de sina olika kompetenser för att ge vårdtagaren adekvat hjälp.    
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“Det är ju ett teamwork och jag personligen tror jättemycket på teamwork och att vi 

har olika kompetenser och att vi kan synka ihop oss och sätta in förhoppningsvis rätt 

insatser till den enskilda” (Informant 3) 

 

Samarbete med andra yrkeskategorier innebar många gånger utbyte av information och 

uppfattningen var att det fungerar väl och att var och ens kunskaper tas tillvara. 

Distriktssköterskor menade att de har stora möjligheter att påverka beslut som krävs 

från sjukgymnast eller biståndshandläggare för att vårdtagarna ska få beviljad hjälp med 

att utöva fysisk aktivitet.   

 

“Är det sjukdomsrelaterat, så att de har diabetes, högt blodtryck eller kanske har en 

inflammation i tarmen så att de behöver röra på sig så där, då kan jag ju prata med 

sjukgymnasten och säga att ja, men här finns indikation på att ,ja...” (Informant 1) 

 

“Å det är inget problem, anser jag, för att de (sjukgymnasten och arbetsterapeuten) hör 

ju vad vi säger och sen så, det, dom tycker ju som vi då.” (Informant 1) 

 

Hemtjänstpersonal sågs som en tillgång genom att de finns nära vårdtagarna och har 

möjlighet att se hur det fungerar i vardagen och rapportera om någon har ett 

riskbeteende eller rör sig för lite. Det är också hemtjänstpersonal som oftast hjälper 

vårdtagarna med eventuell ordinerad aktivitet, exempelvis promenader. 

Distriktssköterskor samarbetade även med läkare exempelvis i situationer där det krävs 

medicinsk behandling för att vårdtagaren ska kunna utföra fysisk aktivitet.  

 

Uppfattningen om anhörigas medverkan var mer tveksam. Anhöriga sågs som ett stöd 

och en samtalspartner som kan vara med och motivera men anhöriga kan även begränsa 

vårdtagaren på grund av rädsla för fall.   

 

“...det är ju klart att anhöriga blir en samtalspartner i alla fall, när det gäller fysisk 

aktivitet...det kan ju vara olika saker som vi ser, man kan ju möta anhöriga som är 

rädda för det här med fysisk aktivitet, för att det kan vara en risk, att ramla och så 

vidare…” (Informant 6) 
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Stöd och verktyg 
Ett flertal distriktssköterskor beskrev hur en form av riskanalys som inriktar sig på risk 

för fall, undernäring samt trycksår används som ett skäl att även bedöma graden av 

fysisk aktivitet hos vårdtagaren samt sätta in lämpliga åtgärder. De hade även annat 

material som de fått genom utbildning med tips kring fysisk aktivitet som de kunde gå 

igenom tillsammans med vårdtagaren. Ibland använde de checklistor för att underlätta 

uppföljning. 

 

Det framkom att distriktssköterskor inte har några särskilda metoder eller strategier för 

hur de arbetar hälsofrämjande. De önskade ytterligare struktur för att arbeta med fysisk 

aktivitet hos äldre och de ville ha manualer att följa för att kunna säkerställa att alla 

arbetar på ett likartat sätt samt för att garantera att inget glöms bort. 

 

“Jag tror ju att vi kan jobba mer med det (fysisk aktivitet) men det gäller att hitta 

former och struktur för det för annars blir det inte av, återigen inne på det här med 

manualer...annars är det lätt att det svävar iväg och så blir det bortprioriterat i 

vardagssnurret på något vis.” (Informant 3) 

 

Distriktssköterskor önskade att arbeta mer i preventivt syfte och de ansåg att de skulle 

ha mycket att vinna på ett sådant arbete. Men de saknade stöd och verktyg för hur det 

arbetet skulle utformas. 

 

“Jag har tänkt på det många gånger, när man gick distriktssköterskeutbildningen så var 

det ju väldigt fokuserat på förebyggande hälsoarbete...men verkligheten ser ju inte 

riktigt ut så, i alla fall inte i hemsjukvården.” (Informant 5) 

 

“Det här med förebyggande, det har vi ju efterlyst i alla år...att man skulle vilja jobba 

mer med, men vi kommer ju aldrig dit.” (Informant 7) 

 

Distriktssköterskor ansåg att främja fysisk aktivitet var viktigt både för att förebygga 

samt behandla sjukdom. De uttryckte att de önskade utbildning samt en bättre dialog 

med kollegor kring fysisk aktivitet för att utvecklas och kunna förbättra sitt arbete.  
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Faktorer som påverkar distriktssköterskans arbete 

Vårdtagarens kapacitet 
Distriktssköterskor ansåg att många äldre har en god fysisk förmåga och de flesta är 

positiva till någon form av fysisk aktivitet. De ansåg även att det finns stora möjligheter 

att utföra fysisk aktivitet även om vårdtagarna har olika funktionsnedsättningar. 

