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Abstract 
 

Background: Depression affects many people. Symptoms of depression can affect the 

patient's quality of life and cause the patient to lose his life context and his or her life 

rhythm. In recent years, physical activity and its positive effects on depression have 

become increasingly noticeable. Nursing care measures for depression may include 

exercise to enhance functional ability, supportive activities and conversations. 

 

Purpose: The aim of the study was to highlight the nurse's experience of motivating 

adult patients with depression to physical activity as a complement to the treatment of 

depression. 

 

Method: The study involved 12 nurses in psychiatric outpatient care and primary care. 

The study is conducted with qualitative method with inductive approach. Semi-

structured interviews were made and analyzed with qualitative content analysis. 

 

Result: Creating a relationship between the nurse and the patient is important for the 

nurse to be able to motivate the patient to physical activity and thus to health. 

Appearance is also the practical and social support that appears to be needed to support 

the patient's health and motivation for physical activity. 

 

Conclusion: The conclusion of the study is that it seems important that the nurse creates 

a mutual relationship in the meeting with the patient. Through the creation of the 

relationship, the nurse's work enables the patient to motivate the physical activity. The 

need to support the patient seems to be an equally important part, such as the creation of 

the relationship. A synergy of these factors seems necessary for the patient to succeed in 

physical activity. By motivating the patient and succeeding in physical activity, the 

patient regains his health and recovery from depression can be accelerated. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Depression drabbar många människor. Symtom vid depression kan påverka 

patientens livskvalitet och göra att patienten hamnar ur sitt livssammanhang och sin 

livsrytm. På senare år har fysisk aktivitet och dess positiva effekter på depression 

uppmärksammats allt mer. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression kan 

innefatta träning för att stärka funktionsförmågan, stödjande aktiviteter och samtal. 

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att motivera vuxna 

patienter med depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till behandling av 

depression. 

 

Metod: I studien deltog 12 sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård och primärvård. 

Studien är genomförd med kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer gjordes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Skapande av en relation mellan sjuksköterskan och patienten är av betydelse 

för att sjuksköterskan ska kunna motivera patienten till fysisk aktivitet och därmed till 

hälsa. Framträdande är även det praktiska och sociala stöd som tycks behövas för att 

stödja patientens hälsa och motivation till fysisk aktivitet. 

 

Slutsats: Slutsats av studien är att det tycks vara av betydelse att sjuksköterskan i mötet 

med patienten skapar en ömsesidig relation. Genom skapande av relationen möjliggörs 

sjuksköterskans arbete till att motivera patienten till fysisk aktivitet. Behov av att stödja 

patienten tycks vara en lika viktig del, som skapandet av relationen. En samverkan av 

dessa faktorer tycks behövas för att patienten ska lyckas med den fysiska aktiviteten. 

Genom att patienten motiveras och lyckas med fysisk aktivitet, återfår patienten sin 

hälsa och återhämtning från depressionen kan påskyndas. 
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1 Inledning 
 

”Det svåra är inte att gå själva promenaden, det största hindret och största 

uppförsbacken är stegen fram till ytterdörren” 

 

Detta berättar en patient med depressionsdiagnos i ett samtal om fysisk aktivitet till en 

av oss författare. I de samtal som vi haft om fysisk aktivitet med patienter, är vår 

erfarenhet att patienterna förstår vikten av fysisk aktivitet men saknar motivation. Detta 

väcker en nyfikenhet hos oss som författare till föreliggande studie, kring vilka 

erfarenheter andra sjuksköterskor har av att motivera denna patientgrupp till fysisk 

aktivitet. World Health Organization (WHO) räknar med att depressioner kommer vara 

den sjukdom som är vanligast förekommande 2020. Fysisk aktivitet har blivit allt mer 

intressant som behandlingsalternativ för psykiska sjukdomstillstånd, såsom depression 

och stressrelaterade utmattningstillstånd. Flertal studier visar att fysisk aktivitet är ett 

bra komplement till läkemedelsbehandling, framförallt vid lätt till medelsvår grad av 

depression. Av dessa anledningar ser författarna till föreliggande studie det som viktigt 

att undersöka sjuksköterskors erfarenheter inom detta område. Med dessa kunskaper 

kan vi som psykiatrisjuksköterskor motivera patienter med depression till fysisk 

aktivitet och stödja patienten till att återfå sin hälsa. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Depression 

Depression är en folksjukdom som drabbar människor i alla åldrar och är en av 

huvudorsakerna till ohälsa, ångest, social isolering, produktivitetsbortfall och 

arbetsoförmåga. I ett tvärsnitt av befolkningen uppfyller 4-10% kriterier för depression 

(Socialstyrelsen, 2010; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2004). Denna patientgrupp är stor inom den psykiatriska öppenvården. Statistik visar att 

antalet diagnoser med återkommande depressioner ökat i alla åldersgrupper, mellan åren 

2010 till 2014 inom öppenvården (Statistikområden, 2016). 

 
2.1.1 Begreppet depression 

Begreppet depression kommer från latinska ordet depressus som betyder sänkt, lågt 

belägen och dämpad. I Psykologilexikon (Egidius, 2016) beskrivs depression som en 

sänkt grundstämning, tungsinne och håglöshet. Depression i psykiatrisk mening är ett 

relativt långvarigt tillstånd av svaghets- och tomhetskänsla, värdelöshetskänsla, 

skuldkänsla och ibland självmordstankar. Depression ger upphov till svårigheter 

personligt, socialt, yrkesmässigt och kan ibland ge psykotiska drag i form av 

hörselhallucinationer och/ eller vanföreställningar. Även känslomässig påverkan i form 

av tex ”grinighet” och känsloutbrott förekommer (Egidius, 2016). I Medicinsk ordbok 

(2016) benämns depression som en sjuklig nedstämdhet och en sänkt grundstämning. 

 

2.1.2 Symtombild 

Depression kännetecknas av två huvudkriterier; nedstämdhet eller dyster 

sinnesstämning och minskat emotionellt engagemang. Symtom vid depression kan vara 
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sömnstörningar, trötthet, energibrist, minnes- och koncentrationssvårigheter, 

psykomotorisk agitation eller hämning, känslor av värdelöshet, överdrivna eller 

obefogade känslor av skuld. Andra symtom kan vara ångestsymtom och fysiska symtom 

som smärta och återkommande tankar på döden, självmordstankar och ibland även 

självmordsplaner eller självmordsförsök. Vid lindrig depression kan symtomen vara 

snabbt övergående, vid djupare depression kan symtomen vara omfattande och 

långvariga. Vid medelsvår och svår depression påverkas den psykiska 

funktionsförmågan, förmågan till aktiviteter i vardagen påverkas och livskvaliteten blir 

nedsatt (Andersson, 2012; Skärsäter, 2014; Socialstyrelsen, 2010). 

 
2.1.3 Diagnostisering av depression 

Depression beskrivs som olika typer av depression, som t ex egentlig depression, 

dystymi, atypisk depression, utmattningsdepression och bipolär sjukdom. Depressiva 

sjukdomsepisoder graderas i lindriga, medelsvåra, svåra utan psykotiska inslag och 

svåra med psykotiska inslag. Depression tillhör gruppen affektiva sjukdomar eller 

förstämningssyndrom (Egidius, 2016). Socialstyrelsen önskar rapporter med 

diagnoskoder enligt ICD då en patient varit inom slutenvård eller på läkarbesök inom 

öppenvård, för statistik och uppföljning. DSM används i huvudsak för diagnostik inom 

psykiatrin eftersom den ger möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda 

patienter. Socialstyrelsen har av denna anledning tagit fram konverteringstabeller för 

DSM och ICD (Socialstyrelsen, 2016). För att ställa diagnosen egentlig depression 

enligt DSM krävs att minst 5 av följande symtom finns och ska ha förekommit under 

samma tvåveckorsperiod. Av dem måste minst ett av de två första uppfyllas; 

nedstämdhet, påtagligt minskat intresse eller minskad glädje, betydande viktnedgång 

eller viktuppgång, sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, 

svaghetskänsla eller brist på energi, känslor av värdelöshet eller överdrivna eller 

obefogade skuldkänslor, minskad tanke- och koncentrationsförmåga, återkommande 

tankar på döden eller återkommande självmordstankar (Regionala medicinska riktlinjer 

Västra Götalandsregionen [VGR], 2016). 

 

2.1.4 Behandling av depression 

Läkemedelsbehandling av depression är läkarens uppgift och ansvar. Sjuksköterskans 

uppgift är att identifiera patientens behov av läkemedel, motivera och utbilda patienten i 

läkemedlens effekter och biverkningar (Skärsäter, 2014). Behandling vid depression har 

som mål att patienten blir fri från depressionssymtom, återfår arbetsförmågan och den 

sociala funktionen. Behandling sker med antidepressiva läkemedel, någon form av 

psykoterapi och ibland elektrokonvulsiv behandling (ECT) (SBU, 2004). Om 

depression inte behandlas adekvat finns risk för successiv försämring med ytterligare 

funktionsnedsättning, längre varaktighet, risk för återinsjuknande och risk för 

självmordshandlingar (Socialstyrelsen, 2010). I regionala medicinska riktlinjer för 

depression (VGR, 2016) och i nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010) framgår att depressionsdjupet avgör om 

psykoterapi och/eller antidepressiv medicinering i form av selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) bör används i behandlingen. Patienten erbjuds 

sammansatta behandlingsåtgärder enligt principen om stegvis vård, utifrån lägsta 
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effektiva interventions nivå. Mål för behandlingen är en fullständig remission av de 

depressiva symtomen och återgång till tidigare funktionsnivå, återvunnen funktion och 

livskvalitet, samt att minska risken för återinsjuknande. Vid lindrig depression är 

kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell psykoterapi (IPT) förstahandsval. 

Alternativt förstahandsval kan även vara fysisk aktivitet, som minskar risken att 

utveckla egentlig depression. Vid medelsvår depression avgör depressionsdjup om 

psykoterapi och/eller antidepressiv medicinering används. Fysisk aktivitet bör användas 

för att förhindra övergång i svår depression och den kan även förstärka effekt av 

läkemedelsbehandling. Vid svår depression ges antidepressiv medicinering och vid 

svårare fall och vid uttalad självmordsrisk ges ECT (Socialstyrelsen, 2010; VGR, 2016). 

Användning av transkraniell magnetstimulering (rTMS) för behandling av depression är 

en ny behandling som stimulerar hjärnan med hjälp av magnetiska impulser och ses ha 

färre biverkningar än ECT (Socialstyrelsen, 2017). I behandling av depression ingår 

även, förutom information till patienten om tillståndet och rekommenderad behandling, 

råd kring egenvård. I egenvården ingår att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor 

kring tobak, alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet och erbjuda åtgärder enligt 

befintliga regionala medicinska riktlinjer (VGR, 2016). 

