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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

Den fysiska aktivitetsgraden har minskat hos barn och ungdomar samtidigt 

som fler och fler barn och ungdomar är oroliga, stressade och besväras av 

sömnsvårigheter. Fysisk aktivitet ökar inlärnings- och koncentrationsförmågan 

och minskar den psykisk ohälsan. Inom barn- och ungdomspsykiatrin möter 

sjuksköterskor barn och ungdomar med olika former av 

funktionsnedsättningar. Litteraturen visar att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning ofta använder sig av tobak och alkohol i större 

utsträckning samt är mindre fysisk aktiva och riskerar därför att hamna i 

ohälsa. Sjuksköterskan inom BUP möter barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa men också med en fysisk ohälsa. Forskning visar att sjuksköterskor som 

arbetar hälsofrämjade kan identifiera resurser hos familjer och bidrar på så sätt 

till ökad hälsa och bättre levnadsvillkor. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete 

inom Barn- och ungdomspsykiatrin utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Metod: Halvstrukturerade intervjuer. Analyserades med innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet identifierades 4 kategorier och sexton subkategorier Kategorierna 

blev hälsofrämjande omvårdnad - är mångfacetterad, människosyn är 

avgörande, hälsosyn - en subjektiv dimension samt att skapa sammanhang. 

Diskussion: Den teoretiska referensramen användes som stöd för tolkningen av resultat i 

diskussionen och som utgångspunkt användes begreppen i KASAM; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.I metoddiskussionen 

diskuterades studiens trovärdighet med stöd av begreppet "trustworthiness".  

Nyckelord: Hälsofrämjande, delaktighet, KASAM, människosyn 

Keywords: Health promotion, participation, sence of coherence, humanity  

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

The physical activity level has decreased in children and young people and 

they are worried, stressed and suffer from insomnia. Physical activity 

increases learning and concentration and reduce the mental illness. The 

literature shows that children and adolescents with disabilities often use 

tobacco and alcohol to a greater extent and are less physically active and 

therefore risk of developing mental and physical illness. Research shows that 

nurses who work health promoted to identify resources in families and thus 

contribute to better health and better living conditions. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of health promotion 

in child and adolescent psychiatry from a life-world perspective. 

Methods: 
Semi-structured interviews. The data was analyzed using a qualitative content 

analysis. 

Results: 
Four main categories with sixteen sub-categories were generated from the 

interviews. The main categories were: health care - is multifaceted, humanity 

is critical, perspective on health - a subjective element, and to create context. 

Discussions: 
The findings results were discussed and explained using the theoretical 

framework with the concepts of SOC and the keywords comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. In the method discussion it was discussed 

the study’s credibility trough the keyword of “trustworthiness”. 

Keywords: 
Health promotion, participation, sence of coherence, humanity 
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Inledning 

Hösten 2011 kunde man läsa en platsannons där arbetsgivare inom barn- och 

ungdomspsykiatrin efterfrågade sjuksköterskans omvårdnadskompetens inom livsstilsfrågor, 

nutrition och sömn. 

 

Som verksam sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) intresserar jag mig för 

vad som bidrar till att barn och ungdomar kan främja sin hälsa. Vilka faktorer bidrar till att 

hälsan förbättras? Hur är kunskapen kring egenvård hos familjer som besöker BUP? Hur 

upplever sjuksköterskor inom BUP begreppet hälsofrämjande omvårdnad när det gäller barn 

och ungdomar? Av egen erfarenhet som sjuksköterska vet jag att många som mår psykiskt 

dåligt prioriterar inte äter hälsosamt eller rör på sig. Vid psykisk ohälsa har barnet och 

ungdomen ofta sömnsvårigheter och allt för ofta söker man en lösning genom att be om 

sömnmedicin istället för att skapa förutsättningar för en god sömn. Vidare måste tilläggas att 

många människor är emot sömnmedicin men det är ändå vanligt att man försöker lösa 

sömnsvårigheter på detta sätt. Egna erfarenheter visar att vi som personal ofta fokuserar på 

problem och ohälsa och behöver blir bättre på att lyfta fram resurser och friskfaktorer. Då jag 

vill bredda mitt kunnande i min yrkesroll som sjuksköterska har jag valt att beskriva hur och 

på vilket sätt sjuksköterskor inom BUP främjar hälsan hos barn och ungdomar. Stockholms 

läns landsting barn och ungdomspsykiatri har haft sjuksköterskor på mottagningarna mellan 

3-4 år och sjuksköterskor är en relativt ny yrkeskår inom öppenvården om man jämför med 

slutenvården. Utifrån ett livsvärldsperspektiv vill jag ta del av sjuksköterskors erfarenheter 

kring hälsa och hälsofrämjande omvårdnad. Livsvärldsperspektiv innebär att se, förstå och 

beskriva världen utifrån en människas perspektiv.  

 

Bakgrund 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde och synsätt 

Sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete både på individ, grupp och samhällsnivå 

och utgår från en omvårdnadsvetenskaplig grund. Enligt ICN (International council of nurses, 

2000) har sjuksköterskan ett ansvar att främja hälsa hos patienter. Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor framhåller att främja hälsa är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden och det förväntas även att sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande. 



 
 

2 (37) 
 

 

Socialstyrelsen framhåller vidare att omvårdnadens syfte är att stärka hälsa och återställa 

hälsa. Att ha förmåga att tillvarata det friska hos patienten är ett viktigt perspektiv och hälso- 

och sjukvården har ett uppdrag att bedriva hälsofrämjande insatser (Hälso- och 

sjukvårdslagen1982:763; § 1,2,2c 3,8). Hälso- och sjukvårdens mål är hälsa och ”hälsa är 

vårdvetenskapens och vårdandets centrala fenomen, begrepp och fokus” (Dahlberg, Segesten, 

s 47 2010). Även Världshälsoorganisationen (WHO) påpekar att om sjukvården inkluderar ett 

hälsofrämjande synsätt kan människan påverka sin livssituation och därmed förbättra sin 

hälsa. WHO (1986) ”processer för att möjliggöra för människan att förbättra och öka 

kontrollen över sin hälsa” är hälsofrämjande. Sjuksköterskan har en vikig roll att främja hälsa 

och det ingår i sjuksköterskans profession att gynna en sund livsstil hos barn och ungdomar 

(O´conner, 2011). Forskning visar att sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjade kan 

identifiera resurser hos familjer och bidrar på så sätt till ökad hälsa och bättre levnadsvillkor 

(de Oliveira, 2010).  

 

Barn och ungdomars hälsa i Sverige 

Vad säger litteraturen om barn och ungdomars sömn, kost och motion? Generellt mår det 

flesta barn och ungdomar bra i Sverige men allt fler uppger att de är oroliga, har svårt att sova 

samt besväras av värk (Folkhälsorapport, 2009).  

Vardagsmotion och rörelse har minskat hos barn och ungdomar och den fysiska 

aktivitetsgraden minskar från cirka 11–12 års ålder. Närmare två tredjedelar av 15-åriga 

ungdomar är inte fysisk aktiva 60 minuter/dag vilket är den nationella rekommendationen för 

barn och ungdomar. Ungdomar har ökad risk att utveckla inaktiva vanor, men pojkar är 

generellt mer fysiskt aktiva än flickor (Currie, 2004). Fysisk aktivitet ökar inlärnings- och 

koncentrationsförmågan (Sibley och Etnier, 2003). Genom att barn- och ungdomar har olika 

fysiska aktiviteter grundläggs tidigt hälsosamma vanor som förbättrar framtida hälsa. Fysisk 

aktivitet minskar psykisk ohälsa genom att lindra ångest och depression samt förbättrar 

sömnen (Schäfer-Elinder och Faskunger, 2006). 

 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin möter sjuksköterskor barn och ungdomar med olika 

former av funktionsnedsättningar. Litteraturen visar att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning ofta använder sig av tobak och alkohol i större utsträckning samt är 
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mindre fysisk aktiva och riskerar därför att hamna i ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I 

Sverige har ohälsan ökat p.g.a. stress bland barn och ungdomar och främst bland flickor 

(Haraldsson, Lindgren, Hilding, Marklund, 2010). Att få hjälp att hitta utrymme för 

återhämtning och att omgivningen är medvetna om hur stressen påverkar är två viktiga 

preventionsfaktorer för alla barn och ungdomar.  

 

Barn - och ungdomspsykiatrin 

BUP är en specialistverksamhet inom sjukvården och vänder sig till barn och ungdomar från 0 

till 17 år som mår psykiskt dåligt. BUP erbjuder rådgivande samtal, familjeterapi, lekterapi 

och olika gruppbehandlingar samt medicinering. Till BUP behövs ingen remiss.  

