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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den som vänder sig till sjukvården ska ges råd för att förebygga sjukdom och/eller 

skada vilket bland annat innebär ökad fysisk aktivitet (FA). Regelbunden FA förbättrar 

livskvalitén genom att till exempel påverka den kognitiva förmågan, stabilisera 

stämningsläget och minskar riskerna för att insjukna i många sjukdomar och en tidig död. 

Därför bör sjuksköterskan dagligen motivera till FA för att stärka och/eller behålla 

patienternas hälsa.  

Syfte: Syftet var att belysa möjligheter och hinder i sjuksköterskans roll att motivera patienter 

till fysisk aktivitet för att stärka och behålla hälsa.  

 

Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie. Urvalsförfarandet utfördes genom ett 

strategiskt urval. Intervjuerna utfördes med en semistrukturerad intervjuguide. Totalt 

intervjuades åtta allmänsjuksköterskor. Datan från intervjuerna analyserades med kvalitativ 

manifest innehållsanalys.  

Resultat: Två huvudkategorier framkom i resultatet och redovisas med subkategorierna 

Empirisk kunskap, Tyst kunskap, Sjuksköterskans roll, Patientens delaktighet och 

Vårdteamets samarbete. Sjuksköterskans kunskaper, som grundas i utbildning och 

erfarenheter, kan användas för att motivera patienter till FA. Möjligheter och hinder i att 

motivera till FA påverkas av miljön runt patienten.  

Slutsats: Motivera patienter till FA är komplext och kräver erfarenhet, personligt engagemang 

och kunskap. Det är viktigt för sjuksköterskan att skapa en relation till patienten och att 

tillsammans med andra professioner arbeta utefter individanpassade mål. 
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INLEDNING 
Författarna har under sjuksköterskeutbildningen erhållit ett intresse för hur fysisk aktivitet 

påverkar kroppen. Under praktikperioder har författarna sett att fysisk aktivitet används 

förvånansvärt sällan som omvårdnadsåtgärd och förundrats över hur det kommer sig. En teori 

är att det saknas kunskap i att motivera patienter till en ökad fysisk aktivitet, varpå denna 

studie syftar till att lära sig mer om vilka möjligheter och hinder det finns för att motivera 

patienter till fysisk aktivitet på bästa sätt.  

 

BAKGRUND 

Hälsa och fysisk aktivitet 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Att ha hälsa innebär, enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

att vara kapabel till att genomföra stora och små saker som är av värde för den enskilde 

individen. Det är oftast först vid avsaknad av hälsa som individen blir påmind om vad hälsa är 

för just den enskilde individen. Vidare förklarar Dahlberg och Segesten (2010) att upplevelsen 

av hälsa är starkt förknippat med dels biologiskt mående samt existentiellt mående. Med 

andra ord kan ett biologiskt funktionellt hinder i vardagen påverka hälsan negativt på samma 

sätt som existentiella möjligheter kan påverka hälsan positivt. Det är därmed svårdefinierat 

vad hälsa innebär då hälsa är ett högst subjektivt tillstånd (ibid). 

Den som vänder sig till sjukvården ska ges råd och tips för att förebygga sjukdom eller skada 

vilket bland annat innebär ökad fysisk aktivitet (FA). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

förklarar att sjukvården ska arbeta förebyggande föra att undvika ohälsa. Enligt Henriksson & 

Sundberg (2015) har FA en stark medicinsk effekt, såväl biologiskt som existentiellt och 

därför bör sjukvården arbeta dagligen med att motivera till FA för att stärka och/eller behålla 

patienternas hälsa.  

Enligt Mattson, Jansson och Hagströmer (2014) är FA ett komplext begrepp men kan 

sammanfattas som all rörelse som ökar kroppens energiförbrukning utöver vad som förbrukas 

vid vila. Det vill säga att rörelse från att kunna röra kroppen i sängliggande läge till hård 

träning i motionsspåret är FA. Fysisk inaktivitet (FIA) är begreppets motsats och innebär 

avsaknad av energiförbrukning utöver den som förbrukas i vila. FA delas vanligen in i 

kategorierna aerob FA, konditionsträning och muskelstärkande FA. Aerob FA är rörelse där 

muskler förbrukar låg till hög mängd syre. Konditionsträning avser FA där målet är att 

bibehålla eller förbättra syreupptagning. Muskelstärkande FA har avsikten att stärka eller 

bibehålla muskelstyrka (ibid). 

FA och FIA inverkan på hälsan 

FA påverkar kroppen på ett mycket hälsofrämjande sätt. Kroppen är gjord för rörelse och 

reagerar positivt på FA såväl fysiskt som psykiskt. Regelbunden FA förbättrar livskvalitén 

genom att bland annat påverka den kognitiva förmågan positivt, stabilisera stämningsläget 

och har en direkt påverkan på risken för att insjukna i många sjukdomar, såsom metabola 

syndrom och att dö i förtid (Henriksson & Sundberg, 2015) vilket även 

Folkhälsomyndigheten (2016) bekräftar. Enligt Ericson och Ericson (2012) är metabola 

syndrom de komplikationer som är kopplade till övervikt.  En komplicerad effekt utav 

metabola syndrom är insulinresistens (diabetes Typ 2) vilket bidrar till att glukosupptaget till 

cellerna i kroppen hämmas och blodets glukoshalter stiger. Ett högt blodglukos bidrar till en 

påskyndande artärsklerosutveckling och en förhöjning av blodtrycket. Vidare bidrar ett högt 

blodtryck till ett ökat slitage på hjärtat och kärlen, vilket vanligtvis leder till bland annat 
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stroke och/eller hjärtinfarkt om trycket ej reduceras, (ibid). Vidare förklarar Fritz et al. (2013) 

att det räcker med FA i form av kontinuerliga promenader för att sänka blodtrycket, blodfetter 

samt kroppsvikten. Den sekundära effekten av sänkta blodtryck och viktminskning är 

minskad risk för att drabbas utav metabola syndrom. Att vara långvarigt stillasittande trots att 

FA ändå utförs regelbunden har enligt Petersen, Nielsen, Bauman och Tolstrup (2014) också 

visat sig öka risken för att utveckla metabolt syndrom. Stora riskfaktorer är alltså stillasittande 

i kombination med utebliven FA, (ibid). 

 

Järhult och Offenbartl (2013) förklarar att vid långvarig FIA blir nybildning av skelett 

otillräcklig och nedbrytning av skelett ökar vilket leder till benskörhet och risk för frakturer 

vid fall. Song et al. (2016) menar att en operation ofta bidrar till FIA och där med ökar 

riskerna för komplikationer, till exempel ökar riskerna med att insjukna i lunginflammation 

vid FIA och ryggläge. Utöver risker som negativ påverkan på andningsfunktion och rörelse- 

och stödjeorgan menar Ek och Billhult (2014) att brist på FA även ökar risken att utveckla 

trycksår, försämrar funktioner i tarmar, njurar och det psykiska tillståndet. Tidig mobilisering 

innebär stora hälsovinster för att minska dessa risker. 

 

Hos äldre människor påverkas den fysiska förmågan och balansförmågan negativt av FIA. I 

Lindelöf, Karlsson och Lundman (2012) studie har ett urval av äldre personer genomgått ett 

träningsprogram med FA och berättar om ökad fysisk styrka och balansförmåga. Flera av 

deltagarna utvecklade nya möjligheter till rörelse som tidigare varit begränsad. Till exempel 

från att ha varit stillasittande till att kunna resa sig och nå saker. Några av deltagarna berättade 

om möjligheten till att återfå balans för att kunna gå mer självständigt och orka gå upp för 

trappor istället för att ta hissen. 

Sjuksköterskans roll i att motivera patient till FA  
Sjuksköterskans ska arbeta hälsofrämjande genom att förebygga hälsorisker och om behov 

föreligger motivera patienter till livsstilsförändringar (Willman, 2014). Tidigare forskning 

visar att 

sjuksköterskans roll i att motivera patienter till livsstilsförändringar har förmått lite 

uppmärksamhet och inte alltid varit en naturlig del i arbetet (Laws et al. 2008). Vidare skriver 

de att det finns flera fördelar med att det är sjuksköterskan som motiverar till 

livsstilsförändringar inte minst det holistiska arbetssätt som sjuksköterskan arbetar efter (ibid).  

Birkler (2007) och Willman (2009) menar att ett holistiskt arbetssätt innebär att se på 

patientens totala livsituation där patientens bakgrund och livsstil har lika stor betydelse som 

det medicinska perspektivet. 

För att en enskild patient ska kunna förändra invanda rutiner och ändra livsstil till en mer 

fysiskt aktiv livsstil, krävs det att patienten känner en mening med förändringen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Om till exempel en individ ändrar livsstil till en mer aktiv och inte upplever 

meningen med detta så kommer förmodligen motivationen att avta och individen faller 

tillbaka i gamla mönster. Upplevelsen av hälsa är med andra ord inte förknippat med FA för 

just den individen (ibid).  

Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) menar att sjuksköterskan bör sträva efter att 

bygga en förtroendegivande relation med patienten för att tillsammans hitta patientens 

motivation till att nå ett specifikt mål. Det krävs såväl en följsam patient som en engagerad 

och motiverande sjuksköterska. Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) studie 

visar att god kunskap om motivation och hur personal kan motivera ökar möjligheten till att 

förändra patienters livsstil. Det stödjer även Ljung, Olsson, Rask och Lindahl (2012) i sin 

studie, där deltagarna i en grupp för livsstilsförändringar för att minska risken att insjukna i 
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hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, påtalar vikten av att ha motiverad, engagerad och 

kunnig professionell hjälp 

 

Ett sätt att motivera någon till en förändringsprocess i form av ökad fysisk aktivitet är genom 

motiverande samtal, MI (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Barth och Näsholm (2006) handlar 

inte MI i första hand om ”hur” förändringen skall ske utan ”om”, varför och varför inte. 