 

2.2 Depression ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Att drabbas av en depression kan göra att aktiviteter i livet som annars är självklara och 

enkla, förändras och det kan bli svårt att utföra aktiviteterna. Patienten drabbas av 

trötthet, energibrist och bristande självkänsla. Förmågan till aktiviteter i det dagliga livet 

förändras och livskvaliteten kan påverkas (Skärsäter, 2014). Dahlberg och Segesten 

(2013) menar att patienten hamnar ur sitt sammanhang och ur sin livsrytm. Trötthet gör 

att kraften att engagera sig i motion och träning, efter att alla “måsten” är genomförda, 

minskar. De menar även att hälsa innebär välbefinnande. I och med hälsa, kan 

människan leva det liv som han eller hon vill leva och genomföra stora eller små 

livsprojekt, som behövs för att känslan av att leva ett gott liv ska finnas. Denna förmåga 

beskrivs som livskraft och en “känsla av livskraft råder när en harmonisk rytm kan 

samverka med individens mål och genomförandet av livsprojekten” (Dahlberg & 

Segesten, 2013, s 75). Livskraften är central för upplevelsen av hälsa. Detta förändras 

av situationer som människan befinner sig i och påverkas av sjukdom och ohälsa. Att 

stödja patienten till att återfå sin livskraft innebär inte bara att bemästra sjukdomen eller 

ohälsan utan även att stärka livskraften genom att stödja patienten till att kunna 

genomföra sina små eller stora livsprojekt. Rörelse och rörlighet är centralt för 

människan. Sjukdom kan omöjliggöra rörelse då kroppen blir ett hinder för att utföra 

det man önskar, till upprätthållandet av livskraften och möjligheten till att genomföra de 

stora eller små livsprojekten. En djup depression eller ångest kan lika väl som ett brutet 

ben vara ett hinder för rörelse, menar Dahlberg och Segesten (2013). Det är 

grundläggande för människor att ha en känsla av värde, raseras denna, skapas ohälsa 

(Skärsäter, 2014). 

 

2.2.1 Sjuksköterskans roll vid behandling av depression 

Skärsäter (2014) menar att evidensbaserade omvårdnadsåtgärder hos vuxna med 

depression kan vara träning för att stärka funktionsförmågan, strukturstödjande 
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aktiviteter för att få en balanserad dygnsrytm, personcentrerade stödjande samtal, fysisk 

aktivitet, avspänningsmetoder och problemlösande samtal. Sjuksköterskans fokus med 

denna patientgrupp är att stödja patienten till en känsla av värde, då detta är 

grundläggande för människor. Även att stödja patienten till att göra förändringar som 

bidrar till hälsa och återgång till god funktion, ingår i sjuksköterskans uppgift samt att 

medverka till att förbättra patientens livskvalitet. En viktig uppgift är även att 

tillsammans med patienten och eventuellt närstående, formulera och tydliggöra mål för 

fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (Skärsäter, 2014). Det ingår enligt 

kompetensbeskrivningen i psykiatrisjuksköterskans arbete för att främja och bibehålla 

hälsan, att arbeta förebyggande och hälsobefrämjande på peron-, grupp- och 

samhällsnivå. I kompetensbeskrivningen framgår även att psykiatrisjuksköterskan har 

ett ansvar för att patienten ska få stöd och insatser, för att stärka patientens förmåga till 

egenvård och återhämtning (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

 
2.2.2 Vårdande och stödjande handlingar 

Basen för allt stöd och vårdarbete bildas enligt Rask och Brunt (2010) av skapandet och 

vidmakthållandet av relationer och stödjande och uppmuntrande handlingar. De 

stödjande och uppmuntrande handlingarna ligger som grund för skapandet av en 

relation med patienten. Relationsarbetet ses som den viktigaste delen av vårdarbetet och 

balanseras mellan att vidmakthålla relationen med patienten och undvikandet av att 

hindra patientens frihet och frigörelseprocess. Relationen innefattar handlingar, såsom 

att vårdaren bryr sig om patienten, visar vilja att lära känna patienten, etablerar en 

kontakt och är tillgänglig. I den vårdande relationen ingår medvetandegörande samtal 

och reflekterande samtal. Rask och Brunt (2010) har utvecklat en modell, vårdande och 

stödjande interventioner (VSI). I denna modell ingår sex grupper av vårdande 

handlingar, - `att skapa och vidmakthålla relationer´, -`stödjande och uppmuntrande 

samtal´, -`medvetandegörande samtal´, -`reflekterande samtal´, -`social 

färdighetsträning´ och - `praktisk färdighetsträning´. De menar att alla handlingar är 

sammanlänkade med varandra. Handlingarna med fokus på sociala och praktiska 

färdigheter innefattar handlingar som kan ge stöd och hjälp till patienten, för att 

patienten ska utveckla de sociala och praktiska färdigheterna. De praktiska 

färdigheterna är kopplade till patientens praktiska förmåga i dagliga livet som 

exempelvis städning eller inhandling. Handlingar för att utveckla patientens sociala 

färdigheter kan handla om vårdarens uppmuntrande av kontakt med anhöriga eller 

uppmuntrande av deltagande i gruppaktiviteter. De menar att stödet kan handla om 

uppmuntran eller att utföra aktiviteter tillsammans med andra (Rask & Brunt, 2010). 

Eftersom sjuksköterskan har en position nära patienten, kan sjuksköterskan stödja och 

uppmuntra till fysisk aktivitet och hjälpa patienten att inkludera det i de dagliga 

aktiviteterna (Happell, Platania-Phung & Scott, 2011). 

 

2.3 Fysisk aktivitet 

Vuxna från 18 år rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt 150 minuter per 

vecka. Intensiteten bör vara måttlig och spridas över veckans dagar. Exempelvis kan det 

vara en promenad i snabb takt, löpning eller cykling i 30 minuter fem dagar per vecka, 

men även att gå i trappor eller trädgårdsarbete. Aktiviteten bör ge ökad puls- och 
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andningsfrekvens, som ger en ökad energiförbrukning (Jansson, Hagströmer & 

Anderssen, 2015). Fysisk aktivitet kan bryta dysfunktionella tankar, distrahera negativa 

tankar och om motionen utförs i grupp, kan det öka de sociala kontakterna (Skärsäter, 

2014; Socialstyrelsen, 2010). Rådgivning och uppföljning kan innefatta hjälpmedel som 

fysisk aktivitet på recept (FaR), dagbok eller stegräknare (Socialstyrelsen, 2010). FaR 

kan förskrivas av legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor eller fysioterapeuter 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

 
2.3.1 Tidigare forskning om fysisk aktivitet vid depression 

Det råder inte fullständig samstämmighet mellan olika forskares syn på effekten av 

fysisk aktivitet vid depression. De studier som är gjorda har enligt SBU (2013) 

metodologiska brister, vilket medför att det finns svårigheter att dra slutsatser om 

effekten av fysisk aktivitet vid depression. Samtidigt uppger SBU (2013) att det finns 

studier som visar en måttlig effekt av fysisk aktivitet på depressionssymtom. De effekter 

som setts av fysisk aktivitet är att den höjer humöret hos friska personer och personer 

med lindrig nedstämdhet. Det finns dock svårigheter att bedöma om effekten är 

beroende av beteendeaktivering, som är den verksamma mekanismen i 

psykoterapiformer eller beroende av den fysiska aktiviteten (SBU, 2004). Flera 

vetenskapliga studier pekar på att fysisk aktivitet har viss effekt vid depression 

(Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen, 2015; Kjellman, Martinsen, Taube 

& Andersson, 2008; Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube & Andersson, 2017; 

Socialstyrelsen, 2010) och att effekten kan jämföras med läkemedelsbehandling, KBT 

och internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid lindrig till måttlig depression. 

Fördel med fysisk aktivitet är att den saknar biverkningar (Andersson et al., 2015; 

Hallgren et al., 2015). 

 

Vetenskapliga metaanalyser pekar på att fysisk aktivitet har effekt på depression och bör 

rekommenderas till personer med mild till måttlig grad av depression. Studier visar att 

det finns svårigheter att komma igång och att fortsätta med aktiviteten och vid en 

depression är detta extra svårt (Andersson et al, 2015; Verhaeghe, Clays et al., 2013). 

Konditionsträning eller styrketräning med måttlig intensitet har större effekt på 

depression än träning med låg intensitet (Dunn, Trivedi, Kampert, Clark & Chambliss, 

2008; Singh et al., 2005). Hinder för fysisk aktivitet vid depression kan vara energibrist, 

låg motivation, dålig självkänsla och biverkningar av läkemedel (Searle et al., 2011; 

Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Van Heeringen & Annemans, 2013). 

  

Fysisk aktivitet vid depression kan förbättra självförtroende, självkänsla och den egna 

tron på att klara av olika situationer. Fysisk aktivitet hjälper även till att distrahera 

negativa tankar (Jansson & Sundberg, 2015; Searle et al., 2011). Inom sjukvården 

arbetas med förebyggande åtgärder med fysisk aktivitet, för att förebygga fysiska 

sjukdomstillstånd. Det finns behov av att arbeta på liknande sätt med fysisk aktivitet 

och psykisk ohälsa (Saxena, Van Ommeren, Tang & Armstrong, 2005). Forskning tyder 

på positiva effekter av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa men det ses ett behov av 

studier kring de kort- och långsiktiga effekterna samt att utveckla tillvägagångssätt som 
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befrämjar och gör att patienten bibehåller en aktiv livsstil trots psykisk sjukdom 

(Vancampfort et al., 2016). 

 
2.3.2 Att motivera till fysisk aktivitet 

Då patienter med psykiatriska diagnoser ska motiveras till fysisk aktivitet, är det viktigt 

att göra den fysiska aktiviteten så självbestämmande som möjligt och fokusera på de 

positiva upplevelserna samt att hjälpa patienten att utveckla aktivitetsscheman. Detta 

gör att patienten får en ökad vilja till fysisk aktivitet, skuldkänslor undviks och det ger 

patienten ett ökat självförtroende (Sørensen, 2006; Vancampfort et al., 2013). För att ett 

budskap ska förmedlas och upplevas som motiverande, är det av betydelse att den som 

förmedlar budskapet har kunskap om sig själv, ämnet och om den andre. Med detta 

avses att ha en människosyn som ser människan som en helhet men även ser det 

individuella hos den andre. Det behövs även tålamod, intresse och engagemang från den 

som ska motivera (Granbom, 2008). Vid ordination av fysisk aktivitet ses det som en 

fördel att använda begreppet aktivitet istället till begreppet träning, då träning kan vara 

relaterat till idrott och prestation. Att ta reda på patientens tidigare erfarenheter av t ex 

skolidrotten kan vara av betydelse, för att få kunskap om tidigare positiva och negativa 

erfarenheter. Det handlar även om att öka medvetenheten kring att fysisk aktivitet 

handlar om behandling likaväl som farmakologisk behandling (Andersson, 2014). För 

att sjuksköterskan ska utgöra ett bra stöd behövs en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten menar Lassenius, Arman, Söderlund och Wiklund-Gustin (2014). Stöd av 

vårdpersonal till fysisk aktivitet är en faktor som kan göra att patienten utför fysisk 

aktivitet (Cullen & McCann, 2015; Lassenius et al., 2014). Då sjuksköterskan stödjer 

och utför fysisk aktivitet tillsammans med patienten stärks relationen och 

sjuksköterskans möjlighet till att motivera och ge stöd ökar (Lassenius et al., 2014).   

 

Det finns behov inom psykiatrisk vård för en ökad förståelse för hur fysisk aktivitet 

påverkar psykisk hälsa och arbetet kring fysisk aktivitet behöver utvecklas menar 

Happell et al. (2011). Farholm och Sørensen (2016) menar att studier om motivation 

relaterat till psykisk sjukdom är få. Flertal studier baseras på motivationsteorier och 

interventioner till fysisk aktivitet. Det ses ett behov av att utveckla och undersöka 

strategier som kan påverka motivation till fysisk aktivitet vid psykisk sjukdom. De 

menar även att strategierna ska kunna användas i praktiken, för att förbättra och öka 

följsamheten till fysisk aktivitet vid psykisk sjukdom (Farholm & Sørensen, 2016).  