 

I Stockholm har BUP funnits nära 100 år och de första yrkeskategorierna i tjänst var läkare 

och pedagoger. Påverkan kom bland annat från England och USA där nya 

kunskapsdiscipliner tog fart. BUP har sin bakgrund inom PBU som fungerande som en 

rådgivningsbyrå och drevs i kommunal regi. Dock låg all slutenvård inom BUP och år 2005 

genomfördes en stor omorganisation i Stockholm och all slutenvård och öppenvård slogs ihop 

till en gemensam division. Syftet var att skapa en enhetlig vård och mellanvården skapades 

för att vårdkedjan mellan öppen- och slutenvård skulle bli mer sammanhållen.  

Inom Stockholms Läns Landsting är BUP en av flera vårdgivare och det finns flera privata 

vårdgivare inom öppenvården och beställarna ställer krav på tillgänglighet, bemötande och 

produktivitet. BUP inom Stockholm har både öppen, mellan och slutenvård.  

 

Hälsa utifrån ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv 

Ett hälsofrämjande perspektiv tillvaratar människans resurser och fokuserar på det friska och 

hälsofrämjande omvårdnad bygger på tillit och respekt (Wiklund-Gustin, 2010). Syftet med 

hälsofrämjande omvårdnad är att stärka patientens självkänsla och öka dennes kontroll över 

sitt liv och därigenom förbättra patienternas hälsa (Duaso & Cheung, 2002). 

Patientundervisning och information kring egenvård leder till ökad kunskap, förståelse och 

även trygghet (Svedberg, et.al, 2003). Givetvis ska vårdnadshavare vara en viktig del i 

behandlingen och de flesta besök på BUP sker i form av familjesamtal. Pagels (2004) menar 
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att delaktighet i vården ökar livskvaliteten och att kunskap kring egenvård kan främja hälsan. 

Att fokusera på friskfaktor genom att lyfta fram egenvården främjar hälsan.  

Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) menar att sjuksköterskan kan främja hälsa genom 

att tro på patientens förmåga och respektera individualitet. Svedberg et al. (2003) påpekar att 

delaktighet och kunskap gör att den enskilda individen kan tillvarata sina egna resurser och på 

så sätt hantera sin livssituation. Svedberg et al. (2003) framhåller att hopp är en 

motivationskomponent och att sjuksköterskan bör motivera och förmedla hopp för att stödja 

en positiv förändring hos patienten. Jormfeldt et al. (2003) poängterar att om sjuksköterskan 

fokuserar på patientens resurser minskar känslan av psykisk ohälsa. Psykisk hälsa ökar om 

människan har en positiv självuppfattning, är aktiv och kan tillvarata sina egna resurser 

(Hummelvoll, 2004).  

 

Problematisering 

I hälso- och sjukvårdens riktlinjer och styrdokument (SOU 2000:91, Socialstyrelsen 2004, 

2005) betonas att alla människor ska kunna påverka sin hälsa i positiv riktning och ha samma 

rätt till god hälsa och detta borde omfatta även barn och ungdomar. Sjuksköterskan inom BUP 

möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa men också med en fysisk ohälsa. De flesta barn 

och ungdomar inom BUP har någon form av funktionsnedsättning och har på så sätt ökad risk 

att hamna i både psykisk och fysisk ohälsa. Många av de barn och ungdomar som 

sjuksköterskan möter inom BUP är fysiskt inaktiva, röker i större omfattning än andra barn 

och ungdomar, är mer stressade, har sömnsvårigheter och äter oregelbundet och har ofta ett 

osunt näringsintag.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

 Har sjuksköterskan inom BUP förutsättningar att arbeta hälsofrämjande? 

 På vilket sätt framträder sjuksköterskans hälsofrämjande arbete? 

 Finns det hinder för att bedriva hälsofrämjande arbete? 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Som teoretisk referensram användes Antonovskys teori kring känsla, sammanhang och 

meningsfullhet. Antonovsky (1991) har ett salutogenetisk synsätt och utgångspunkten utgår 

från hälsa. Sense of Coherence (SOC) har det svenska begreppet KASAM som står för en 

känsla av sammanhang och innefattar begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att exempelvis informationen är tydlig och att man 

förstår den. Hanterbarhet handlar om att kunna möta utmaningar och känna att man har läget 

under kontroll, att använda sina resurser på rätt sätt. Meningsfullhet framträder när människan 

känner sig delaktig och värdefull, en upplevd meningsfullhet innebär motivation, en drivkraft 

som människan har. Upplever människan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 

människan en stark känsla av sammanhang och har en bättre förmåga att hantera 

problemsituationer. Ett salutogent synsätt innebär att sjuksköterskan har en helhetssyn och 

genom samarbete och delaktighet kan patienten få ökad kontroll över sin hälsa och 

livssituation (Wiklund-Gustin, 2010). Teorin om KASAM passar väl in i barn och 

ungdomspsykiatrin, om inte världen är begriplig för barnet eller ungdomen är världen svår att 

förstå och den går inte att hantera. Kan inte barnet eller ungdomen hantera sin livsvärld är det 

också svårt att finna en meningsfullhet i tillvaron. Kan man däremot uppleva en 

meningsfullhet får också individen en motivationskomponent (Antonovsky, 1991). Att vara 

motiverad och få lust till livet är en friskfaktor som leder till ökad hälsa. Det salutogena 

perspektivet lägger tyngdpunkten på friskfaktorer medan inom sjukvården lägger tonvikten på 

motsatsen, patogenes.  

 

METOD 

Kvalitativ metod används ofta i omvårdnadsforskning för att beskriva subjektiva erfarenheter. 

Studiens kärna var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2001) menar att ett öppet 

livsvärldsperspektiv innebär att upptäcka, undersöka och skapa förståelse för subjektiva 

upplevelser vilket utgör grunden i denna studie. Dahlberg och Segesten (2010) menar också 

att man inom ramen för ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv bör kunna fånga in 

skiftningar och det spontana som människan berättar om. Flick (2009) framhåller att 
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kvalitativ forskning innefattar en mängd olika sätt att undersöka en människas upplevelse och 

vilken specifik metod man väljer att använda styrs utifrån syftet. Samtidigt färgar vår egen 

förståelse det som den andra människan vill förmedla och beskriva. Forskaren måste vara 

medveten om att den egna förförståelsen kan påverka resultat i sin forskning (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2001).  

 

Urval  

Urvalet var strategiskt. Strategiska urval används i kvalitativa studier där man aktivt söker 

forskningspersoner med erfarenhet av det fenomen man vill studera (Malterud, 1998). Man 

kan sträva efter olika typer av urval beträffande homogenitet eller heterogenitet t ex avseende 

kön och ålder på personerna i urvalet. Mitt huvudkriterium var att man skulle ha erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete. Jag hade därför inga preferenser kring homogenitet respektive 

heterogenitet. Inklusionskriterier var; anställd som sjuksköterska inom BUP inom öppen vård 

eller slutenvård och minst 5 års erfarenhet som sjuksköterska. Jag hade inget specifikt 

kriterium kring specialistutbildad sjuksköterska eller inte. Ett informationsbrev skickades 

hösten 2011 till en slutenvårdsavdelning och till ett verksamhetsområde som innefattar 

öppenvård inom BUP (bilaga 1). Informanterna hörde själva av sig till mig efter att 

informationen kommit dem till kännedom. Informanterna blev sju kvinnor varav tre hade 

erfarenhet från slutenvården och fyra från öppenvården, en informant hade erfarenhet både 

från slutenvård och öppenvård inom BUP. Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska 

varierade från 7 år till 35 år. Alla informanter utom en var specialistutbildade sjuksköterskor, 

två var specialistutbildade inom psykiatrin och övriga hade specialistutbildning inom barn- 

och ungdom och skolhälsovård. Antal yrkesverksamma år inom psykiatrin varierade mellan 

12 år till 2 månader och i snitt hade de varit verksamma i psykiatrin mellan 5-6 år.  

 

Datainsamling  

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer med en huvudfråga och ett antal följdfrågor 

(se bilaga 2). Halvstrukturerande intervjuer innebär att informanterna får samma huvudfråga. 

Huvudfrågan ställs på samma sätt till informanterna och följdfrågorna kan skifta i ordningen 

under intervjun (Bell, 2005). Frågorna är formulerade på ett öppet sätt och gör det möjligt för 

informanten att ge både berättande och beskrivande svar samt ger plats till ingående 

följdfrågor. Halvstrukturerande intervjuer ger utrymme och frihet för berättande samtidigt 
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som man styr datainsamlingen med hjälp av följdfrågor (Kvale och Brinkman, 2009). 

