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ABSTRAKT 

Bakgrund: År 2003 beslutade riksdagen i Sverige om nationella mål för folkhälsan 

med det övergripande målet att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen”. De elva folkhälsomålen blev målstrukturen för 

folkhälsoarbetet. Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, beskriver att all 

vård och behandling inom hälso- och sjukvården ska utgå från ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektiv. Primärvården ses som en viktig grund för detta 

område med ansvar att ge individuella livsstilsråd men även för ett arbete med individer 

i patientgrupper. Distriktssköterskorna har en central roll i samhällets folkhälsoarbete 

med uppgift att arbeta hälsofrämjande och preventivt. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva distriktssköterskornas förutsättningar och hinder för 

att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom primärvården. 

Metod: Integrativ litteraturöversikt. Litteraturöversikten innefattar tio kvalitativa och 

två kvantitativa primärpublikationer som kvalitetsbedömts och sedan analyserades med 

innehållsanalys. Resultat: Ledningens stöd är viktigt för distriktssköterskans 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Likaså att tid finns avsatt samt att 

det finns tydliga riktlinjer och gemensamma mål för hur arbetet ska bedrivas. 

Distriktssköterskor har en vilja att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

men tidsbrist och brist på utbildning inom området gör att de tappar motivationen. 

Slutsats: Resultatet pekar på att det finns områden som går att förbättra inom 

primärvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Distriktssköterskorna 

anser att en viktig del av deras arbete är att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande men att förutsättningarna till detta inte finns. 

 

Nyckelord: gemensamma mål, ledning, omvårdnad, prevention, riktlinjer, stöd 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Background: In 2003, the parliament in Sweden decided on national targets for public 

health with the overall objective to "create social conditions for good health on equal 

terms for the entire population".The eleven public health objectives became the target 

structure for public health. Objective domain 6. Health-promoting health services: 

describes that all care and treatment in health care should be based on health 

promotion and disease prevention perspective. Primary care is seen as an important 

basis for this area of responsibility to give individual lifestyle advice but also work 

with individuals in groups of patients. District nurses have a central role in community 

health work with promoting health promotion and prevention. Aim: The aim of the 

literature review was to describe the community healthcare nurse's facilitators and 

barriers for conducting health promotion and disease prevention in primary care. 

Method: An integrative literature review. The literature review includes ten 

qualitative and two quantitative primary publications whose quality was critiziced and 

then analyzed with content analysis. Result: Management support is important for the 

community health nurse´s work with health promotion and disease prevention. 

Likewise, time should be reserved, clear guidelines and joint goals avaliable for their 

work. Community health nurses have a positive attitude to work with health 

promotion and disease prevention but lack of time and lack of skills development 

made them lose their motivation. Conclusion: The results indicate that there are areas 

that can be improved within the primary health care´s promotion and disease 

prevention. District nurses believe that an important part of their work is health 

promotion and disease prevention, but the conditions for this do not exist.  

Keywords: guidelines, joint goals, management, nursing, prevention, support 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Det är visserligen berömvärt att hjälpa sjuka att bli friska, 

men lika berömvärt att hjälpa de friska att bevara sin hälsa.” 

Hippokrates 400 f. Kr.
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INTRODUKTION 

Genom en hälsoinriktad hälso- och sjukvård kan nyinsjuknande, sjukligheten samt 

dödligheten i befolkningen minskas, det kan även ge individer ökad hälsorelaterad 

livskvalitet, bättre funktionsförmåga och större välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 

2011, s. 13). Befolkningens hälsoutveckling har stor betydelse för samhällsutvecklingen 

och påverkar behovet av hälso- och sjukvård i samhället. Medellivslängden ökar 

långsamt i Sverige och den främsta anledningen är den minskade dödligheten i hjärt- 

och kärlsjukdomar där färre insjuknar och avlider genom förbättrade levnadsvanor och 

bättre behandlingsmetoder. Även en höjd utbildningsnivå hos befolkningen anses vara 

en bidragande faktor till den ökade medellivslängden. Ytterligare faktorer som påverkar 

medellivslängden ses på samhällsnivå exempelvis boendemiljö och skolmiljö men 

också på individnivå utifrån individens val av levnadsvanor (Socialstyrelsen, 

Folkhälsomyndigheten & Sveriges kommuner och landsting, 2014, s.22-23). 

Distriktssköterskorna har en central roll i samhällets folkhälsoarbete med uppgift att 

arbeta hälsofrämjande och preventivt. Genom att ha ett salutogent och holistiskt synsätt 

kan distriktssköterskan möta dessa nya behov och ta tillvara på de resurser och 

möjligheter som varje individ har (Distriktssköterskeföreningen, u.å.). Patienter har 

svårt att acceptera att resurserna inom vården är begränsade och att prioriteringar gör att 

de som inte har ett akut behov av hälso- och sjukvård får stå tillbaka för patienter med 

större behov (Arvidsson, André, Borgquist, Lindström, & Carlsson, 2009).  

 

BAKGRUND 

Historik om folkhälsa 

Redan under antiken fann romarna att hälsan kunde förbättras samt att sjukdomar och 

spridning av smitta kunde begränsas genom tillgång till rent vatten och att hålla en god 

hygien (Axelsson, 2013, s. 34). Historiskt genomfördes i Sverige de första 

hälsovårdande åtgärderna i början av 1800-talet och de var främst inriktade mot de 

epidemier som härjade. Kring år 1820 började olika ohälsosamma förhållanden 

kopplade till folkets hälsa uppmärksammas i samhället, bl. a. inom renhållning och 

livsmedelshantering. När koleraepidemin drog fram i Sverige 1834 fick de 

hälsovårdande åtgärderna ytterligare betydelse (Hogstedt et al., 2005, s. 24-26). Under 

1940 och -50-talet var distriktssköterskans viktigaste arbetsuppgifter att arbeta 

förebyggande med mödra- och barnhälsovård, hemsök för inspektion av bostäder och 
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hemförhållanden samt med skolhälsovård och tuberkulosvård. Det här folkhälsoarbetet 

gav resultat och det minskade framför allt dödligheten bland spädbarn (Wendt, 1994, s. 

107-109). Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens hälsotillstånd, begreppet tar 

hänsyn till hälsonivån och fördelningen av hälsa i befolkningen (Socialstyrelsen et al., 

2014, s. 17). 

Hälso- och sjukvårdens organisation, riktlinjer och folkhälsomål 

Riksdagen i Sverige gjorde ett genomtänkt vägval år 2003 och beslutade om nationella 

mål för folkhälsan. Det övergripande målet för folkhälsan blev ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och elva 

folkhälsomålen utgör strukturen för folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet fokuserade på de 

samhällsfaktorer som inverkar på folkhälsan. Riksdagen beslutade 2008 om en förnyad 

folkhälsopolitik med tyngdpunkt på människans behov av integritet och valfrihet i 

folkhälsoarbetet. Arbetet skulle byggas på sambandet mellan individens förutsättningar 

och deras villkor för hälsa, fokus här skulle läggas på förebyggande hälsoarbete. 

Folkhälsomålen bibehölls men med vissa förtydliganden (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Det 6:e folkhälsomålet, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, beskriver att all vård och 

behandling inom hälso- och sjukvården ska utgå från ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 8-10). De politiska 

målen verkställs, efter beställning från nationell nivå, av regioner/landsting på regional 

och lokal nivå (Hallin & Siverbo, 2003, s. 64). Lindberg och Wilhelmsson (2007) 

beskriver att de flesta landstingen i Sverige har dokumenterade lokala folkhälsomål 

vilka utgår från de nationella folkhälsomålen. Primärvården ses som viktig part i 

uppfyllande av de lokala folkhälsomålen med ansvar att ge individuella livsstilsråd men 

även för ett arbete med individer i patientgrupper (Lindberg & Wilhelmsson, 2007). 

Förbättring av befolkningens hälsa är dock hela samhällets ansvar och kan inte endast 

läggas på hälso- och sjukvården (Rönnberg, 2011, s. 64-68; World Health Organization, 

u.å.b). Den största vinsten, som innebär minst lidande för patienten och stor ekonomisk 

vinst för samhället är förebyggande av sjukdom (Orth-Gomér, 2008, s. 14-15). 

Finansiering av hälso- och sjukvård är dock begränsad och det resulterar i att 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan uppfattas som lägre prioriterade 

trots att dessa insatser på sikt ses med effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar 

(Pinto, Molnar, Shankardass, O’Campo, & Bayoumi, 2015). 
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Socialstyrelsen har gett ut Nationella riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder 

vilka ska fungera som ett stöd så att hälso- och sjukvårdens resurser ska användas 

effektivt. De nationella riktlinjerna vänder sig i huvudsak till beslutsfattarna inom hälso- 

och sjukvården men är även av betydelse för hälso- och sjukvårdspersonal 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 11-12). 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa och hälsofrämjande arbete samt 

Ottawamanifestet 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa lyder ”Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity”. Definitionen beslutades vid WHO´s hälsokonferens i New York 1948 

(World Health Organization, u.å.a). Den första internationella konferensen för 

hälsofrämjande arbete hölls 1986 i Ottawa. Denna konferens genomfördes då folkhälsan 

börjat få mer och mer betydelse globalt. Fokus låg då i första hand på behoven i 

industriländerna men diskussionerna fördes även kring liknande problemställningar i 

andra regioner. Under denna konferens upprättades Ottawamanifestet med åtgärder för 

att uppnå hälsa för alla. Ottawamanifestet beskriver strategier för att uppnå hälsa: 

utveckla en hälsofrämjande politik, skapa miljöer som stödjer hälsa, stärka insatsen för 

hälsa i samhället, stärka människors personliga ansvar kring sin egen hälsa samt styra 

hälso- och sjukvården till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Omtänksamhet, 

helhetssyn, jämlikhet och ekologi var viktiga punkter vid utvecklande av strategierna för 

det hälsofrämjande arbetet (World Health Organization, u.å.b).  Strategierna från 

Ottawa-manifestet är väl förankrat i det hälsofrämjande arbetet inom Sveriges hälso- 

och sjukvård (Pettersson, 2007). 