Sjuksköterskans uppgift inom MI är inte att skapa lösningar åt patienterna, utan istället hjälpa 

patienten att skapa egna reflektioner inom ämnet. Med andra ord hjälpa patienten att komma 

på egna vägar till förändring (ibid). Sjuksköterskor i Östlund, Wadensten, Kristofferzon och 

Häggströms (2015) studie berättar att de tycker det är nödvändigt med ett verktyg för att 

motivera till förändringar och att MI är en metod som underlättar sjuksköterskans arbete.  

Sjuksköterskans roll att motivera till FA på Ortopedavdelningen  

 

FA är det bästa skyddet mot flertalet komplikationer efter operation (Järhult & Offenbart, 

2013). De menar att en av de första omvårdnadsåtgärderna som bör göras efter operation 

(postoperativt) är att motivera patienter till att börja röra på sig efterson (ibid). 

Enligt Hoogeboom, Dronkers, Julzebos och Meetern (2014) är risken för patienter som ska 

genomgå operation större att drabbas mer negativt med risk för fler komplikationer och 

vårdrelaterade skador om de är i dålig fysisk kondition, vilket i sin tur leder till längre 

vårdtider. Den ökade vårdtiden enligt Sveriges kommuner och landsting (2014) har i sin tur en 

direkt ekonomisk inverkan på vårdens resurser vilket även styrks av Ek och Billhult (2014). 

Ett förebyggande arbete med patientfokus är både patientsäkert och kostnadseffektivt.   

Detta sätter press på vårdpersonalens metoder i att motivera patienten till en mobilisering och 

en ökad fysisk aktivitet. Sjuksköterskor på ortopedavdelningar bör således ha mer kunskap 

om att motivera patienter och därför är dessa sjuksköterskor underlag för att bringa djupare 

kunskap till denna studie. 

TEORETISK REFERENSRAM 
Denna studie har ett vårdvetenskapligt perspektiv och inriktar sig på sjuksköterskors 

omvårdnad av patienter som behöver motivation till att utföra fysisk aktivitet för att behålla 

eller förbättra sin hälsa. Omvårdnad har sitt ursprung i vårdvetenskapen och utgår från 

empirismen där evidens och beprövad erfarenhet står i relation till den omvårdnad som 

patienten får (Willman, 2009). Utöver omvårdnad läggs fokus på de vårdvetenskapliga 

begreppen; mening och sammanhang, välbefinnande, öppenhet och följsamhet. 

Mening och sammanhang 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att mening och sammanhang är starkt förknippat med 

hur vi ser på oss själva och vår omgivning här i livet. En patient som inte upplever mening 

och sammanhang i sitt liv kan heller inte uppleva hälsa. Mening handlar om att ha stora och 

små val här i livet och att det är upp till oss att bestämma om valen existerar eller ej. En 

patient som lever ett fysiskt inaktivt liv har på något sätt valt denna livsstil. Sjuksköterskor 

kan väcka patientens tankar kring detta och med hjälp av motiverande samtal göra individen 

medveten om sina val och möjligheter. På så sätt skapas balans mellan mening och 

sammanhang för patienten och bidrar till kontroll på hens livsvärld som skulle ge ökad känsla 

av hälsa och välbefinnande (ibid). 

Välbefinnande 

Att ”må bra” och att kunna genomföra det man själv tycker är av värde i livet förklarar 

Dahlberg och Segesten (2010) är det fundamentala i att uppleva välbefinnande. Vilket 
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förklarar det komplexa med att vissa finner välbefinnande trots svår sjukdom. Även 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) menar att en god hälsa bland annat innebär fysiskt 

välbefinnande. Motivera till FA blir därmed en viktig omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan 

kan använda sig av för att öka patientens välbefinnande.  Även patienter som har lindriga 

besvär kan uppleva ett större lidande än de med allvarlig sjukdom (ibid). Ekebergh (2009) 

menar att målet med vårdande är att lindra lidandet för patienten samt möjliggöra 

välbefinnande. Lidande kan visa sig på olika sätt. Ett vårdrelaterat lidande kan skapas till 

exempel genom att en patient upplever sig kränkt eller sårad av ett beteende eller uttalande 

från vårdarbetare. Eller i form av fysik skada orsakat under vård, till exempel trycksår som 

kan förlänga vistelsen inom vården samt orsakar onödig smärta (ibid).  

Sjuksköterskans uppgift enligt Dahlberg och Segesten (2010) i det vårdande samtalet med 

patienter kräver ett öppet och följsamt förhållningssätt för att bibehålla eller stärka patientens 

upplevelse av välbefinnande.   

Öppenhet och följsamhet 

Ett öppet och följsamt förhållningssätt bör sjuksköterskan enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) inta i mötet med patienten för att kunna möta patientens behov och möjliggöra uppleva 

hälsa utan att kränka integritet. Sjuksköterskan bör vara öppen för att kunna problematisera 

kring patientens perspektiv, så att vårdandet sker följsamt efter den enskilde individens behov 

för att uppnå en individuell hälsa. Följsamhet är av stor vikt i sjuksköterskans patientnära 

arbete för att främja patientens autonomi och egenbestämmande över sin egen vård och 

behandling. Till exempel i det motiverande samtalet bör sjuksköterskan vara följsam och 

problematisera kring patientens situation med ett öppet förhållningssätt för att kunna möta 

patienten på hens nivå, på så sätt kunna motivera till livsstilsförändring utifrån den enskildes 

behov och förutsättningar utan att kränka patientens integritet och självbestämmande (ibid).  

PROBLEMFORMULERING 
Forskning visar att FA påverkar kroppen positivt såväl fysiskt som psykiskt. Regelbunden FA 

förbättrar hälsan både på kort- och lång sikt då det minskar risken att insjukna i flertalet 

sjukdomar och riskera att dö i förtid. Tydligast går det se effekter av FA på metabolt syndrom 

som bland annat innebär övervikt, insulinresistens, hypertoni och förhöjda blodfetter. 

Stillasittande och utebliven FA är en följd av det moderna samhälle vi lever idag. Människor 

lever längre med fler sjukdomar och skador istället. Utöver att det är ett problem för varje 

människa som drabbas är det också ett bekymmer för samhället då vårdtiderna och 

vårdkostnaderna ökar för att ta hand om alla sjuka människor. FA är uppenbart en 

alternativmedicin som bör användas i vården. Det finns lite forskning gjord på hur dagens 

sjuksköterskor arbetar med FA för sina patienter och inte minst om svårigheter och 

möjligheter när det gäller att motivera. Eftersom det ligger i samhällets intresse att förändra 

människors livsstilsvanor till en mer hälsosam livsstil och positivare attityd till FA är det 

också ett fenomen som ska hanteras av sjukvården. Dessutom är förebyggande av ohälsa även 

reglerat i svensk lag vilket också belyser vikten av att sjukvården arbetar med FA. Forskning 

visar på att det ofta är patientens brist på motivation och kunskap om FA som förhindrar 

livsstilsförändring och samt att det är sjuksköterskans kunskaper i ämnet som kan avgöra om 

en tänkt livsstilsförändringar blir verklighet eller inte.  Det är därför av intresse för alla 

sjuksköterskor, oavsett om hen är allmänsjuksköterska eller specialist att veta hur man bäst 

motiverar patienter till ökad FA för att stärka och behålla hälsa. Eftersom FA är en avgörande 

faktor för undvika komplikationer efter operation och för att minska vårdtiderna arbetar 

sjuksköterskor på ortopedavdelningar dagligen med att motivera till FA. Utgångspunkten i 

studien är att belysa den kunskap sjuksköterskor på ortopedavdelningar har i att motivera 
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patienter till FA. Vad upplever sjuksköterskorna för hinder och möjligheter till att motivera 

patienter till FA i sitt dagliga arbete och kan denna kunskap tillämpas i annan vårdkontext?  

Vad har sjuksköterskan för roll i att motivera patienter till FA? Finns det några 

framgångsfaktorer för hur sjuksköterskan bäst kan motivera patienter till ökad FA?  

SYFTE 
Syftet var att belysa möjligheter och hinder i sjuksköterskans roll att motivera patienter till 

fysisk aktivitet för att stärka och behålla hälsa.  

 

METOD 
Studien hade en kvalitativ, induktiv forskningsansats. Enligt Polit och Beck (2016) syftar 

kvalitativ forskning till att få en bred datamängd, med ett holistiskt synsätt som leder till 

förståelse för helheten. Den kvalitativa designen är flexibel vilket innebär att den saknar 

hypotes och innehållet och ny kunskap förändras under forskningsprocessen (ibid). 

Studien var empirisk där beprövad kunskap och erfarenheter låg till grund för resultatet. I 

detta fall är sjuksköterskor att betrakta som subjekt med kunskap och erfarenheter. 

Datamängden analyserades med manifest innehållsanalys.  

 

Urval/urvalsförfarande 
Informanterna var legitimerade allmänsjuksköterskor från ortopedavdelningar på Småländska 

sjukhus. Orsaken till att ortopedavdelningar valdes var för att forskning visar att 

sjuksköterskor på ortopedavdelningar har erfarenhet och kunskap i att dagligen motivera 

patienter till FA via en tidig mobilisering. För att finna relevanta svar och erfarenheter om ett 

specifikt ämne är det enligt Chekol (2012) lämpligt med strategiskt urval som 

urvalsförfarande av informanter. Strategiskt urval innebär enligt Forssén och Carlstedt (2012) 

att informanterna handplockas ur en grupp utifrån inklusionskriterierna för att få fram högsta 

relevans och bredast tänkbara svar utefter studiens syfte.  