Följdfrågorna behövde inte komma i samma ordning under intervjuerna utan det gavs 

utrymme för informanten att prata om det som de själva ville (Denscombe, 2009). Genom att 

följdfrågan utgick ifrån informantens berättelse ledde detta till en följsamhet för 

livsvärldsperspektivet. Intervjuerna hölls enskilt och informanterna fick möjlighet att välja tid 

och plats. Sex av intervjuerna hölls på sjuksköterskornas arbetsplatser och en intervju 

genomfördes i informantens hem då denna informant önskade detta. Intervjuerna spelades in 

på en digital diktafon och intervjuerna pågick från 35 minuter upp till 54 minuter. Efter 

intervjuerna transkriberades allt ordagrant.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man försöker strukturera och kategorisera för att förstå 

ett textmaterial (Bell, 2005). Innehållsanalys innehåller olika abstraktionsnivåer beroende på 

om man väljer latent eller manifest ansats. Manifest ansats är det som informanterna direkt 

uttrycker och en latent ansats innefattar tolkningar av underliggande mening i textmassan och 

kräver en förståelse. För att kunna tolka ett innehåll bör textmassan efter transkriberingen 

läsas många gånger och det som uppfattas som meningsbärande enheter stryks under i texten 

(Graneheim och Lundman, 2003). Efter att de meningsbärande enheter har utkristalliserats i 

textmassan börjar arbetet med att formulera kondenserade meningsenheter. Det innebär att 

texten från den meningsbärande enheten reduceras och förenklas men har en nära betydelse 

från grundtexten. Reduceringen innebär att man tar bort utfyllnadsord. Efter arbetet med den 

kondenserade meningsenheten börjar arbetet med kondenserad enhet där man gör en tolkning 

av underliggande mening. Därefter påbörjas arbetet med subkategorier, kategorier och 

sortering efter likheter och olikheter. Innehållsanalysen innebär att författaren skapar 

kategorier och teman på olika nivåer. Att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ 

innehållsanalys och en kategori innehåller ofta ett antal subkategorier (a.a). 

 

Jag har valt att använda Graneheim och Lundmans innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 

2003) och analysen tar hänsyn till det manifesta innehållet. Jag har valt att använda manifest 

nivå eftersom det blir konstruerat att hitta ett djup inom hälsofrämjande erfarenheter hos 

sjuksköterskan. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet och slutligen blev 

alla intervjuer hopslagna till en enda lång textmassa. Textmassan lästes och lyssnades igenom 
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flera gånger för att få en helhet och en förståelse. Meningsbärande enheter ströks under och 

det blev totalt 402 enheter. Därefter kondenserade jag de meningsbärande enheterna och 

började abstrahera textmassan genom att titta på likheter och olikheter. Jag arbetade med 

textmassan i Excel och har använt Graneheim och Lundmans (2003) tabelluppdelning med 

rubriker och grupperingar. Av min innehållsanalys fick jag fram fyra olika kategorier samt 

sexton subkategorier. Därefter ordnade jag textmassan i deras kategorier respektive 

subkategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på hur innehållsanalysen genomförts 

Meningsbärande 

enheter  

Kondenserad 

meningsenhet, nära 

betydelsen i texten 

Kondenserad enhet. 

Tolkning av 

underliggande 

mening 

Subkategori Kategori 

det är en förutsättning när 

man medicinerar, att följa 

hälsoaspekten, du har 

kosten, du har ju sömnen 

förutsättningar vid 

medicinuppföljning är 

att man följer hälso-

aspekten, kost, sömn 

medicinuppföljning med 

hälsoaspekt 

Medicinuppföljning och 

stödsamtal gör att 

sjuksköterskan kommer in 

på hälsofrågor 

Hälsofrämjande 

omvårdnad - 

mångfacetterad 

Jag tror vi är ofarliga, vi 

bedömer inte, det kommer 

råd, alltså det här ju, det här 

ju någonting som inte har 

med oss kanske som 

personer att göra utan det är 

i generationer, det har vi 

ärvt av alla våra gamla 

kollegor  

Sjuksköterska är 

ofarlig, bedömer inte, 

ger råd, har inte med 

person att göra, nedärvt 

från generationer 

Sjuksköterska är neutral 

och lättare att prata med  

Bemötandet är 

grundläggande 

Människosyn är 

avgörande 

få en förståelse, varför 

funkar min kropp så här, 

varför måste jag äta, varför 

måste jag sova 

att få en förståelse hur 

kroppen fungerar, 

varför man måste äta 

och sova 

Förståelse för sin hälsa 

gör att det blir begripligt 

Hälsokunskap gör 

egenvård begriplig 

Hälsofrämjande 

omvårdnad - 

mångfacetterad 

Att man lyfter det som 

fungerar bra och det som 

fungerar mindre bra 

Lyfta det bra och det 

som fungerar mindre 

bra 

Lyfta resurser Lyfta resurser och stärka 

det som fungerar 

Hälsofrämjande 

omvårdnad – är 

mångfacetterad 

Att man ser patienten hela 

människan och tittar på hur 

den har det i sin helhet, hela 

sitt sammanhang, man tittar 

på familjesituation, skol-

situation,vänskapsrelationer, 

att den gör saker och ting 

som det vill, och inte saker 

som någon annan vill att den 

ska göra, försöker titta på 

Ser hela människan och 

dess helhet, samman-

hang, familjesituation, 

skola, vänner, rutiner,  

allt som rör sömn till 

kost 

Ser hela människan i 

dennes sammanhang 

Helhetssyn är svårt om 

kropp och själ delas upp 

Människosyn är 

avgörande 
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vad den har för rutiner, hur 

dennes dag ser ut allt som 

rör allt från sömn till kost  

Det viktiga i dag kan jag 

tycka är ju att barnen får 

egna verktyg för dom saknar 

och föräldrarna saknar 

verktyg i dag. Jag tycker det 

är lite skrämmande och man 

få väldigt banala frågor som 

föräldrarna ringer över 

Viktigt att barn får egna 

verktyg för både de och 

föräldrarna saknar det i 

dag. Okunskapen kring 

hälsa är skrämmande 

Verktyg, egenvård och 

föräldrarstöd, okunskap 

kring hälsa 

Hälsokunskap gör 

egenvård begriplig 

Hälsofrämjande 

omvårdnad är 

mångfacetterad 

 

FORSKNINGSETIK 

Informanterna fick innan intervjun ett brev med förklaring till hur studien gick till och de fick 

även muntlig information innan intervjun började. Studien följer Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) och deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst. De forskningsetiska kraven informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet 

och nyttjandekravet följdes. Materialet från intervjuerna hanterades konfidentiellt och 

användes endast för studien. En viktig forskningsetisk aspekt var att jag hade för avsikt att 

intervjua sjuksköterskor inom BUP där jag själv är verksam parallellt hade jag ett intresse av 

att veta hur sjuksköterskan hälsofrämjande arbete tydliggörs och vilka erfarenheter 

sjuksköterskor hade av hälsofrämjande arbete. Jag valde att inte intervjua sjuksköterskor på 

min mottagning samt att sätta min förförståelse inom parantes vid intervjuerna och under 

själva analysen av textmassan.  

 

RESULTAT 

Efter att ha läst och arbetat med textmassan i innehållsanalysen fick jag fram fyra kategorier 

och sexton subkategorier. Första kategorin var ”Hälsofrämjande omvårdnad – är 

mångfacetterad” och subkategorierna var ”lyfta resurser och stärka det som fungerar”, ”lyfta 

fram patienternas egen motivation och drivkraft”, ”medicinuppföljningar och stödsamtal gör 

att man kommer in på hälsofrågor”, ”hälsokunskap gör egenvård begripligt” och ”öppen 

dialog och att familjen är med på tåget skapar delaktighet”. Den andra kategorin var 

”människosyn är avgörande” och subkategorierna var ”bemötande utgör en del av grunden 

och sjuksköterskan medverkar till att mötet blir mindre hotfullt”, ”helhetssyn är svårt om 
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kropp och själ delas upp” och ”lika ögon ser olika saker”. Den tredje kategorin var ”hälsosyn 

– en subjektiv dimension” och subkategorierna var ”jag mår bra säger dom!”, ”teori och 

praktik möts i hälsobegreppen”, ”sjuksköterska som hälsoguru eller en plåstersjuksköterska?” 

, ”vad miljöer gör i väntan….”. Den fjärde och sista kategorin var ”att skapa sammanhang” 

och subkategorierna var ”hälsocoach och vägledning”, ”sjuksköterskan känner familjerna och 

detta skapar trygghet och kontinuitet”, ”samverkan mellan olika yrkesgrupper främjar hälsa”, 

”sjuksköterskans roll och profession inom BUP”. 

 

 

Hälsofrämjande omvårdnad – är mångfacetterad 

 

Medicinuppföljningar och stödsamtal gör att sjuksköterskan kommer in på 

hälsofrågor 

”Det är uppföljning varenda gång runt maten, runt sömnen, och ofta runt motionen också”. 