Några av de lagar som styr hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete 

I Sverige finns det lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763), 1§, samt Patientlagen (PL, SFS 2014:821), 

5§, kap 1, ska arbetet inom hälso- och sjukvård avse “åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. Även 2c § i HSL ger tydliga 

direktiv att “Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa” (HSL, SFS 

1982: 763). Patienten har även rätt att få adekvat information om sitt hälsotillstånd, hur 
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sjukdom eller skada kan förebyggas samt vilka behandlingsalternativ som finns att välja 

mellan (PL, SFS 2014:821, kap 3, 1-2 §§).  

Preventionsarbetets olika fokus 

Hälsofrämjande insatser går ut på att ta till vara och stärka patientens egna resurser och 

hälsa genom ett patientfokuserat förhållningssätt. Det innebär att patienten ska ha ett 

inflytande över sin egen livssituation och inom hälsofrämjande sammanhang benämns 

detta ofta som empowerment (Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 8). Empowerment 

innebär att vårdrelationen ska vara byggd på respekt för patientens självbestämmande 

och med en grundinställning att patienten är självständig och klarar av att göra egna val 

(Hörnsten, 2013). Sjukdomsförebyggande arbete kan också kallas prevention. 

(Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 9). Primär prevention kallas insatser för att förhindra 

uppkomst av skada eller sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala problem 

(Rönnberg, 2011, s. 64-68; Socialstyrelsen, u.å.). Primär prevention på individnivå kan 

exempelvis vara vaccination eller att hjälpa en individ att sluta röka innan tobaksbruket 

orsakat sjukdom. På gruppnivå riktar sig den primärpreventiva insatsen på att få flera 

individer i grupp att sluta röka. Primärprevention på samhällsnivå innebär att rökning 

förbjuds på allmänna platser (Socialstyrelsen, u.å.). Sekundär prevention handlar om att 

tidigt identifiera sjukdom eller skada samt att förhindra en negativ utveckling av 

fysiska, psykiska och eller sociala problem och/eller förhindra ett återinsjuknande i 

tidigare sjukdom (Rönnberg, 2011, s. 64-68; Socialstyrelsen, u.å.). Sekundär prevention 

kan också vara på både individ- och gruppnivå. Exempel på sekundär prevention är 

screening genom mammografi och/eller gynekologisk cellprovtagning samt eventuella 

insatser för att förhindra att individen återinsjuknar (Socialstyrelsen, u.å.). Tertiär 

prevention innebär insatser för att förhindra att komplikationer uppkommer som följd av 

sjukdom eller skada (Rönnberg, 2011, s. 64-65), Socialstyrelsen (u.å.) rekommenderar 

dock att använda termen rehabilitering och behandling istället för tertiär prevention.  

 

Sjukdomsförebyggande arbete bör inriktas på att stödja patienten i dennes strävan efter 

förändring av ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

otillräcklig fysisk aktivitet och dåliga matvanor. Dessa är de fyra ohälsosamma 

levnadsvanor som ger störst risk för sjukdomar som exempelvis typ 2 diabetes, stroke, 

hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 64; 

Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 83; Socialstyrelsen, 2011, s. 12-13). Hälsofrämjande 
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och sjukdomsförebyggande insatser är svåra att särskilja från varandra. När man arbetar 

hälsofrämjande förebygger man även framtida sjukdomar och när man arbetar 

sjukdomsförebyggande så stärker man patientens hälsa (Tengland, 2010). Om 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kompletterar varandra samt om 

lämpliga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan erbjudas kan hälso- 

och sjukvården främja god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 18). Hälso- och 

sjukvården har exempelvis väl utvecklade insatser för vaccinering och 

läkemedelsbehandling men insatserna för att främja goda levnadsvanor är inte lika 

utvecklade (Folkhälsomyndigheten, 2011, s. 50; Socialstyrelsen, 2009, s. 233).  

Salutogent synsätt och patientens ”känsla av sammanhang” (KASAM) 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete kan baseras på ett salutogent synsätt 

som innebär att se och förstärka det friska hos människor istället för att fokusera på 

sjukdom (jmf. Antonovsky, 2005). Antonovsky nämner personerna som individer och 

inte patienter då han anser att en patient är en person ur sjukdoms synvinkel 

(Antonovsky, 2005, s. 57). Flera faktorer spelar in i rörelsen mellan friskt och sjukt hos 

individen och Antonovsky menar att det är en kombination av riskfaktorer (stressorer) 

och vår ”känsla av sammanhang” (KASAM) som är avgörande för var i rörelsen vi 

befinner oss (2005, s. 30-32). Begreppet KASAM är en sammansättning av tre olika 

delar och relationen mellan dessa; övergripande upplevelse av att det som händer i och 

omkring är förutsägbart och begripligt, att individen har de resurser som krävs av 

situationen samt att livet upplevs som meningsfullt. Begreppen brukar sammanfattas 

med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 42-46). Det 

salutogena synsättet fokuserar på problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) 

och KASAM. GMR handlar om faktorer som ger resurserna att bemästra hot och 

stressorer som vi utsätts för i våra liv, de kan också beskrivas som livserfarenheter som 

bygger upp vår KASAM. Socialt stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla är 

exempel på GMR. Dessa gör stressorer begripliga och hanterbara och verkar därför 

stärkande för KASAM genom att bygga upp erfarenheter hur stressorerna bäst hanteras. 

Vi utsätts hela tiden för krav och situationer med stress som vi måste hantera. 

Antonovsky nämner tre typer av stressorer: kroniska stressorer, viktiga livshändelser 

och dagsakuta förtretligheter (2005, s. 57-60). KASAM, stressorer och GMR går in i 

varandra och Antonovsky menar att de kan vara svåra att definiera var för sig (2005, s. 

47).  
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Patienters upplevelse av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Ohälsosamma levnadsvanor är djupt rotade i familj, samhälle, kultur och miljö och kan 

därför vara svåra att förändra trots att individen ofta har kunskap om hur ett 

hälsosammare leverne skulle kunna uppnås (Faskunger, 2013, s. 115-121). Patienter 

uttryckte att besöket hos distriktssköterskans livsstilsmottagning gav dem insikt i sina 

levnadsvanor vilket minskade patientens rädsla för att inte vara frisk. Primärvården 

sågs, av patienterna, som en säker och pålitlig källa gällande kunskap kring 

levnadsvanor (Nymberg & Drevenhorn, 2015). I de fall patienten upplevde 

distriktssköterskan som trovärdig i sin roll fann patienten det lättare att ta emot 

information och dela med sig av egna upplevelser och bekymmer under mötet med 

distriktssköterskan (Thomas, Bendtsen, & Krevers, 2014). Patienter uttryckte att de 

önskade en rak kommunikation med distriktssköterskan och ville ha ärliga svar på 

frågor de ställde även om svaret inte alltid var vad de ville höra. En personlig dialog 

med distriktssköterskan upplevde patienterna var av större värde än att de fick en 

broschyr med information om livsstil (Persson & Friberg, 2009).  Bristen på uppföljning 

efter det första besöket upplevde patienter som negativt och de upplevde även att det 

fanns brister i besökets planering och genomförande (Nymberg & Drevenhorn, 2015). 

Distriktssköterskans roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

Distriktssköterskor upplever att deras hälsofrämjande arbete har förändrats över tid. 

Från att ha varit ett arbete med fokus på att informera patienter om provsvar samt fakta 

om kost och träning har nu det förebyggande arbetets fokus hamnat på att tillsammans 

med patienten diskutera livsstilsfrågor eftersom patienterna blir allt mera medvetna om 

sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa (Hörnsten, Lindahl, Persson, & Edvardsson, 

2014). Distriktssköterskor anser att det är patientens ansvar att ta egna beslut kring sin 

livsstil och livsstilsrelaterade frågor men att distriktssköterskans arbete handlar om att 

informera, motivera och stödja patienten i dessa beslut (Jallinoja et al., 2007, Keleher & 

Parker, 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

För primärvården finns det underlag för ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete genom nationella riktlinjer, nationella folkhälsomål samt lokala folkhälsomål. 

Det är lagstadgat att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska bedrivas 

inom hälso- och sjukvården, samtidigt är det de som behöver vården mest som ska 
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prioriteras (jmf. HSL, SFS 1982:763). Det finns goda kunskaper i samhället, på 

individnivå och gruppnivå, kring de positiva effekter ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete ger. Genom att beskriva distriktssköterskornas syn på 

sina möjligheter att bedriva det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vill 

vi få en bild av vad som påverkar arbetet. Resultatet är viktigt för att visa vad som 

påverkar distriktssköterskornas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och 

med den kunskapen kunna bidra till utveckling inom detta område i primärvården.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva distriktssköterskornas förutsättningar och 

hinder för att bedriva hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande arbete inom 

primärvården.  

METOD  

Design 

Översikten genomfördes som en integrativ litteraturöversikt och baseras på såväl 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga primärpublikationer. Vid en integrativ design 

grupperas primärpublikationerna utifrån resultat och inte metod (Polit & Beck, 2012, s. 

673). Litteraturöversikten uppfördes efter en modell för litteraturöversikt enligt Polit 

och Beck (2012, s. 96). Modellen innebär en process i nio steg, se Figur 1. Steg 1 

”Formulera problem och syfte” kan ses beskrivet innan litteraturöversiktens metod 

(övriga steg finns beskrivet under respektive rubrik). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema för processen enligt Polit och Beck (2012, s. 96), fritt översatt. 
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Strategi för litteratursökning  

Sökorden för litteratursökningarna identifierades utifrån de informationsbärande 

uttrycken i litteraturöversiktens syfte (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 98). Sökorden 

användes sedan för sökning av primärpublikationer i databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycInfo samt SweMed+. Sökorden som användes för sökningar i respektive databas 

finns redovisade i Tabell 1. Inklusionskriterier för sökningarna var primärpublikationer 

skrivna på svenska eller engelska. Exklusionskriterier var primärpublikationer som inte 

svarade mot syftet samt de primärpublikationer som riktats mot specifika symtom eller 

diagnoser. Review-publikationer har exkluderats då de ej är primärpublikationer. 