 

“Sen har jag en tant som är snart 100 år, hon blir 100 i december och hon är ju 

faktiskt...ja hon skulle visa mig hur hon kunde sträcka sig...så jag menar att en del är ju 

väldigt duktiga.” (Informant 7) 

 

De beskrev även hur många äldre har begränsningar och hur vårdtagare i 

hemsjukvården är sjukare idag än vad de varit tidigare. Sjukdom kan hindra vårdtagaren 

från att röra sig och många kan exempelvis ha medicinska hinder för att kunna utföra 

fysisk aktivitet. Många äldre blir också ensamma och isolerade vilket kan leda till att de 

rör sig mindre. 

 

“Många blir ju väldigt ensamma...de kommer så upp i åren och kan lätt bli isolerade, 

där tror jag att man skulle kunna hitta mera att göra…” (Informant 4) 

 

Andra faktorer som påverkade vårdtagarna att utföra fysisk aktivitet ansågs vara att de 

har nedsatt ork för att de är gamla. Det ansågs även vara svårare att motivera äldre 

vårdtagare än yngre och det upplevdes som att äldre behöver mera uppmuntran och 

anpassning. 

 

“Vi har ju många som är i 90-års-åldern här. Och då, det är svårare att motivera dem, 

tycker jag, jämfört med dem som är yngre. Men man motiverar ju ändå...det är ju det 

enda vi kan göra, att försöka ändå...för man vet ju att det är bra för dem.”(Informant 1) 

 

Det största problemet som kunde uppstå var när vårdtagarna inte ville röra sig. Ibland 

mötte distriktssköterskor dem som tyckte att de hade gjort sitt i livet och det blev då 

svårt att motivera dem då de inte kunde gå över vårdtagarens egna vilja. 

Distriktssköterskorna upplevde det som en utmaning att arbeta med fysisk aktivitet när 

motivationen var låg hos vårdtagaren. 
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“...vi har ju liksom inte fria händer att göra precis vad som helst...och skulle man göra 

det då skulle man ju oftast gå över deras egen bestämmanderätt. “ (Informant 4) 

Distriktssköterskans inställning 
Ibland var distriktssköterskor fokuserade på en medicinsk uppgift som en provtagning 

eller en såromläggning och det fanns inte tid för att främja fysisk aktivitet. Men de 

menade även att de gör många insatser som sker av bara farten. Detta kan vara 

exempelvis rådgivning. De upplevde att de har en god möjlighet att nå ut till många 

samt att de har vårdtagarnas förtroende. De träffar alla nya patienter i hemsjukvården 

och genom att ta anamnes och status kan de bedöma fysisk kapacitet och planera 

åtgärder. Det ger dem möjlighet att arbeta med fysisk aktivitet genom att informera, ge 

råd, initiera åtgärder samt hjälpa vårdtagare att få det stöd och den hjälp de behöver. 

“Vi slipper ju fram överallt, vi bygger ju upp ett väldigt bra förhållande till våra 

kunder. Så jag känner att så sett har vi ju ...vi har ju förtroende” (Informant 1) 

 

De menade att det finns stora möjligheter att arbeta hälsofrämjande med fysisk aktivitet 

men att de hela tiden kan utvecklas och bli bättre. Det hälsofrämjande arbetet bygger 

ofta på egna initiativ från distriktssköterskan. 

 

“Ja, ha lite manualer så att det blir lite likartat för annars är det lätt till att det beror 

på intresset hos sköterskan, den enskilda.” (Informant 3) 

Yttre faktorer 
Det framkom flera yttre faktorer som påverkar distriktssköterskors möjlighet att arbeta 

med att främja fysisk aktivitet. Resursbrist i form av begränsningar i tid och ekonomi 

nämndes, samt upplevelsen att vara för få på arbetsplatsen. Ett flertal påtalade rädsla för 

att en höjd avgift för hemtjänst ska medföra att vårdtagarna tackar nej till hjälp med 

fysisk aktivitet. 