 

Kontakt slöts med tre stycken ortopedavdelningar på tre stycken större sjukhus i Småland. 

Avdelningarnas verksamhetschefer tillsammans med avdelningarnas sjuksköterskor bidrog till 

informanter utefter inklusionskriterierna som var; legitimerad allmänsjuksköterska på 

ortopedavdelning. Informationsbrev om studien förmedlades till deltagarna där information 

om studiens syfte framgick samt om informationskravet och konfidentialitetskravet. Tider 

bokades med informanterna som ägde rum under arbetstid och på den tid som passade 

verksamheten bäst. Totalt intervjuades åtta informanter. Utav informanterna var det två män 

och sex kvinnor. Informanternas ålder var spridd från 22 år upp till 67år. Alla var 

allmänsjuksköterskor med blandade erfarenhet från nyutexaminerad till över 25 års erfarenhet 

i yrket. Majoriteten hade endast arbetat på ortopedavdelning.  

Datainsamling 
Datainsamling gjordes via semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuerna är förberedda med en intervjuguide med öppna frågor med möjlighet till 

följdfrågor. Metoden valdes för att ge så många svarsmöjligheter som möjligt utan att leda 

informanterna till ett specifikt förväntat svar (Trost, 2010). Intervjufrågorna ställdes utefter en 

så kallad tratteknik som innebar att frågorna i början under intervjun var allmänna och öppna 

istället för att direkt angripa syftet (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

För att förhöja kvalitén i intervjun och för att se om frågorna i intervjuguiden ger svar till 

studiens syfte så är det brukligt att göra en pilotintervju (Trost, 2010). En pilotintervju 
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utfördes med en allmänsjuksköterska på ett vårdboende för psykiatriskt funktionshindrade. 

Pilotintervjun utfördes för att träna på att intervjua och testa frågorna. Svaren från intervjun är 

inget som användes till resultatet men ledde fram till slutliga frågor som fastställdes i 

intervjuguiden (bilaga 1). Först gjordes sex stycken intervjuer utefter den justerade 

intervjuguiden på två olika Småländska sjukhus i olika län. Därefter kompletterades 

intervjuerna med ytterligare informanter i ett försök att erhålla mer data från ett tredje sjukhus 

i ett annat län i Småland. Desto fler informanter desto mer variationsrikt kan datamaterialet bli 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Varje intervju tog cirka 30 minuter och utfördes i ett slutet rum på informanternas arbetsplats. 

Båda författarna deltog under intervjuerna och samtalen spelades in med en pekplatta som var 

väl synlig för informanten så att hen själv kunde se när inspelningen var igång eller ej. 

Intervjuerna kodades; informant 1 – informant 8, efter transkriberingen tilldelades 

informanterna nya slumpmässiga kodnamn för informanternas anonymitet.   

Analys 

Datainsamlingen analyserades med en så kallad kvalitativ manifest innehållsanalys. Enligt 

Lundman och Granheim (2012) är det brukligt att använda en kvalitativ manifest 

innehållsanalys som metod för att analysera en stor mängd data. En manifest innehållsanalys 

syftar till att granska texter så textnära som möjligt med så lite tolkning som möjligt, vilket i 

detta fall är transkriberade intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på att finna 

teman på motsvarigheter och olikheter i en text. 

Analysen påbörjades med att intervjuerna transkriberades ordagrant samma vecka som 

intervjuerna var utförda. Den ena författaren spelade upp mening för mening på pekplattan 

medans den andra författaren transkriberade ord för ord på en dator. Detta utfördes för att inte 

missa viktiga fynd och nyanser i informanternas dialektala talspråk. Materialet sparades kodat 

på datorn och delades mellan författarna. Därefter raderades inspelningarna.  Författarna 

kondenserade det transkriberade materialet var för sig för att finna trovärdiga meningsenheter 

i intervjuerna. Författarna delade upp textens meningar för att finna innebörden i respektive 

mening. Innebörden ledde till att meningen fick en lämplig kod. Därefter träffades författarna 

och skrev ner alla de koder som framkomit i en lista. Via en dator analyserade författarna 

gemensamt meningar med likartade koder vars innebörd var jämförliga. Koder med likvärdig 

betydelse samlades och inordnades i underkategorier, underkategoriernas namn valdes utefter 

kodernas gemensamma innebörd. Därefter delade författarna in underkategorierna med 

jämförlig betydelser och inordnades under huvudkategorier, huvudkategoriernas namn valdes 

utefter underkategoriernas gemensamma innebörd. Vissa koder var mer frekventa än andra, 

emellertid redovisades alla fynd i resultatet. Listan med koder kontrollerades och markerades 

efterhand som resultatet skrevs för att inte missa viktiga fynd.   
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Tabell 1. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Sidan med de 

planerade operationer, 

de är lättare att 

mobilisera för de är 

väl förberedda med 

skriftlig information 

innan de läggs in och 

de vet att de ska upp 

och röra på sig samma 

dag som operationen.  

Väl förberedda 

med skriftlig 

information 

Förmedla 

kunskap 

Empirisk 

kunskap 

Kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

Många jobbar ju 

säkert olika på olika 

avdelningar. Man lär 

sig med tiden. Om 

man jämför när man 

kom hit för två sedan 

så har man ju ändå 

fått en ökad förståelse 

av vikten av att 

mobilisera 

patienterna.  

Man lär sig med 

tiden. 

Erfarenhet Tyst kunskap Kunskap 

 

 

 

 

 

 

Resultatet på 

operationen beror 

också på hur mycket 

dem patienterna 

engagerar sig själva. 

Att de ger sitt.  

Patienterna 

engagerar sig 

själva. 

Engagemang Patientens 

delaktighet 

Ansvar 

Ja, det är nog ett 

samarbete mellan oss. 

Oss som är runt 

patienten helt enkelt, 

tror jag. Jag som 

sjuksköterska, min 

undersköterska, 

sjukgymnasten, 

arbetsterapeuten, 

läkaren. Alla runt 

patienten. 

Det är nog ett 

samarbete 

mellan oss. 

Samarbete Vårdteamets 

samarbete 

Ansvar 

 

Forskningsetiska aspekter 

De etiska krav Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådet (2016) rekommenderar 

har tillgodosetts i studien. Det innebär bland annat att informanterna erhållit informationsbrev 

enligt informationskravet där informanterna skall informeras om syftet med medverkan i 

studien samt att medverkan var frivillig och anonym. Informanterna hade medgivit sin 
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medverkan i studien innan tid för intervjun bokades, vilket informationskravet innefattar. 

Informanterna fick samma information muntligt innan intervjun påbörjades. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet informerades deltagarna om att materialet som samlades in under 

intervjun avkodades för att enskilda personers identitet ej skall vara möjligt att identifiera. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in endast skall användas till 

forskningsändamålet och därefter kommer materialet att förstöras. Studien har genomgått en 

etisk egengranskning som Etikkommittén i Sydost (2016) tillhandahåller. Granskningen 

visade inga tecken på att det behövdes en djupare etikprövning av en regional 

etikprövningsnämnd, (se bilaga 2).   

Förförståelse 

Forskare måste vara öppen och samtidigt vara medveten om sin förförståelse för att kunna 

åsidosätta den och kunna se ny information (Ekebergh, 2009). Författarna hade från tidigare 

praktikplatser i vården upplevt brister i att motivera patienter till FA och hade därmed en 

förförståelse och hypotes om att FA används sällan som omvårdnadsåtgärd. Författarna hade 

dessutom genom sjuksköterskeutbildningen kunskap om hur FA påverkar kroppen vilket var 

en viktig förförståelse. Författarna har varit medvetna om sin förförståelse under 

forskningsprocessen och arbetat objektivt med andemening att inte förvränga resultatet.  

RESULTAT 
Analysen av datamaterial ledde fram till två huvudkategorier och fem stycken underkategorier 

(Tabell 2).  Kategori 1, kunskap; det framkom att sjuksköterskans kunskap var direkt kopplad 

till hinder och möjligheter i att motivera till FA. Kunskapen kunde delas in i kunskap kopplad 

till utbildning och erfarenhet men en hel del kunskap kopplades till den till enskilde 

sjuksköterskan och hens personliga engagemang. Kategori 2, Ansvar; blev tydligt när 

informanterna berättade om sjuksköterskans roll i att motivera patienter. Sjuksköterskans roll 

i att motivera till FA ingår i omvårdnadsarbetet men det framgick också att det var ett tydligt 

gruppansvar i form av teamarbete. Sjuksköterskan hade dessutom ett ansvar i att bidra till en 

miljö där patienten kunde känna sig delaktig i sin egen vård. När patienten är delaktig och 

känner sammanhang i sin vård ökade möjligheterna för sjuksköterskan att motivera patienten 

till FA.                                                     

Resultatet styrks med citat från intervjuerna med slumpvalda förkortningar S1-S9. 

(S=sjuksköterska) 

Tabell 2. Lista över huvudkategorier och underkategorier. 