Tabell 1. Översikt av sökord 
Sökord utifrån 

syfte 

PubMed 

(MeSH) 

Cinahl 

(Headings) 

SweMed+ 

(MeSH) 

PsycInfo 

(Thesaurus) 

 

Fritext 

Hälsofrämjande 

arbete 

”Health 

promotion” 

”Health 

promotion” 

”Health 

promotion” 

”Health 

promotion” 

”Health promotion” 

Distriktssköterska ”Community 
health nursing” 

Nurses 

”primary care 
nursing” 

”Community 
health nursing” 

”Community 
health nursing” 

Nurses 

”primary care 
nursing” 

 ”Community health 
nursing” 

Nurses 

District Nurs* 
”Primary care nurse” 

Vårdcentral ”Community 

health center” 

 

”Community 

health centers” 

 

  ”Community health 

centers” 

Primärvård ”primary care” ”primary health 

care” 

  ”primary care” 

”primary health care” 

Prevention  ”Preventive 
health care” 

  ”Preventive health care” 
Prevention* 

Sjuksköterskors 

syn/upplevelser/ 
attityder 

"Attitude/ 

nursing" 

”Nurse 

attitudes” 
 

"Attitude/nursing"  ”Nurse attitudes” 

”health personnel  
attitudes” 

Levnadsvanor ”life style” ”life style” ”life style” Lifestyle ”life style”  

lifestyle 

Sjukdoms-

förebyggande 

    ”disease prevention” 

Hinder     Barrier* 

Möjligheter/ 

förutsättningar 

    Possibilities 

Facilitator* 

Sverige     Swed* 

 

Sökning av primärpublikationer 

Sökning av primärpublikationer har skett enligt strategin som utarbetades under 

”Strategi för litteratursökning” i processen. Sökorden användes i olika kombinationer 

med AND för att kombinera olika sökord och/eller OR för att använda sökord med 

samma innebörd i en sökning (Polit & Beck, 2012, s. 99-100), se Tabell 2.  

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/psycinfo/thesaurus/browsepage/$N/queryTermField/false/false?accountid=12495
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Relevansbedömning 

Sökningarna resulterade i totalt 334 publikationer. Första urvalet av primärpublikationer 

gjordes i databasernas träfflistor. Detta urval gjordes enskilt utifrån titlarnas matchning 

mot litteraturöversiktens syfte. För primärpublikationerna, vars titlar matchade 

litteraturöversiktens syfte, lästes abstrakt och syfte. I nästa steg gjordes sedan 

gemensamt ett urval av primärpublikationer genom att författarna jämförde de 

primärpublikationer som ansågs relevanta mot litteraturöversiktens syfte (jmf. Statens 

beredskap för medicinsk utvärdering [SBU], 2013, s. 100-101). Detta urval resulterade i 

17 primärpublikationer, se Tabell 2. 

Läsning och urval av primärpublikationer 

Primärpublikationer som ansågs relevanta lästes i sin helhet, enskilt av båda författarna, 

för att få en övergripande förståelse om primärpublikationens innehåll. Efter gemensamt 

beslut av författarna valdes tio primärpublikationer ut för kvalitetsbedömning. Efter 

genomgång av referenslistor tillkom ytterligare två primärpublikationer. De sökningar 

som lett till inkluderade primärpublikationer resultat redovisas i Tabell 2. Dubbletter har 

endast redovisats en gång. Primärpublikationer som påträffats i referenslistor, och 

inkluderats i litteraturöversiktens resultat, finns redovisade som manuell sökning i 

Tabell 2. Sökningar som inte resulterat i inkluderade primärpublikationer redovisas ej. 
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Tabell 2. Sökning av och urvalsförfarande av primärpublikationer.  
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Relevans-

bedömning 

 

Läsning 

och 

urval  

 

Inkluderade primärpublikationer 

efter kvalitetsbedömning 

Författare (År) 

SweMed+ 
(m) = 

MeSH 

”Community 
health nursing” 

(m) AND 

"Health 
promotion” 

Svenska + 
engelska 

21 1 1 Eriksson, A.& Engström, M. (2015) 

Cinahl 

(MH)= 
Headings 

(MH “Health 

promotion”) 
AND (MH 

“Community 

Health Nursing”) 
AND swed* 

Svenska + 

engelska 
Peer reviewed 

12 3 3 Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, 

H. & Hildingh C.(2013) 
Jerdén, L., Hillervik, C. Hansson, 

A-C., Flacking, R. & Weinehall, L. 

(2006) 
Wilhelmsson, S., & Lindberg, S. 

(2009) 

Cinahl 
(MH)= 

Headings 

(MH “Nurse 
Attitudes”) AND 

(MH “Health 

Promotion”) 
AND (MH 

“Community 

Health Nursing”) 

Svenska + 
engelska 

Peer reviewed 

27 3 1 Irvine, F. (2007) 

PubMed 
(m)= 

MeSH 

”Health 
promotion” (m) 

AND Nurses (m) 

AND ”primary 
care” 

Svenska + 
engelska 

 

105 4 1 Gense, W.W., , van de Glind, I.M., 
Vischer, T.LS. & van Achterberg, 

T. (2013) 

PubMed 

(m)= 
MeSH 

”primary care 

nursing” (m) 
AND prevention 

Svenska + 

engelska 
 

35 1 1 Kardakis, T., Weinehall, L., Jerdén, 

L., Nyström, M.E. & Johansson H. 
(2013) 

PsycInfo 
(TH)= 

Thesaurus 

 

(TH ”health 
promotion”) 

AND 

(community 
health nurs*) 

AND (barrier* 

OR ”health 
personnel 

attitudes”) 

Svenska + 
engelska 

Peer reviewed 

134 5 3 Coverdale, G. (2010) 
Cohen, B. (2006)  

Aston, M., Meagher-Stewart,D., 

Edwards, E. & Young, L.M. (2009) 

   334 17 10 10 

Manuell 

sökning 

     Johansson, H., Stenlund, H., 

Lundström, L. & Weinehall, L. 

(2010a) 
Johansson, H., Weinwhall, L. & 

Emmelin, M. (2010b) 

Totalt      12 

 

Sammanfattning av primärpublikationer 

Efter genomläsning av primärpublikationerna sammanfattades de kortfattat på svenska 

utifrån typ av studie, syfte, deltagare och urval, datainsamling och analysmetod samt 

huvudfynd, se bilaga 1.  

Kvalitetsbedömning av primärpublikationer 

Kvalitetsbedömning av primärpublikationerna gjordes utifrån Willman, Stoltz, och 

Bahtsevani´s granskningsmallar (2011, s. 173-176) samt tillhörande frågor (2011, s. 

104-109), se bilaga 2 och 3. För att uppnå hög kvalitet krävdes att samtliga frågor i 

granskningsmallen besvarades med JA. För att medel kvalitet skulle uppnås fick endast 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/psycinfo/thesaurus/browsepage/$N/queryTermField/false/false?accountid=12495
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en fråga besvaras med NEJ och primärpublikationer där granskningsmallens frågor 

besvarades med fler än två NEJ bedömdes vara av låg kvalitet. De primärpublikationer 

som bedömts vara av medel samt hög kvalitet har inkluderats i litteraturöversiktens 

resultat. Samtliga primärpublikationer lästes och kvalitetsbedömdes, utifrån 

granskningsmallarna, först individuellt och sedan gemensamt av författarna. Genom 

diskussion kom författarna fram till en slutlig vetenskaplig kvalitetsbedömning av de 

primärpublikationerna, redovisas i bilaga 1.  

Analys av primärpublikationer 

Analysen har gjorts som en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) Primärpublikationerna lästes noggrant igenom för att få en fördjupad 

förståelse för primärpublikationernas innehåll. Därefter gjordes en grov indelning av 

relevant data från primärpublikationernas resultat i två domäner, hinder och 

förutsättningar, vilka bildades ur litteraturöversiktens syfte. I nästa steg extraherades 

data som svarade mot litteraturöversiktens syfte ur respektive domän. Kvalitativ data 

extraherades som meningsenheter och kvantitativ data extraherades som tabell och/eller 

siffror. Relevant data färgmarkerades utifrån domän och kopierades, på originalspråk, in 

i ett Word dokument och numrerades utifrån primärpublikation. För att undvika att 

innehållet i materialet förändrades översattes de engelska meningsenheterna så korrekt 

som möjligt av författarna gemensamt. De översatta meningsenheterna kondenserades 

för att kortfattat sammanfatta texten men ändå behålla innehållet.. Därefter kodades de 

kondenserade meningsenheterna och sorterades upp i sammanlagt åtta underkategorier 

utifrån gemensamma nämnare, dessa utgör resultatets underrubriker. Två 

huvudkategorier identifierades och dessa utgör resultatets huvudrubriker. Exempel på 

analysprocessen finns redovisat i bilaga 4. 

Etiska överväganden 

Primärpublikationer som inkluderades hade fått tillstånd från etisk kommitté alternativt 

att noggranna etiska överväganden gjorts. Detta innebär att deltagarna ska vara 

informerade om studien, att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas, att 

studiens arbetsmaterial är konfidentiellt och inte kommer att lämnas ut till obehöriga 

samt att det inte kommer att användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Alla relevanta resultat har redovisats med största respekt för primärpublikationens 
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innehåll och översättning av engelsk text har skett så ordagrant som möjligt (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 69-70).  

 

RESULTAT 

Resultatet består av en sammanställning av tolv vetenskapliga primärpublikationer, tio 

kvalitativa och två kvantitativa. Sju primärpublikationer är från Sverige, en från 

Nederländerna, två från Storbritannien samt två från Canada. Resultatet består av två 

huvudkategorier och åtta underkategorier.  

Förutsättningar för distriktssköterskans hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete 

I denna huvudkategori ingår underkategorierna: Ledningens stöd har betydelse för det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, Betydelsen av gemensamma mål 

och riktlinjer, Kunskap har betydelse för det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet samt Patientens relation till distriktssköterskan och vilja 

att ändra levnadsvanor. 

Ledningens stöd har betydelse för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet  

Stöd från hälsocentralens chef och dennes syn på och värdering av de hälsofrämjande 

målen var av betydelse men även stödet från ledning, politiker, tjänstemän och 

offentliga sektorn ansåg distriktssköterskorna vara viktigt för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete (Coverdale, 2010; Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & 

Johansson, 2015, Wilhelmsson & Lindberg, 2009).  

”Support from management included support from 

politicians, civil servants and the public sector. The head of 

the primary care centre was also mentioned as significant” 

(Wilhelmsson & Lindberg, 2009, p. 160). 

Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att det hälsofrämjande arbetet var väl 

förankrat både hos ledningen, hos dem själva samt hos kollegor (Brobeck, Odencrants, 

Bergh, & Hildingh, 2013).  