 

3 Teoretisk referensram 
Föreliggande studie har en vårdvetenskaplig ansats. Hälsa är ett av vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp samt vårdvetenskapens och vårdandets centrala fenomen (Dahlberg 

& Segesten, 2013). Dahlberg och Segesten (2013) menar att människors hälsa är 

vårdandets övergripande mål. Föreliggande studie har som teoretiskt ramverk Dahlberg 

och Segestens teoretiska modell om hälsa och vårdande, där hälsans olika aspekter är 

grundläggande för vårdandet och där vårdandets syfte är att hjälpa människor att stärka 

sina hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2013). 
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Hälsa beskrivs i termer av frihet och sårbarhet. Hälsa är ett tillstånd som rör hela 

människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt, en inre balans och en jämvikt i 

relation till andra människor och till livet. Upplevelsen av hälsa är inte densamma för 

alla människor, den växlar mellan individ, kultur och situation. Hälsan kan påverkas 

negativt om livet saknar mening som t ex vid depression. Livskraft och livsrytm ses som 

hälsans innebörder och hälsa har relation till rörelse, vila, mening och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2013).  

   

I det individuella perspektivet relaterar hälsa till mening och sammanhang och därmed 

till livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2014). Föreliggande studie utgår från 

sjuksköterskor som möter patienten i vårdsammanhang. Dahlberg och Segesten (2014) 

menar att individens existentiella sammanhang påverkar livet och hälsan och präglar 

individens situation i relation till hälsa och vårdande. Därför behöver alltid en persons 

livsvärld och personens existentiella sammanhang tas med i synen på hälsa och 

vårdande (Dahlberg, 2014). Dahlberg och Segesten (2013) menar att, genom att få 

tillgång till patientens livsvärld kan vårdandet medverka till hälsa och välbefinnande, då 

vårdaren på ett öppet och följsamt sätt kan beröra patientens livssammanhang. De 

menar att det handlar om hur patienten ska kunna vårda sin hälsa i det dagliga livet och 

hur vårdandet kan stödja patienten till en hälsosam livsstil. Detta innefattar kost, behov 

av aktivitet, rörelse, vila och stillhet men även det vårdande mötet, vårdande samtalet 

och en vårdande närvaro (Dahlberg & Segesten, 2013). 

 

4 Problemformulering 
Depression drabbar många människor och räknas idag som en folksjukdom. Depression 

skapar ohälsa, ångest, social isolering och leder till produktivitetsbortfall och 

arbetsoförmåga. Behandling sker med läkemedel, psykoterapi och ibland ECT. På 

senare år har fysisk aktivitet och dess betydelse för depression allt mer 

uppmärksammats. Effekter av fysisk aktivitet kan jämföras med läkemedelsbehandling 

och KBT och den bör rekommenderas till patienter med depression. Patienten har 

minskad energi, kraft och trötthet, som gör att de har minskat intresse, glädje och 

motivation till aktiviteter. Vid en depression påverkas patientens hälsa negativt. Hälsa är 

grundläggande för allt vårdande och är ett tillstånd som påverkar hela människan. Hela 

människans sammanhang påverkas av en depression och detta gör att vi som författare 

till föreliggande studie ser det som en svårighet att motivera denna patientgrupp till 

fysisk aktivitet. 

 

I egenskap av psykiatrisjuksköterskor kommer vi att komma i kontakt med patienter 

som drabbats av depression. Det ingår i våra arbetsuppgifter enligt 

kompetensbeskrivningen att arbeta med förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder 

och vi har även ett ansvar för att patienten erhåller stöd och insatser som stärker 

förmågan till egenvård och återhämtning. Vi ser därför motivationsarbetet kring fysisk 

aktivitet som en viktig del av en kompletterande behandling till dessa patienter. 

Eftersom det kan förbättra patientens livskvalitet och livskraft och därmed kan patienten 

återfå sin hälsa och sitt välbefinnande. 
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Vi ser att det finns ett behov av att studera sjuksköterskors erfarenheter av att motivera 

patienter med egentlig depression, innefattande lindrig, medelsvår och svår depression 

till fysisk aktivitet, då det finns studier som pekar på att fysisk aktivitet har viss effekt 

på depression. Hur sjuksköterskan arbetar för att motivera patienter med en 

depressionsdiagnos till fysisk aktivitet som en del av behandlingen är dock sparsamt 

kartlagt. Vinster i att undersöka detta, finns inte bara för författarna till föreliggande 

studie i form av ökad kunskap, utan även för patienten. Med ökad insikt hos 

sjuksköterskor, kan det för patienten leda till ett minskat lidande, en snabbare 

återhämtning, förhindra förvärring av depressionens djup, återinsjuknande och 

eventuellt kortare sjukskrivningsperioder. Såväl patienter och verksamheter inom 

psykiatri och primärvård kan därmed ha nytta av dessa kunskaper. 

 

4.1 Syfte 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att motivera vuxna 

patienter med egentlig depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till 

behandling av depression. 

 

4.2 Frågeställningar 

Studien sökte svar på följande frågeställningar: 

 

- Vad gör sjuksköterskan för att motivera patienter med depression? 

- Hur motiverar sjuksköterskan till fysisk aktivitet i mötet med patienten? 

 

5 Metod 

5.1 Design och ansats 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har enligt Henricson och 

Billhult (2012) som avsikt att studera personens levda erfarenhet av ett fenomen. Data 

som samlas in i kvalitativa studier är inte numeriska, utan det är det sagda ordet och 

beskrivningarna som analyseras och tolkas. Kvalitativa ansatser används för att skapa 

förståelse och insikt av ett fenomen. För insamling av kvalitativa data används ofta t ex 

intervjuer (Henricson & Billhult, 2012). 

  

Innehållsanalys är beskrivande och tolkande av texter (Danielsson, 2012a; Elo & 

Kyngäs, 2007). Metoden kvalitativ innehållsanalys lämpar sig till föreliggande studie då 

den är lämplig för analys av textmaterial som exempelvis transkriberade intervjuer. 

Datamaterialet i denna studie analyseras med Elo och Kyngäs (2007) innehållsanalys. 

Datainsamlingen är genomförd genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor. 

 
5.1.1 Urval 

Urvalet till föreliggande studie består av sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk 

öppenvård och primärvård. Urvalet gjordes med hänsyn till studiens syfte (Danielsson, 

2012b). Inför studien bedömdes att sjuksköterskor inom dessa verksamheter kan tänkas 

ha de erfarenheter som skulle studeras, varav ett strategiskt urval gjordes. Enligt 
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Henricson och Billhult (2012) görs inte slumpmässigt urval i kvalitativa studier 

eftersom en förutsättning för att ta del av den erfarenhet som avses att undersöka, är att 

deltagaren har erfarenheten och ska kunna berätta om den. Det strategiska urvalet syftar 

till att välja personer som kan ge så variationsrika och informationsrika beskrivningar 

av fenomenet som möjligt och därigenom skapa ett underlag som kan svara till studiens 

syfte (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Urvalskriterier var att sjuksköterskorna idag arbetar på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning eller inom primärvården med denna patientgrupp och att 

sjuksköterskorna arbetat med patientgruppen i minst ett år. Detta för att 

sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av samtalen kring fysisk aktivitet och depression 

och för att studien skulle få så stort datamaterial som möjligt. 

 
5.1.2 Datainsamling 

Kvalitativa forskningsintervjuer tillämpas för att förstå världen utifrån individernas egna 

upplevelser, där kunskap genom samtal kan konstrueras i samspelet mellan intervjuaren 

och den intervjuade (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Avsikten är att förstå världen 

utifrån den intervjuades synvinkel och att utveckla mening ur andras erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

Inför intervjuerna kontaktades verksamhetschefer och primärvårdschefer för att inhämta 

skriftligt godkännande för genomförande av intervjuer. Kontakt togs genom att brev 

med information om studien, skickades till vederbörande (bilaga A). Efter godkännande 

(bilaga B) togs kontakt med enhetschef respektive vårdcentralchef genom telefonsamtal 

där information om studien gavs och brev med information skickades ut (bilaga C), 

varefter ett muntligt godkännande inhämtades. Därefter togs kontakt med aktuella 

sjuksköterskor genom att ett mejl skickades till alla sjuksköterskor inom den aktuella 

verksamheten. I mejlet inkluderades informationsbrev (bilaga D) och en förfrågan om 

deltagande i studien. De sjuksköterskor som via mejl tackade ja till deltagande fick 

ytterligare information innan intervjun påbörjades. De fick även möjlighet att ställa 

frågor om studien, innan ett skriftligt samtycke inhämtades (bilaga E). Intervjuer 

genomfördes enskilt, vid de aktuella sjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid. Två 

sjuksköterskor intervjuades över Skype med anledning av att en av författarna till 

föreliggande studie tidvis är bosatt utomlands. Intervjuerna tog mellan 16-45 minuter, 

med en mediantid på 24, 5 minuter. Intervjuer spelades in och transkriberades av den 

författare som genomförde intervjun. Datainsamling skedde mellan september och 

november 2017. Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med stöd av 

en intervjuguide (bilaga F). Öppna frågor användes för att inte detaljstyra intervjun och 

intervjuguiden användes för att hålla sig till ämnet. Intervjuguiden testades i två 

pilotintervjuer under projektplanens genomförande. Totalt intervjuades 12 

sjuksköterskor, varav författarna till föreliggande studie intervjuade 6 var. Intervjuer 

gjordes inom både psykiatrisk öppenvård och primärvård. 
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5.1.3 Dataanalys 

Innehållsanalysen kan användas för att utveckla en förståelse (Elo & Kyngäs, 2007) 

vilket är syftet med denna studie. Det saknas omfattande kunskap i det valda ämnet, 

varför det lämpar sig att analysera data induktivt, där kategorier kommer ur data, istället 

för att göra analysen deduktivt där syftet är att testa en teori, som baseras på tidigare 

kunskap (Danielson, 2012a; Elo & Kyngäs, 2007). 

  

Data analyserades med innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). De menar att 

innehållsanalysen kan användas för att utveckla en förståelse där målet är att uppnå en 

kondenserad och bred beskrivning av ett fenomen. Fenomenet i denna studie är 

sjuksköterskans erfarenheter av att motivera patienter med en depressionsdiagnos till 

fysisk aktivitet. Elo och Kyngäs (2007) menar att då kategorier skapas genom en 

induktiv innehållsanalys, är det forskaren som genom tolkning avgör vad som hör 

samman i kategorierna. Abstraktionen innebär en formulering av en generell 

beskrivning av forskningsämnet, som frambringas av kategorier (Elo & Kyngäs, 2007). 

  

Innehållsanalysen består av tre faser: förberedelsefas, organiseringsfas och 

rapporteringsfas. Under förberedelsefasen bestäms vad som ska analyseras. Enheten 

måste representera sammanhanget det är uttaget ur. Under denna fas bestäms om texten 

analyseras i helhet med både latent och manifest innehåll eller enbart manifest innehåll 

(Elo & Kyngäs, 2007). I föreliggande studie börjande förberedelsefasen med att 

bestämma enheten som skulle analyseras, vilken bestod av de 12 intervjuerna med 

sjuksköterskorna, vilka alla uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna tog även 

ställning till att enbart analysera det manifesta innehållet i intervjuerna. Det latenta 

innehållet kan enligt Elo och Kyngäs (2007) bestå av t ex skratt, pauser eller suckar, 

vilket inte togs hänsyn till i analysen till föreliggande studie. 