UNDERKATEGORIER HUVUDKATEGORIER 

Empirisk kunskap 

 

Tyst kunskap 

 

Kunskap 

Sjuksköterskans roll 

 

Patientens delaktighet 

 

Vårdteamets samarbete 

 

Ansvar 
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Kunskap 

Möjligheter och hinder i sjuksköterskans roll att motivera patienter till FA grundades i olika 

typer av kunskap som utmynnade i två subkategorier; empirisk och tyst kunskap. Den 

empiriska kunskapen var direkt kopplad till utbildning medans den tysta kunskapen var mer 

småridentifierad och knyts an till personliga erfarenheter. Det framgick att sjuksköterskorna 

kände sig tryggare i att motivera patienter till FA med kunskap och erfarenheter som grund. 

Desto mer kunskaper desto fler möjligheter att lyckas med att motivera patienten till FA.  

Empirisk kunskap 

Den empiriska kunskapen var kopplad direkt till utbildning. Alla var överens om att 

utbildning var viktig men endast en uttalade sig om att besitta en vidareutbildning i 

motiverande samtal. Grundutbildningen syftade mer till anatomisk och patofysiologisk 

kunskap. Kunskap som på olika sätt kunde användas för att motivera eller övertala patienter 

till ökad fysisk aktivitet.  

En gemensam nämnare under intervjuerna var vikten av kunskap när det kommer till 

möjligheterna att motivera patienter till FA. Informanterna var enade om att den kunskap de 

hade med sig från sjuksköterskeutbildningen var en bra empirisk grund med medicinska 

kunskaper för att kunna motivera patienter till FA. Informanterna upplevde goda kunskaper i 

komplikationer vid imobilisering, smärtlindring och dess effekter vilket bidrog till en säkerhet 

i att våga möta patienternas rädsla för en tidig mobilisering. Informanterna upplevde att de 

kunde använda sin kunskap för att informera patienterna om riskerna med FIA och därmed 

öka möjligheterna patientens motivation och på så sätt göra patienten delaktig i sin egen vård. 

Om patienten klarade av att sköta sin egen ADL ansågs det vara en möjlighet för 

sjuksköterskan att motivera patienten till ökad FA. För att bryta patientens ovisshet och rädsla 

för smärta vid mobilisering krävdes det att sjuksköterskorna förmedlade kunskaper som kunde 

övertala patienten. Till exempel menade informanterna att vissa patienter önskade ha kateter 

för att slippa förflytta sig, då gällde det att förmedla kunskaper om riskerna med kateter såsom 

urinvägsinfektioner. Kunskap om vanliga komplikationer på grund av imobilisering som 

trycksår, lunginflammationer och proppar var vanliga kunskaper som ofta förmedlades för att 

öka möjligheterna till patientens motivation till rörelse. Den vanligaste orsaken till utebliven 

fysisk aktivitet var smärta och oro för smärta vilket var ett stort hinder för sjuksköterskan att 

motivera till FA. Därför var smärtlindring också den vanligaste möjligheten till att få patienter 

mer motiverade att röra på sig.  Sjuksköterskornas kontroller av smärtlindringens och dess 

effekter var en viktig del i att lyckas motivera patienterna till att våga låta sig mobiliseras: 

”Har du ont så vill du inte upp och gå, så enkelt är det, (S3).”  

Samtidigt som den empiriska kunskapen skapade en trygghet för sjuksköterskan i sin 

yrkesroll kunde den även överföras till de mer svårmotiverade patienterna för att skapa 

möjligheter till att lyckas motivera patienterna till FA. Informanterna upplevde att kunskapen 

i komplikationer kunde användas för att faktiskt ”skrämma” patienter till att röra sig, dock på 

ett individanpassat vis och med öppenhet och följsamhet i bemötandet för att inte kränka den 

personliga integriteten. När patienterna förstod riskerna ville de oftast röra på sig: ”De blir 

lite rädda när man nämner det här med komplikationer. Då märker man att de liksom lyssnar 

lite extra, (S6).”  

Informanterna menade att skriftlig information var en viktig nyckel i att göra patienten 

delaktig i ett tidigt skede vilket ökade möjligheterna till en ökad motivation att röra sig. 

Informationen innefattade kunskap om bland annat komplikationer och vad som förväntades 

av den enskilda patienten. De patienter som hamnade på elektiva avdelningen (planerade 
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operationer) upplevdes av informanterna vara de patienter som var lättast att motivera till FA. 

Anledning till detta var att patienterna var väl förberedda med information inför operationen. 

”(...)de är väl förberedda (elektiva patienter) med skriftlig information innan de 

läggs in och de vet att de ska upp och röra på sig samma dag som operationen. 

Det är ju större utmaning på akutsidan, som kommer in akut och det blir lite 

chockartat, (S2).” 

Att förstå patienternas förmågor och behov utefter ålder och sjukdomar var viktiga kunskaper 

och skapade möjligheter i att kunna motivera patienter på rätt nivå. Att till exempel ha 

kunskap om geriatrik och hur äldres patofysologi påverkar patientens förmågor till att 

mobiliseras och aktiveras var en kunskap som de flesta informanterna var enade om då äldre 

var en stor patientgrupp som krävde ett stort och tidskrävande omvårdnadsarbete. Flera 

informanter menade att de äldre behövde mer tid för att bli motiverade till FA. Dock var det 

en delad mening bland informanterna om huruvida den äldre patienten var svårare att 

motivera till FA än den yngre, det gemensamma var dock att mycket hängde på patientens 

inställning: ”(…) det är ju väldigt olika, det ligger mycket i hur patienten är kanske, (…) jag 

ser ingen skillnad i ålder för vissa äldre kan vara mer motiverade än de som är yngre, (S3)." 

Utöver kunskap om att motivera patienter på rätt nivå utefter ålder och sjukdomar framkom 

det också behov av kunskap om kulturella skillnader. Flera informanter menade att de ofta 

saknade kunskaper om just kulturella skillnader vilket utgjorde ett hinder i motiveringsarbetet. 

Till exempel så upplevdes vissa kulturella skillnader huruvida läkningsprocessen blir bättre 

med eller utan FA och vid sängliggande. Språket upplevdes ofta vara ett hinder i att motivera 

patienterna då information kunde vara svår att förmedla på ett korrekt sätt.  Dock var de flesta 

överens om att det handlade mycket om patienternas inställning och kunskap och att det inte 

går att knyta direkt till en viss patientgrupp: "Den främsta gruppen som behöver motiveras är 

väll de som inte inser sitt eget behov av att faktiskt få fysisk aktivitet, (S7)." 

Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen var kopplad till informanternas personliga engagemang, personliga 

egenskaper och till de personliga erfarenheterna. Det framkom inte något speciellt arbetssätt 

med rutiner och verktyg för att arbeta med att motivera patienter, vilket ej upplevdes som ett 

hinder enligt informanterna. Endast en informant utav åtta uppgav besitta någon form utav 

utbildning inom samtals-/motiveringsmetoder, metoden som informanten besatt kunskap inom 

var motiverande samtal (MI).  

Möjligheter och hinder för att lyckas motivera grundade sig i tillräckligt goda kunskaper för 

att informera och motivera patienterna. Informanterna tyckte att erfarenheter från 

arbetsplatsen ledde till att grundutbildningen sattes i samband med verkligheten vilket ökade 

kunskaperna om möjligheterna att motivera: ”(…) man har lärt sig allt eftersom också. Sen 

har man ju vävt ihop arbetet på avdelningen med skolan, så att man kan sätta ihop samband, 

(S5).” Erfarenheten blev större genom att ta del av annan personals erfarenhet på den 

avdelning man jobbade på. Informanterna menade att kunskapen i att motivera var en slags 

kultur baserad på erfarenheter från respektive avdelning som ärvdes från sjuksköterska till 

sjuksköterska: "(...) det är ett tankesätt som man ärver (att motivera patienter till FA), (S8)." 

Vidare menade de att beronde på avdelning, sjukhus och yrkeserfarenhet så hade alla 

individuella erfarenheter till att motivera patienterna till FA: ”(…) men det är mycket man fått 

lära sig här (på Ortoped.avd.). Så är det nog vart du än kommer. Vilken avdelning du än 

kommer till så är det nytt på något sätt, (S6).” Vissa informanter med kortare erfarenhet i 

yrket upplevde att just brist på erfarenhet var hinder i att motivera patienterna till FA då de 



11 

 

upplevde att det inte enbart räckte med grundutbildningen för att känna sig trygg och att bli 

”bra” på att motivera.  

Informanterna upplevde att den tysta kunskapen var viktig och ibland vägde tyngre än 

empirisk kunskap då det ofta krävdes erfarenhet och engagemang för att kunna identifiera 

patientens individuella behov och förutsättningar. Brist på erfarenhet och engagemang eller 

kunskap innebar antingen möjligheter eller hinder i motiveringsarbetet. Att förstå möjligheter 

och hinder i att motivera upplevdes därför ofta vara knuten till den enskilda sjuksköterskan 

egenskaper. 

Sjuksköterskans personliga egenskaper handlade om att hen kunde etablera en god kontakt 

med patienterna där hen visade förståelse och respekt genom att inta en positiv och kreativ 

inställning som pushade och uppmuntrade patienten i rätt riktning: ”Nyckeln är att få bra 

kontakt med patienterna, (S2).”  Informanterna menade att vara kreativ i patientkontakten 

innebar att sjuksköterskan bör vara öppen och följsam utefter varje unik patient. Till exempel 

gick vissa patienter att motivera enklare medan andra krävde ett ”lirkande” för att nå fram och 

förstå vilka faktorer som var avgörande för den enskilda patienten skulle låta sig motiveras. 

Flera betonade också vikten av att alltid inta ett professionellt förhållningssätt som innebar ett 

positivt bemötande i alla situationer trots till exempel negativ inställning från patienten. 