Betydelsen av gemensamma mål och riktlinjer 

Gemensamma mål och prioriteringar leder till bättre stöd och samarbete mellan de olika 

professionerna inom primärvården. Med ett gemensamt förhållningssätt mot patienterna 

stärks budskapet i det hälsofrämjande arbetet (Brobeck et al., 2013; Coverdale, 2010; 
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Geense, van de Glind, Visscher, & van Achterberg, 2013; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). För ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete inom primärvården upplevde 

distriktssköterskorna att det krävdes resurser såsom personal och ekonomi. Vidare 

behövdes struktur och riktlinjer i arbetet samt möjligheter till uppföljning av resultat. 

Distriktssköterskorna uppgav också att dokumenterade mål tillsammans med en 

långsiktig planering var en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt hälsofrämjande 

arbete. En annan förutsättning för ett hälsofrämjande arbete var att all personal på 

arbetsplatsen utgick utifrån gemensam problemprioritering (Wilhelmsson & Lindberg, 

2009).  

”Key factors in being succesful in health promotion were that the 

workplace had documented common goals, long-term planning and that all 

personnel gave priority to the same problems” (Wilhelmsson & Lindberg, 

2009,p. 159). 

 

Kunskap har betydelse för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

Distriktssköterskorna beskrev att de har goda kunskaper om insatser för att förebygga 

ohälsosamma levnadsvanor och inom hälsofrämjande arbete (Kardakis et al., 2013). 

Goda kunskaper om folkhälsan inom distriktssköterskans geografiska område var 

viktigt för arbetet, det innefattar kunskap om befolkningen på individnivå och gruppnivå 

i de olika samhällsklasserna (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Distriktssköterskorna 

ansåg att det var av stor betydelse att de hade den kunskap som behövdes för att kunna 

erbjuda patienter olika alternativ vid hälsofrämjande arbete (Irvine, 2007). Regelbunden 

utbildning var av vikt för att kunna bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Det 

gav uppdaterade kunskaper vilket i sin tur gjorde att distriktssköterskorna upplevde att 

deras färdigheter att bedöma och bemöta patienten utifrån dennes behov bibehölls. 

Utbildning gjorde också att distriktssköterskornas vilja att arbeta med hälsofrämjande 

arbete inte tog slut (Brobeck et al., 2013; Eriksson & Engström, 2015).  

”The DN´s emphasized that their work improved following every training 

session and that it was therefore essential that the training took place 

continuously” (Brobeck et al., 2013, p.377). 

 

Utbildning gav distriktssköterskorna ökad kompetens och det bidrog till ökad 

motivation hos distriktssköterskorna att arbeta hälsofrämjande. Utbildning i 

grundläggande hälsofrämjande frågor bidrog också till att distriktssköterskorna fick en 
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bekräftelse på att de gjorde ett bra hälsofrämjande arbete (Brobeck et al., 2013; 

Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Med utbildning i hälsofrämjande arbete kände sig 

distriktssköterskorna tryggare i sin roll och de svåra frågorna kring levnadsvanor kändes 

som en naturlig del i patientmöten (Brobeck et al., 2013). Distriktssköterskorna 

poängterade vikten av att inspirera och dela sin kunskap med kollegor för att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete med framgång (Coverdale, 2010; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009).  

Patientens relation till distriktssköterskan och vilja att ändra levnadsvanor 

För ett framgångsrikt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är det viktigt 

att relationen mellan distriktssköterskan och patienten är förtrolig och bygger på 

ömsesidig respekt för varandra och varandras kunskaper (Aston, Meagher-Stewart, 

Edwards, & Young, 2009). Patienter som var motiverade att göra livsstilsförändringar, 

och själva påtalade behovet av hälsofrämjande insatser, gavs råd och information om 

alternativ. Ibland använde distriktssköterskorna motiverande samtal (MI) som ett 

verktyg för att hjälpa patienten att arbeta utifrån dennes egna resurser (Eriksson & 

Engström, 2015; Geense et al., 2013).  

 

”Några distriktssköterskor hade MI-utbildning och beskrev MI som ett 

verktyg i att motivera patienterna till livsstilsförändringar. De upplevde sig 

trygga i att använda samtalsmetoden och beskrev att de arbetade utifrån 

patienternas egna resurser” (Eriksson & Engström, 2015, s. 80). 

 

 

Att kunna anpassa det hälsofrämjande arbetet efter individen var en fördel, då kunde 

distriktssköterskorna spontant arbeta med hälsofrämjande insatser när patienten på ett 

inplanerat besök uttrycker behov av detta (Irvine, 2007). Distriktssköterskan ska 

fokusera på patientens styrkor och tillhandahålla en trygg, välkomnande och 

lättillgänglig miljö för patienten (Aston et al., 2009).  

Hinder för distriktssköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

I denna huvudkategori ingår underkategorierna: Bristande stöd från ledningen har 

negativ inverkan på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, 

Distriktssköterskans kunskap tas inte tillvara på, Distriktssköterskan upplever brist på 

tid för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och Patientens bristande 

motivation. 
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Bristande stöd från ledningen har negativ inverkan på det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet 

Distriktssköterskorna beskrev att det upplevda bristande stödet från ledningen berodde 

på att ledningen prioriterade det sjukdomsorienterade arbetet, hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete prioriterades lägre av chefer (Cohen, 2006; Eriksson & 

Engström, 2015; Johansson, Weinehall, & Emmelin, 2010b; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). Distriktssköterskorna upplevde att det hälsofrämjande arbetet var något de fick 

ägna sig åt när det sjukdomsorienterade arbetet var klart (Cohen, 2006). 

Distriktssköterskorna valde själva bort att ta upp frågan om sjukdomsförebyggande 

arbete med sina patienter då förutsättningarna för att utföra detta var begränsade i den 

slimmade organisationen (Eriksson & Engström, 2015). Distriktssköterskorna upplevde 

att ledningen inte var tillräckligt engagerade i det hälsofrämjande arbetet och de 

upplevde att de inte var med i processen när målen för det hälsofrämjande arbetet togs 

fram. Distriktssköterskorna upplevde även ett bristande stöd från ledningen i hur det 

hälsofrämjande arbetet skulle prioriteras, tre distriktssköterskor i studien av Brobeck et 

al. (2013) uttryckte sig så här: 

 

"All these decisions that are made above our heads, it has to sound really 

good simply so you will have such good visions, but it is seldom that these 

things are grounded in the operations in a way that works. It´s added to 

and it´s added to and it´s added to…it becomes too much…and we can´t 

find the time so it doesn´t happen…no, their description of objectives 

should correspond with operations…they just become empty words” 

(Brobeck et al., 2013, p. 377)  

 

Distriktssköterskorna ansåg sig ha en samordnande funktion vilket var av stor vikt i den, 

som distriktssköterskorna uttryckte det, byråkratiska hälso- och sjukvården. Om det inte 

fanns någon med en samordnande funktion så upplevdes det vara ett hinder för det 

förebyggande arbetet (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Distriktssköterskorna upplevde 

att de arbetade ensamma och att det fanns strukturella hinder för att reflektera över och 

organisera sitt hälsofrämjande arbete med sina arbetskamrater. Det gav känsla av att 

tiden bara gick runt (Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking, & Weinehall, 2006). Ett 

ostrukturerat arbete sågs som ett hinder då det resulterade i att det inte fanns 

gemensamma mål eller en långsiktig planering med arbetet i primärvården. 

Distriktssköterskorna saknade även tydlig arbetsbeskrivning för vad deras 
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hälsofrämjande insatser innefattade för befolkningen i deras geografiska område. De 

upplevde sitt arbetsområde som stort vilket gav utrymme till fri tolkning kring hur 

arbetet ska bedrivas (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Distriktssköterskorna uttryckte 

att de saknade riktlinjer och metoder vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete, det fanns rutiner och metoder vid en del riskbeteenden men inte till alla 

(Eriksson & Engström, 2015; Kardakis et al., 2013).  

Distriktssköterskans kunskap tas inte tillvara på 

Distriktssköterskorna upplevde sig ha rätt kompetens för att arbeta 

sjukdomsförebyggande men förutsättningarna var begränsade (Eriksson & Engström, 

2015; Johansson, Stenlund, Lundström, & Weinehall, 2010a; Johansson et al., 2010b). 

Distriktssköterskor utan specialistmottagning beskrev att deras sjukdoms-förebyggande 

kunskap och kompetens inte togs till vara på av ledningen trots att de hade viljan att 

arbeta mer aktivt med detta. Distriktssköterskorna ansåg att de hade den kunskap som 

krävdes men i stället för att själva ta de sjukdomsförebyggande samtalen med patienten 

remitterades patienten vidare till distriktssköterskor med specialistmottagning. 

Distriktssköterskor utan specialistmottagning upplevde då att de tappade sitt 

engagemang för sjukdomsförebyggande arbete. Distriktssköterskorna ansåg att de under 

en längre tid inte erbjudits kompetensutveckling (Eriksson & Engström, 2015).  

”Det ska ju ges möjlighet att kunna gå på kurser om preventivt arbete, men 

på den här arbetsplatsen är det inte riktigt så” (Eriksson & Engström, 

2015, s. 82).  

 

Distriktssköterskorna upplever brist på tid för hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete 

Distriktssköterskor upplevde sig underbemannade och att de hade för lite tid att fördela 

på sina patienter och beskrev att de ofta fick prioritera bort hälsofrämjande arbete och 

samtal kring levnadsvanor då det var många patienter som var i behov av medicinsk 

vård (Brobeck et al., 2013; Cohen, 2006; Eriksson & Engström, 2015; Gense et al., 

2013; Jerden et al., 2006; Johansson et al., 2010a; Johansson et al., 2010b; Wilhelmsson 

& Lindberg, 2009). De sjuka patienterna prioriterades alltid före de som var i behov av 

sjukdomsförebyggande åtgärder (Cohen, 2006).  

”You can´t say to someone who walks into your office and needs help, 

´Sorry but this time is served for health promotion work´” (Cohen, 2006, 

p. 61). 
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Distriktssköterskorna upplevde att de själva fick lösgöra tid för hälsofrämjande arbete 

och detta innebar att det var de patienter som var motiverade till hälsofrämjande som 

fick det tidsutrymmet. Eftersom det var svårt att finna tid för en djupare diskussion med 

patienten kring hälsofrämjande frågor ledde det till att distriktssköterskorna i en del fall 

undvek att ta itu med dessa trots att det ansågs nödvändigt (Brobeck et al., 2013). 