 

“Jag var nyss på hembesök hos en farbror som är jättebekymrad hur han ska klara av 

det här med höjda hemtjänstavgifter och då blir det ju automatiskt att man drar in på 

sånt här…” (Informant 5) 

 

Många ansvarsområden samt ett pressat schema med många hembesök gör ofta att 

främjande av fysisk aktivitet framförallt i preventivt syfte prioriteras bort. 
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“Vi har ju inte jobbat så mycket med fysisk aktivitet, det är ju så mycket annat som vi 

håller på med”. (Informant 7) 

 

Vårdtagarnas ålder och fysiska förmåga gör att de fysiska aktiviteterna många gånger är 

begränsade till att ske i vårdtagarnas hem, vilket beskrevs som ett hinder. Faktorer i 

hemmiljön såsom utrymme och tillgång till olika hjälpmedel kan göra genomförandet 

av rörelse svårt även om viljan finns. 

 

“ Ja men det kanske är mycket trappor som kan förhindra, svårigheter att ta sig ut, 

även med hjälpmedel...det kan ju finnas ramper och så… men det är i alla fall 

extrahinder… å kanske lite trångbodd, att det inte finns så mycket utrymme i lägenheten 

att röra sig på…smidigt “. (Informant 2) 

 

Att distriktssköterskorna själva inte kunde ta beslut om att en vårdtagare ska ha insatser 

för att få hjälp med fysisk aktivitet sågs som ett potentiellt hinder men de såg det inte 

som något problem i dagsläget. 

 

“Så jag tycker egentligen att vi kan göra väldigt mycket, det enda, vi får ju inte lov att 

göra ett HSL beslut på att de ska få komma ut”. (Informant 1) 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att främja 

fysisk aktivitet hos äldre i hemsjukvård. Resultatet visar att distriktssköterskor ser stora 

vinster med att arbeta hälsofrämjande och de anser att det ingår i deras arbetsuppgifter. 

De bidrar till ökad fysisk aktivitet hos äldre främst genom att motivera vårdtagare till 

rörelse och genom att främja aktivitet i vardagen. Samarbete med andra yrkesgrupper 

ses som en betydelsefull tillgång. Vårdtagarens kapacitet, distriktssköterskans egna 

inställning samt organisatoriska faktorer är delar som påverkar arbetet. För att kunna 

utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet så finns behov av utbildning och 

riktlinjer för att kunna ge en likvärdig vård till alla.   
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Fler studier har i likhet med den här intervjustudien kommit fram till att främja fysisk 

aktivitet är något som distriktssköterskor gör och som de har vilja och möjligheter att 

arbeta med (Douglas, et al., 2005; Goodman, Davies, Dinan, See Tai & Iliffe, 2011). 

 

En stor del av distriktssköterskornas arbete gick ut på att samtala med vårdtagarna om 

fysisk aktivitet och anpassa insatser efter vårdtagarens behov och kapacitet. Det kan 

jämföras med Orems tankar om att komplettera egenvårdsbrister hos vårdtagarna med 

att bland annat stödja, ge råd och undervisa. Orem menar att sjuksköterskan kan välja att 

kombinera bland de här metoderna beroende på sin bedömning av vad vårdtagaren 

behöver (Orem, 1995, s. 14-20). I en litteraturstudie av Neidrick, Fick och Loeb (2012) 

så framkom att samtal och muntliga råd från personal på en vårdcentral gav en ökning 

av fysisk aktivitet bland äldre vårdtagare. Det ansågs viktigt att se till varje vårdtagares 

förmåga och anpassa råd och information därefter.  

 

Samtalet är ett av distriktssköterskans främsta verktyg. Det går att använda på olika sätt, 

kan anpassas till varje individ och går att utföra i samband med andra arbetsuppgifter. 

Det är av stor vikt att distriktssköterskan har goda kunskaper inom kommunikation samt 

en medvetenhet om dess betydelse.    

 

Distriktssköterskorna beskrev hur fysisk aktivitet kan medföra vinster såsom social 

stimuli och att bibehålla självständighet längre. De uttryckte även att ålderdom ofta 

innebar ensamhet och isolering. Enligt Nilsson, Nilsson, Räftegård Färggren och 

Åkeson (2009) leder fysisk aktivitet hos äldre bland annat till att välbefinnandet ökar, 

den sociala gemenskapen främjas samt att sömnkvaliteten förbättras. I en studie av 

Kirkevold, Moyle, Wilkinson, Meyer och Hauge (2013) framkom att förlust av fysisk 

styrka samt sociala nätverk kan leda till att äldre känner sig ensamma. Genom att hålla 

sig fysisk aktiv är det lättare att upprätthålla ett socialt nätverk och på så sätt hantera 

ensamhet bättre.    