  

I organiseringsfasen strävar forskaren efter att förstå insamlade data och texten läses 

igenom med frågorna: vem säger?, vart händer detta?, när hände detta?, vad händer? och 

varför?. Syftet med detta är att få en bredare förståelse av texten (Elo & Kyngäs, 2007). 

I denna fas lästes alla de transkriberade intervjuerna igenom flertalet gånger för att få en 

känsla och förståelse för helheten och meningsbärande enheter markerades i texten. 

Detta gjordes enskilt av författarna till föreliggande studie. För att få en bredare 

förståelse för texten lästes alla transkriberade intervjuer igenom utifrån de frågor som 

Elo och Kyngäs (2007) tar upp. 

  

Efter orienteringsfasen genomförs analysen, enligt Elo och Kyngäs (2007) induktivt 

eller deduktivt. Författarna till föreliggande studie hade innan studiens påbörjande för 

avsikt att ha en induktiv ansats då ämnet till föreliggande studie inte var välstuderat 

sedan tidigare och under denna fas ansågs det som fortsatt nödvändigt med den 

induktiva ansatsen. Elo och Kyngäs (2007) menar att då det inte finns tillräcklig 

kunskap eller om kunskapen är splittrad så är den induktiva ansatsen lämplig. Elo och 

Kyngäs (2007) menar vidare att den induktiva innehållsanalysen börjar med att 

organisera kvalitativa data, som inkluderar öppen kodning, skapande av kategorier och 

abstraktion. Den öppna kodningen innebär att anteckningar och överskrifter skrivs ned i 
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marginalen då texten läses. Materialet läses igenom flertal gånger och vid behov skrivs 

fler noteringar för att få med alla aspekter av innehållet. I denna fas av analysen i 

föreliggande studie lästes transkriberingar igenom igen, var för sig av författarna och 

anteckningar och ord skrevs i marginalen. Detta gjordes flera gånger för att få med alla 

aspekter av innehållet som svarade till syftet. Denna öppna kodning resulterade i att de 

meningsbärande enheterna fick koder. Författarna genomförde härefter analysen 

gemensamt. 

  

Anteckningarna samlas, enligt Elo och Kyngäs (2007) in till kodningsark och kategorier 

skapas fritt. Författarna till föreliggande studie samlade in koder och meningsbärande 

enheter och en första gruppering och jämförelse gjordes. Denna gruppering resulterade i 

ett stort antal grupper. Skillnader och likheter i koder och meningsbärande enheter 

diskuterades och jämfördes. I denna fas bestämdes av författarna att kondensera de 

meningsbärande enheterna, för att tydliggöra de meningsbärande enheterna och för att 

detta skulle vara till hjälp under kategoriseringen. Meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsenheter och koder gicks igenom flertal gånger för att säkerställa 

att de hörde samman. 

  

Efter detta gjorde författarna en ny genomgång och jämförelse av koderna och denna 

abstraktion gjorde att koder med liknande innehåll kunde slås samman och antalet 

grupper minskade. Dessa koder samlades in i kodningsark. 

  

Nästa steg efter den öppna kodningen är enligt Elo och Kyngäs (2007) att gruppera 

materialet. Materialet grupperas och dessa grupper bildar subkategorier. Syfte med detta 

är att föra samman grupper med liknande utsagor (Elo & Kyngäs, 2007). I detta steg 

gicks koder igenom och diskuterades mellan författarna om vilka som hade liknande 

innehåll. Genom att slå samman de koder som hade innehåll som kunde tolkas att höra 

samman med varandra bildades subkategorier. Detta menar Elo och Kyngäs (2007) är 

syftet med kategoriseringen, att genom tolkning bedöma vad som hör samman. Då det 

längre inte gick att sammanföra koder, gjordes en jämförelse av var meningsbärande 

enhet, kondenserad meningsenhet, kod och subkategori för att säkerställa att de hör 

samman. 

  

Nästa steg i abstraktionen är att genom tolkning sammanföra subkategorier till 

huvudkategorier. Abstraktionen fortsätter så länge det är möjligt och meningsfullt (Elo 

& Kyngäs, 2007). I föreliggande studie diskuterades och jämfördes subkategorier och 

detta gjorde att subkategorier kunde föras samman och bilda de två huvudkategorierna. 

Under hela processens gång gick författarna igenom allt material flertal gånger och 

förde diskussioner med handledare. Exempel ur analysprocessen visas i tabell 1 (bilaga 

G). 

 

5.2 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2016, 2017) menar att forskning är viktigt för utveckling av både 

individ och samhälle. Inför varje vetenskaplig undersökning ska forskaren göra en 

avvägning av värdet av den kunskap som studien kan inbringa jämfört med risken för de 
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deltagande. De deltagande ska skyddas från skada eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2016, 2017). Den ökade kunskap som föreliggande studie kan ge till sjuksköterskor, kan 

även komma patienter till nytta. Studien medför ingen risk för patienter. Författarna till 

föreliggande studie såg det av vikt att under studiens gång utgå från de etiska principer 

som finns och ha en god forskningssed genom hela arbetets genomförande, för att inte 

deltagande sjuksköterskor på något sätt skulle skadas eller kränkas (Vetenskapsrådet 

2017).  

 

Vetenskapsrådet (2016) har fyra forskningsetiska principer, som alla togs i beaktande 

under studiens gång. Informationskrav uppfylldes genom det informationsbrev som 

deltagande sjuksköterskor fick innan de tackade ja till deltagande. I informationsbrevet 

framgår att deltagande är frivilligt och att den deltagande kan avbryta när som helst och 

utan förklaring. Det framgår även att studien kommer att publiceras i form av en 

uppsats. Deltagandet i studien baserades på frivillighet och endast de som tackade ja 

kontaktades av författarna för att bestämma tid för intervju. Informationskravet uppfylls 

även genom att även chefer på flera nivåer fick information om studien och lämnade 

godkännande till genomförande. Samtyckeskrav uppfylldes genom ett inhämtande av 

skriftligt samtycke av deltagarna i studien. Innan samtycke inhämtades fick deltagarna 

ytterligare information om studien och de fick en möjlighet att ställa frågor och avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskrav uppfylldes genom att handhavande av insamlat 

datamaterial skedde på ett säkert sätt, endast författarna samt handledaren hade tillgång 

till materialet som förvarades oåtkomligt för obehöriga. Efter att materialet var 

analyserat och uppsatsen godkänd förstördes insamlade data. I studien framkommer 

inga namn på personer, persondata eller var deltagarna arbetar. Det framkommer inte 

heller patientdata och exempel som tas upp går inte att härleda till någon enskild patient. 

Detta ökar säkerheten till att varken deltagande sjuksköterskor eller patienter inte på 

något sätt kommer att utnyttjas, skadas eller såras. Nyttjandekrav uppfylldes genom att 

all insamlad data endast användes till föreliggande studie, varefter inspelningar och 

transkriberingar förstördes. Deltagande för aktuella sjuksköterskor bedöms inte av 

författarna till föreliggande studie innebära någon stor risk. Då öppna frågor användes 

hade sjuksköterskorna möjlighet att välja vilka erfarenheter de delade med sig av. 

Deltagarna erbjöds även möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen (Vetenskapsrådet, 

2016). En egen granskning gjordes innan påbörjande av intervjuer (bilaga H). 
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6 Resultat 
Totalt intervjuades 12 sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård och primärvård. Data 

analyserades utifrån studiens syfte och två huvudkategorier samt 5 subkategorier 

framträdde (tabell 2). Resultat presenteras utifrån de två huvudkategorierna och deras 

underliggande subkategorier samt citat som används för tydliggörande. 

 

Tabell 2 

Subkategorier Huvudkategorier 

  

Att lära känna, se och möta patienten 

  

Att i samtalet skapa förståelse 

  

  

Att skapa en ömsesidig relation i mötet med 

patienten 

  

Stödjande resurser 

  

Svårigheter som sjuksköterskan möter 

  

Den egna rollen och erfarenheten 

underlättar 

  

Att stödja patienten till fysisk aktivitet 

  

 

Att skapa en ömsesidig relation i mötet med patienten 
Framträdande i denna huvudkategori är att skapande av en relation och en ömsesidig 

förståelse behöver ske i mötet med patienten för att sjuksköterskorna ska kunna 

motivera patienten till fysisk aktivitet. 

 

Att lära känna, se och möta patienten 

I denna subkategori beskriver sjuksköterskorna vikten av att möta patienten där 

patienten befinner sig och ställa individanpassade krav. Detta kan exemplifieras i 

följande citat från en av sjuksköterskorna: 

  

“ Och då handlar det ju om att liksom sätta sig in i patientens livsvärld… inte utifrån 

min.. vad jag tycker.. att patienten ska sätta igång.. utan hur patienten..  med sina 

förutsättningar och sina.. sin liksom livssituation” 

  

För att motivera till fysisk aktivitet skapar sjuksköterskorna en relation med patienten, 

genom att lära känna patienten. Detta sker genom kartläggning av patientens 

dagsrutiner, sömn, kost och motionsvanor. Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet 

efterfrågas och sjuksköterskorna utgår från vad patienten upplever som meningsfullt. 

För att skapa en relation med patienten visar de intresse för patienten och patientens 
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situation. Sjuksköterskorna uttrycker vikten av att använda fingertoppskänsla i samtalet 

och att vara inkännande för patienten, för att kunna anpassa den fysiska aktiviteten efter 

patientens behov och förutsättningar. Sjuksköterskorna tar hänsyn till patientens övriga 

problematik och ser det som en balansgång. Sjuksköterskorna erfar att, genom 

anpassande av ord i mötet med patienten skapas en god relation. De erfar även att ordet 

fysisk aktivitet är ett laddat ord. För att möta patienten och skapa en god relation kan 

även humor användas vilket erfars som motiverande och uttrycktes exempelvis: 

  

“Jag har väldigt mycket.. humor.. jag arbetar med.. Jag försöker att få med mig 

patienten. Kan vi skratta tillsammans, så kan vi också jobba tillsammans..” 

  

Vikten av att inte vara för positiv eller fördömande tas upp av sjuksköterskorna, då de 

erfar att det kunde skapa skuld och skamkänslor hos patienten. Sjuksköterskorna vill 

lära känna patienten och skapa en god relation, för att kunna möta patienten där 

patienten befinner sig. De anpassar ord, attityd och är lyhörda inför patienten, för att 

kunna planera den fysiska aktiviteten efter patientens förmåga eftersom det erfars som 

motiverande. 

 

Att i samtalet skapa förståelse 

För att motivera till fysisk aktivitet hjälper sjuksköterskorna patienten, genom att i 

samtal skapa struktur över dagen och planera den fysiska aktiviteten. Sjuksköterskornas 

erfarenhet är att det är viktigt att börja med fysisk aktivitet stegvis, att börja försiktigt 

genom t ex att gå ett varv runt kvarteret eller gå ut i trädgården. De vill efter patientens 

förmåga, försöka få patienten att förstå vikten av den fysiska aktiviteten utan att vara 

uppläxande. För att skapa förståelse tar sjuksköterskorna upp positiva effekter och vad 

som händer i kroppen av fysisk aktivitet men även effekter av själva depressionen. För 

att motivera till fysisk aktivitet vill sjuksköterskorna göra det förståeligt för patienten, 

på patientens nivå och skapa insikt om hur den fysiska aktiviteten kan vara till hjälp för 

återhämtning. De hjälper patienten att se den fysiska aktiviteten som finns i vardagen 

och att den kan se olika ut. Detta tar en av sjuksköterskorna upp enligt följande: 

  

“fysisk aktivitet kan ju vara så mycket .. Det kan ju vara att sig ur sängen och gå på 

toan och duscha och göra det här också, så man i alla fall kommer ur sängen eller 

kommer ut ur huset..” 