En möjlighet för att lättare kunna motivera till FA som togs upp var sjuksköterskans egna 

erfarenheter om FA. Om sjuksköterskan själv hade ett intresse i fysisk aktivitet blev det mer 

naturligt att engagera sig i motiverandet av patienterna: ”Tror det är viktigt att man själv är 

intresserad, då blir det också lättare att motivera att man känner att man själv ägnar sig åt 

någon fysisk aktivitet, (S1).” 

Det handlade också om att ha känsla för att förstå när en patient behöver övertalas och på 

vilket sätt den enskilda patienten vill bli motiverad på. De flesta av informanterna menade att 

vissa patienter sade en ”sak” medans de menade en annan, och det handlade om 

sjuksköterskans engagemang och erfarenheter att identifiera och tolka vad som sades mellan 

raderna. Någon informanterna berättade om att de ibland möts av motstånd från patienter som 

absolut inte är motiverade till att röra på sig och vägrar att komma upp. När dessa patienter 

väl kommit upp visar de dock ofta tacksamhet ihärdiga motiveringsförsök. Anledningen till 

att de vägrade från början grundade sig ofta i ovisshet och rädsla. Informanterna menade att 

det var en möjlighet för att motivera patienterna om de kunde förmedla tidigare positiva 

erfarenheter från andra patienter som rört på sig trots att de inte ville. ”Man försöker att 

motivera på olika sätt genom att säga att man har erfarenheter av andra (patienter), att rättså 

(trots att) det gör lite ont brukar det kännas bra att komma upp, (S2).” 

Ansvar 

Utöver kunskap framkom det att möjligheter och hinder för sjuksköterskan i att motivera 

patienter till FA också grundade sig i olika ansvarsområden. Tre subkategorier framkom; 

sjuksköterskans roll, patientens delaktighet och vårdteamets samarbete. Sjuksköterskans 

möjligheter och hinder i att motivera patienter till FA grundades i hur tydliga sjuksköterskans 

roll var och huruvida patienten var delaktig i sin vård samt huruvida organisationen i 

vårdteamet fungerar. 

Sjuksköterskans roll 

En tydlig åsikt som framkom hos majoriteten av informanterna var att sjuksköterskans roll 

och ansvar i att motivera till FA inte är särskilt utpekad i sjuksköterskans arbetsbeskrivning 

vilket några informanter upplevde som ett hinder.  Enstaka informanter påpekade dock att 

motivera till FA är en del av omvårdsarbetet som är sjuksköterskans ansvarsområde "(...) 
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sjuksköterskan har ju omvårdnadsansvaret och det är ju en stor del i omvårdnaden i att 

aktivera sig. Så det ligger på sjuksköterskan att se till att den aktiveringen sker, (S7)." 

Ingen av avdelningarna som informanterna arbetade på hade enligt dem själva något särskilt 

arbetssätt eller utpekad arbetsrutin för att arbeta med att motivera patienterna till FA. Dock 

var informanterna enade om att just motivera till FA var en av deras viktigaste arbetsuppgifter 

vilket skapade möjligheter till att motiveringsarbetet prioriterades. Att motivera sker 

automatiskt och naturligt i dialog med patienterna.    

"Det är en naturlig del i kontakten med patienten, jag tänker inte att nu ska jag 

gå in och motivera. Det är en naturlig del, å går jag in på morgonen och delar 

medicin med patienten och diskuterar allmänt så pratar man ju om det (…), 

(S2)." 

I sjuksköterskans roll fanns möjligheter att tillkalla andra professioner som extra stöd i 

motiveringsarbete när behov föreligger. Ett hinder i att motivera till FA kunde vara när 

sjuksköterskans tid inte räckte till eller när hen inte hade tillräcklig kunskap i att motivera. Då 

var det hens roll att tillkalla hjälp eller delegera arbetsuppgifter för att fortsätta motivera 

patienterna till FA. Hjälp från till exempel undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, 

läkare, psykolog och kurator. Flera informanter nämnde att de flesta patienter, även de mer 

svårmotiverade, hade respekt för fysioterapeuterna och att de gjorde sina övningar när de 

visste att de skulle följa upp resultatet. Läkarens roll ansågs i flera lägen kunna vara den 

avgörande faktorn för att patienterna verkligen skulle lyssna på behovet av fysisk aktivitet och 

därmed en viktig faktor för att få patienten motiverad. Eftersom både läkaren och 

fysioterapeuten inte hade möjlighet att lägga någon större del av sin tid hos patienten föll 

arbetsuppgiften att följa upp patienternas motivation på sjuksköterska och undersköterska.  

”De patienter som kan vara väldigt svårmotiverade kanske kräver att läkarna kan ha lite 

större vikt i att säga till att det kan vara viktigt att mobilisera. Det kan väga lite tyngre ibland 

kan man märka på patientera, att de lyssnar lite mer på läkarna och då kan det också 

behövas att de är med och motiverar, (S3).” 

Patientens delaktighet 

När patienten var delaktig och kände sammanhang i sin vård ökade möjligheterna för 

sjuksköterskan att motivera patienten. Det var sjuksköterskans ansvar att bidra till att 

patienten själv förstod innebörden av fysisk aktivitet och var delaktiga i sin vård. Resultatet i 

möjligheten för sjuksköterskan att motivera till FA kunde bero på patientens egna 

personlighet, engagemang och ansvar  ”(…) det är väll personligheten. En del är ju 

naturligtvis lite mer bekväma, (S2).” 

När inte vårdpersonal var hos patienten var det upp till patienten att hantera sin situation. Det 

var patientens ansvar att ta tillvara på de resurser som vården hade att erbjuda. Patienter som 

tidigare har en vana med FA i sin vardag hade lättare att anta sig uppgiften som FA innebar en 

möjlighet som sjuksköterskan kunde nyttja i motiveringsarbetet. Det handlade om att få 

patienten att förstå sin delaktighet och att de var motiverade att arbeta mot samma håll och 

skapa mening och sammanhang med patientens FA. ”(…) att få patienten motiverad själv och 

med på tåget, (S1).” 

Motsatsen, det vill säga, patienternas avsaknad av engagemang och förståelse om vikten av att 

mobiliseras ansågs också vara ett av de största hindren för att lyckas motivera patienterna. Är 

de missnöjda med sin situation och saknar inspiration uteblir den FA ”Andra hinder kan ju 
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vara; ja en ovilja hos patienten, att inte vilja och att man är trött och tycker man har tränat 

mycket, (S3).” 

Flera informanter påpekade att så fort patienten lämnade avdelningen upphörde 

motivationsarbetet med patienten. Avsaknad av respons efter att patienterna lämnat 

avdelningen upplevdes som ett hinder för sjuksköteskan att vara motiverad till att motivera till 

FA eftersom sjuksköterskan inte kunde följa huruvida patientens motivation till FA fortlöpte. 

Därmed föll ett tungt ansvar i patientens delaktighet i motiveringsarbetet.  

Vårdteamets samarbete 

Alla informanterna tryckte på att möjligheterna i att motivera patienten hängde inte bara på en 

yrkesroll utan på samtliga i teamet som arbetade runt patienten. Alla hade sin roll och var 

viktiga var för sig. Det är ett outtalat samarbete mellan samtliga professioner: ”Ja, det är nog 

ett samarbete mellan oss. Oss som är runt patienten helt enkelt, tror jag. Jag som 

sjuksköterska, min undersköterska, sjukgymnasten, arbetsterapeuten, läkaren. Alla runt 

patienten, (S2).” och ”Det är mycket arbetet, tror jag och mycket av vi jobbar gemensamt, 

alla har vi ett gemensamt mål tror jag. Att vi jobbar väldigt tajt med våra sjukgymnaster och 

att vi har en engagerad personal, (S3).” 

En möjlighet för ett bra motiveringsarbete var att vårdteamet som arbetade kring patienten 

hade tydliga mål uppsatta för patienten vad som gällde angående FA.  Framgångsfaktor var att 

det finns uppnåeliga och tydliga delmål som patienten kände sig bekväm med: ”Man kanske 

tar ett steg i taget, att man får ha lite delmål, första kanske är att sitta på sängkanten, som är 

första målet sen får man bygga vidare på det, (S3).” 

Flera hinder för att motivera patienterna till FA kunde utkristalliseras ur detta fenomen; 

tidsbrist, personalbrist och organisationsproblem. Några tyckte att detta ansvar låg på 

vårdeteamets samarbete men även ”högre upp” hos såväl verksamhetschefen, respektive 

landsting och hos politiker. På grund av tidsbrist i arbetet upplevde informanter brister i 

kommunikationerna mellan de olika professionerna i teamet vilket upplevdes vara ett hinder i 

att arbeta på ett gemensamt arbetssätt för att nå målen i att motivera patienterna. När tiden 

saknades och det var för lite personal uteblev den goda kontakten med patienterna och 

möjligheten att mobilisera ”(…) vissa pass hinner man inte mobilisera lika mycket som man 

har tänkt. Å då får man ta det nästa dag, (S3).”   

De allra flesta sa ändå att det fanns tid till de små kontakterna med patienterna som behövdes 

för att motivera till FA. Om det inte fanns tid så måste sjuksköterskorna ta sig tid för att skapa 

möjligheter i de små mötena med patienterna. Ett tidsslukande arbete tycktes vara 

sjuksköterskornas dokumentering vilket ibland upplevdes vara ett hinder för att få tid till att 

arbeta nära patienterna ”Att sitta med datorn hjälper inte patienten att gå upp och gå, (S4).” 