 

Det är en utmaning för distriktssköterskan att nå de äldre som känner sig ensamma och 

som är inaktiva. De som är svårast att nå och motivera är ofta de som behöver insatsen 

mest. Genom att inte ge upp utan försöka hitta nya vägar och möjligheter så kan 

distriktssköterskan bidra till ett ökat välbefinnande hos dessa vårdtagare.   
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En stor del av distriktssköterskornas arbete handlar om fallskador. Fysisk aktivitet sågs 

som en stor del i det fallförebyggande arbetet. Det är i överensstämmelse med Agahi, 

Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) som skriver att äldre ibland slutar med fysisk 

aktivitet på grund av rädsla för att skada sig, vilket istället leder till en begränsad 

livssituation och försvagar den fysiska förmågan. Men även om ökad rörelse kan 

medföra risk för fall så är fördelarna med fysisk aktivitet klart övervägande. De skriver 

vidare att orsaker till fallolyckor finns hos individen och omgivningen och 

distriktssköterskan kan stötta genom att initiera skadeförebyggande åtgärder i hemmet. 

Enligt Skog (2013) skall bedömning för ökad fallrisk göras samt lämpliga åtgärder 

sättas in på alla vårdtagare över 65 år.  

 

Distriktssköterskor gör olika riskbedömningar på äldre patienter som innefattar risk för 

fall samt risk för undernäring och liggsår. Men det finns i dagsläget inget uttalat 

instrument där risk för stillasittande mäts. Eftersom forskning visar på negativa 

konsekvenser av inaktivitet så vore det önskvärt att kunna integrera detta i befintliga 

instrument för riskbedömning. 

 

Samarbete mellan olika yrkesgrupper visade sig ha stor betydelse för arbetet med att 

främja fysisk aktivitet. I en finsk studie som undersökte multiprofessionellt samarbete i 

hälsofrämjande syfte hos äldre i hemsjukvård framkom att de äldre upplevde att 

samarbetet mellan de olika professionerna gav dem stöd både fysiskt, psykiskt och 

socialt (Eloranta, Arve & Routasalo, 2008). Anhöriga sågs som ett stöd men även som 

en begränsning när det gällde distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete. Ett liknande 

resultat har Benzein, Johandsson och Saveman (2004) funnit när de undersökt 

distriktssköterskors uppfattning om familjer i hemsjukvård. Familjen kunde ses som en 

resurs både praktiskt och emotionellt men familjen kunde även ses som en belastning 

när de var krävande, begärde orimliga saker eller ignorerade råd från 

distriktssköterskan.    

 

Samarbete är särskilt viktigt när det gäller äldre vårdtagare med sviktande 

egenvårdsförmåga. Genom att arbeta tillsammans i team med andra yrkeskategorier så 

ges en större möjlighet att se vårdtagaren och dennes situation i ett helhetsperspektiv. 

Anhöriga skulle kunna involveras mer i hälsofrämjande arbete men det kräver då att 
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både vårdtagare, anhörig och distriktssköterskan har en överensstämmande åsikt kring 

åtgärder och mål annars kan samarbetet bli problematiskt. 

 

För att kunna förbättra sitt arbete kring fysisk aktivitet önskade distriktssköterskorna 

utbildning. Enligt Goodman, et al. (2011) ansåg många distriktssköterskor att de 

saknade rätt utbildning för att arbeta med rådgivning om fysisk aktivitet hos äldre. De 

kände sig trygga i att ge råd till stillasittande äldre som inte hade några särskilda 

hälsoproblem men inte till dem som hade medicinska problem. Orsaker till att 

sjuksköterskor inte gav råd om fysisk aktivitet var enligt Douglas et al. (2006) att de 

inte hade tillgång till utbildningsmaterial, inte trodde sig ha tillräcklig kunskap och 

upplevelsen av att patienterna inte skulle följa råden. 

 

Distriktssköterskorna i den aktuella studien hade en vilja att arbeta mer hälsofrämjande 

men saknade arbetsformer för att göra detta. Goodman et al. (2011) anser att det finns 

ett behov av att utveckla mer strategiska tillvägagångssätt som kan optimera möjligheter 

och intresse hos distriktssköterskor att arbeta hälsofrämjande bland äldre. Markle-Reid, 

Browne och Gafni, (2011) menar att distriktssköterskor kan bidra till ökat 

välbefinnande hos vårdtagarna genom att i hemsjukvård arbeta strukturerat och 

patientcentrerat med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.   