Distriktssköterskorna ville ha mer tid för hälsofrämjande arbete, att ha möjlighet till ett 

salutogent arbetssätt för att nå ut till friska människor och förhindra sjukdom innan 

patientens levnadsvanor skapat symtom (Jerdén et al., 2006).  

 

” You must take care of diseases, so disease care is prioritised. Health 

promotion is not an obligation in the same sense, you may put it aside for 

a while…and this “for a while” gets longer as our efforts in disease care 

grow and grow” (Jerdén et al., 2006, p. 450). 

 

Att distriktssköterskorna måste lösgöra sin egen tid visas även av Eriksson och 

Engström (2015), de menar även att bristen på tid skapar en frustration då de var 

medvetna om att ohälsa och folksjukdomar är förknippat med ohälsosamma 

levnadsvanor.  

Patientens bristande motivation 

Det är ett hinder för hälsofrämjande arbete om patienten inte är motiverad att ändra eller 

förnekar sina ohälsosamma levnadsvanor. Patienterna är alltid ansvariga för sina egna 

levnadsvanor och var inte patienten villig att ändra sina levnadsvanor eller inte 

uppskattade när levnadsvanor diskuterades gav inte distriktssköterskorna patienten det 

stöd som patienten var i behov av. Däremot var patienten alltid välkommen tillbaka när 

han eller hon var redo för det (Gense et al., 2013). Även i studien av Irvine (2007) 

menade distriktssköterskorna att patienten alltid själv har ansvar för sina egna 

levnadsvanor men även över sin egen hälsa. Distriktssköterskorna uttryckte att 

patienterna inte ville ta detta ansvar utan patienterna ansåg att det var sjukvårdens 

ansvar.  

” I think health promotion, to me, is healthy people helping themselves 

and getting the health education message across so they can then take 

responsibility for their own health. So that, I think, is the crux of health 

promotion, ‘cause people…often want to take, want to get rid of their 

responsibilities for themselves and put it on people like us and doctors and 

then complain like mad if something goes wrong or a certain treatment 

isn´t working” (Irvine, 2007, p. 596).   
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Trots att distriktssköterskorna inte hade möjligheten att hjälpa alla patienter samt att 

resultaten av det hälsofrämjande arbetet var minimala, upplevde de att det var bra att 

diskutera levnadsvanor. En distriktssköterska utryckte: 

 "Lifestyle is more important than all the other things I do" (Gense et al, 

2013, p.7).  

 

Distriktssköterskorna såg att patienterna påverkades av massmedia och samhället och 

det kan vara ett hinder i det hälsofrämjande arbetet då “sanningen” och de 

rekommenderade råden ständigt förändras (Wilhelmsson & Lindberg, 2009).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten kan ge en mer heltäckande bild av valt problemområde med 

integrativ design då det gav möjligheten att inkludera både kvantitativa och kvalitativa 

primärpublikationer (Polit & Beck, 2012 s. 673).  

En styrka med litteraturöversikten är att flera databaser använts vid sökning av 

primärpublikationer, genom att använda sig av flertalet databaser så minskar risken för 

snedvridet urval och ökar chanserna att primärpublikationer som är relevanta hittas 

(Willman et al., 2011, s. 71, s. 78). Sökord som användes var Thesaurus, för respektive 

databas, för att fånga upp relevanta primärpublikationer (Willman et al., 2011, s. 69-72). 

Sökningarna utökades med fritextord för att få så noggrann genomsökning av 

databaserna som möjligt (Willman et al., 2011, s. 75).  

Ytterligare en styrka med litteraturöversikten är att sökning av primärpublikationer 

utfördes på varsitt håll utifrån en gemensam sökstrategi, detta är en styrka då författarna 

oberoende av varandra vid sökningarna valt ut i princip samma primärpublikationer 

utifrån titel och abstrakt (SBU, 2013, s. 41, s. 100). En svaghet med litteratur-översikten 

kan vara att första urvalet gjordes utifrån titel på primärpublikationerna, dock valdes 

endast primärpublikationer med specifika symtom, diagnoser och andra tydliga orsaker i 

titeln bort. Det upplevdes svårt att hitta primärpublikationer som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Faktorer till detta kan vara att första urvalet var utifrån titel 

och/eller att det inte forskats så mycket inom ämnet.  
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Kvalitetsgranskningen har gjorts utifrån granskningsmallar med tillhörande frågor enligt 

Willman et al. (2011, s. 104-109, s. 173-176) med vissa avsteg. I den kvalitativa 

bedömningsmallen har ett avsteg gjorts i form av ett tillägg av ”Ej relevant” som 

svarsalternativ. I den kvantitativa bedömningsmallen har avsteg gjorts genom att frågor 

strukits då de ej var relevanta för de aktuella primärpublikationerna, se bilaga 3.  

Kvalitetsgranskningen utfördes först av författarna enskilt och sedan av författarna 

gemensamt för att nå en slutgiltig kvalitetsbedömning. Granskningen gjordes enskilt 

(SBU, 2013, s. 15) och därefter gemensamt vilket stärker trovärdigheten av 

kvalitetsgranskningen då författarna utvärderade varandras slutsatser av den enskilda 

kvalitetsgranskningen (Polit & Beck, 2012, s. 97).  

Att resultatet bygger på primärpublikationer från Nederländerna, Storbritannien och 

Canada anser författarna öka förutsättningarna för överförbarhet till svenska 

förhållanden. Påträffad primärpublikation från Guatemala samt primärpublikation från 

Jordanien vars syfte svarade mot litteraturöversiktens syfte exkluderades då författarna 

ansåg att det inte var möjligt med överförbarhet till Sverige.  

Primärpublikationerna har analyserats med manifest innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Primärpublikationerna har analyserats av författarna enskilt och sedan 

gemensamt och detta anser vi stärker litteraturöversiktens trovärdighet vilket även 

styrks av Graneheim och Lundman (2004). Risken för författarnas förförståelse vid 

analysen av primärpublikationerna anses vi som liten då ingen av författarna arbetat 

inom primärvården. Författarna har dock flera års erfarenhet av sjuksköterskeyrket och 

det har tagits i beaktande vid analysarbetet. 

Författarna har redovisat metodens samtliga moment noggrant och det stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet då annan författare kan följa metoden. Citat har 

inkluderats i resultatet för att stärka överförbarhet och trovärdighet av 

litteraturöversikten. Litteraturöversiktens överförbarhet till annan grupp är upp till 

läsaren att avgöra, som författare kan vi endaste ge förslag på överförbarhet (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva distriktssköterskans förutsättningar och 

hinder som finns för att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom 

primärvården.  
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Resultatet visade åtta subkategorier som har betydelse för distriktssköterskans 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Ledningens stöd är centralt för 

distriktssköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Likaså är det 

betydande att det finns tid finns avsatt samt att det finns tydliga riktlinjer och 

gemensamma mål för hur arbetet ska bedrivas. Distriktssköterskor har en vilja att arbeta 

hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande men tidsbrist och brist på 

kompetensutveckling gör att de tappar motivationen.  

De åtta subkategorierna som redovisas i resultatet anser vi har tydliga samband med 

varandra. Därför är det inte möjligt att diskutera varje område enskilt.  

Resultatet i litteraturöversikten visar att distriktssköterskorna saknar gemensamma mål, 

gemensamma riktlinjer och struktur för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet. Resultatet visar även att distriktssköterskorna saknar stöd från ledningen kring 

hur det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska prioriteras. I Sverige 

finns det ett nationellt beslut om fem rangordnande övergripande prioriteringsgrupper 

vid politisk och administrativ prioritering inom hälso- och sjukvården. 

Sjukdomsförebyggande arbete finns i prioriteringsgrupp två vilket innebär att det enda 

som ska prioriteras före sjukdomsförebyggande arbete är akuta livshotande skador och 

sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller förtidig 

död (Statens offentliga utredningar [SOU] 1995:5). Prioritering och beslut sker på både 

nationell, regional och lokal nivå. Tjänstemännen inom landstigen/regionen organiserar 

vården men staten har inflytande genom exempelvis ekonomin och genom att besluta 

vilka uppgifter landstingen/regionerna ska ha (Hallin & Siverbo, 2003, s. 63-67; SOU 

1995:5).  

Regeringspropositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” (Prop. 2007/08:110) uttrycker 

tydligt att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet bör stärkas i 

primärvården då det inom primärvården finns en potential att tidigt stödja patientens 

egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Regeringspropositionen (Prop. 2007/08:110) 

hade även som uppgift att uppdatera de 11 folkhälsomålen. Lager, Grundbrandsson och 

Fossum (2007) menar att folkhälsomålen som satts upp på politisk nivå ska fungera som 

verktyg för folkhälsoarbetet i Sverige. Folkhälsomålen ska följas upp för att synliggöra 

resultat men de menar även att dessa mål inte är tillräckligt tydliga för att kunna styra 

verksamheten. Anledningen till att målen upplevs som otydliga ligger på politisk nivå 
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och inte på den verkställande nivån. De menar även att politikerna inte bör lägga 

resurser på att hitta vägen till folkhälsa utan att resurserna bör läggas på att göra målen 

tydligare (Lager et al., 2007). Distriktssköterskor uttrycker missnöje över de ständiga 

förändringsarbetet som sker inom vården vilket leder till osäkerhet kring vilka mål och 

riktlinjer som gäller (Haycock Stuart, Jarvis, & Daniel, 2008). 

 Lindberg och Wilhelmsson (2007) visar att det finns dokumenterade folkhälsomål i 

flertalet av Sveriges landsting/regioner men att i ungefär hälften av Sveriges 

landsting/regioner så saknas det en dokumenterad plan kring organisationen av dessa 

folkhälsomål. Vi tror att det någonstans på vägen från Regeringen ner till 

”verkstadsgolvet” händer något som gör att riktlinjer, folkhälsomål, prioriteringsbeslut 

inte når hela vägen fram till distriktssköterskan. Detta kan vara en orsak till att 

distriktssköterskan upplever bristande stöd från ledningen och en bristande struktur på 

sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Resultatet visar också att distriktssköterskans kunskap är viktig men att relationen 

mellan distriktssköterskan och patienten är avgörande för framgång i det hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande arbetet. Distriktssköterskearbetet handlar om att ha ett 

holistiskt synsätt, att se hela människan och inte endast den del som är sjuk. För detta 

arbetssätt krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnad genom specifik utbildning och 

yrkeserfarenhet men det handlar också om tysta kunskaper som känsla och social 

kompetens vilket ibland kan vara en tillgång och ibland ett hinder i arbetet (Strandberg, 

Ovhed, Borgquist, & Wilhelmsson, 2007). Vårdpersonalens professionella 

förhållningssätt är av stor betydelse för huruvida det salutogena förstärks eller hämmas. 