Uppföljningar följer alltid olika hälsoaspekter såsom sömn, kost, motion, skolsituationen och 

biverkningar och hälsa vävs på så sätt in i samtalen, ”delvis har med biverkningar att göra 

men det hälsofrämjande för jag rågar alltid om kost, hur dom äter, hur en dag ser ut och jag 

pratar om sömn, och motion och droger och det är ju verkligen att arbeta kring hälsa” 

Enligt sjuksköterskorna blir medicinuppföljningar en avstämning kring mående, en sorts 

hälsoscreening. Som sjuksköterskor är de vana att arbete med hälsa, hälsofrågor kommer in 

naturligt i uppföljningar ”inte kallade hit för hälsofrämjande samtal och så utan de är ju 

kallade hit för oftast medicinuppföljningar men det ingår detta”. Att hälsoarbete är naturligt 

förekommande i sjuksköterskans arbete framhålls av de flesta intervjuade” hälsofrämjande 

arbete i uppföljningar fast det inte direkt uttalas”. Att följa tillväxtkurvor gör att 

sjuksköterskor automatisk kommer in på exempelvis sömn, kost och fysisk aktivitet. 

Medicinuppföljningarna leder in samtal kring hälsa och det är ett hälsofrämjande arbete fast 

det inte är uttalat. Dock upplevde inte alla sjuksköterskor detta utan en ansåg att denne hade 

en djup kunskap kring hälsa som inte kom till användning i arbetet. Uppföljningar med 

sjuksköterska blir en ingångsport för hälsa för det går inte att bara fokusera på medicinen utan 

man måste se hela barnet och ungdomens livssituation och att prata kring hälsa skapar en 

process enligt sjuksköterskorna. ”Medicinuppföljningar är en typ av hälsosamtal!” 
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Hälsokunskap gör egenvård begriplig 

Sjuksköterskorna framhåller att kunskapen kring hälsa har minskat i samhället och människan 

ofta löser ohälsan med att äta piller för allt. Den upplevda okunskapen kring hälsa delar alla 

informanter och menar att ”förr fick man hälsofostran i skolan och att man fick det med 

modersmjölken”. Att få en förståelse hur kroppen fungerar, varför man måste äta och sova 

ökar kontrollen över sin egen hälsa. ”Att man får dom här basala sakerna som sömn, kost och 

allting sånt där och det funkar väldigt bra och då är chansen mycket bättre att man ska må 

bättre snabbare”. Livsstilsfrågor och ökad kunskap kring hälsa är framtida förebyggande och 

hälsofrämjande enligt sjuksköterskorna. .”Bara en sån sak att få veta att om jag dricker jag 

10 stycken redbull så är det inte konstigt att få ångest”. Många gånger har också föräldrarna 

samma svårigheter och stöd, tips och råd hjälper dem på ett okonstlat och naturlig sätt. 

Faktorer såsom sömn, kost och fysisk aktivitet hänger ihop och sjuksköterskorna vill att barn, 

ungdomar och föräldrar ska få kunskap kring dessa hälsoaspekter ”sover man dåligt fungerar 

man sämre, äter man dåligt fungerar man ju också sämre om man inte får i sig näringen man 

behöver, alla faktorer hör ihop kan man säga även att röra på sig tillräckligt”. 

Patientundervisning kan även innebära att lära sig visa hänsyn och framförallt inom 

slutenvården ”mycket på avdelningen handlar om att lära sig visa hänsyn, att det finns 

många olika personer”. Förståelse och acceptans för funktionshindret gör att man kan lära sig 

leva med det och anpassa sig då funktionshindret är svårt att rätta till helt och hållet ökar 

välbefinnandet menar sjuksköterskorna. Hälsokunskap innebär även att lära sig hälsa i sitt 

sammanhang ”människan som befinner sig i en svår livssituation kan också få lära sig att 

hälsa handlar om kunskap på olika plan och lära känna mig själv”.  

 

Lyfta resurser och stärka det som fungerar 

”Att man försöker jobba hälsofrämjande genom att se till resurser och försöker stärka 

resurser”. Just att tydliggöra resurser var något som flera sjuksköterskor återkom till och 

framhöll vikten av att medvetengöra resurser och styrkor och på så sätt få kunskap att hantera 

sitt liv.  ”Att se människan och inte bara depressionen på rum 5, att se människans resurser 

och det positiva och då måste man lyfta det andra också”. Det handlar inte om att undvika 

problemen utan som en sjuksköterska formulerar ”att stärka resurserna runt omkring 

problemet och jobba aktivt med det så tror jag att problemet skulle kunna te sig mycket 
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mindre”. Sjuksköterskorna framhöll vikten av att kunna se resurser i en problemfokuserad 

verksamhet eftersom det är lätt att se problem och halka in på det området och missa det 

positiva ”vi inom Bup är problemfixerade och det är ju det vi ska hjälpa till med men vi bör 

verkligen också lyfta fram barnets styrkor och att barnet, föräldrar och andra i omgivningen 

ska stärka det och därmed förstärker man ju också oftast det som är bra”. Flera 

sjuksköterskor framhöll att de upplever att BUP har för lite fokus på hälsa och 

fritidsaktiviteter i journalerna. Sjuksköterskan kan se bra sidor hos ungdomar och hjälpa dom 

med det, att kunna inse att man kan ha en bra hälsa trots svagheter och få hjälp till acceptans.  

Föräldrar är delaktiga i barnens liv och sjuksköterskorna återkom även till att se föräldrastöd 

som en viktig resurs ”att jobba med föräldrarna för att dom ska orka och många gånger kan 

det vara så att föräldrarna också har problem och se till det och ge dom resurser för att 

orka”. Föräldrastöd är också viktigt där föräldrar inte längre orkar och ser allt negativt ” 

problemet är när föräldrarna börjar prata om allt det negativa och det är ju det som man 

kommer till bup för, det negativa, hur man ska vända på det och få dom ser resurser, att se 

det positiva, och det är en förmåga och ofta i samhället fokuserar vi på det dåliga som har 

hänt, vi plockar upp sånt nackdelar, vi är dåliga på att plocka fram det positiva, varför är det 

så?” Alla kan bli bättre och det främjar självförtroendet och självkänsla och minskar även 

depression och självskadebeteende. 

 

Lyfta patienternas egen motivation och drivkraft 

Motivation handlar om att ” få fram vad de tänker, vad de vill prata om, inte vad jag vill veta 

eller vad jag vill prata om, utan vad dom har för bekymmer”. Motivation kan också handla 

om att motivera för dagen och uppmuntra barnen till förståelse och hur saker samverkar och 

motverkar. Sjuksköterskorna poängterar att det gäller att hitta barnet/ungdomens intresse och 

drivkraft och att detta ska vara i fokus. En vilja och mot att förändras upplevs främjande, ”en 

vilja att försöka mer vilket gör att man mår bättre och bättre”. Barnet/ungdomen själv måste 

ha ett eget intresse och kämparglöd ”modiga och lite öppna och provar och sedan kommer 

tillbaka och säger att det funkar”. 

 

Även samtal om hälsa leder in på motivation ” då kommer man ju in på vad som är viktigt och 

förändringsarbete”. Motivation kan också upplevas som komplicerat ”svårast är tonåringar 
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för dom tycker ofta det är jobbigt att komma hit många gånger och det är inte samma 

motivation att ändra någonting åt det hållet”.  

 

Öppen dialog och att familjen är med på tåget skapar delaktighet 

Barnet eller ungdomens delaktighet handlar att få vara involverad i sin behandling och ha 

kunskap om sin diagnos ” att barn klarar mycket om man har en öppen dialog för då är det 

ingenting som smyger däremellan, det känns i klimatet att här är det någonting som jag inte 

riktigt förstår men något konstigt är det i alla fall och det tycker jag är svårt”. 

Att barnet och ungdomen är med på tåget kring sin medicinering är viktigt enligt 

sjuksköterskorna ” det känns allra bäst är när barnen vet precis vad det handlar om”. Det 

som upplevs svårt är när det inte finns någon öppen dialog och föräldrar sitter och hummar 

och låtsat att barnet tar vilket tablett eller vitamin som helst. Ofta handlar detta om skydda 

barnet från det som är en verklighet och det hindrar barnets delaktighet. ”Att man vågar prata 

om det upplever jag är hälsofrämjande och sen får man anpassa efter barnets ålder”. 

 

Att även kunna acceptera att barnet har fått en diagnos eller en funktionsnedsättning är en 

process för många föräldrar och denna process tar olika tid för olika människor. ”Föräldrar 

behöver hjälp och stöd med den processen och jag tror också att barnet kommer till det när 

det har mognat hos dom så kommer saker att bli mycket bättre”. Föräldrarna behöver stöd att 

våga sätta upp regler och efterföljda dem. Att även normalisera utvecklingen hos barn och 

ungdomar är också en viktig aspekt och föräldrarna behöver ofta stöd i detta ” att säga att det 

är inte onormalt” och då kan det vara bra att en sjuksköterska säger en sådan sak. 