  

Sjuksköterskornas erfarenheter av att motivera patienten till fysisk aktivitet är, att det är 

viktigt att sätta upp individanpassade mål tillsammans med patienten, för att patienten 

ska lyckas att nå målen. De ger konkreta förslag som utökas stegvis. Sjuksköterskorna 

försöker i samtalet att skapa förståelse hos patienten genom att skapa struktur och 

planera den fysiska aktiviteten tillsammans med patienten efter patientens förmåga men 

även genom att patienten informeras kring fysiska aktivitetens effekter. 
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Att stödja patienten till fysisk aktivitet 
Framträdande i denna huvudkategori är det stöd som ges av sjuksköterskorna för att 

stödja och motivera patienten till fysisk aktivitet. Detta stöd ges med utgångspunkt från 

de personliga erfarenheterna och resurserna, omgivande resurser och efter patientens 

förutsättningar. 

 

Stödjande resurser 

För att motivera patienten till fysisk aktivitet kan sjuksköterskorna utföra fysisk aktivitet 

tillsammans med patienten t ex att gå en promenad. En promenad erfars som 

underlättande för samtal samtidigt som det ger fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna 

efterfrågar vilka som finns i patientens närhet, som kan fungera som stödjande till 

exempelvis promenader eller fungera som stöd genom barnpassning. Sjuksköterskorna 

beskriver att utmaningen inte handlar om viljan till fysisk aktivitet hos patienten utan 

svårigheten att få till det praktiskt. De tar stöd av resurser som finns i omgivningen som 

boendestöd, kontaktpersoner, anhöriga, dagsjukvård, fysioterapeuter eller 

primärvårdshälsan. 

  

Sjuksköterskorna erfar att patienter motiveras då de utför aktiviteter tillsammans med 

andra eller att någon följer med patienten till en aktivitet. Detta kan vara att patienten 

går på dagsjukvård eller deltar i andra gruppaktiviteter. Detta uttrycks exempelvis 

genom: 

  

“ Här har jag...är det väl att vi gör det tillsammans att man kan erbjuda att man går 

med antingen på gym, hjälpa dem med recept, dom kan vara i fysgrupp, vi spelar 

innebandy, man tar promenader.....det tycker jag kan hjälpa...Hjälpa dem att komma 

igång…” 

  

För att motivera till fysisk aktivitet hjälper sjuksköterskorna patienten att hitta lösningar 

och se andra vägar till att utföra fysisk aktivitet. Att hjälpa patienten praktiskt och utföra 

fysisk aktivitet tillsammans med patienten erfars av sjuksköterskorna som stödjande och 

motiverande. De beskriver att patienterna kan ha tidigare erfarenheter av regelbunden 

fysisk aktivitet men kan sakna ekonomisk möjlighet eller har på grund av sin depression 

svårt att lyckas med fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna försöker då hjälpa och stödja 

patienten genom att hitta olika alternativ. Det kan innebära att hjälpa patienten att få 

ekonomiskt stöd till gymkort men även hjälpa patienten att se olika alternativ genom att 

hitta telefonnummer eller öppettider: 

  

“Nu finns det ju olika...kostnader på olika ställen så det kan man ju också prata med 

dem om, om att det är dyrt och så...men jag tror inte Friskis och svettis är så dyrt som 

om man går på XX ( namn på gym) till exempel” 

  

Sjuksköterskorna hjälper patienten att se olika möjligheter. Detta erfars som 

underlättande till att patienten ska lyckas praktiskt och motiveras till fysisk aktivitet, 

vilket uttrycks exempelvis genom: 
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“ Alltså kan du lämna bort barnen, kan din man ta barnen, kan ni växla, kan du träna 

när barnen är hos sin pappa” 

  

Att praktiskt stödja patienten genom att planera schema tillsammans erfars också som 

motiverade till fysisk aktivitet: 

  

“Då gör man det...för då kan man följa upp det och skriva att: nu kan du bara gå ut 

trettio minuter, två dagar i veckan, börja försiktigt…” 

  

Sjuksköterskorna utför fysisk aktivitet tillsammans med patienten och tar stöd av andra 

resurser i omgivningen för att stödja patienten till fysisk aktivitet. 

 

Svårigheter som sjuksköterskan möter 

Sjuksköterskorna erfar att patientens förutsättningar har betydelse för vilket stöd 

patienten är i behov av. Depressionen i sig och graden av depression beskrivs som 

hinder för fysisk aktivitet. Även andra faktorer beskrivs som försvårande för den fysiska 

aktiviteten som exempelvis en bristande nattsömn, som gör att patienten för tillfället 

inte kan fokusera på sig själv och den fysiska aktiviteten. De beskriver att det är viktigt 

att se till dessa faktorer och anpassa stödet därefter. Sjuksköterskornas erfarenhet för att 

motivera patienten är att, det är viktigt att visa förståelse, fortsatt intresse och 

engagemang samt att inte ge upp. De försöker tillsammans med patienten hitta vad som 

gjort att patienten inte lyckats. Som en sjuksköterska uttrycker det: 

  

“göra ett omtag...kan vi hitta någonting, ett mönster som gör att...vad är det som är 

svårt...har vi tagit för stort delmål, ska vi minska det ännu mer eller kan jag hjälpa dig 

på något sätt?” 

  

Sjuksköterskornas erfarenhet är att det är få patienter som enbart har en depression, ofta 

finns flera faktorer som inverkar på den fysiska aktiviteten och utgör ett hinder. Dessa 

faktorer kan vara t ex ålder, fysiska hinder och social fobi. Sjuksköterskornas erfarenhet 

är att det är viktigt att samtala, stödja och skapa förståelse för att patienten ska stödjas 

till, motiveras och lyckas med den fysiska aktiviteten: 

  

“Ofta försöker jag prata med patienten om det...att..-nä men det här lyckades ju inte 

riktigt, nu ska vi se hur vi ska kunna ...göra på ett annat sätt....Så att dom är med...i 

resonemanget...Det tror jag är viktigt..” 

  

Sjuksköterskorna erfar att vid försämrat psykiskt mående hos patienten, minskar både 

motivation och ork till fysisk aktivitet. De uttrycker det som viktigt att informera om 

vikten av rörelse även om motivation och ork saknas. De uttrycker även vikten av att 

uppmuntra och stödja trots patientens brist på motivation, vilket exempelvis uttrycks av 

en sjuksköterska: 
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“Sedan gäller det ju att fortsätta och prata om just det med vikt på att hålla igång och 

verkligen försöka även om det tar emot...man har så många effekter, så många andra 

positiva effekter av att man faktiskt rör lite på sig” 

  

Sjuksköterskorna tar, då de stödjer patienten, hänsyn till de svårigheter och hinder som 

finns. Sjuksköterskornas erfarenhet är att det ibland kan vara svårt att motivera 

patienten till fysisk aktivitet men de ser det som viktigt att inte ge upp. De erfar det som 

viktigt för att motivera patienten till fysisk aktivitet, att fortsätta visa intresse och 

engagemang för patienten och försöka finna orsaker till det som hindrar patientens 

fysiska aktivitet. 

 

Den egna rollen och erfarenheten underlättar 

Sjuksköterskornas egna erfarenhet beskrivs som underlättande i mötet med patienten för 

att kunna stödja och motivera patienten till fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna erfar att 

det är en del av sjuksköterskerollen och sjuksköterskans uppgift att stödja patienten till 

fysisk aktivitet, vilket kan ses i följande: 

  

“ är min uppgift och liksom coacha.. och peppa på och liksom.. följa patienten.. och 

och.. försöka.. få till det här med fysisk aktivitet..” 

  

Sjuksköterskornas erfarenhet är att samtalet kring fysisk aktivitet är en del av besöket 

och en del av arbetet med patienten. I detta möte använder de sig av sina tidigare 

erfarenheter, både de egna personliga och de i yrket: 

  

“Jag vet ju också, jag har ju sett det i jättemånga fall.. att dom även blir bättre i sina 

depressioner.. för dom mår bättre allmänt.. Hela kroppen mår bättre.. så det är ju inte 

bara.. liksom en sak som blir bättre..”   

  

eller som en annan sjuksköterska uttrycker: 

  

“Jag kan ju spontant också säga att jag har talat mer om detta på senare år och tryckt 

mer på vikten av att hålla på med fysisk aktivitet. Det är ju för att vi ser den goda 

effekten av det när man gör det då ju… ja, och kanske lite personligen att jag vet hur 

bra det är och hur det påverkar mig positivt. Detta för att finna en balans till att må 

bättre och så…” 

  

Sjuksköterskorna har egna positiva erfarenheter av fysisk aktivitet och yrkesmässiga 

erfarenheter av vad som kan vara stödjande och motiverande. Dessa erfarenheter 

används i mötet med patienten för att motivera och stödja. Här tar sjuksköterskorna upp 

vikten av att sträva åt samma håll och att få med sig patienten. Att ha uppnåeliga mål 

erfars som en viktig del, då sjuksköterskans tidigare erfarenheter visat att för höga mål 

inte fungerat som motiverande men även vikten av att göra upp mål tillsammans med 

patienten: 
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“då handlar om ofta att vi försöker komma fram till små delmål.. att göra det.. eller att 

inte göra det för stort, utan att försöka att motivera till en positiv förändring i någon 

riktning men att vi tar det väldigt… steg för steg..”   

  

Utifrån tidigare erfarenheter erfar sjuksköterskorna att det kan fungera som motiverande 

att finna det som patienten har en önskan om att förbättra som till exempel sömn eller 

vikt. Sjuksköterskorna erfar att patienter med tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet är 

lättare att motivera och av denna anledning tillfrågas patientens tidigare erfarenhet av 

fysisk aktivitet. Sjuksköterskornas erfarenhet är även att aktiviteter i grupp är en faktor 

som kan vara motiverande men de erfar även att detta är individuellt beroende på 

patientens psykiska tillstånd, ålder eller om det finns fysiska hinder hos patienten. 

  

Sjuksköterskornas erfarenhet är att patienter med depression kan vara svårmotiverade 

eftersom patienterna ibland hittar olika ursäkter till de förslag kring fysisk aktivitet som 

ges. De erfar att patienter som inte har tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet känner ett 

större motstånd och har svårare att se den fysiska aktiviteten som positiv. Patientens 

tillstånd och tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet erfars ha betydelse för hur lätt eller 

svårt det är att motivera patienten till fysisk aktivitet: 

  

“ en person som har väldigt mycket fysisk aktivitet med sig bakåt...är ju lättare att 

...tycker jag, få tillbaka…”   

  

Sjuksköterskorna erfar att det finns en ovana hos patienterna att samtala kring fysisk 

aktivitet och en del patienter blir förvånade då det tas upp. De uttrycker även att många 

patienter har stor tilltro till mediciner och ser inte fysisk aktivitet som någonting som 

kan förbättra depressionen eller någonting som prioriteras högt: 

  

“kanske patienterna vi träffar inte heller har det högst upp på prioriteringslistan eller 

är det man förväntar sig att ha som ingång eller faktiskt kan tänka att detta är något 

som kan hjälpa mig ur den här situationen liksom”   

  

Sjuksköterskorna har erfarenheter av att när patienten upptäcker positiva effekter av 

fysisk aktivitet kan det motivera till fysisk aktivitet. Därav försöker de att motivera och 

stödja patienten till fysisk aktivitet, i små steg med små mål, för att patienten ska kunna 

få möjlighet att känna dessa effekter som de sett i tidigare patientmöten: 

  

“Många har ju kommit på att det ger en otrolig, att det ger en läkande kraft. Det 

minskar inte bara… depressionen utan också ångesten och blir ångest dämpande, 

ångestlindrande” 

  

Sjuksköterskorna erfar att det är del av deras roll att stödja och motivera patienten till 

fysisk aktivitet. För att stödja och motivera patienten använder de sig av erfarenheter, 

både de egna personliga och erfarenheter av andra patientmöten. 
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7 Diskussion 
Syfte med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att motivera vuxna 

patienter med egentlig depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till 

behandling av depression. I resultatet framträder två huvudkategorier med 5 

underliggande subkategorier. En huvudkategori är: att skapa en ömsesidig relation i 

mötet med patienten, i denna framkommer sjuksköterskors erfarenheter av vad de gör 

för att motivera patienter till fysisk aktivitet. Huvudkategorin omfattar subkategorierna: 

-`att lära känna, se och möta patienten´ samt -`att i samtalet skapa förståelse´. Den 

andra huvudkategorin är: att stödja patienten till fysisk aktivitet, i denna framkommer 

sjuksköterskors erfarenheter av hur de stödjer patienten till fysisk aktivitet, med 

utgångspunkt från sina erfarenheter och utifrån patientens förutsättningar. 