Om patientens oro eller förfrågningar nonchaleras av vårdpersonalen minskar patientens 

möjligheter till att utveckla och ta tillvara sina egna resurser p.g.a. personalens negativa 

attityd. De begränsade resurserna inom hälso- och sjukvården förstärkte också den 

negativa effekten på patienten utifrån det salutogena synsättet (Cowley & Billings, 

1999). Även distriktssköterskans personliga attityd och värderingar spelar in och 

påverkar arbetet. Om distriktssköterskan själv har negativa erfarenheter, av exempelvis 

alkohol, är det viktigt att denne är medveten om sina värderingar och har ett etiskt 

förhållningssätt (Jonsson, Ottosson & Berndtsson, 2013; Nygren-Zotterman, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2015).  
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Vidare visar resultatet hur viktigt det är att patienten har motivationen att vilja förändra 

sina ohälsosamma levnadsvanor. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, i 

form av information om levnadsvanor, är inte framgångsrikt om det appliceras på en 

patient som saknar motivation, som inte är beredd att göra livsstilsförändringar och inte 

har en strategi för detta. Patientens kunskap är viktigt men är inte den enda faktorn för 

framgång i sammanhanget, det räcker inte heller med en starkt motiverad personal som 

arbetar hälsofrämjande.  

En motiverad patient som påbörjat “processen” att förändra sina levnadsvanor klarar 

oftast detta utan inblandning av vårdpersonal då de själva har de resurser som krävs för 

att klara förändringen. Primärprevention från vården kan ses som en extraresurs i form 

av behandling och/eller rådgivning. För personer som saknar motivation kan 

vårdpersonalens information vara det som sätter igång en “process” hos patienten, ett 

frö som sätts och kanske gror fram till insikt och motivation till förändring (Faskunger, 

2013, s. 115-121). De patienter som inte anser att de själva har ansvar för att förändra 

sin osunda livsstil ansågs mycket svårare att hjälpa. Många gånger förväntar sig 

patienter att distriktssköterskan presenterar en enkel lösning, på en dålig livsstil, när de 

söker kontakten vid primärvården. Dessa möten är extra utmanande för 

distriktssköterskan då det inte finns några färdiga lösningar och mötet snarare går ut på 

att stödja patienter i att utveckla egna idéer om vad de själva kan göra för att få en 

sundare livsstil. (Elwell, Povey, Grogan, Allen, & Prestwich, 2013). Efter att 

distriktssköterskan diskuterat och förklarat hälsofrågor med patienten fick patienterna 

en bättre förståelse av sitt eget ansvar för sin hälsa. Relation som utvecklats mellan 

distriktssköterska och patient utgör en resurs för patientens hälsa (Marshall, Floyd, & 

Forrest, 2011). Distriktssköterskorna påtalar också vikten av ett bra första möte med 

patienten för att få en bra och förtrolig relation till varandra. Patienten i centrum ska 

vara fokus under hela mötet (Nygren-Zotterman et al., 2015).  

Det krävs goda kunskaper inom det salutogena synsättet för att kunna stötta individer att 

både ta tillvara på och utveckla sina resurser och strategier för förändring av en 

ohälsosam livsstil. Det är också viktigt att uppmuntra individerna och hjälpa dem att få 

kontroll över sitt liv och sin hälsa. Vikten av att ha god hälsa väcker diskussioner bland 

vårdpersonalen huruvida ”hälso-mötets” fokus ska läggas på att identifiera problem eller 

om mötet ska gå ut på att generellt se till hur det ser ut i individens liv (Cowley & 

Billings, 1999). Vikten av att lyssna, ge stöd och saklig information är av stor vikt för 
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individen och ska inte underskattas (Cowley & Billings, 1999 ; Nygren-Zotterman et al., 

2015). Antonovskys teori om KASAM (Antonovsky, 2005) och salutogent synsätt anser 

vi ska genomsyra hela distriktssköterskans arbete genom att i större utsträckning ta 

tillvara på patienternas resurser och sträva mot det friska hos patienten istället för att 

fokusera på det sjuka. Ett exempel på det kan vara en patient med lätt förhöjt blodtryck 

som har resurserna för att ändra de levnadsvanor som  kan påverka blodtrycket. 

Distriktssköterskan kan informera patienten om möjligheterna som finns och stötta dem 

att röra sig i riktning mot det friska genom att patienten ska använda resurserna som den 

faktiskt har.  Distriktssköterskans bedömning och ställningstaganden måste anpassas 

utifrån individen och utgå från den enskildes helhetsbild avseende KASAM, stressorer 

och GMR. På detta sätt kan distriktssköterskan stärka patienten och leda den mot ökad 

upplevd hälsa (jmf. Antonovsky, 2005). Ett salutogent synsätt innebär inte automatisk 

att problemet går att lösa men det kan underlätta för att få förståelse för hur komplex en 

individ faktiskt är. En fördjupad förståelse för individen är en förutsättning för att kunna 

hjälpa patienten att röra sig i riktning mot det friska (jmf. Antonovsky, 2005). Som 

resultatet visat kan distriktssköterskan inte hjälpa alla patienter men att det ändå är 

viktigt att se patientens helhet och ge adekvat information utifrån behov för att motivera 

patienten att ta ansvar för sitt liv och osunda levnadsvanor. Patientens resurser ska tas 

till vara och förstärkas genom stöttning och information.  

Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde tidsbrist. De upplevde att de var 

underbemannade och att tiden inte räckte till att fördela lika mellan de sjuka patienterna 

och det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Även Boström, Hörnsten, 

Persson, Rising och Santamäki Fischer (2012), Haycock Stuart et al. (2008) och 

Jalllinoja et al. (2007) menar att distriktssköterskor upplever tiden som otillräcklig. 

Tiden räcker inte till för att hinna sätta sig in i patientens livssituation, schemat är för 

hektiskt. Tidsbrist gör det orealistiskt att prioritera livsstilsrådgivningen trots att 

kunskaper för detta finns hos distriktssköterskorna (Elwell et al., 2013). Det finns 

tydligt formulerat att de som är i störst behov av vården ska prioriteras (HSL, SFS 1982: 

763) likaså framkommer detta av prioriteringsgrupperna som tagits fram på uppdrag av 

regeringen (SOU 1995:5). I och med detta kommer självklart det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet i andra hand då dessa insatser inte bedöms som akuta. 

Det finns nationella riktlinjer och folkhälsomål som trycker på att vi ska arbeta för 

folkhälsan men samtidigt gör tidsbristen att det inte finns möjlighet att arbeta fullt ut 
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enligt dessa. Det leder till kluvenhet, enligt oss, att lagarna tydligt beskriver att arbetet 

ska vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande men resurserna inte räcker till.  

 

Slutsats  

Förutsättningar för distriktssköterskornas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete finns men saknas det förutsättning upplevs det som ett hinder. 

Distriktssköterskorna anser att en viktig del av deras arbete är att arbeta hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande men att förutsättningarna till detta inte finns, de måste ges 

tillräckliga förutsättningar i arbetet inom primärvården. Det är politikers och ledningens 

ansvar att distriktssköterskor ges förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande.  

 

Vi anser att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har stor 

utvecklingspotential och vi tror att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande team 

inom primärvården skulle vara framgångsrikt. Teamen skulle vara sammansatta med 

professioner som distriktssköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och 

kurator, detta för att se hela människan utifrån behoven som finns. Strandberg et al. 

(2007) menar att de olika professionerna inom teamet har möjlighet att se patientens 

situation från olika synvinklar och att teamarbete är viktigt för att se hela människan. 

Vi föreslår vidare forskning kring möjligheter till hälsofrämjande team genom 

interventionsstudie som kan utvärderas utifrån patienternas upplevda hälsa. 

 

Klinisk betydelse 

Litteraturöversikten visar att distriktssköterskorna har ett ansvar att vara lyhörd samt 

upprätthålla en professionell och god relation till patienten. Regelbunden 

kompetensutveckling och möjlighet att utöva hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete inom primärvården är en förutsättning för att bibehålla 

distriktssköterskornas motivation och kunskap. Det är också av betydelse för 

verksamheten att det finns tydliga riktlinjer och mål som styr det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården.  
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  Bilaga 1 Artikelredovisning 1 (5) 
Författare 

(år) 

Typ av studie Syfte Deltagare och urval Datainsamlings-  

och analysmetod 

Huvudfynd Vetenskaplig 

kvalitet 

Aston, M., 

Meagher-

Stewart, D, 

Edwards, N. & 

Young, L.M. 

(2009) 

Kvalitativ studie. Syftet med studien var att 

belysa hur 

distriktsköterskorna [DSK] 

kunde få patienterna 

delaktiga i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Hur genomförs arbetet för 

att få patienterna delaktiga? 

Vilka hinder och 

förutsättningar finns för att 

bedriva det arbetet. 

44 DSK enskilda intervjuer 

samt fokusgrupper som 

sammanlagt bestod av 31 

DSK (några av deltagarna 

deltog i båda). 

Canada. 

 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer som följdes 

upp med 30 minuter 

tel. samtal. Dessutom 

diskussion i. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

DSK påtalade vikten av att det 

hälsofrämjande arbetet skulle 

utföras med patienterna och inte för 

dem. En ömsesidig respekt mellan 

DSK och patienterna, att patienten 

visade förståelse för DSK´s 

profession och att DSK visade 

respekt för patientens perspektiv och 

förutsättningar. DSK utryckte också 

behov av aktuella kunskaper om 

befolkningen de ansvarade för samt 

att det fanns tydliga riktlinjer och 

resurser. Stöd från chef och ledning 

var viktigt i det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Brobeck, E., 

Odencrants, S., 

Bergh, H., & 

Hildingh, C. 