 

Människosyn är avgörande 

 

Bemötandet är grundläggande 

Sjuksköterskan upplevs som mindre hotfull och något naturligt, ”det är få barn som inte kan 

tänka sig att gå till skolsköterskan då man har ont i huvudet eller trampat på en sten men att 

däremot gå till en kurator eller psykolog då är det en risk att det är något annat fel, psykiskt 

fel”. Sjuksköterskorna framhåller att det finns en föreställning av att sjuksköterska är snäll och 

inger trygghet och att samtalet blir annorlunda, ”just det här med kropp och själ, det blir inte 

lika laddat när du träffar en sjuksköterska, det är inte lika läskigt och jag tror det kan släppa 
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lite grann och det är min känsla”. ”Fördomar finns men alla tycker det inte är fel att gå till 

BUP, bilden har blivit öppnare, men jag tror ändå det är lättare att gå till en sjuksköterska än 

en psykolog, det är inte lika hotfullt”. Sjuksköterskan kan avdramatisera besöket genom att se, 

uppmuntra och ge hopp, även små ord kan göra gott för föräldrarna. Sjuksköterskor kan få 

barnen att öppna upp sig ”jag har upplevt att ibland när vi tar med barnen och kontroller 

mätvärden då pratar dom om alla möjliga saker och öppnar upp sig och så kommer man in 

och sätter sig hos läkaren så blir de knäpptysta och säger ingenting”.  

 

Vidare framkom i denna subkategori om vilka signaler personalen kan sända ut och vilket 

bemötande det ger. ”Vilka förebilder är vårdpersonalen om vi sitter med och röker?” Förr 

inom slutenvården var det vanligt att personal rökte med ungdomarna och det var där 

samtalen skedde ansåg en del av personalen. ”man till om med köpte cigaretter åt dom och det 

var inte okej, men många tänkte att det är väl bättre att man röker än tar livet av sig”. Vidare 

var det vanligt att man inte tänkte kring viktuppgång vid psykofarmaka fast många ungdomar 

blev överviktiga. Det finns fortfarande en upplevd skam hos många att vårdas inom den 

psykiatriska slutenvården. För vårdpersonal är det inte märkvärdigt utan inläggningar blir en 

vardag, men att vårdas i slutenvården med den är annorlunda för den drabbade familjen. 

”Skam, för ett helt system kan en inläggning orsaka och detta måste vi tänka omkring”. 

 

Helhetssyn är svårt om kropp och själ delas upp 

Sjuksköterskorna upplever att hälsa inte alltid finns med i helhetssynen ”det finns att finns en 

uppdelning mellan kropp och själ fast det gäller barn och ungdomar” och ”själsligt och 

kroppsligt, fysiskt, psykiskt och socialt är helhet och det är lätt att missa helheten i dag tycker 

jag faktiskt”. Hälsoprat likställs ofta med den somatiska vården ” vissa tycker det är 

sjukhusvård och ser dom bitarna” men ofta kan hälsofrågor få fram mycket information och 

kunskap om barnet, ungdomen och familjen. Sjuksköterskorna menar också att inom BUP är 

det viktigt att man ser barnet och familjen ur ett helhetsperspektiv och att man inte bara 

fokuserar på en liten åtgärd utan flera åtgärder som gör att barnet mår bättre, då arbetar man 

mot målet och ser barnet i en helhet. ”Att försöka se till en patients hela livssituation som är 

just helheten, se människan sammanhang är väldigt viktigt att titta på när man ska titta på 

dess hälsa”.  
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Uppdelning mellan kropp och själ kommer tydligare till uttryck när det rör barn och 

ungdomar med ätstörningar ” att maten pratar jag om där och med det andra pratar jag med 

psykologen och det leder till parallella mönster och det är inget bra”. En annan uppdelning 

som uppstår är när det handlar om självskadebeteende och ofta blir det naturligt att en 

sjuksköterska tittar på såren och på kroppen än att en psykolog gör det. Helhetssyn innebär 

”allt från bemötande till medicin, till diagnos så är det viktigt att försöka öka välmående och 

hälsa, att ta hänsyn till att hela människan innefattar alla dimensioner”.  

 

Olika ögon ser olika saker 

Teamarbete ökar helhetssynen genom att man kan se saker ur olika synvinklar och 

yrkesgrupperna kompletterar varandra eftersom man har olika ögon. ”Vi ska finnas allihopa 

för att vi har våran specifika utbildning, erfarenhet och om alla tittar med sina ögon och sen 

tänker kring det så tror jag att man ser man hela patienten på ett helt annat sätt”. Psykolog 

håller sig till psyket och sjuksköterskan har kunskaper om kroppen. Det är lätt att bli inriktad 

på en utredning gällande ADHD eller en utredning för depression men ju fler infallsvinklar av 

olika yrkesprofessioner desto större bred. När det gäller hälsoaspekten är det ofta 

sjuksköterskor som ställer dom frågorna och sjuksköterskor ställer andra frågor än vad en 

psykolog eller kurator gör. ”Frågor om just hälsa, att man cirkulerar runt det området mera, 

varit mycket hos skolsköterska, har ont i magen, har ofta ont i huvudet, det skulle ju vara 

eländigt om man hade något medicinsk som inte blev kontrollerat i tid och bara tror det är 

psykiskt”. 

 

När man arbetar inom BUP jobbar man bara med det som är knepigt och svårt och då kan 

sjuksköterskan se barnet med andra ögon. Att se med friska ögon och se barnets naturliga 

utveckling är en viktig roll för sjuksköterskan, ”helt friska barn med adhd, det får man inte 

glömma”. Sjuksköterskan ser det somatiska och psykiska och sjuksköterskan uppgift är att ha 

ett brett seende, se hela människan, se att kost och sömn fungerar. Vidare bör sjuksköterskan 

vara observant, lyfta hälsoaspekter och kanske ”ställa frågan; är det vettigt att patienten får 

äta fem bullar för att han känner för det?” Sjuksköterskan roll inom slutenvården är att ta 

hand om patientens hälsa, lyfta frågor som kost och rökning.  

En del sjuksköterskor upplevde att BUP inte utnyttjar den medicinska kunskapen och det 

påverkar det hälsofrämjande arbetet upplevde de. 
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Hälsosyn – en subjektiv dimension 

 

Jag mår bra säger dom! 

Sjuksköterskorna framhåller att många tänker på fysisk hälsa när man samtalar om mående ” 

”jag mår bra säger dom, då vore det intressant att fråga vad betyder hälsa för dig tror jag, 

många lägger nog vikten vid det fysiska måendet”. Man kan ha god hälsa trots 

funktionshinder och man behöver inte känna sig sjuk fast man har en sjukdom eller 

funktionshinder. Hälsa är ett stort begrepp och en subjektiv och individuell upplevelse ” hur 

man trivs med livet, hur man mår och för någon kan hälsa vara att man äter hälsosamt och 

för annan kan det vara att man unnar sig kakor för man väger den hälsan högre”. Det är 

viktigt inom psykiatrin att man har med sig detta och lyssnar på vad en människa upplever 

som hälsa och att respekterar en människans egen uppfattning vad hälsa är. ”Är det upplevd 

ohälsa eller verklig ohälsa?” 

 

Teori och praktik möts i hälsobegreppen 

Hälsofrämjande arbete innebär en god hälsa och hälsofrämjande och hälsa upplevs snarlik. 

”Hälsa är hur jag upplever och hälsofrämjande är något jag strävar mot”. Vi strävar efter 

hälsa och hälsofrämjande är något vi gör för att må bättre. Hälsofrämjande är att jobba 

förebyggande för att ohälsa inte ska uppstå. Sjuksköterskor kan arbeta hälsofrämjande med en 

patient med eller utan problem. Hälsofrämjande arbete innebär förståelse för en livshistoria, 

man kan inte bara komma med kunskap. Det går inte att arbeta hälsofrämjande om man inte 

har ett helhetstänk på olika plan enligt sjuksköterskorna. Omvårdnad är att möta patientens 

behov och ger behandlingen bra resultat ökar möjligheten för en bra hälsa. Omvårdnad är 

också att visa empati och försöka förstå hur barnet mår. ”Omvårdnad känns som man är på 

sjukhus och får omvårdnadsbehovet tillfredsställt med mat och sömn”. Omvårdnad är här och 

nu och för stunden som att lägga om ett sår. Hälsofrämjande arbete kommer senare för att 

undvika att man hamnar i samma situation igen. Man arbetar hälsofrämjande genom att visa 

omvårdnad, att någon bryr sig och tar hand om en och ser till att man får mat, det är ren 

omvårdnad. ”Hälsofrämjande omvårdnad är att ge människan förutsättningar för att må bra 

långsiktigt och kunna leva hälsosamt”. Hälsofrämjande arbete finns även inom slutenvården ” 

man kan uppleva hög grad av hälsa och välbefinnande även när man befinner sig i en svår 
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livssituation som när man är inlagd på BUP-klinken för det man kanske inte har fått på andra 

ställen i livet är exempelvis trygghet, rutiner, vällagad mat, vänligt bemötande, lugn och ro”  

 

Det som alla sjuksköterskor är enade om är att de alla arbetar med hälsa, .”Jag jobbar hela 

tiden med hälsa, varenda patientkontakt och jag är med och påverkas dennes hälsa”. Hälsa är 

inte bara medicinsk och omvårdnad. Hälsa är att ha möjlighet att må bra i kropp och själ, att 

känna sig glad och frisk. Hälsa handlar inte bara om fysisk och kroppslig hälsa utan även 

psykisk hälsa. Hälsa handlar om helhet att känna balans och kunna bemöta olika situationer. 