 

Distriktssköterskorna i denna studie påtalade att preventivt och hälsofrämjande arbete är 

något som ingår i utbildningen till distriktssköterska. Men i arbetet inom hemsjukvård 

är det inte något som prioriteras och uppmärksammas. För att ett hälsofrämjande arbete 

ska kunna etableras krävs att personal får fortsatt utbildning i hur de ska planera och 

utföra arbetet. Stöd från organisationen är en förutsättning för att hälsofrämjande arbete 

ska kunna genomföras.  

 

Distriktssköterskorna beskrev att vårdtagarna på grund av hög ålder och sjukdom hade 

många begränsningar för att utföra fysisk aktivitet, vissa äldre ansåg att de hade gjort 

sitt. Agahi, Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) menar att det aldrig är för sent att 

börja träna och få positiva hälsoeffekter av en ökad aktivitetsnivå. De menar vidare att 

många äldre själva har negativa förväntningar beträffande åldrandet och en föreställning 

om att man har gjort sitt och ska vila på äldre dagar. Det finns ett behov av information 

om normalt åldrande och hur äldre kan påverka sin situation genom en aktiv livsstil. 
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Distriktssköterskorna använde inga särskilda metoder och de uttryckte att den största 

utmaningen var att försöka motivera de vårdtagare som inte ville röra sig. De ville 

uppmuntra till fysisk aktivitet men samtidigt upplevde de ett etiskt dilemma när de inte 

ville gå över vårdtagarens självbestämmanderätt.  

Enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ska distriktssköterskans arbete 

bygga på ett etiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat respekt för vårdtagarens 

unikhet, integritet och autonomi i alla olika situationer och miljöer. Brown et al. (2015) 

menar att uppgiften att få de riktigt gamla att öka sin fysiska aktivitet är mer komplex 

än för den övriga befolkningen. Enligt Eloranta, Routasalo och Arve (2008) är det 

viktigt för äldre att få ta beslut kring sitt eget liv utan att påverkas av utomstående.  

I en studie med syftet att beskriva hur vårdtagare i primärvård upplever samtal kring 

livsstil baserat på motiverande samtal (MI), framkom att denna metod uppfattades som 

positiv när den gav vårdtagarna chans att själva fatta beslut kring den egna hälsan. 

Metoden bygger på förtroende och tillit till distriktssköterskan och det ger vårdtagaren 

en känsla av välbefinnande och en vilja att göra en förändring (Brobeck, Odencrants, 

Bergh & Hildingh, 2014).   

 

Det är en balansgång för distriktssköterskan att främja fysisk aktivitet samtidigt som 

vårdtagaren själv måste få bestämma över sin egen tillvaro. Det är av stor vikt att vara 

lyhörd inför varje individ och inte låta egna värderingar ta över. Distriktssköterskan kan 

ge råd och information samt försöka uppmuntra till aktivitet men för att få ett gott 

resultat krävs även att vårdtagaren är delaktig i besluten. Det kan underlätta för 

distriktssköterskan om det finns en struktur som exempelvis en samtalsmetod att arbeta 

efter vid mer komplexa situationer.  

 

Frånvaron av riktlinjer för sitt hälsofrämjande arbete upplevdes som en risk för att 

arbetet skulle vara beroende av distriktssköterskans personliga intresse. Att personligt 

intresse påverkar styrks av Ribera, McKenna och Riddoch (2005), som kommit fram till 

att läkare och sjuksköterskor som själva var fysiskt aktiva ansåg att arbetet med att 

främja fysisk aktivitet var viktigare och arbetade oftare med det än kollegor som inte 

rörde på sig lika mycket. 

Enligt SFS 1982:763, 2§ så är målet för hälso- och sjukvård en god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Om det egna intresset hos distriktssköterskan styr det 

hälsofrämjande arbetet så finns risk för att det inte sker på lika villkor för alla. Orem 
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(1996, s. 247) menar att sjuksköterskans förmåga att utföra omvårdnad är beroende av 

den egna inställningen.   

 

Den här studien visade att begränsningar i tid, ekonomi och personaltäthet påverkar 

arbetet med att främja fysisk aktivitet. Detta styrks av en studie som pekade på att 

distriktssköterskor trots en känsla av starkt stöd för att arbeta med att främja fysisk 

aktivitet, påverkades av organisatoriska begränsningar och personalbrist (Goodman et 

al., 2011). Även brist på tid var en orsak till att sjuksköterskor inte gav råd om fysisk 

aktivitet (Douglas et al., 2006, Goodman et al., 2011).  