Huvudkategorin omfattar subkategorierna: -`stödjande resurser´, -`svårigheter som 

sjuksköterskan möter´ och -`den egna rollen och erfarenheten underlättar´. 

För att motivera patienten till fysisk aktivitet tycks det finnas behov av en ömsesidig 

relation mellan patienten och sjuksköterskan men även att patienten får stöd verkar vara 

av betydelse. En samverkan av båda dessa faktorer tycks behövas för att patienten ska 

motiveras till fysisk aktivitet. Huvudkategorierna belyser tillsammans sjuksköterskornas 

erfarenheter av att motivera patienter med depression till fysisk aktivitet, som ett 

komplement till behandling av depression, som är syftet med studien. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien är genomförd med en kvalitativ induktiv design. Vid induktiva studier finns 

svårighet att dra generella slutsatser, då det är svårt att veta när studien är tillräckligt 

omfattande. Syfte med föreliggande studie var inte att dra generella slutsatser, utan 

önskan var att beskriva och få ökad kunskap kring ämnet. Motsatsen hade varit att 

använda en deduktiv ansats med utgångspunkt i teori och logiskt resonemang. Vid 

föreliggande studies start avsågs att få beskrivningar av erfarenheter om en företeelse. 

Att skapa hypoteser och antaganden som baseras på tidigare kunskaper och pröva dessa 

mot verkligheten för att se om de håller (Priebe & Landström, 2012) ansågs inte möjligt 

då det inte fanns omfattande  beskrivningar kring det valda ämnet. 

 

Intervjuer är lämpligt för att beskriva och förstå ett fenomen eller situation. Kvalitativa 

forskningsintervjuer görs med en mindre grupp av personer där fokus är mötet mellan 

forskaren och deltagaren. Detta ger en möjlighet att förstå deltagarnas erfarenheter 

(Danielsson, 2012b; Kvale & Brinkmann, 2009) vilket avgjorde valet av den kvalitativa 

ansatsen. Utifrån denna kvalitativa studie går det inte att göra generaliseringar på det 

sätt som kunde gjorts med en kvantitativ ansats, däremot är trovärdighet och 

överförbarhet viktiga begrepp i föreliggande studie. Resultat från föreliggande studie 

kan förhoppningsvis i viss mån överföras till andra kontexter och andra situationer och 

inte bara gälla det urval som gjorts. För att underlätta läsarens ställningstagande till 

studiens trovärdighet och överförbarhet ges en tydlig beskrivning av urval, deltagare, 

kontext, datainsamling och analysprocess, vilket enligt Greenhalgh (2012) ökar 

möjligheten till överförbarhet och stärker trovärdigheten. Även användande av 
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intervjuguide samt att frågorna testats i pilotintervjuer stärker trovärdigheten och ökar 

möjligheten till överförbarhet (Greenhalgh, 2012). 

 

Val av innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007) grundades i att de menar att 

innehållsanalysen kan användas för att utveckla en förståelse där målet är att uppnå en 

kondenserad och bred beskrivning av ett fenomen. Vilket motsvarade syftet med denna 

studie. 

 

I samband med datainsamlingen fanns svårigheter att inhämta godkännande från 

primärvårdschefer, därav är antal sjuksköterskor mellan primärvård och psykiatrisk 

öppenvård inte jämt fördelat, men författarna anser att detta inte påverkar studiens 

resultat avsevärt då flera hade erfarenheter från båda verksamheterna. Med anledning av 

detta har författarna valt att inte specificera antal sjuksköterskor från respektive 

verksamhet. 

 

Totalt intervjuades 12 sjuksköterskor. Vid denna datamängd ansåg författarna att 

tillräckligt variationsrik data uppnåtts (SBU, 2017) då ingen ny information framkom i 

intervjuerna. 

 

Valet att inte enbart intervjua psykiatrisjuksköterskor, grundades i att dessa är få till 

antalet i de olika verksamheterna. Några var specialistsjuksköterskor men författarna 

har valt att inte specificera antal med grund i att detta inte anses vara av betydelse 

utifrån studiens syfte, resultat eller slutsats. Att intervjua allmänsjuksköterskor ses inte 

som en nackdel av författarna utan snarare en fördel då det ger en bredd på 

sjuksköterskornas beskrivningar av erfarenheterna. 

 

Intervjuguiden som användes hade semistrukturerade frågor och utformades för att 

sjuksköterskorna skulle delge sina erfarenheter. Intervjuguiden testades i pilotintervjuer, 

varefter intervjuguiden justerades i samråd med handledare, för att få djupare 

beskrivningar och för att skapa reflektion hos sjuksköterskorna. Användande av 

intervjuguide och att denna testats stärker studiens trovärdighet. Det kunde varit till 

fördel för studien om intervjuer gjorts tillsammans av författarna, för att kunna få 

djupare beskrivningar av sjuksköterskornas erfarenheter då en författare kunde varit 

medlyssnande och ställt följdfrågor. Att intervjuer gjordes enskilt ses inte ha varit av 

avgörande betydelse för resultatet då intervjuguide användes och de transkriberade 

intervjuerna genomlästes, diskuterades och bearbetades av båda författarna. Under hela 

analysprocessens olika steg diskuterades tolkningar av data, gemensamt och 

tillsammans med handledare. 

  

Analysprocessen följde inte den valda metodens olika steg fullt ut, då författarna valde 

att även använda sig av kondenserade meningsenheter. Detta skulle kunna minska 

trovärdigheten i föreliggande studie. Trovärdigheten stärks dock av att författarna under 

analysprocessen gick igenom meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter 

och koder flertal gånger gemensamt och tillsammans med handledare. Grupperingen 

gjordes om flera gånger efter diskussioner mellan författarna vilket också ökar 
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trovärdigheten. Resultatet rapporteras enligt vad som är förenligt med Elo och Kyngäs 

(2007) innehållsanalysprocess. Trovärdigheten stärks även genom att författarna följer 

de rekommendationer som finns för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och 

beskriver analysprocessens olika steg utförligt (Henricsson, 2012). Författarnas ovana 

att intervjua och genomföra analys av transkriberat material är en brist i studien men då 

författarna haft stöd av erfaren handledare under hela processen, ses det inte som ha 

avgörande betydelse för studiens trovärdighet (Henricsson, 2012). 

  

Genom att intervjuer genomfördes inom både psykiatrisk öppenvård och primärvård 

och inom olika verksamheter och sjukvårdsregioner ökas möjligheten till överförbarhet, 

då det är en stor bredd på insamlad data. Att deltagandet byggde på frivillighet skulle 

kunna minska överförbarheten för studien, då deltagande sjuksköterskor var positivt 

inställda till deltagande, vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna till föreliggande 

studie anser att den erhållna datan var tillräckligt variationsrik, för att studiens resultat 

kan gå att överföra till andra sjuksköterskor och verksamheter än de deltagande. Detta 

ställningstagande får tas av läsaren. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie tycks skapandet av en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten, vara avgörande för att sjuksköterskan ska kunna motivera patienten till fysisk 

aktivitet och därmed till hälsa. 

 

För att motivera är det av betydelse enligt Granbom (2008) att visa tålamod, intresse 

och engagemang för den andre. Att stödja och vara närvarande för att motivera tas även 

upp av Lassenius et al. (2014). Detta ses i  föreliggande studies resultat där det 

framträder att sjuksköterskorna skapar en relation med patienten genom att lära känna 

patienten och se det individuella. De skapar ett möte med patienten, som sker på den 

nivå där patienten befinner sig. Mötet sker med närvaro, intresse och engagemang från 

sjuksköterskan. Den erfarenhet som framträder är att, då denna relation skapas kan 

sjuksköterskan nå patienten och motivera och skapa förståelse kring den fysiska 

aktiviteten. Lassenius et al. (2014) menar att en relation behövs för att sjuksköterskan 

ska kunna ge ett bra stöd. De beskriver att det inte är en envägs process. De beskriver 

det som en dynamisk interaktion mellan livsvärldarna där det behövs en djupare 

förståelse för den andre, för att motivera patienter till fysisk aktivitet. Detta är i linje 

med föreliggande studies resultat, där just vikten av skapande av en god ömsesidig 

relation framträder som nödvändig för att sjuksköterskorna ska kunna motivera 

patienten till fysisk aktivitet.   

 

Svårigheter som framkommer i denna studies resultat är att sjuksköterskorna beskriver 

att de erfar att det finns en risk att försämra patientens mående då det skapas ett dåligt 

samvete hos patienten, om patienten inte lyckas med den fysiska aktiviteten. För att 

undvika skuldkänslor kan det vara till hjälp att göra den fysiska aktiviteten så 

självbestämmande som möjligt menar Sørensen (2006) och Vancampfort et al. (2013). 