(2013) 

Kvalitativ studie 

 

Beskriva hur DSK ser på 

hälsofrämjande arbete och 

hur det var implementerat i 

det kliniska arbetet efter att 

DSK genomgått en 

utbildning. 

16 DSK; 

2 män, 14 kvinnor. 
Genomgått en utbildning i 

hälsofrämjande arbete, 
grundläggande fakta om 

alkohol, droger, tobak, 
diet, fetma, fysisk aktivitet 

och MI. 
Sverige. 

 
 

 
 

 
 

Intervjuer i tre 

fokusgrupper.  

65-80 min. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Utbildningen gav ökad motivation 

hälsofrämjande arbete. DSK kände 

att de ville ägna mer tid åt 

Hälsofrämjande arbete. DSK 

upplevde att de inte hade stöd för 

hur det hälsofrämjande arbetet 

skulle prioriteras. Tiden fanns inte 

för att utföra hälsofrämjande arbete. 

De sjuka måste prioriteras först. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 



 

 
 

 
  

Bilaga 1 Artikelredovisning 2 (5) 
Författare Typ av studie Syfte Deltagare och urval Datainsamlings- och 

analysmetod 

Huvudfynd Vetenskaplig 

kvalitet 

Cohen, B. 

(2006) 

Kvalitativ studie. Studien var en del i en 

större studie och syftet med 

den var att identifiera vad 

DSK ansåg att det fanns för 

möjligheter och hinder att 

bedriva ett hälsofrämjande 

arbete. 

24 DSK från 3 olika 

områden i distriktet 

Manitoba i Canada. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

explorativ design för 

att utgöra material 

inför en större studie.  

Innehållsanalys. 

Studien visade att DSK´s preventiva 

arbete prioriterades bort för att ta 

hand om akut sjuka. Tiden och 

resurserna räckte inte till båda 

insatserna. DSK ansåg sig ha brist 

på kompetens vad gäller 

hälsofrämjande arbete på 

befolkningsnivå för grupper. För 

hälsofrämjande arbete på 

individnivå ansåg DSK sig ha goda 

kunskaper från sin 

”grundutbildning”. Ledningens brist 

på kunskap inom området sågs som 

en brist. 

 

 

 

 

Hög 

Coverdale, G. 

(2010) 

 

Kvalitativ studie. Syftet var att undersöka 

spec. sjuksköterskors syn 

på hur kunskap, förståelse 

och deras syn på sin roll 

påverkade det rådgivande, 

hälsofrämjande arbetet. 

 

16 spec. sjuksköterskor 

från olika yrkesområden.  

Storbritannien. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgruppen. T 

Tematisk analys.  

 

 

 

 

 

Bristande resurser samt förståelse 

från andra professioner och chefer 

på deras roll som spec. 

sjuksköterskor. Brist på kunskap 

sågs som hinder som påverkade 

deras roll i det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

 

 

Medel 

Eriksson, A., & 

Engström, M. 

(2015)   

 

 

Kvalitativ studie. Beskriva DSK´s upplevelse 

av hur det 

sjukdomsförebyggande 

arbetet genomförs i daglig 

klinisk verksamhet och 

vilka förutsättningar som 

finns. 

 

 

 

 

 

Totalt 9 DSK från 2 olika 

hälsocentraler i 

Mellansverige. 

Sverige. 

Semistrukturerade 

intervjuer, á 30-58 

minuter. 

Innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

Studiens visade på att DSK 

upplevde stimulans men också 

frustration över att vilja arbeta 

preventivt men vara under 

begränsade förutsättningar som 

tidsbrist och otillfredsställande 

kompetensutveckling inom området. 

Hög 



 

 
 

 
  

Bilaga 1 Artikelredovisning 3 (5) 

 
Författare Typ av studie Syfte Deltagare och urval Datainsamlings- och 

analysmetod 

Huvudfynd Vetenskaplig 

kvalitet 

Geense, W.W., 

van der Glind, 

I.M., Visscher, 

T.L.S. & van 

Achterberg, T. 

(2013) 

Kvalitativ studie. Syftet var att identifiera 

vilka hälsofrämjande 

aktiviteter holländska DSK 

samt distriktsläkare 

rekommenderar inom 

primärvården. Vilka hinder 

och förutsättningar som 

kan identifieras, vilka 

huvudämnena är samt 

vilka attityder som finns 

mot hälsofrämjande 

aktiviteter. (Huvudämnena 

ska identifieras för en 

större, senare studie. 

 

 

16 distriktsläkare och 9 

distriktssköterskor.  

Nederländerna. 

Semistrukturerade 

intervjuer på 

arbetsplatsen som 

varade ca 30 minuter.  

Innehållsanalys. 

Samtliga deltagare i studien uppgav 

att de diskuterade livsstil med sina 

patienter. Vb. remitterades patienten 

vidare till annan instans. Flera 

förutsättningar och hinder 

identifierades. Hinder som fanns var 

patientens bristande motivation till 

livsstilsförändring, brist på 

verksamhetens resurser, brist på 

beprövad erfarenhet av p.g.a. att det 

inte finns långsiktiga utvärderingar. 

Det som sågs som förutsättningar 

var tillgången på distriktssköterskor, 

samarbete med andra professioner 

samt tillgång till interventioner på 

den egna praktiken. 

 

 

 

 

Hög 

Irvine, F. 

(2007) 

 

Kvalitativ studie  

 

Syftet var att få en insikt i 

hur DSK tolkar konceptet 

hälsofrämjande arbete och 

får med det i sitt arbete. 

21 kvinnliga DSK  
Medvetet 

/strategiskt urval. 
Storbritannien. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

(intervjuernas längd 

framgår inte). 

Tematisk innehålls-

analys. 

Generellt respondenterna gav 

definitioner av hälsofrämjande som 

var begränsas till den traditionella 

konceptualisering av hälsofrämjande 

innefattande åtgärder som syftar till 

att förändra beteendet hos individer. 

Dessa tolkningar var omsätts i 

praktiken, där distriktssköterskor 

antagit en huvudsakligen reaktivt 

och individualist förhållningssätt till 

hälsofrämjande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Författare Typ av studie Syfte Deltagare och urval Datainsamlings- och 

analysmetod 

Huvudfynd Vetenskaplig 

kvalitet 

Jerdén, L., 

Hillervik, C., 

Hansson, AC.,  

Flacking, R.,  

&  

Weinehall, L. 

(2006) 

 

Kvalitativ studie. Att beskriva hur svenska 

DSK upplever att jobba 

med hälsofrämjande arbete 

och med patientstyrd 

dokumentation som ett 

redskap i deras 

hälsofrämjande arbete.  

Fas 1: 8 DSK. > 1 års 
erfarenhet som DSK. 

Arbetat med ”My Book 
about health” (MBAH) 

Fas 2: 4 DSK. 620 års 
erfarenhet som DSK. 

Jobbar på en hälsocentral 
där MBAH har använts. 

Fas 1: Semi-

strukturerade 

intervjuer á 

2545 min som 
spelades in.  

Fas 2: 
Semistrukturerade 

intervjuer á 7095 
min. 

Innehållsanalys. 

DSK hade svårt att hitta balansen 
mellan hälsofrämjande arbete och 

sjukdomsinriktat arbete. Det 
sjukdomsinriktade arbetet var  

prioriterat före det hälso-främjande. 
Även DSK´s och patienters 

attityder är av vikt vid prioritering 
av hälsofrämjande arbete. Det är 

viktigt att det finns riktlinjer och 

struktur på  
hälsocentraler för att DSK ska kunna 

jobba mer med det hälsofrämjande  

arbetet.  

 

 

 

 

 

Hög 

Johansson, H., 

Stenlund, H., 

Lundström, L. & 

Weinehall, L. 

(2010a) 

 

Kvantitativ studie. Syftet med studien var att 

belysa hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

engagemang för det 

hälsofrämjande arbetet 

samt hinder för att kunna 

ha en hälsofrämjande roll i 

sitt arbete. 

Sammanlagt 1810 

deltagare varav 409 var 

sjuksköterskor inom 

primärvården. Övriga 

deltagare var: 141 

kuratorer, 138 

barnmorskor, 29 dietister, 

135 arbetsterapeuter, 224 

fysioterapeuter, 114 

psykologer, 317 AT-läkare 

samt 303 överläkare. 

Enkätstudie med 

frågor som besvarats 

utifrån 4-gradig 

Lickert-skala men 

även Ja/Nej-frågor.  

Deskriptiv analys. 

Chi-2-test. 

 

 

Majoriteten av deltagarna tyckte att 

hälso- och sjukvården spelande en 

avgörande roll i den långsiktiga 

hälsoutvecklingen i populationen 

och såg att det behövs en tydlig 

strategi för hälsoorientering för att 

få en mera effektiv hälso- och 

sjukvård. Primärvårdspersonal var 

mera villiga att arbeta med 

hälsofrämjande arbete än 

sjukhuspersonalen. Det vanligaste 

nämnda hindret för att arbeta 

hälsofrämjande var brist på riktlinjer 

hög arbetsbelastning och otydliga 

mål. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare Typ av studie Syfte Deltagare och urval Datainsamlings- och 

analysmetod 

Huvudfynd Vetenskaplig 

kvalitet 

Johansson, H., 

Weinehall, L. & 

Emmelin, M. 

(2010b) 

 

Kvalitativ studie. Syftet med studien var att 

beskriva hur sjukvårds-

personal ser på hinder och 

möjligheter för det 

hälsofrämjande arbetet i 

praktiken. 

34 deltagare; 10 

sjuksköterskor, 10 läkare, 

5 barnmorskor, 4 

undersköterskor, 2 

fysioterapeuter, 2 

arbetsterapeuter samt 2 

kurator. 

Intervjuer i 

fokusgrupper.  

Innehållsanalys. 

 

 

 

Personalen önskade mera stöd från 

organisationen, att hälsofrämjande 

arbetet ska prioriteras, att synsättet 

på hälsa ska vara holistiskt och 

salutogent, mera frihet att komma 

med nya idéer, utveckla 

verksamheten samt 

kompetensutveckling. De tyckte att 

de hade dåligt med tid för det 

hälsofrämjande arbetet. 

Hög 

Kardiakis, T., 

Weinehall, L., 

Jerdén, L., 

Nyström, M., & 

Johansson, H. 