En framgångsfaktor och möjlighet i att motivera patienter till FA som hela vårdteamen och 

avdelningarna arbetar mot var målet att få hem patienterna så fort som möjligt. För att det ska 

bli möjligt måste patienterna aktiveras via en tidig mobilisering. Det var en starkt motiverande 

faktor för såväl patienten själv som för avdelningen. Tidig hemgång upplevdes oftast positivt 

för patienten och för avdelningen innebar det lägre vårdkostnader.  

 

 

 



14 

 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa upplevelser av möjligheter och hinder i sjuksköterskans roll att 

motivera patienter till fysisk aktivitet för att stärka och behålla hälsa. Resultatet visar på att 

motiveringsarbetet är komplext och det går att utläsa flera detaljer som var för sig har 

inverkan i arbetet med att motivera patienter till FA. Det framkom att sjuksköterskans 

kunskap var direkt kopplad till hinder och möjligheter i att motivera till FA. Kunskapen kan 

delas in i kunskap kopplad till utbildning och erfarenhet men en hel del kunskap kopplas till 

den till enskilde sjuksköterskan och hens personliga engagemang.  Studien visade att 

sjuksköterskans roll i att motivera till FA ingick i omvårdnadsarbetet men det framkom också 

att det var ett tydligt gruppansvar i form av teamarbete. Likaså låg det ett stort ansvar i 

patientens ansvar för sin egen vård. 

Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en intervjustudie med en kvalitativ design och en induktiv ansats. 

En kvalitativ design är enligt Trost (2010) lämplig och passande för att finna data att 

analysera där tyngdpunkten ligger i att hitta mönster och förstå hur människor tänker. Denna 

design gav ett djup i informanternas erfarenheter och djupare kunskap om vilka möjligheter 

och hinder det fanns för att motivera patienter till FA. Denna subjektiva kunskap som 

framkom hade inte blivit lika tydlig i en kvantitativ studie men däremot kan resultatet ligga 

till grund för en framtida kvantitativ studie för att stödja eller förkasta denna studies resultat. 

Trost (2010) menar att en induktiv ansats innebär att en studie inte har några hypoteser utan 

författarna är öppna inför resultatet med sin förförståelse åsidosatt. Enligt Lundman och 

Granheim (2012) handlar forskning om att finna ny kunskap, men oftast finns ingen absolut 

verklighet utan flera olika förklaringar. För att få tillförlitlighet i förklaringarna är det viktigt 

att forskaren visar på ett tillförlitligt resultat utan att ha påverkat med sin förförståelse varken 

under intervjun eller i analysen.  Dock var det viktigt att känna till att författarnas 

förförståelse var en tillgång för att styra intervjun och finna intressant och relevant kunskap 

hos informanterna (ibid). 

Urvalsförfarandet av informanter utfördes med ett strategiskt urval. Strategiskt urval var 

lämpligt då författarna nådde en population med de egenskaper som passade studiens syfte 

(Polit & Beck, 2010). Det var också en urvalsmetod som var billig, enkel och tidsbesparande 

vilket var passande då studien skulle genomföras under begränsad tid med deadline. I detta 

fall kontaktades flera ortopedavdelningars verksamhetschefer via telefon och e-post på åtta 

olika sjukhus runtom i södra Sverige. Författarna fick ett stort gensvar med intresse för att 

deltaga i studien. Den begränsade studietiden var orsaken till att urvalet avgränsades till tre 

stora sjukhus i Småland. Det strategiska urvalet hos just ortopedavdelningar för att få djupare 

kunskap om ämnet var lyckat eftersom att motivera till FA visade sig vara en daglig 

arbetsuppgift för allmänsjuksköterskor på ortopedavdelningen. Dock innebar urvalsmetoden 

av informanter att informanternas lämplighet inte kunde garanteras. Avdelningarna hade en 

stor inverkan i valet av informanter, troligtvis valdes de sjuksköterskor som var mest 

engagerade i ämnet och därmed troligen hade mer kunskap i att motivera. Stor del av ansvaret 

i urvalet av informanter lades på respektive verksamhetschef vilket minskar den totala 

möjligheten till att enkelt reproducera studien och få den likvärdig. Kanske kan deltagarans 

frivilliga deltagande ifrågasättas när de kontaktas av verksamhetschef, risken fanns att 

informanterna av någon anledning upplevt sig mer eller mindre tvingande att deltaga vilket 

eventuellt kunde ha undviktis med en annan urvalsmetod. Detta trots att de tagit del av 

studiens etiska övervägande skriftligt och muntligt. Urvalsförfarandet behöver dock inte vara 

negativt utan snarare positivt då ett strategiskt urval syftar till att få fram högsta relevans och 

bredast tänkbara svar utefter studiens syfte (Forssén och Carlstedt, 2012). 
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Intervjuerna utfördes utefter en intervjuguide med semi-strukturerad design. Polit och Beck 

(2010) menar att semi-strukturerade intervjuer med en intervjuguide är lämpligt när forskaren 

vill få informanterna att prata öppet och fritt om förberedda öppna frågor där intervjuguiden 

endast är en mall för forskaren. Totalt intervjuades nio stycken informanter varav en ingick i 

pilotstudien. Datamättnad nåddes efter sju intervjuer. Datamättnad innebär att forskaren anser 

att man nått en fas där mer datainsamling inte ger mer kunskap utan repeterar det som redan 

kommit fram (Polit & Beck, 2010).   

Författarna upplevde att det var bra med intervjuguiden med de öppna frågorna då det ledde 

till att informanterna tvingades till att tänka själva och utveckla sina svar. Kanske skulle 

informanterna fått se intervjuguiden i förväg. Då hade troligen svaren blivit något djupare, 

däremot med risk för att svaren varit mer fabricerade och sänkt reliabiliteten i studien.  

Först gjordes en pilotintervju med en allmänsjuksköterska på ett vårdboende för psykiatriskt 

funktionshindrade. Författarna önskade tidigt i processen att utföra en pilotintervju för att 

träna på att intervjua och dessutom testa frågorna. Därför togs en kontakt med en personlig 

kontakt som arbetar som sjuksköterska som med kort varsel kunder medverka under en 

pilotintervju. Trost (2010) menar att en pilotintervju går att göra på bekanta för att testa 

frågorna och förstå svårigheten i att intervjua men att resultatet då inte bör användas i det 

slutliga datamaterialet. Utifrån resultatet från pilotintervjun antecknades följdfrågor för att 

intervjuerna skulle bli djupare och mer likvärdiga. Resultatet från denna intervju har därför 

endast används för att förtydliga intervjuguiden. Dock skulle innehållet varit användbart till 

studiens resultat då mycket av det som framkom stämde överens med övriga informanters 

data. Därefter intervjuades tre stycken informanter på en ortopedavdelning på ett sjukhus i 

Småland där det snabbt gick att upptäcka flera likheter i datamaterialet som kom fram under 

intervjuerna. Ungefär samma uppgifter kom fram under nästkommande tre intervjuer på en 

annan ortopedavdelning på ett annat sjukhus i ett annat län i Småland. För att försöka finna 

ytterligare ny information intervjuades två informanter på en annan ortopedavdelning på ett 

tredje sjukhus i ett annat län vilket även denna gång gav likvärdig data. Av denna anledning 

drar författarna slutsatsen att studien nått datamättnad. Författarnas bristfälliga erfarenheter 

och kunskaper i att intervjua kan ha inneburit att viktiga parametrar saknas. Troligen skulle 

intervjuerna fått högre kvalité om ytterligare pilotintervjuer utförts och författarna fått mer 

erfarenhet i att intervjua. 

För att få spontanitet och lugn i en intervju är valet av lokal där intervjun sker viktig (Trost, 

2010). Lokalerna hade bokats av respektive verksamhetschef på respektive avdelning. Alla 

intervjuer utfördes under betald arbetstid. Att de utfördes på arbetsplatsen skulle kunna varit 

negativt i en stressande bemärkelse. Författarna upplevde det tvärtom; att informanterna var i 

en trygg miljö under arbetstid, där ingen stressande tidsfaktor från privatlivet kunde 

påverka. Intervjuerna spelades in vilket ingen av informanterna kändes bekväm med innan 

intervjun påbörjades. Dock upplevdes informanterna relativt avslappade trots synlig 

inspelningsutrustning när intervjun startades, så troligen påverkades ej spontaniteten i 

svaren. En av informanterna valde att intervjun inte skulle spelas in, denna antecknade 

författarna istället för hand. Materialet från intervjun med det handskrivna materialet innebar 

att innebörden blev korrekt däremot var det svårare att citera ordagrant. 

För att analysera datamaterialet valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys. Enligt Lundman 

och Granheim (2012) syftar en kvalitativ manifest innehållsanalys till att analysera och 

granska en större mängd text med så lite tolkning som möjligt. En latent innehållsanalys som 

innebär en djupare tolkning av datamaterialet där texten tolkas med till exempel hänsyn till 

informanternas ålder, kön och bakgrund hade kanske kunnat ge ett djupare resultat 
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(ibid). Analysen har utförts noggrant och stor vikt har lagts vid att få fram alla koder i 

resultatet objektivt utan att varken förvränga eller tolka. 

Det kan vara svårt att definiera giltighet, tillförlitlighet och överfarberhet i en kvalitativ studie 

(Lundman & Granheim, 2012). Det finns en risk att analysen har för mycket inslag av 

författarnas förförståelse vilket skulle kunna leda till bias. Författarna har haft god kunskap 

om sin förförståelse och likväl en god kunskap i hur en kvalitativ innehållsanalys går till. 