Detta framkommer även i resultatet då sjuksköterskorna försöker att göra patienten 

delaktig genom att den fysiska aktiviteten planeras tillsammans med patienten. 
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Det framkommer i föreliggande studie även att sjuksköterskorna inte alltid lyckas att 

motivera patienten till fysisk aktivitet vilket kan ses som att de inte lyckats skapa en 

relation med patienten. Skapande av en relation tas upp i andra studier, där skapande av 

relationen ses som en viktig del av sjuksköterskans arbete (Dahlberg & Segesten, 2013; 

Rask & Brunt, 2010). Relationen innefattar enligt Rask och Brunt (2010) handlingar 

som att vårdaren bryr sig om patienten, viljan att lära känna patienten, etablera en 

kontakt och att vara tillgänglig. I resultatet ses att sjuksköterskorna visar nyfikenhet och 

närvaro i mötet med patienten. De försöker även att stödja patienten till att göra 

förändringar som bidrar till hälsa, stödja återgång till god funktion som medverkar till 

att förbättra patientens livskvalitet såsom Skärsäter (2014) menar och de stödjer 

patienten till att återfå sin livskraft såsom Dahlberg och Segesten menar (2013). Utifrån 

patientens depressionssymtom med bl. a. bristande självkänsla, fanns ett undvikande 

hos de intervjuade sjuksköterskorna till att ställa för höga krav på patienten. En 

anpassning av krav sker av sjuksköterskorna i föreliggande studie men de erfor att det 

finns en risk att patientens självkänsla påverkas negativt. De menade att ett ”dåligt 

samvete” och en ökad bristande självkänsla hos patienten kan skapas om patienten inte 

lyckats med den fysiska aktiviteten. Denna påverkan av patientens självkänsla skulle 

kunna motsäga skapandet av den goda relationen, som ses som viktig av Rask och Brunt 

(2010) samt Dahlberg och Segesten (2013) men vinsterna av att patienten kommer 

igång med fysisk aktivitet som flertal studier visar är betydelsefullt (Andersson et al., 

2015; Dunn et al., 2005; Hallgren et al., 2015; Jansson & Sundberg, 2015; Kjellman et 

al., 2008; Martinsen et al., 2017; Searle et al., 2011; Singh et al., 2005; Socialstyrelsen, 

2010). För att motivera patienter till fysisk aktivitet finns studier som visar att det är av 

betydelse att patienten är med och bestämmer kring den fysiska aktiviteten. Detta tas 

upp av Sørensen (2006) och Vancampfort et al. (2013) som även menar att det är av 

betydelse att patienten fokuserar på positiva upplevelser av fysisk aktivitet, vilket ger en 

ökad vilja till fysisk aktivitet, skuldkänslor undviks och det ger patienten ett ökat 

självförtroende (Sørensen, 2006; Vancampfort et al., 2013). I föreliggande studie kan 

detta ses i det intresse för patienten som sjuksköterskorna visar. De efterfrågar hur det 

går med patientens fysiska aktivitet, visar intresse och engagemang. Granbom (2008) 

menar att det är viktigt att se helheten hos den som ska motiveras, vilket även 

framkommer i föreliggande studie, då sjuksköterskorna ser till patientens hela situation 

och anpassar den fysiska aktiviteten efter patientens förmåga.   

 

Ett vårdande som medverkar till hälsa bygger på en tillgång till patientens livsvärld och 

den berör även patientens livssammanhang och livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 

2013). Att möta patienten där patienten befinner sig är återkommande i resultatet. 

Sjuksköterskorna tar hänsyn till den situation som patienten befinner sig i, utifrån både 

depressionen och den sociala situationen d.v.s patientens livssammanhang. De anpassar 

mål för den fysiska aktiviteten till patientens förutsättningar och hjälper patienten att se 

den fysiska aktiviteten som finns i patientens livssammanhang. Dahlberg och Segesten 

(2013) menar att livsvärlden behöver bejakas i allt vårdande, detta kan ses i mötet som 

sjuksköterskorna skapar. De ser individen och försöker att se hur patientens depression 

påverkar upplevelsen av mening och sammanhang. Dahlberg och Segesten (2013) 

menar att det är i livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar 
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sig och ett vårdande som inte klarar av att möta patientens livsvärld inte är ett verkligt 

vårdande. I de fall där sjuksköterskorna inte alltid lyckas motivera patienten till fysisk 

aktivitet, kan bero på att de inte lyckats möta patientens livsvärld och inte lyckats skapa 

relationen med patienten. 

 

I föreliggande studie framkommer att om denna relation finns tycks det som att 

patienten kan motiveras till fysisk aktivitet. Om relationen inte skapas blir 

motivationsarbetet svårare. Svårigheter som kan tänkas är att det i verksamheten kan 

finnas yttre faktorer som inverkar på skapandet av relationen, som exempelvis tidspress 

och vårdköer, detta framkom inte i resultatet. Hur dessa faktorer inverkar på skapandet 

av relationen kunde vara av intresse att studera vidare. 

 

Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter tycks förutsättningar vara att skapandet av 

relationen och förståelsen hos patienten sker i ett möte där sjuksköterskan möter 

patienten i patientens livsvärld. I detta kan sjuksköterskan skapa förståelse och 

motivation för den fysiska aktiviteten. Krav och mål till den fysiska aktiviteten behöver 

ställas efter patientens förutsättningar och intressen för att minska risken för att 

patientens självkänsla inte ska påverkas. 

 

I föreliggande studies resultat framträder även det stöd som sjuksköterskorna ger både 

praktiskt och det sociala stöd som tycks behöva finnas för att stödja patientens 

motivation till fysisk aktivitet och därmed patientens hälsa. 

 

I föreliggande studie är sjuksköterskornas erfarenhet att stödet till patienten ser olika ut. 

Det kan bestå av stödjande resurser i form av att sjuksköterskorna utför fysisk aktivitet 

tillsammans med patienten. De hjälper även patienten att hitta lösningar och planera den 

fysiska aktiviteten, för att patienten ska lyckas med fysisk aktivitet. Detta sker efter 

patientens förutsättningar och förmåga samt utifrån sjuksköterskans erfarenheter. Detta 

stöd kan relateras till Happell et al. (2011) som menar att sjuksköterskan i sin roll kan 

stödja och uppmuntra patienten till fysisk aktivitet och hjälpa patienten att inkludera den 

fysiska aktiviteten i vardagen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie använder sig av 

olika former av stöd. De kan ta stöd av närstående, boendestöd eller andra yrkesgrupper 

vilket erfors av sjuksköterskorna som viktiga delar som kan stödja och motivera 

patienten till fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna tar i resultatet upp svårigheter som de 

behöver ta hänsyn till i mötet med patienten. Faktorer som kunde tala emot detta stöd är 

att det vid svår depression kan vara svårt att motivera patienten till fysisk aktivitet, då 

depressionen i sig blir ett stort hinder som kan vara svårt att övervinna. Andra faktorer 

som talar emot det stöd som beskrivs, är hur inverkan av tidspress, avsaknad av 

närstående eller då patienten inte är motiverad till t ex boendestöd påverkar. Dessa delar 

framkom inte i resultatet. 

 

Att sjuksköterskorna i föreliggande studie stödjer patienten till den fysiska aktiviteten 

framkommer tydligt. Det stöd som sjuksköterskorna ger, tas upp i andra studier där det 

ingår i sjuksköterskans arbete att stärka patientens funktionsförmåga, som innefattas av 

att ge patienten stöd och hjälp. Stödet kan innefatta exempelvis kontakt med anhöriga 
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eller uppmuntrande av deltagande i gruppaktiviteter (Rask & Brunt, 2010; Skärsäter, 

2014) vilket sjuksköterskorna i föreliggande studie gör. Enligt Rask och Brunt (2010) 

innefattas de stödjande handlingarna av att ge stöd och hjälp till patienten att utveckla 

de sociala och praktiska färdigheterna. De praktiska färdigheterna är kopplade till 

patientens praktiska förmåga i dagliga livet. I resultatet kan ses att sjuksköterskorna 

utför fysisk aktivitet tillsammans med patienten och ger ett praktiskt stöd till patienten i 

form av att exempelvis planera den fysiska aktiviteten tillsammans och göra 

veckoscheman. Att stöd av vårdpersonal är av betydelse och kan göra att patienten utför 

fysisk aktivitet tas även upp av Cullen och McCann (2015) samt Lassenius et al. (2014). 

Sjuksköterskorna tar även stöd av andra yrkesgrupper eller närstående för att stödja och 

motivera patienten. Detta kan ses som handlingar för att utveckla patientens praktiska 

färdigheter såsom Rask och Brunt och (2010) menar. Genom att patienten motiveras till 

fysisk aktivitet med det stöd som sjuksköterskorna i denna studie ger, kan patientens 

tillfrisknande och återhämtning ur depressionen påverkas i positiv riktning. Detta 

framkommer i flertal studier, att fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Då 

patienten kommer igång med fysisk aktivitet, kan den fungera som ett komplement till 

behandling av depression (Andersson et al., 2015; Kjellman et al., 2008; SBU, 2004; 

Socialstyrelsen, 2010; Verhaeghe, Clays et al., 2013).  

 

Att sjuksköterskan på olika sätt stödjer patienten till fysisk aktivitet, gör att patienten 

även återfår sin hälsa som Dahlberg och Segesten (2013) menar är vårdandets syfte. De 

menar även att vårdarens syfte är att hjälpa människor att stärka sina hälsoprocesser. 

Sjuksköterskorna gör detta i och med de handlingar som de utför för att stödja och 

stärka patientens motivation till fysisk aktivitet. Att patienten motiveras till fysisk 

aktivitet gör även att hälsan återfås. Sjuksköterskorna ger med sina praktiska handlingar 

och utifrån sina erfarenheter ett vårdande som stödjer patienten till att vårda sin hälsa så 

som Dahlberg och Segesten (2013) menar. I detta stöd innefattas kost, behov av 

aktivitet, rörelse, vila och stillhet men även det vårdande mötet, vårdande samtalet och 

en vårdande närvaro enligt Dahlberg och Segesten (2013). 

 

Om och hur tidspress, avsaknad av närstående eller då patienten inte är motiverad till  

t ex boendestöd, inverkar på sjuksköterskans möjligheter till att stödja patienten till 

fysisk aktivitet, framkom inte i resultatet. Dessa kunde vara faktorer som talar emot 

detta stöd. Dessa faktorers inverkan vore av intresse att studera vidare. 

  

De erfarenheter som framkommer i föreliggande studie är, att stödja patienten till fysisk 

aktivitet tycks vara en nödvändig del av sjuksköterskans arbete i att stödja patienten till 

hälsa. Att ge patienten stöd tycks motivera till fysisk aktivitet. Detta stöd är en del av 

sjuksköterskans vårdande arbete där syftet är att stödja patientens hälsoprocesser. 

  

För att motivera patienten till fysisk aktivitet och stödja patientens hälsa tycks 

sjuksköterskornas erfarenhet i föreliggande studie vara att de behöver skapa en 

ömsesidig relation med patienten likväl som att stödja patienten till fysisk aktivitet.  
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8 Slutsats 
Således förefaller det att skapandet av en ömsesidig, god och trygg relation är 

betydelsefullt i mötet med patienten. Förutsättning för skapande av denna relation är att 

sjuksköterskan möter patienten i patientens livsvärld. Genom att denna relation skapas 

kan sjuksköterskan motivera och skapa förståelse hos patienten till fysisk aktivitet. Det 

förefaller även att då patienten får stöd, ökas motivationen till fysisk aktivitet. Det stöd 

som sjuksköterskan ger ser ut att vara en nödvändig del av sjuksköterskans vårdande 

arbete i att stödja patienten till fysisk aktivitet. För att patienten ska motiveras till fysisk 

aktivitet tycks det finnas behov av en ömsesidig relation mellan patienten och 

sjuksköterskan, men även att patienten får ett stöd. Det förefaller behövas en samverkan 

mellan båda faktorerna för att patienten ska motiveras och lyckas med den fysiska 

aktiviteten. Genom att patienten lyckas med den fysiska aktiviteten kan patientens 

hälsoprocess stärkas och en återhämtning från depressionen kan påskyndas. 

 

Kliniska implikationer 

Resultat av denna studie bidrar till ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att 

motivera patienter med depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till 

behandling av depression. Studien belyser deltagande sjuksköterskors erfarenheter av 

vad och hur sjuksköterskorna gör för att motivera patienter med depression till fysisk 

aktivitet. Detta kan användas av sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter och kan 

då fungera som ett hjälpmedel för sjuksköterskorna. Genom att ta del av erfarenheterna 

som framkommer kan sjuksköterskor i mötet med patienten motivera och stödja 

patienten till fysisk aktivitet och bidra till att patienten återfår sin hälsa, får ett minskat 

lidande och en återhämtning från depressionen kan ske snabbare. Vinster med detta 

finns både för den enskilda patienten och för verksamheterna. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Exempel informationsbrev verksamhetschef/ 
primärvårdschef 

Förfrågan till verksamhetschef för psykiatrisk öppenvård om tillstånd att 

genomföra studie. 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom psykiatri och söker 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk öppenvård som vill dela med sig av sina 

erfarenheter av samtal om fysisk aktivitet med patienter som har en depressionsdiagnos. 