 

Det framkom att faktorer i hemmiljön och omgivningen påverkar vårdtagarnas 

möjlighet att utföra fysisk aktivitet. Ett liknande resultat framkom i en studie av Moran, 

et al. (2014) där syftet var att undersöka hur omgivningen påverkade äldre att utföra 

fysisk aktivitet. Det visade sig att tillgång till lämplig väg att promenera på utan 

höjdskillnader samt räcken vid trappor och liknande hjälpmedel hade stor betydelse för 

att äldre skulle komma ut och röra sig. Även faktorer som snö och halka hade inverkan 

på äldres möjlighet att utföra fysisk aktivitet.  

 

Distriktssköterskan bör alltid sträva efter att ha en helhetssyn och därmed vara 

medveten om hur omgivningen påverkar vårdtagaren. Åtgärder som exempelvis att 

förmedla kontakt med arbetsterapeut för att få hjälpmedel kan ge vårdtagaren större 

möjlighet. Genom att ha en blick för alla faktorer som påverkar vårdtagarens 

förutsättningar att utföra fysisk aktivitet kan distriktssköterskan vara ett stöd i större 

utsträckning.  

 

Att distriktssköterskors hälsofrämjande arbete i hemsjukvården sker i “det dolda”, 

integrerat med andra arbetsuppgifter kan vara en orsak till att det inte finns så mycket 

litteratur och forskning som beskriver ämnet. Det som inte syns finns inte och det som 

inte finns har svårt att utvecklas. Det leder även till att varken tid eller pengar finns 

avsatt till att utföra detta arbete. Runciman et al. (2005) har i sin intervjustudie kommit 

fram till att distriktssköterskors hälsofrämjande arbete behöver bli mer synligt, de menar 

att detta ska göras genom att hela tiden revidera och utvärdera arbetet, genom att aktivt 

involvera de äldre samt att lyfta ämnet mer i utbildningen. 
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De arbetssätt som finns utarbetade för att främja fysisk aktivitet, exempelvis rådgivning 

och information är främst lämpade för individer som fortfarande är självständiga i sin 

egenvård. Då Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2§) säger att vården skall 

prioriteras till dem som har störst behov kan det tyckas att arbete med att främja fysisk 

aktivitet hos äldre med egenvårdsbrister skall ges hög prioritet. Detta borde beaktas av 

politiker och ledare inom hälso- och sjukvård när resurser ska fördelas och exempelvis 

hemtjänstinsatser ska prissättas. 

Konklusion 
Distriktssköterskor har en vilja att arbeta hälsofrämjande med fysisk aktivitet hos äldre 

och de integrerar det i sina andra arbetsuppgifter i den mån de har möjlighet. För att 

utveckla området behövs mer kunskap inom ämnet samt ett strukturerat arbetssätt. En 

tydligare struktur kan göra arbetet mer synligt samt belysa distriktssköterskans uppdrag 

i folkhälsoarbetet.   

Metoddiskussion 
Val av design, metod för datainsamling och analys upplevs ha varit relevanta till 

studiens syfte. Intentionen har varit att så tydligt som möjligt beskriva hur 

tillvägagångssättet varit för att resultatet ska bli tillförlitligt. Trovärdighet inom 

kvalitativ forskning handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) bland annat om hur 

väl data och analys stämmer överens med vad som avsågs att studera. Polit och Beck 

(2012, s. 724) menar att trovärdigheten är ett kriterium för att utvärdera hur pålitligt 

resultatet är. 

 

Innan arbetet påbörjades fanns en diskussion kring den egna förförståelsen inom ämnet. 

Ingen av författarna har stor erfarenhet av arbete inom hemsjukvård vilket gjorde det 

lättare att ha ett förutsättningslöst förhållningssätt. Enligt Polit och Beck (2012, s. 495) 

bör egna tankar och intressen identifieras kring ämnet som ska undersökas så att det inte 

påverkar möjligheten att vara neutral.  

 

Intervjudeltagarna kontaktades via telefon och alla utom en tackade ja till att delta. Att 

flertalet ville vara med kan bero på att det kan vara svårt att säga nej på en direkt fråga. 

Alternativet att skicka ut skriftliga förfrågningar övervägdes men förkastades då det 

bedömdes kräva mer tid och att det skulle innebära en risk för att det var de som var 

mest intresserade av frågan som ville delta. Ingen av deltagarna var kända för dem som 



22 
 

intervjuade sedan tidigare, vilket gjorde att personliga relationer inte påverkade 

insamlingen av material.  