”Att inte bara stoppa en självskadehandling utan att hitta andra strategier är 

hälsofrämjande, det är hälsa att inte skära sig”. 

 

Hinder för hälsofrämjande arbete 

Hinder för hälsofrämjande arbete angavs exempelvis tidspress, visst antal besök, fokus endast 

på somatiska kontroller, ”de vill bara in att ta de där mätvärdena och så ska de i väg igen och 

det blir aldrig någon riktig kvalité i mötet”. Korta medicinuppföljningar upplevdes som ett 

hälsohinder, sjuksköterskorna ville istället ha tid ”man gör bättre bedömningar om hur 

medicinen funkar, värdering av dos, om man bara fokuserar på den och ingenting annat får 

man egentligen ett dåligt svar tycker jag, man får inte direkt ett riktigt svar”. Endast fokus på 

dos gör att man missar sömn, kost och andra faktorer och alla dessa faktorer hänger ihop 

Vidare upplevs det som ett hinder att BUP som verksamhet är problemfokuserad och det 

riskerar att barns hälsa inte främjas på ett optimalt sätt. När verksamheter ofta är 

problemfokuserade glömmer man det hälsofrämjande och ”då är det lätt att ungdomarna 

tappar det för det spelar inte så stor roll tycker dom eftersom de vuxna runt omkring bara ser 

problemen”. 

 

Hinder för hälsofrämjande arbete är också att det finns en okunskap bland andra yrkesgrupper 

vad det är sjuksköterskor kan och gör, ”många hänger kvar i att vi är bra på att sätta på 

plåster och ge en och en annan spruta och göra kontroller av olika saker”. Vidare är BUP 

främst psykolog och kuratorsstyrt och sjuksköterskorna kunde uppleva det som ett hinder i det 

hälsofrämjande arbete ”det är svårt för en annan yrkesgrupp att tala om vad en sjuksköterska 

ska göra för det är bara vi sjuksköterskor som vet vad vi ska göra och vad vi är bra på”. Att 

inte få använda hela sin profession uppfattades också som ett hinder ”vi sjuksköterskor kan 
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prata med patienter och anhöriga om svåra saker och hur man kan tänka för att det ska bli ett 

mindre lidande ”.  

 

Upplevda hälsohinder kan också se olika ut beroende på var man arbetar som sjuksköterska i 

organisationen. Slutenvården arbetar här och nu, ”att jobba förebyggande finns inte på kartan 

för att den patienten har så stora behov just nu”. Ett hinder är också när barn och ungdomar 

inte vill komma till BUP, många upplever att det är jobbigt att sitta i väntrummet, det är tryckt 

stämning och allvarligt, ”det är något som är fel när ungdomar inte vill komma hit och 

egentligen inte vill prata, då har man inte nått rätt”. Vidare kan sjuksköterskan själv utgöra 

ett hinder i ett hälsofrämjande arbete och ibland kan sjuksköterskan egna föreställningar om 

vad en hälsomänniska är för något skapa motstånd, ”det kanske är också att man hindrar sig, 

man tänker att man ska vara föredömlig och tror själv att man ska vara en sorts hälsoguru”. 

 

Vad miljöer gör i väntan….. 

Besök på BUP ska kännas givande och flera sjuksköterskor framhöll vikten av att det ska 

kännas välkomnande att komma till mottagningen. ”glädje är hälsofrämjande, mer 

spontanitet, mer sådant gör att patienten blir avslappnad”. Patienter och föräldrar ska känna 

att det inte är farligt att gå hit och att inte behöva känna sig bedömda. ”Det behöver inte vara 

uppstyltat och stelt och det mår man inte bra av, stunden blir jobbig för många patienter och 

föräldrar”. Besök ska kännas bra och ”leder på sikt till bättre hälsa”. Många tycker det är 

toppen att komma hit men inte alla. Stämning och miljö kan förändras för miljön är inte 

optimal och välkomnande enligt en del sjuksköterskor. Alla sjuksköterskorna har arbetat på 

andra avdelningar och sjukhus och har sett vad miljöer gör i väntan. Att kunna lätta på 

stämningen och försöka skapa en miljö där man kan känna att man kan slappna är viktigt 

enligt sjuksköterskorna. ”Det här leendet spelar roll, jag visar värme och ett deltagande”. 

Sjuksköterskorna poängterar även att det är viktigt att få vara personlig och att få visa känslor, 

att vara medmänniska och inte bara sjuksköterska. 

 

Slutenvården har de flesta patienter eget rum, äter gemensamma måltider och övar på det 

sociala samspelet. Sjuksköterskorna framhåller att det borde vara grundläggande att ha riktig 

kost med råvaror för kosten har betydelse. Det finns dock rutiner kring hälsa som att 
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kontrollera vikt vid inskrivning. Vidare bör man se till att göra roliga saker, gå på café och 

åka till badhus. ”Vi färgas av miljön och det handlar om att se människan”. 

 

Att skapa sammanhang 

 

Vägledning innebär att påvisa resurser och att sjuksköterskan kan både vara vägledande och 

fungera som en coach för barn och ungdomar och deras familjer, ” ”vi blir lite deras 

hälsocoach”. Sjuksköterskan kan vara vägledande och hjälpsam genom att visa att man är bra 

även om man inte tror på det. ”Att man visar på eller visar på att dom själva ser med lite 

vägledning och så att man faktiskt är riktigt bra för jag tror att många inte känner sig det i 

dag”. Sjuksköterskan är tillgänglig och till sjuksköterskan kan man alltid ringa. Ofta är 

mottagningarna bemannande men en eller två fasta läkare och sedan utgörs bemanningen av 

hyrläkare som har mindre tid. Sjuksköterskorna blir som en mellanhand som förmedlar saker 

och framförallt känner familjerna,”. att man är lite av deras coach på något sätt, man 

återkommer och hör vad skulle de gilla för sorts av fritidsaktivteter de gillar, är det någonting 

du kan tänka dig och så vidare”. 

 

Sjuksköterskor är vidare bra på att prata kring utveckling, att prata tonår, olika åldrar och det 

behöver inte ha något att göra med ett funktionshinder utan just tonår och detta är vägledande 

för föräldrarna. 

 

Att känna familjerna skapar trygghet och kontinuitet 

Sjuksköterskan känner familjerna och har ofta de längsta kontakterna vid främst 

medicineringarna. Att sjuksköterskan finns där skapar en säkerhet ”det ger en helhet och det 

är en trygghet för dom att känna att de alltid kan ringa till sjuksköterskan och hon känner 

dom ofta väldigt väl för att vi har känt varandra så länge”. Sjuksköterskan står för kontinuitet 

och trygghet enligt BUP:s patientenkäter och blir på så sätt positiv för patienten¸ 

”sjuksköterskan kan man alltid nå och få hjälp av”. Genom uppföljningar återkommer 

sjuksköterskan till hälsa och det blir en kontinuitet och det är det viktigaste för att locka fram 

motivation. Flera sjuksköterskor framhåller att kontinuiteten inom skolhälsovården inte är lika 
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tydlig då skolsköterskor inte vet om alla medicineringar, ”det är inte så täta kontakter på alla 

skolor”. 

 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper främjar hälsa 

Att verka för samarbete och nätverk främjar hälsa och skapar sammanhang. ”Om samverkan 

verkligen skulle fungera så tror jag att man skulle ha mycket bättre hälsa”. 

Sjuksköterskorna framhöll vikten av samarbete med teamen och att samarbetet gör  det 

psykiska, medicinska och friska lyfts fram. Samverkan innebär att olika yrkeskategorier lyfter 

fram olika perspektiv. ”Det som är effektivt är att vi kompletterar varandra som gör att 

barnet eller familjen mår bättre”. Dialog mellan olika yrkeskategorier hur man ser på saker 

och utbyter erfarenheter är den ultimata situationen. ”Så därför tror jag det är viktigt även att 

man samarbetar kring varje person, kring varje ungdom som finns här för att man ser olika 

saker”. Sjuksköterskorna upplever att det är positivt att stötta andra yrkesgrupper kring att 

främja hälsa. 