Detta tillsammans med studiens datamättnad gör att studien kan tänkas ha en 

god tillförlitlighet, vilket även Polit och Beck (2010) bekräftar. Att intervjuerna utfördes på 

tre olika ortopedavdelningar i tre olika län kan tänkas resulterat till en större variation i ämnet, 

vilket gör att studiens giltighet ökar (Lundman & Granheim, 2012). Urvalet av specifikt 

sjuksköterskor på ortopedavdelningar som informanter ökar giltigheten i studien eftersom 

syftet var att belysa explicit deras roll, möjlighet och hinder i att motivera till FA. För att få 

större överfarbarhet till annan vårdkontext kunde ett större urval, även från andra 

vårdavdelningar, varit intressant och eventuellt ökat variationen i resultatet (ibid). Studien har 

tagit hänsyn till de etiska krav Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådet (2016) 

rekommenderar. Informanterna har fått information skriftligt inför intervjun och såväl 

skriftligt som muntligt av författarna under intervjun om deras frivillighet och anonymitet i 

studien. Allt inspelat material har makulerats efter analys. Med hänsyn till anonymiteten vad 

gäller citat i resultatet har inga identifierbara citat använts och likaså har alla informanter 

kodats slumpvis. Informanternas anonymitet är tillgodosedd och risken att identifiera enskild 

informant är minimal.  

Resultatdiskussion 

En viktig faktor som framkom i resultatet var att om sjuksköterskan besitter tillräckliga 

empiriska kunskaper om komplikationer vid FIA så ökar sjuksköterskans möjligheter med att 

lyckas motivera patienter till FA. Samtidigt menar Jakobsson och Lützén (2014) att varje 

sjuksköterska bör besitta aktuella och tillförlitliga kunskaper för att kunna ge varje individ en 

god och evidensbaserad omvårdnad. Att sjuksköterskan stärker sin profession med 

evidensbaserade kunskaper som är relevant i den individuella patientens omvårdnadssituation 

(ibid). Det framkom i resultatet att sjuksköterskans möjligheter till att motivera till FA ökar 

om patienten hade en god smärtlindring. Något som även Joelsson, Olsson och Jakobsson 

(2009) bekräftar via patienternas synvinkel, patienterna upplever en lättnad och en hanterbar 

smärta postoperativt tack vare rätt smärtlindring och på så sätt kan de motiveras till en tidig 

mobilisering. Vilket Ekebergh (2009) menar genom att förklara vikten av ett lindrat lidande 

hos patienten är en förutsättning för att möjliggöra välbefinnande. Dahlberg och Segesten 

(2010) förklarar att sjuksköterskan bör se till att patienten kan genomföra de vardagliga 

rutiner patienten själv tycker är av värde för att uppleva välbefinnande, vilket innebär bland 

annat att sjuksköterskan bör tillgodose patienten en individuell smärtlindring som möjliggör 

att patienten kan uppleva välbefinnande trots sjukdom (ibid). 

Sjuksköterskans kunskap om patienternas rädsla och ovisshet inför komplikationer framkom i 

resultatet som en faktor sjuksköterskan bör ta hänsyn till för möjligheten att motivera 

patienter till FA. Pedersen, Specht och Kjaersgaard-Andersen (2015) förklarar att brist på 

kunskap skapar en otrygghet och att desto mer kunskaper patienten besitter angående sin 

vårdsituation desto tryggare känner sig patienten i att fullfölja omvårdnadsåtgärderna. 

Sjuksköterskor kan väcka patientens tankar med hjälp av samtal och information menar 

Dahlberg och Segesten (2010) och på så sätt bidra till patientens delaktighet och skapa en 

balans mellan mening och sammanhang i den aktuella vårdsituationen. Vilket även denna 

studie visar, till exempel med att information som även ges skriftligt till patienterna ökar 

möjligheterna till en tidig mobilisering och en känsla av mening och sammanhang. Vilket 
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Aasa, Hovbäck och Berterö (2013) bekräftar genom att förklara hur patienter med bristande 

kunskaper angående den egna omvårdnadsprocessen upplevde det som hinder i sin delaktighet 

medans de patienter med skriftlig formation däremot kunde uppdatera sitt minne och därmed 

vara delaktig samt ta eget ansvar i omvårdnadsåtgärderna. Vidare bekräftar Allvin, Ehnfors, 

Rawal och Idvall (2008) att den information patienten får under vårdtiden kan behöva 

upprepas då det innebär mycket intryck för patienten under sjukhusvistelsen. 

I studien framkom att sjuksköterskans tysta kunskaper om ett individanpassat, öppet och 

följsamt bemötande är faktorer för att motivera till FA. Joelsson, Olsson och Jakobsson 

(2009) menar att mycket av motivationen postoperativt beror på bemötandet. Patienter 

upplever en hanterbar smärta postoperativt tack vare ett personcentrerat bemötande utav 

vårdpersonalen (ibid). Holmqvist (2012) menar att en sjuksköterska naturligt går in i ett 

samtal i en specifik situation med en förhoppning om en viss utgångspunkt, samtidigt besitter 

patienten egna erfarenheter och tankar på vad som kan vara till hjälp för denna individ. Vilket 

innebär att i en individanpassad vård bör sjuksköterskan vara öppen och följsam mot 

patientens tankar och värderingar för att bibehålla den patientcentrerade omvårdnaden och 

patientens upplevelse av hälsa (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskan 

bör vara öppen och följsam gentemot patienten och vara nyfiken av patientens tankar kring 

omvårdnaden för att kunna ge en individanpassad vård. 

Resultatet visade att möjligheten i att kunna motivera patienter ökade när erfarenheter från 

praktiskt arbete blandades med teori från utbildning. Bisholt (2012) menar att möjligheterna 

till att kunna knyta an teori med praktik är problematiskt och att det kräver erfarenheter för att 

förstå konsekvenserna i en specifik omvårdnadsåtgärd. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

är det komplext att väva samman den evidensbaserade omvårdnaden med de praktiska 

erfarenheterna. Dock är det nödvändigt för att bidra till en patientsäker vård där patientens 

hälsa och välbefinnande står i fokus (ibid). Segesten (2012) förklarar dock att den 

evidensbaserade omvårdnaden bör i första hand baseras på empirisk forskning. Denna studie 

visar att utöver den empiriska kunskapen så är den tysta kunskapen med erfarenheter än viktig 

faktor för att motivera till FA, vilket skulle kunna vara problematiskt i omvårdnadsarbetet 

eftersom Segesten (2012) menar att den tysta kunskapen saknar tyngd och har det minsta 

bevisvärdet i jämförelse med empirisk kunskap. Dock menar Dahlberg och Segesten (2010) 

att det är i det patientnära arbetet det är möjligt att utvärdera vilken evidensbaserad metod 

som är lämpligast för den enskilda individen. I studien framkom det att brist på erfarenheter 

kunde vara ett hinder i att motivera till FA. Enligt Hunter, Spence och McKenna (2008) bör 

sjuksköterskornas motiveringsarbete bygga på en kunskapsbas och bästa praxis för att uppleva 

trygghet i att motivera. En god kunskap ökar möjligheten för sjuksköterskan att skapa mening 

och sammanhang för patienten och därmed en bidragande del till ett ökat välbefinnande. 

Reflektion är därför en viktig del av arbetstiden för att alla ska kunna ta del utav varandras 

erfarenheter och för att lyfta fram den tysta kunskapen varje individ bär inom sig (ibid). 

Samtidig menar Silén och Bolander (2013) att sjuksköterskan bör arbeta utefter 

evidensbaserade metoder och kunskaper för att öka patientsäkerheten. Professionell 

kompetens i form av utveckling, kontinuerlig upprepning av den grundläggande kompetensen, 

samt att ta del utav nya metoder och fakta (ibid). 

I studien framkom det att sjuksköterskans möjligheter i att motivera patienterna till FA till 

stor del berodde på sjuksköterskans tysta kunskaper baserade på hens erfarenheter, 

egenskaper och engagemang. Även Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen och Annemans 

(2013) menar att sjuksköterskans engagemang är en av framgångsfaktorerna i patientens 

möjlighet till att lyckas med förändring. Tobiano (2015) förklarar att just humor och 

uppmuntrande attityd ger sjuksköterskan möjligheter att få patienten mer förstående för sin 
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egen vård och större förståelse av vikten av att till exempel röra på sig. Såväl denna studie 

som Tobiano (2015) stämmer med Dahlberg och Segesten (2010) teori om att sjuksköterskan 

bör inta ett öppet och följsamt förhållningssätt genom att utnyttja alla sina sinnen för att 

identifiera patientens behov av omvårdnad och bemötande för att bidra till patientens 

välbefinnande. 

Studien tyder på att sjuksköterskans ansvar för att motivera till FA inte är knutet till 

sjuksköterskans profession utan fördelat över alla professioner runt patienten vilket för några 

informanter upplevdes som ett hinder för att arbeta med FA. I resultatet framkom att endast en 

informant av åtta hade utbildning i motiveringstekniken motiverande samtal (MI) och att 

ingen arbetar utefter någon särskild rutin. Kvarnström (2007) menar att otydliga 

ansvarsområden med ämnen som är tvärprofessionella och dessutom med professioner i 

hierarkisk ordning inte leder till optimala förutsättningar för att bemöta patienten. Kanske kan 

även sjuksköterskornas blygsamma inställning om ansvar för att arbeta med att motivera till 

FA grunda sig i att det saknas en formell, nationell kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (Swenurse, 2016).  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att alla professioner ska se varje möte med patienten 

som en möjlighet att stärka patientens hälsa och att alla professioner har sin unika 

spetskompetens som i slutändan handlar om samma sak, det vill säga främja patienternas 

välbefinnande. 