 

Studien utfördes inom en begränsad tidsram vilket kan ses som en svaghet då det 

påverkade möjligheter att göra fler intervjuer. Resultatet som nu grundar sig på sju 

intervjuer kunde ha blivit ett annat om antalet intervjuer varit fler. Dock upplevdes det 

som de data som framkom började upprepa sig i de sista intervjuerna och därför 

bedömdes sju vara ett tillräckligt antal.  

 

Alla distriktssköterskorna i studien var verksamma i samma kommun, vilket kan ses 

som en begränsning och risk för bias. Resultatet hade troligen påverkats om fler 

kommuner varit representerade då arbetet med att främja fysisk aktivitet kan se olika ut 

och prioriteras annorlunda i andra kommuner. Polit och Beck (2012, s. 476) menar att 

bias är faktorer som förvränger sanningen och det förekommer till viss del i alla studier. 

Det är författarens uppgift att reducera eller kontrollera dem om inte annat att vara 

medveten om att de existerar. En styrka måste dock ses att denna studie inkluderar 

distriktssköterskor som representerar båda könen, hemsjukvård i både stad och 

landsbygd samt hemsjukvård i både kommunal och privat regi. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 745, 525) handlar överförbarhet i kvalitativa studier om hur resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer. De menar att forskaren ska tillhandahålla 

detaljer så att läsaren kan avgöra om det som framkommit går att överföra till andra 

sammanhang.  

 

Under analysförfarandet fanns en öppenhet för olika infallsvinkar vilket har gjort att 

olika sorters information har kunnat framträda. Tillbakablickar har hela tiden gjorts i 

materialet för att minska risk för feltolkning. Koderna skrevs på lappar innan de 

sorterades in i kategorier och underkategorier vilket gav en bra överblick av materialet 

samt minskade risken för att något skulle förbises. Graneheim och Lundman (2004) 

framhäver värdet av att hitta lämpliga meningsenheter och att dessa varken är för långa 

eller för korta. För att visa hur meningsenheterna i denna studie har bearbetats bifogas 

en tabell med exempel (bilaga 3). Trots att en öppenhet för olika perspektiv har funnits 

så finns det inga garantier för att all information har identifierats eller att den inte 

färgats av författarnas inställning. Genom att låta studiekamrater samt handledare göra 

inblickar i analysförfarandet så kunde trovärdigheten ökas.  
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En vilja att arbeta hälsofrämjande 
Orems omvårdnadsteori passar väl in i det hälsofrämjande arbetet. Orem fokuserar på 

möjligheter hos både vårdtagaren och vårdgivaren och målet är att varje individ ska 

klara sina dagliga aktiviteter och uppnå välbefinnande. Detta stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie då det framkom att distriktssköterskor arbetar hälsofrämjande 

för att öka självständighet och livskvalitet hos äldre individer. 

Distriktssköterskor var positiva till att delta i en studie om hälsofrämjande arbete. 

Genomgående under intervjuerna så ansåg de till en början att området hörde till deras 

arbete men till stor del var sjukgymnastens ansvar. Men efter att ha samtalat kring 

ämnet väcktes tankar hos distriktssköterskorna och de insåg att de ofta arbetar 

hälsofrämjande genom insatser som de inte alltid tänker på. Efter intervjuerna påtalade 

ett flertal att de kände sig inspirerade till att arbeta med detta. Under arbetets gång växte 

ett tema fram som pekar på att arbete kring fysisk aktivitet är positivt. Det finns en vilja 

att arbeta hälsofrämjande bland distriktssköterskor och trots att arbetet behöver 

förbättras så finns en önskan att lyfta fram detta område vilket kan ses som lovande 

inför framtiden.   

Klinisk implikation och vidare forskning 
Arbetet med studien har gett upphov till nya frågor. Det har medfört reflektion kring hur 

utveckling och synliggörande av distriktssköterskors hälsofrämjande arbete i 

hemsjukvård kan göras. För att arbeta vidare med frågan skulle det vara intressant att 

undersöka området från vårdtagarnas perspektiv. Det skulle även vara av intresse att 

arbeta vidare med att utforma och testa ett verktyg som distriktssköterskor kan använda 

i arbetet med att främja fysisk aktivitet och motverka stillasittande.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Hur många år har du i yrket? 
 
Hur stor del av dina patienter är äldre ( >65 år) ? 
 