 

Samarbete gynnar barnen och inte att man jobbar parallellt i olika professioner och 

myndigheter, det försvårar bara samarbete. Sjuksköterskorna framhåller vikten av nätverk 

med skola, ungdomsverksamhet, socialtjänst och mellanvård även om samverkan ibland kan 

vara svårt. ”det är jättesvårt att komma över och det har naturligtvis med samverkan inom 

dom egna leden och utåt och det har alltid med pengar och det är det som är så olyckligt”. 

 

Sjuksköterskans roll och profession inom BUP 

Eget hälsotänk kan påverka hur sjuksköterskan arbetar kring hälsa. Utan hälsoengagemang 

blir man inte ärlig som sjuksköterska ”du kan prata om detta men ett barn genomskådar dig 

väldigt snabbt om du är trovärdig eller inte”. Ett eget hälsointresse är avgörande enligt alla 

sjuksköterskorna ”Du kan vara professionell trots att du saknar känsla men det kommer till 

en viss gräns och jag tror att eftersom det handlar om relationer och möten så kommer det att 

finnas en dimension som man inte kan nå om man inte har ett intresse”.  

 

Ett etiskt dilemma som sjuksköterskorna tog upp kring hälsofrämjande arbete är att den 

psykiska hälsan sätts främst eftersom det är huvudsyftet inom BUP och då kommer 

hälsoaspekter i skymundan. Det är exempelvis ”inte viktigt att den unga röker, det finns 
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viktigare saker”. Sjuksköterskans roll inom psykiatrin kan ibland upplevas svår och otydlig. 

Skötarna inom slutenvården framhåller emellanåt att det inte är någon skillnad mellan de och 

sjuksköterskorna, ”skillnaden är att sjuksköterskan har nyckel till medicinskåpet”. Flera 

sjuksköterskor upplever att de är outnyttjade resurser och att de kan avlasta mer genom 

exempelvis fler stödjande samtal. Sjuksköterskornas uppdrag i öppenvård var från början att 

avlasta läkarna kring medicinuppföljningar och resultat blev mer compliance för 

medicineringarna. ”Läkarna litar på vad man gör, att man ser helheten, kollar vikt, har 

samtal kring detta, det förväntar dom sig, vilket har betydelse för helheten och 

medicineringen”. 

 

Att ha arbetat med skolhälsovård är en bra erfarenhet anser flera sjuksköterskor då man får ett 

hälsofrämjande tänk på köpet och hälsofrämjande arbete kommer in naturligt. Sjuksköterskan 

ser från ett annat perspektiv med friska ögon ”har man arbetat i skolan med alla vanliga och 

friska barn, så är inte normen är att alla har funktionshinder utan för oss är normen är de 

flesta att de här barnen är ju vanliga”. Alla sjuksköterskor vill arbeta hälsofrämjande och 

anser att deras roll är att främja hälsa både fysisk, psykiskt och socialt.  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

KASAM innefattar tre komponenter; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). 

 

Den teoretiska referensramen kommer att användas som stöd för att tolka mitt resultat i 

diskussionen och som utgångspunkt används begreppen i KASAM; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  

 

Begriplighet 

Att arbeta med hälsa innebär att prata kring sömn, fysisk aktivitet, kost, skola och vardag. 

Genom att sjuksköterskan kom in i öppenvården har hälsoaspekten ökat genom att det blir 

fokus på hälsa vid medicinuppföljningar. Indirekt innebär det att hälsa blir begripligt. 

Sjuksköterskan samtalar utifrån sin yrkesroll naturligt om hälsa och reflekterar inte alltid själv 

över detta. Sjuksköterskan språkar nästan oavbrutet om hälsa och att ha en sjuksköterska på 

arbetsplatsen blir indirekt en hälsofrämjande verksamhet. Ewles och Simnett (1994) betonar 

att hälsofrämjande verksamhet innebär att göra det möjligt för människor att ta mer kontroll 

över och förbättra sin hälsa och det gör livet mer begripligt. Hälsoarbete innebär att lära ut 

egenvård och lyfta livstilsfrågor och få in ett hälsotänk. Hälsoarbete lyfter kunskap kring 

hälsa och att egenvård blir ett verktyg. Kunskap om egenvård är hälsofrämjande och insikt om 

sömn och kost och vad som främjar hälsan ökar tillfriskandet och välbefinnandet.  

 

Hälsokunskap gör att hälsa blir begripligt och genom patientutbildning ökar kunskapen om 

hälsa. I samtal med föräldrar och barn försöker sjuksköterskorna kartlägga hur det fungerar 

både i hem, skola, fritid, kost, sömn och sysselsättning. Att medvetengöra styrkor när 

människan inte själv ser dessa, att få höra resurser och få kunskap att komma till ro, att 

hantera sitt liv gör att tillvaron blir mer begripligt. I en hälsofrämjande verksamhet är 

utgångspunkten att se det friska och det minskar ohälsan och problemfokuseringen. När en 

människa upplever en tillgång till sina resurser och omgivningens stöd finns möjligheter att 

utvecklas och förändras (Wiklund, 2003). Sjuksköterskornas erfarenhet är att många barn, 
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ungdomar och föräldrar upplever att det är lättare att prata med en sjuksköterska eftersom 

mötet upplevs mindre laddat än att samtala med en psykolog. Mötet med en sjuksköterska 

upplevs inte lika hotfullt och sjuksköterskan uppfattas som snäll, trevlig, ofarlig och på 

samma nivå med familjen. Sjuksköterskan kan på så sätt öppna dörrar och göra det lättare att 

komma till BUP, sjuksköterskan blir en naturlig länk in till BUP, en ingångsport. 

Sjuksköterskan är även bra på att normalisera den normal utvecklingen och inge lite hopp och 

bidrar på så sätt till en ökad känsla av sammanhang och mötet med BUP blir begripligt. Hälsa 

kan vara motsägelsefullt och människan kan uppleva hälsa fast samtidigt ha ohälsa. Eriksson 

(1988) framhåller att hälsa är en process och utgår från olika systemnivåer. Genom förståelsen 

av att människan kan ha olika upplevelser av hälsa ökar begripligheten. Hälsofrämjande 

arbete kan bli otydligt utan styrning från ledningen. Flera sjuksköterskor menar att tydligheten 

kring hälsofrämjande arbete bör öka och att detta är en organisations- och ledningsfråga. 

Hälsofrämjande arbete kan även innebära att fråga och pratar om levnadsvanor och livsstil. 

Att se barnet styrkor och kvaliteter och tillvarata dessa är främjande för hälsan och gör 

resurserna begripliga. Hälsofrämjande upplevs mer i framtiden och omvårdnad är mer den 

dagliga vården. Hälsofrämjande arbete känns mer förebyggande medan omvårdnad upplevs 

inte är lika förebyggande. Teori och praxis samverkar och kompletterar varandra och skaper 

en grund för kunskap och förståelse (Wiklund, 2003). Är det  hälsofrämjande arbetet tydligt 

blir göromålet begripligt för både sjuksköterskan och patient. 

 

Övriga hälsohinder var otydlighet i organisationen kring hälsoarbete samt en upplevd 

okunskap hos övriga yrkesgrupper om vad en sjuksköterska har för kompetens. Vägledning 

innebär att påvisa resurser och att sjuksköterskan kan både vara vägledande och fungera som 

en coach för barn och ungdomar och deras familjer och gör livet mer begripligt. Men är 

hälsoarbete alltid försvarbart? Arborelius (2001) anser att en del sjuksköterskor har en 

föräldraroll mot patienten genom att visa hur den rätta livsstilen bör se ut. Paternalism och 

den så kallade göra-gott-principen innebär att sjuksköterskan egentligen vill väl för patienten 

men att ens eget tänkande kring vad livskvalitet blir fel eftersom patienten kanske har en 

annan uppfattning om livskvalitet. Parallellt påpekar Arborelius att en del patienter vill att 

dessa roller ska finnas men att ett sånt förhållningssätt på sikt kan låsa samtalet och hindra 

positiva framsteg för patienten.  
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I början inom öppenvården var det svårt för andra yrkesgrupper att förstå sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och funktion . Arbetsfunktionen vara inte tydligt begriplig. Förändringsarbete 

tar tid enligt sjuksköterskorna och numera är sjuksköterskor en naturlig yrkesgrupp inom 

öppenvården. Andra yrkeskategorier har fått upp ögon på sjuksköterskans kompetens och 

konsulterar ofta sjuksköterskor med olika hälsofrågor. 

 

Vilka positiva effekter kan då ett hälsofrämjande synsätt medföra? Ewles och Simnett (1994) 

betonar att ett positivt hälsobeslut som människan orkar genomföra är en självförstärkande 

process som ökar självkänslan. Livet blir begripligt och människan friska resurser kommer 

fram. Rydén och Stenström (sid 66, 2000) framhäver att ett starkt känsla av sammanhang 

fungerar som ett slags ”mental vaccination mot både psykisk och fysisk ohälsa”. 