Sjuksköterskans möjligheter för att hjälpa patienterna att bli motiverade ökar enligt 

studien när patienten är delaktig i sin egen vård och har förståelse för omvårdnadsåtgärderna. 

Tobiano (2015) skriver att patienter som får kunskap och information från sjuksköterskan får 

större förståelse för sin egen situation. De blir mer delaktiga och därmed mer villiga att arbeta 

proaktivt i sin egen vård (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) menar att delaktighet handlar 

om att kunna ta ansvar för sin egen vård och hälsa. Vidare menar de att delaktigheten är viktig 

för patientens resultat i omvårdnaden (ibid). Patientens delaktighet tillsammans med 

sjuksköterskan och vårdteamet kan tillsammans öka möjligheten i arbetet med att motivera till 

FA. Studien visar att sjuksköterskans möjligheter att motivera ökar när vårdteamet jobbar med 

tydliga mål och delmål för patienten. Martin, Mcnayll och Taggars (2016) studie om 

självutvärdering och målsättningar styrker att motivationen ökar när den egna 

självkännedomen finns och det går att se tydliga resultat. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är först när en människa känner mening och sammanhang, i detta fall en förståelse av 

mening inför de unika målen som patienten har, som patienten kan känna hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Resultatet visar att det även verksamhetscheferna har ett ansvar som påverkar sjuksköterskans 

möjligheter och hinder i att motivera till FA. Tidsbrist, personalbrist och fel prioriterade 

arbetsuppgifter är direkta hinder för sjuksköterskans arbete i att motivera patienter till 

FA. Magnusson, Ekebergh, Jutengren och Knutsson (2014) belyser att cirka en fjärdedel av 

sjuksköterskans arbetstid läggs på samordning och rapport och att liten del av sjuksköterskans 

faktiska arbetstid är nära patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att även korta möten 

måste vara vårdande och ske ansikte mot ansikte. Patienter tappar fart och välbefinnande om 

vårdpersonal är stressad och inte har tid. Dock kan även korta möten med patienterna vara 

vårdande, (ibid). 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att erfarenhet och kunskap är en förutsättning för 

att arbeta i det dagliga arbetet med att motivera. Majoriteten upplevde att de hade goda 

kunskaper i att motivera samtidigt som de flesta inte hade någon utbildning i ämnet. Tyst 

kunskap är den lägsta formen av evidensbaserad kunskap enligt Hertting och Kristenson 
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(2012). Framtida forskning bör således undersöka hur det går lyfta fram tyst kunskap om hur 

sjuksköterskor motiverar patienter och göra den mer evidensbaserad och därmed ökar 

patientsäkerheten. Framtida forskning skulle kunna undersöka möjligheterna att hitta lämpliga 

motviveringsstrategier som går att använda mer generellt i vården eller vilken 

motiveringsstrategi som är lämplig i varje enskilt specifikt vårdtillfälle. 

Studien baserades på en kvalitativ design och kan därför generaliseras. Studien är vinklad ur 

ett sjuksköterskeperspektiv om möjligheter och svårigheter att motivera till FA. För att få en 

helhetsbild bör vidare forskning undersöka motiveringsstrategier till FA ur ett 

patientperspektiv. Eftersom det inte finns någon större mängd forskning om sjuksköterskans 

upplevelse i att motivera till FA tyder fynden på att det är lämpligt att utföra bredare studier 

med såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsdesign.  

 SLUTSATS 

Att motivera patienter till FA är komplext och kräver personligt engagemang för att lyckas. 

Den empiriska kunskapen om kroppens anatomi och patofysiologi, sjuksköterskans 

erfarenheter och hens personliga engagemang ökar möjligheterna till att motivera patienter till 

FA. Information och kunskap hos sjuksköterskan ökar möjligheterna och skapar en trygghet 

för sjuksköterskan att använda FA som omvårdnadsåtgärd.  

Möjligheter för att lyckas motivera patienter till FA är att med ett positivt och professionellt 

förhållningssätt informera om komplikationer vid utebliven FA. Information om FA och 

målsättningar som är individanpassade bidrar till tryggare patienter i en patientcentrerad vård 

och ökar möjligheterna för sjuksköterskan att lyckas motivera till FA. Patienter med 

sjukdomar, skador och utan tidigare erfarenheter av FA kan utgöra hinder för sjuksköterskan i 

att motivera patienterna till FA.  

Det är viktigt för sjuksköterskan att skapa en god relation med patienterna för att på så sätt 

lära känna patientens tänkbara hinder för att låta sig motiveras till FA. Ansvaret för patientens 

FA ligger inte enbart hos sjuksköterskan utan det är ett delat ansvar, fördelat över alla 

professioner runt patienten. Därtill har patienten ett stort ansvar i sen egenvård för att finna 

motivation.  

Organisationsproblem med personalbrist och tidsbrist som följd kan utgöra hinder i det 

patientnära arbetet och därmed kan den goda patientrelationen utebli vilket leder till minskade 

möjligheter till att motivera till FA.  
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Intervjuguide                                                                                                                 Bilaga 1 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Kön? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Tidigare erfarenhet? 

 

 

 

Fysisk aktivitet 

 

Vad anser du är fysisk aktivitet?  

 

Vilka patienter anser du behöver motiveras till fysisk aktivitet? 

 

Sjuksköterskans roll och förutsättningar 

 

Vems ansvar anser du det är att motivera patienter till fysisk aktivitet? 

 

Kunskap 

 

Vilka kunskaper anser du att du har för att motivera till fysisk aktivitet? 

 

Att motivera patienter 

 

Vad är din erfarenhet av att motivera till fysisk aktivitet som sjuksköterska? 

 

Hur upplever du som sjuksköterska att det är att motivera patienter till fysisk aktivitet för att 

stärka och bibehålla hälsa? 

 

Vad kan sjukvården och specifikt allmänsjuksköterskan över lag göra för att förbättra arbetet 

med att motivera till fysisk aktivitet?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Egengranskning                                                                                                      Bilaga 2 s. 1 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

Projekttitel: Motiverande sjuksköterskor 

 

Projektledare: Alexander Nilsson & Christer Karlsson 

 

Handledare: ____________________________________________________ 

 

  Ja Tveksamt Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller 

medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv). 

   

X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant 

som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

   

X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

   

X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

   

X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller 

psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

   

X 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld: 

 

  Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex 

enkäter i skolklasser). 

 

X 

  

 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

 

X 

  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- 

ansvarig). 

 

X 

  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 

 

X 
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Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i förekommande 

fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

Underskrift projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

Underskrift av handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 
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Linneuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 2VÅ60E, VT2016. 
INFORMATION TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 
Sjuksköterskans möjligheter och svårigheter att motivera patienter till fysisk aktivitet. 

Vi är två studenter som läser termin 5 på Sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna 

intervjustudie är grund till vår kandidatuppsats. Under utbildningen har vi fascinerats över hur lite fysisk 

aktivitet används som omvårdnadsåtgärd trots alla de bevis som finns för positiva effekter. Därför har vi valt att 

studera fenomenet om "motivation till fysisk aktivitet".  

För att få patienter positivt inställda och motiverade till förändringar, såsom ökad fysisk aktivitet krävs en 

följsam patient men också en engagerad och motiverande sjuksköterska. Sahlsten, Larsson, Sjöström, Plos 

(2009) kommer i sin studie bland annat fram till att sjuksköterskan bör sträva efter att bygga en 

förtroendegivande relation med patienten för att tillsammans hitta patientens motivation till att nå ett specifikt 

mål (s. 492-494). 

Enligt Saunders, (2015) kan det på ortopediska avdelningar bli problematiskt för patienter vars livsstil mestadels 

består utav inaktivitet, vilket sätter press på vårdpersonalens metoder i att motivera patienten till en mobilisering 

och en ökad fysisk aktivitet.  

Syfte: 

Författarnas syfte med intervjustudien är att belysa sjuksköterskans upplevelser av möjligheter och hinder med 

att motivera patienter till en fysisk aktivitet för att stärka eller behålla hälsa. 

Tillvägagångssätt: 
Intervjuerna kommer att ske mellan informanten och de två författarna på Avd.19 i ett enskilt rum under en 

eftermiddag (efter kl.14.30). Intervjun tar ca.30min och kommer att spelas in för att kunna analysera det 

insamlade materialet i sin helhet. 

Sekretess: 

Forskarna arbetar efter Etikkommittén Sydosts föreskrifter samt Helsingforsdeklarationen, vilket bland annat 

innebär:   

- Det är helt frivilligt att medverka i intervjustudien och deltagare har rätt att avbryta deltagandet när som utan att 

ange orsak. 

- Studien är konfidentiell och redovisningen av materialet kommer att avidentifieras och kodas så att enstaka 

personer ej kan identifieras.  

- Det insamlade materialet kommer endast att hanteras utav forskargruppen och forskargruppens handledare.  

- Då studien är sammanställd kommer intervjumaterialet att förstöras. 

Vi ser fram emot att få ta del utav dina upplevelser och tankar kring arbetet med att motivera patienter 

inom vården. Vi hoppas även att studiens resultat kommer att kunna öka förståelsen av 

sjuksköterskans arbete. 

Tack för din medverkan. 

Alexander Nilsson   Christer Karlsson 

0725492426    0705941745 

an222sw@student.lnu.se   ck222is@student.lnu.se 

 

Vill du ta del utav studiens resultat, kontakta författarna.  

 