 
Hur tänker du, är att främja fysisk aktivitet ett område som ingår i ditt arbete? 
 
Kan du berätta för oss hur du arbetar för att främja fysisk aktivitet och motverka 
stillasittande hos dina äldre patienter? 
 

Områden som skall tas upp under intervjun: 
Hinder/ möjligheter? 
Samarbete med andra? 
Eventuella metoder? Uppföljning? 
 
Vad skulle du behöva för att kunna arbeta mer med att främja fysisk aktivitet och 
motverka stillasittande hos dina äldre patienter? 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Exempel på uppföljande frågefraser: 
Berätta mer… 
Hur tänker du? 
Kan du ge något exempel? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Exempel ur analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

 

”…det är väl det 
här att man 
försöker att 
uppmuntra de här 
vardagsnära 
aktiviteterna och 
att man försöker 
göra det 
realistiskt så att 
det blir något som 
de kan 
uppnå...alltså mål 
som är 
realistiska.”           

 
Uppmuntra till 
vardagsnära 
aktiviteter och 
göra det realistiskt 
så det blir något 
som de kan uppnå 
 
 

 
Uppmuntra till 
fysisk aktivitet 
i vardagen 
som är 
realistisk i 
förhållande till 
kapacitet 
 
 

 
Omvårdnadsåtgärder 
 
 

 

”För det är ju det 
här med 
välmående, det är 
ju en massa 
komponenter som 
följer med det här, 
de får bättre 
nattsömn…” 

 
Det här med 
välmående, 
många 
komponenter 
följer med det 

 
Genom fysisk 
aktivitet mår 
patienten 
bättre på 
många plan 

 
Incitament 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Insatser som 
motiverar till  

fysisk aktivitet 

 

”Hinder är ju att 
de orkar många 
gånger inte. De 
blir ju äldre och 
äldre de vi 
hjälper...” 

 
De orkar inte för 
att de blir äldre 
och äldre 

 
Vårdtagarna 
orkar inte för 
de är gamla 

 
Vårdtagarens 
kapacitet 

 

”Tiden gör ju att 
man inriktar sig ju 
kanske...den mesta 
tiden till...vad ska 
jag säga...det 
sjuka..runt det och 
kanske inte så 
mycket tid med 
just det här 
förebyggande.” 

 
Den mesta tiden 
går till det sjuka, 
finns inte så 
mycket tid till 
förebyggande 
arbete 

 
Arbetar inte 
förebyggande 
på grund av 
tidsbrist 

 
Yttre faktorer 

 
 

 
 

 
 

Faktorer  
som påverkar 

distriktssköterskans 
arbete 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: Informationsbrev och samtycke 

 

Östersund 150904 

I dagens samhälle är vi mer stillasittande än tidigare vilket kan leda till flera olika hälsorisker. 
Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet kan motverka vanliga folksjukdomar och ge 
bättre livskvalitet.  

Distriktssköterskan har en viktig uppgift när det gäller att arbeta sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande. Genom att sträva efter ökad fysisk aktivitet hos patienter så kan hon bidra till 
god hälsa och välmående.  

Vi är två studenter vid specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktssköterska på Avdelningen 
för omvårdnad, Mittuniversitetet, Östersund. I vårt avslutande examensarbete har vi för avsikt 
att göra en studie där syftet är att undersöka hur distriktssköterskor inom kommunal 
hemsjukvård arbetar med att främja fysisk aktivitet hos äldre. 

Vi vill med detta brev tillfråga dig som enhetschef om möjligheten att genomföra en 
intervjustudie inom din verksamhet. Vi undrar om du kan föreslå ett antal distriktssköterskor 
som kan tänkta sig att ingå i studien. Intervjuerna kommer att spelas in på band och beräknas ta 
ca 30 minuter. Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 39. 

Allt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Insamlat 
material kommer att skrivas ut som text och redovisas utan att identifiera namn på deltagare 
eller arbetsplats. Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och ni kommer 
att få möjlighet att ta del av den färdiga studien.          

För vidare information eller frågor om studien, kontakta oss gärna. Med vänliga hälsningar och 
förhoppning att få träffa några distriktssköterskor inom ditt område!   

Jag ger mitt samtycke till intervju med distriktssköterskor inom mitt område:  

 
……………………………………………………………………………………………
Datum, underskrift och namnförtydligande 
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0706523160 
mape9200@student.miun.se 
 
Marit Åberg 
0703636633 
malo0600@student.miun.se 
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Annika Karlström 
Universitetslektor 
010-1428539 
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