 

Vi som utför studien heter Catharina Leivdal och Jonna Caesar Silverås. Studien är en 

uppsats på magisternivå, som vi genomför under vår specialistutbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Studier visar att fysisk aktivitet har betydelse för återhämtning vid depression och 

rekommenderas som en del av behandlingen. Denna studies övergripande syfte är att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av att motivera vuxna patienter med lindrig, 

medelsvår eller svår depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till 

behandlingen vid depression. 

 

Datainsamlingen görs inom både primärvård och psykiatrisk öppenvård och sker genom 

5–7 intervjuer per verksamhetsområde. Intervjuerna spelas in, skrivs ut ordagrant och 

analyseras varefter resultaten sammanställs och redovisas som en del i uppsatsen. 

Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. De uppgifter som kommer fram i 

intervjuerna avidentifieras och kan inte härledas till någon enskild person. Inspelat 

material och utskrifter från dessa kommer att förvaras inlåsta och kommer att förstöras 

när uppsatsen är klar. 

 

De som deltar kan när som helst avsluta sitt deltagande utan särskild förklaring eller 

motivering. Intervjun kommer att genomföras i ett enskilt rum och kommer att ske 

under arbetstid. Intervjun beräknas att ta högst en timme i anspråk. Deltagandet medför 

inga risker för de deltagande. Fördelar som finns är att sjuksköterskorna får en 

möjlighet att reflektera och berätta om sina erfarenheter i detta ämne. 

 

Om verksamheten önskar att ta del av den färdiga uppsatsens resultat, så är detta möjligt 

om verksamheten meddelar oss. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Linnéuniversitetet. 

 

Vi önskar med detta brev få Ert godkännande för att genomföra studien vid aktuella 

mottagningar. Detta inkluderar även ett godkännande för att utföra intervjuerna med 

sjuksköterskorna under arbetstid. Vi önskar helst ett svar inom en vecka och i så fall 

med påskrivet godkännande som återsänds i medskickat returkuvert. Därefter påbörjas 

kontakten med berörda enhetschefer och i förlängningen aktuella sjuksköterskor. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga för studien: 

 

Catharina Leivdal                 Jonna Caesar Silverås                Handledare: Mikael Rask 

Tel. xxx       Tel. xxx               Tel. xxx 

Mejl: xxx       Mejl: xxx               Mejl: xxx 



  
 

II 

Bilaga B Exempel skriftligt samtycke verksamhetschef/ 
primärvårdschef 

Verksamhetschef psykiatrisk öppenvård 

Samtycke till genomförande av studien: Uppförsbacken fram till ytterdörren – 

Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med depression, ges: 

 

 

 

Datum: _____________ 

 

 

 

Verksamhetsområde: _________________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift:___________________________________________________           

        

 

 

Namnförtydligande: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga för studien: 

 

Studenter: 

Catharina Leivdal                                  Jonna Caesar Silverås 

Tel. xxxx   Tel. xxxx 

Mejl: xxxx   Mejl: xxxx 

 

 

Handledare: Mikael Rask, Universitetslektor Linnéuniversitetet Växjö 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Tel. xxxx 

Mejl: xxxx 

 



  
 

III 

Bilaga C Exempel informationsbrev enhetschef/ vårdcentralchef 

Förfrågan till enhetschef vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning om tillstånd att 

genomföra studie. 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom psykiatri och söker 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk öppenvård som vill dela med sig av sina 

erfarenheter av samtal om fysisk aktivitet med patienter som har en depressionsdiagnos. 

 

Vi som utför studien heter Catharina Leivdal och Jonna Caesar Silverås. Studien är en 

uppsats på magisternivå, som vi genomför under vår specialistutbildning inom 

psykiatrisk omvårdnad vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Studier visar att fysisk aktivitet har betydelse för återhämtning vid depression och 

rekommenderas som en del av behandlingen. Denna studies övergripande syfte är att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av att motivera vuxna patienter med lindrig, 

medelsvår eller svår depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till 

behandlingen vid depression. 

 

Datainsamlingen görs inom både primärvård och psykiatrisk öppenvård och sker genom 

2–3 intervjuer per verksamhetsområde. Intervjuerna spelas in, skrivas ut ordagrant och 

analyseras varefter resultaten sammanställs och redovisas som en del i uppsatsen. 

Deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. De uppgifter som kommer fram i 

intervjuerna avidentifieras och kan inte härledas till någon enskild person. Inspelat 

material och utskrifter från dessa kommer att förvaras inlåsta och kommer att förstöras 

när uppsatsen är klar. 

 

De som deltar kan när som helst avsluta sitt deltagande utan särskild förklaring eller 

motivering. Intervjun kommer att genomföras i ett enskilt rum och kommer att ske 

under arbetstid. Intervjun beräknas att ta högst en timme i anspråk. Deltagandet medför 

inga risker för de deltagande. Fördelar som finns är att sjuksköterskorna får en 

möjlighet att reflektera och berätta om sina erfarenheter i detta ämne. 

 

Om verksamheten önskar att ta del av den färdiga uppsatsens resultat, så är detta möjligt 

om verksamheten meddelar oss. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Linnéuniversitetet. 

 

Inför denna kontakt med Er finns ett godkännande från verksamhetschef till att 

genomföra studien. Efter godkännande från Er, antingen muntligt eller via mail, så 

kommer sjuksköterskor vid aktuell mottagning att kontaktas.  

 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga för studien: 

 

Catharina Leivdal   Jonna Caesar Silverås             Handledare: Mikael Rask 

Tel. xxxx    Tel.xxxx              Tel. xxxx 

Mejl: xxxx    Mejl: xxxx              Mejl: xxxx 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Exempel informationsbrev sjuksköterska 
Förfrågan till sjuksköterska vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning om att delta i en 

studie. 

 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom psykiatri och söker sjuksköterskor 

verksamma inom psykiatrisk öppenvård som vill dela med sig av sina erfarenheter av samtal om 

fysisk aktivitet med patienter som har en depressionsdiagnos. 

 
Vi som utför studien heter Catharina Leivdal och Jonna Caesar Silverås. Studien är en uppsats 

på magisternivå, som vi genomför under vår specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad 

vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Studier visar att fysisk aktivitet har betydelse för återhämtning vid depression och 

rekommenderas som en del av behandlingen. Studiens övergripande syfte är att belysa 

psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att motivera vuxna patienter med lindrig, medelsvår 

eller svår depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till behandlingen vid depression. 

 
Datainsamlingen görs genom intervjuer som kommer att spelas in och sedan skrivas ut 

ordagrant varefter resultaten sammanställs och redovisas som en del i uppsatsen. Deltagandet är 

frivilligt och konfidentiellt. De uppgifter som kommer fram i intervjuerna avidentifieras och kan 

inte härledas till någon enskild person. Inspelat material och utskrifter från dessa kommer att 

förvaras inlåsta och kommer att förstöras när uppsatsen är klar. 

 
Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltar kan när som helst avsluta ditt deltagande 

utan särskild förklaring eller motivering. Intervjun kommer att genomföras i ett enskilt rum och 

kommer att ske under arbetstid. Intervjun beräknas att ta högst en timme i anspråk. Ditt 

deltagande medför inga risker för dig, de fördelar som finns är att du får en möjlighet att 

reflektera och berätta om dina erfarenheter i detta ämne. 

 
Om du önskar att ta del av den färdiga uppsatsens resultat, så är detta möjligt om du meddelar 

oss. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet. 
Nu vänder vi oss till dig med en förfrågan om deltagande i denna intervjustudie. Inför denna 

förfrågan finns inhämtat godkännande från verksamhetschef och enhetschef. 

 
De sjuksköterskor som är aktuella arbetar idag på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller 

inom primärvården med denna patientgrupp och har arbetat i minst ett år med patientgruppen. 

Inte nödvändigtvis inom samma verksamhet som idag.  
 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga för studien: 

 

Catharina Leivdal     Jonna Caesar Silverås           Handledare: Mikael Rask 

Tel. xxxx      Tel. xxxx            Tel. xxxx 

Mejl: xxxx      Mejl: xxxx            Mejl: xxxx 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga E Skriftligt samtycke sjuksköterska 
 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: Uppförsbacken fram till ytterdörren 
- sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med depression, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 
Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

___________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

 

__________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga F Intervjuguide 

 

Berätta om hur ett vanligt besök ser ut som du haft med en patient med depressions 

diagnos, där du samtalat om fysisk aktivitet. 

 

Hur ser du i din roll som sjuksköterska på fysisk aktivitet och depression? 

 

Berätta vad du anser motiverar patienten till fysisk aktivitet. 

 

Finns det saker som kan minska motivationen hos patienten?och isåfall vad? 

 

På vilket sätt  motiverar du patienter med depression  till fysisk aktivitet? 

 

Vad underlättar samtalet om fysisk aktivitet? 

 

Vad försvårar samtalet om fysisk aktivitet? 

 

Vad är din erfarenhet av patientens motivation till att vilja använda fysisk aktivitet för 

att  ändra sin situation? 

 

Hur ställer du dina frågor som rör fysisk aktivitet?, ge exempel 

 

Hur (om detta görs) förklarar du för patienten hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan 

positivt och varför detta kan gynna patienten att må bättre? 

 

  

Följdfrågor 

Anhörigas delaktighet? FaR, 

Vad är viktigt/oviktigt? På vilket sätt gör du detta? Kan du ge exempel? Berätta mer? 

Kan det se olika ut och vad kan det bero på? Finns svårigheter? Vad underlättar? Hur 

ser du på det? 

 



  
 

VII 

Bilaga G Tabell 1 Exempel ur analysprocessen 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategorier Huvudkategorier 

man vet hur man skulle 

vilja få till det men det är 

svårigheten.. .. då får man 

.. jobba på att hitta någon 

lösning.. och kanske har 

personen en person i 

närheten.. som kan vara 

behjälplig.. det kanske är 

någon kontaktperson av 

något.. boendestöd eller 

någonting som man kan 

koppla in eller som redan 

finns.. 

Sjuksköterskan har 

en tanke om hur det 

ska se ut men det 

finns svårigheter och 

då försöker hen att 

hitta lösningar 

genom att se till 

resurser som finns i 

omgivningen som 

kan stötta patienten 

Att ta hjälp av 

andra resurser 

för att 

patienten ska 

lyckas 

  

Stödjande 

resurser 

  

 

Att stödja 

patienten till 

fysisk aktivitet 

Och då handlar det ju om 

att liksom sätta sig in i 

patientens livsvärld… inte 

utifrån min.. vad jag 

tycker.. att patienten ska 

sätta igång.. utan hur 

patienten.. med sina 

förutsättningar och sina.. 

sin liksom livssituation 

Handlar om att sätta 

in sig i patientens 

situation och se till 

patientens 

förutsättningar och 

livssituation 

Att i mötet 

med patienten 

vara in 

lyssnande, 

närvarande, se 

individen och 

anpassa 

därefter 

Att lära känna, 

se och möta 

patienten 

  

Att skapa en 

ömsesidig 

relation i mötet 

med patienten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga H Etisk egengranskning 

 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör 
hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte 
avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? 

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift 
efter studiens genomförande. 

  X 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och 
anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på 
studien. 

X   

9 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. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 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   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 