(2013) 

Kvantitativ 

studie. 

Syftet med studien var att 

undersöka omfattning av 

sjukvårdspersonalens 

arbete med levnads-vanor 

inom svenska primärvården 

samt beskriva kunskap, 

attityder och upplevt 

organisatoriskt stöd för 

arbete med förändring av 

levnadsvanor hos 

professionerna 

 

315 deltagare: 

215 SSK-DSK 

100 läkare 

Sverige. 

Enkätstudie 

Chi2 test 

Majoriteten av deltagarna ansåg att 

de arbetade med förändring av 

levnadsvanor men även att de 

skulle vilja jobba ännu mer med 

detta. De ansåg sig även ha 

tillräckligt med kunskap för detta 

arbete. De upplevde även att det 

behövdes mer riktlinjer och 

struktur kring arbetet med 

levnadsvanor. 

 

Medel 

Wilhelmsson,  

S., &  

Lindberg, M 

(2009) 

 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

Att undersöka DSK´s  

Förutsättningar och hinder 

vid hälsofrämjande arbete. 

25 DSK från varje del av 

Sveriges 21 regioner, 

sammanlagd 54 st DSK.   
Sverige. 

Semistrukturerade 

intervjuer á 3590 

minuter.  

Induktiv innehålls-

analys.  

DSK var rätt profession att jobba 

med hälsofrämjande arbete. DSK 

hade svårt att prioritera mellan 
hälsofrämjande arbete och 

sjukdomsinriktat arbete. Fokus 
ligger ej på hälsofrämjande arbete, 

det finns inte tillräckligt med tid. 
Tiden går åt till sjukdomsinriktat 

arbete 
 

 

 

 

Hög 



 

 
 

 
  

Bilaga 2 

Exempel på protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod. 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval 

Antal deltagare 

Deltagarnas ålder 

Deltagarnas kön 

Finns ett tydligt syfte? JA NEJ VET EJ  

Är kontexten presenterad? JA NEJ VET EJ  

Är urvalet relevant? JA NEJ VET EJ  

Är urvalet strategiskt? JA NEJ VET EJ  

Finns metod för urvalsförfarandet tydligt beskriven? JA NEJ VET EJ  

Finns metod för datainsamling tydligt beskriven? JA NEJ VET EJ  

Finns metod för analys tydligt beskriven? JA NEJ VET EJ  

Är resultatet tydligt beskrivet? JA NEJ VET EJ  

Råder datamättnad (om tillämpligt)? JA NEJ VET EJ  

Råder analysmättnad? JA NEJ VET EJ  

Redovisas resultatet klart och tydligt? JA NEJ VET EJ  

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

JA NEJ VET EJ Ej 

relevant 

 

Genereras teori? JA NEJ VET EJ Ej 

relevant 

Huvudfynd: Vilket/vilka fenomen/upplevelse/mening som 

beskrivs? Är analys adekvat? 

 

 

    

     

Sammanfattande bedömning av kvalitet:   HÖG  

   MEDEL  

 

Granskare: 

  LÅG  

(Jmf. Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s.175-176) 



 

 
 

 
  

Bilaga 3 

Exempel på protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod. 
 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval RTC CCT  

Multicenter Kontrollgrupper  

Antal deltagare 

Deltagarnas ålder 

Kön  

Kriterier för inkludering/exkludering. Adekvat?  JA NEJ  

Intervention 

 

   

Vad avsåg studien att studera?    

Finns urvalsförfarandet beskrivet? JA NEJ  

Representativt urval? JA NEJ  

Randomiseringsförfarande beskrivet? JA NEJ VET EJ 

Likvärdiga grupper vid start? JA NEJ VET EJ 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? JA NEJ VET EJ 

Blindning av patienter? JA NEJ VET EJ 

Blindning av vårdare? JA NEJ VET EJ 

Blindning av forskare? JA NEJ VET EJ 

Finns bortfallsanalysen beskriven? JA NEJ  

Finns bortfallsstorleken beskriven? JA NEJ  

Adekvat statistisk metod? JA NEJ  

Etiskt resonemang? JA NEJ  

Hur tillförlitligt är resultatet? JA NEJ  

Är instrumenten valida? JA NEJ  

Är instrumenten reliabla? JA NEJ  

Är resultatet generaliserbart? JA NEJ  

 

Huvudfynd 

   

    

Sammanfattande bedömning av kvalitet   HÖG 

   MEDEL 

 

Granskare: 

  LÅG 

 

(Jmf. Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s.173-174)



 

 
 

Bilaga 4 Exempel från analysprocessen 1(2) 
Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

” Firstly, GPs and PNs mentioned barriers 

regarding their patients: patients were not 

motivated to change their unhealthy 

lifestyles and deny and lies about their 

behavior.” 

(Geense et al. 2013, p.4) 

Först och främst påtalade både allmänläkare 
och DSK att det fanns problem med patienter: 
patienter som inte var motiverade att förändra 
sin ohälslosamma livsstil, de förnekade och ljög 
om sitt beteende. 

Patienterna är inte alltid redo att 

ta tag i sina ohälsosamma 

livsstil. 

Patientens bristande 

motivation. 

Hinder för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

 

“The DN´s highlighted the problem that 

they must prioritize the sick and make time 

for HPP in between as time is limited by the 

fact that medical care tasks precede health 

promoting work. If they are very busy with 

sick patients, the don´t have time to conduct 

health promotion with others.” 

(Brobeck et al. 2013, p.377) 

 

DSK betonade problemet att de måste prioritera 

de sjuka och göra tid för hälsofrämjande arbetet 

emellan eftersom tiden är begränsad av det 

faktum att medicinsk vård går före 

hälsofrämjande arbete. Om de är mycket 

upptagna med sjuka patienter, har de inte tid att 

genomföra hälsofrämjande med andra. 

Många sjuka patienter gör att 

DSK måste prioritera medicinsk 

vård före hälsofrämjande arbete. 

DSK upplever en brist 

på tid för 

sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande 

arbete.  

 

Hinder för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

 

“Flera distriktssköterskor utan 

specialistmottagningar var intresserade av 

att arbeta mer aktivt med 

livsstilsförändringar och upplevde att deras 

kompetens inte tillvaratogs av ledningen” 

(Eriksson & Engström, 2015, s.82) 

 Distriktssköterskor utan 

specialistmottagningar upplevde 

att deras kompetens inte togs 

tillvara på. 

Distriktssköteskans 

kunskap tas inte 

tillvara på. 

Hinder för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

 

“…distriktssköterskorna beskrev att de hade 

begränsade resurser och stöd i det 

sjukdomsförebyggande arbetet i dagens 

specialisering inom primärvården. Detta i 

sin tur resulterade i att 

distriktssköterskorna upplevde att det 

förebyggande arbetet fick stå tillbaka för 

det mer sjukdomsorienterade arbetet” 

(Eriksson & Engström, 2015, s.80) 

  Bristande resurser och stöd för 

sjukdomsförebyggande arbete 

gjorde att DSK upplevde att det 

förebyggande arbetet fick stå 

tillbaka för det 

sjukdomsorienterade. 

Bristande stöd från 

ledningen har negativ 

inverkan för det 

sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande 

arbetet. 

Hinder för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

 



 

 

 

Bilaga 4 Exempel från analysprocessen 2(2) 

 
  

Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondenserad meningsenhet Underkategori Kategori 

“If patients are motivated to change their 

behavior, GPs and/or PNs give advice 

about the options how to change their 

unhealthy behavior and try to help them. 

Most of the PNs said they use motivational 

interviewing”- 

(Geense, et al, 2013, p.3) 

Om patienterna är motiverade att ändra sitt 

beteende, gav allmänläkare och / eller DSK råd 

om alternative i hur man ändrar sitt ohälsosamt 

beteende och försöker hjälpa dem. De flesta av 

DSK sade att de använder motiverande samtal. 

Om patienten är motiverad till 

llivsstilsförändringar gav DL 

och/eller DSK dem råd. MI 

används. 

Patientens relation till 

distriktssköterskan och 

vilja att ändra 

levnadsvanor. 

Förutsättningar för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete 

 

”Further education gave DNs knowledge 

and competence, which provided them with 

toolsto succeed in health promotion. Deeper 

knowledge in a specific field made the DNs 

feel competent and confirmed and made it 

possible for them to continue working” 

(Wilhelmsson, S. & Lindberg, M. 2009, 

p.158) 

Vidareutbildning gav distriktssköterskorna 

kunskap och kompetens vilket försåg dem med 

verktyg att lyckas i hälsofrämjande arbetet. 

Fördjupad kunskap inom ett specifikt område 

gjorde att distriktssköterskorna kände kompetens 

och bekräftelse och gjorde det möjligt för dem 

att fortsätta arbeta hälsofrämjande. 

Utbildning och uppdaterade 

kunskaper är en förutsättning för 

att lyckas i hälsofrämjande 

arbete. 

Kunskap har betydelse 

för det 

sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande 

arbetet. 

Förutsättningar för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

”Common goals. Key factors in being 

successful in healthpromotion were that the 

workplace had documented common goals, 

long-term planning and that all personnel 

gave priority to the same problems.”  

(Wilhelmsson, S. & Lindberg, M. 2009, 

p.159) 

Gemensamma mål. Nyckelfaktorer för att lyckas 

med det hälsofrämjande arbetet var att 

arbetsplatsen hade dokumenterat gemensamma 

mål, långsiktig planering och att all personal 

prioriterade samma problem.  

Att arbeta utifrån gemensamma, 

dokumenterade mål är 

nyckelfaktorer för det 

hälsofrämjande arbetet. 

Betydelsen av 

gemensamma mål och 

riktlinjer. 

Förutsättningar för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

” The DN´s expressed that they did not feel 

involved when the overall objectives for HP 

were formed, and perceived that the 

management put the responsibilty for HPP 

on them.” 

(Brobeck et al. 2013, p.377) 

DSK uttrycket att de inte känner sig delaktiga 

när de övergripande målen för det 

hälsofrämjande arbetet bildades, och ansåg att 

ledningen lade ansvaret för hälsofrämjande 

arbetet på dem. 

DSK kände sig inte delaktiga i 

ledningens beslut om det 

hälsofrämjande arbetet. 

Ledningens stöd har 

betydelse för det 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbetet. 

Förutsättningar för 

distriktssköterskans 

hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande 

arbete. 

  