Att det kanske skulle finnas vissa hälsofrågor som sjuksköterskorna alltid skulle fråga: hur 

upplever barnet hälsa, ha resursfrågor. 

 

Hanterbarhet 

Hälsofrämjande omvårdnad innebär kunskap kring hälsa och ger människan förståelse om 

sömn, kost, hygien, motion, att kunna hantera relationer och att våga säga nej. Sjuksköterskan 

är med och stödjer detta genom att ge livsverktyg och livskunskap om hälsa. Att få lärdom om 

hur människan kan påverka sin egen hälsa gör att livet blir mer hanterbart. Att fatta ett eget 

hälsobeslut och genomföra en förändring innebär en ökad självkänsla eftersom människan 

aktivt tar kontroll över sitt liv och hanterbarheten ökar. Ewles och Simnett (1994) menar att 

fatta ett positivt hälsobeslut innebär en självförstärkande process. Sjuksköterskorna upplever 

att de gör familjerna en otjänst om de inte lyfter fram hälsa i mötet. Till BUP kommer oftast 

hela familjen och det ger BUP en unik möjlighet att påverka hälsan på ett positivt sätt genom 

att ge verktyg och redskap som gör att familjen främja hälsa. Sjuksköterskan kan inte göra allt 

men att ge redskap genom information, samtal, undervisning ger ökad kunskap kring 

egenvård och det innebär att familjen lättare kan hantera hälsofrämjande faktorer.  

 

Arborelius (2001) understryker att det behövs fokusera på människans beteende för att få 

fram dennes upplevelse. Utan patientens upplevelse och delaktighet är chanserna till 

förändring mycket små. Bischofberger (1991) påpekar att om vården tillåter föräldrarnas 

delaktighet kan sjuksköterskan uppleva en ökad trygghet. Trygghet är en viktig komponent 
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för att i lugn och ro kunna åstadkomma en varaktig livsstilsförändring. Vidare framhåller 

Bischofberger (1991) att det är viktigt att låta barn och föräldrar vara delaktiga för att främja 

deras integritet. Familjer som upplever sig delaktiga i vården och behandlingen gör att livet 

blir hanterbart.  Delaktighet upplevs som en viktig aspekt av sjuksköterskorna och delaktighet 

innefattar både barnet, ungdomen och föräldrarna. Sjuksköterskan har på så sätt en 

föräldrastöjdande funktion. Föräldrarna behöver ofta stöd i sin föräldraroll och det är också 

föräldrarna som kan stödja en hälsoförändring. Det är inte barnet som kan reglera sin sömn 

ordentligt, utan det är föräldrarnas ansvar och därför framhåller sjuksköterskorna vikten av att 

lyfta föräldrarollen. Bischofberger (1991) understryker att barn är beroende av vuxna för att få 

sina fysiska, psykiska och sociala behov tillfredsställda och detta ställer krav på omvärlden 

eftersom det är vuxna som måste värna om barnen. Föräldrarna blir stärkta i sin roll att göra 

hälsosamma val för sin familj, hela samhället vinner på detta och folkhälsan ökar.  

 

De olika hälsobegreppen upplevs snarlika och är ord som betyder olika men upplevs i 

praktiken lika. Sjuksköterskorna menar att vissa saker blir naturliga att de inte tänker på om 

de arbetar hälsofrämjande eller med omvårdnad. Genom grundläggande begrepp kan den 

vårdvetenskapliga forskningen ge sjuksköterskan ett redskap att använda i sitt arbete 

(Wiklund, 2003). Hälsofrämjande är att försöka förstå hur patienten upplever sin livssituation 

och vad som kan stärkas och vad som kan bibehållas och detta gör livet mer hanterbart. Får 

begreppen en tydlighet blir också det hälsofrämjande arbetet hanterbart för sjuksköterskan. 

Många sjuksköterskor uppgav att tidsbrist var ett hinder för hälsofrämjande arbete och det 

minskar hanterbarheten och fokusen på hälsa. Stress, ont om tid, många besök leder till sämre 

bedömningar och sjuksköterskan behöver tid för att arbetssituationen ska bli hanterbar. 

Sjuksköterskan behöver tid för att göra bättre medicinska bedömningar och endast fokus på 

puls och blodtryck resulterar i ett dåligt resultat då sjuksköterskan inte får ett 

helhetsbedömning.  

 

Vidare upplever sjuksköterskor att de styrs av andra yrkesgrupper med en annan profession 

och att det behövs bli en bättre balans genom fler sjuksköterskor inom öppenvården. Vidare 

står sjuksköterskan för kontinuitet för familjen då många mottagningar bemannas med 

hyrläkare. Sjuksköterskan har kännedom om familjerna och ofta långa kontakter och detta 

skapar en trygghet och framförallt ett stöd. Får människor ett dåligt socialt stöd innebär det 
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ökad psykisk ohälsa. Ett upplevd stöd har betydelse för hälsan och hur människan hanterar 

svåra livssituationer (Rydén, Stenström, 2000). Förutsättningarna för hälsofrämjande arbete 

ökar om sjuksköterskan har eget hälsointresse annars hindras detta fokus. Hälsoarbetet blir 

hanterbart om sjuksköterskan själv kan fokusera på hälsa och på så sätt finner egen 

motivation. I en problemfokuserad verksamhet kan det vara svårt att lyfta resurser. När 

verksamheten är probleminriktad riskeras livsstilsfrågor att missas hos andra professioner. Ett 

dilemma i en utredning är att styrkor och svagheter lyfts upp men i det fortsatta arbetet blir 

det lätt fokus på det problematiska. Det gör att människan reduceras och det minskar 

hanterbarheten att påverka livet. Blir verksamheten mer hälsofrämjande om vårdpersonalen 

medvetet frågar om vad som fungerar bra? Vårdpersonal har ett ansvar att inte bara förmedla 

och samtala om problem. En tydlighet kring hälsa gör också att sjuksköterskan vågar börja 

arbeta hälsofrämjande och förhindrar att ohälsa få fäste. Ewles och Simnett (sid 34, 1994) 

framhåller att ”hälsofrämjande verksamhet går ut på att befrämja hälsa: att förespråka, 

stötta, uppmuntra och prioritera hälsa”. 

 

Hinder inom slutenvården är att vårdtiden är begränsad och att hälsa och egenvård ofta ligger 

utanför slutenvården. Trots detta kan vård personal se till att näringsrik kost serveras och att 

inte tillåta skräpmat och läsk i stor omfattning. Att inte gå med på en ohälsosam livsstil utan 

att föregå med ett gott hälsoexempel gör perioden inom slutenvården hanterbar. Inom 

slutenvården förekommer att patienter börjar öka i vikt, börjar röka och får ohälsosamma 

ovanor. Enligt sjuksköterskor minskar den fysiska aktiviteten trots att i vissa fall kan 

omvårdnaden påverka den fysiska delen mer än den psykiska hälsan. Om det finns en 

ohälsosam livsstil inom slutenvården är det inte sjuksköterskans ansvar att bevara hälsa och 

inte verka för en ohälsosam livsstil? Kan då hälsofrågor vara ett stöd som gör att vårdpersonal 

börjar prata kring hälsa? 

 

 

Meningsfullhet 

Insatserna måste koncentreras på att stärka människan för att denna ska kunna bemästra och 

påverka sin livssituation (Pellmer & Wramner, 2003). En återvunnen känsla av kontroll över 

sin situation kan vara ett stort steg på bättringsvägen menar Nilzon (1995). 

Medicinuppföljningar innebär en form av stödsamtal och hälsosamtal och 
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medicinuppföljningar upplevs som hälsofrämjande arbete av sjuksköterskorna. Vid 

medicinuppföljningar kommer hälsoaspekten in och sjuksköterskan gör en kartläggning av 

hälsan. Sjuksköterskorna framhåller att dessa samtal främjar hälsa och att en god 

medicinering kan främja den psykiska hälsan genom bättre självkänsla och mindre konflikter 

och detta förbättrar det sociala sammanhanget och påverkar hälsan positivt och skapa en 

känsla av sammanhang gör att livet meningsfullt. Ser sjuksköterskan enbart 

medicinuppföljningar som en enkel kontroll tappas det hälsofrämjande tänkandet. 

Sammanfattningsvis innebär medicinuppföljning en sorts hälsosamtal där sjuksköterskan i sin 

profession främjar hälsan på ett naturligt sätt genom en helhetssyn att se det friska och skapar 

på så sätt ett sammanhang. Att samtala om hälsa trots sömnsvårigheter gör att människan får 

lärdom om detta och får med sig denna insikt i livet. Livsstilen har en mycket stor betydelse 

för hur människan mår. Pellmer och Wramner (2003) påpekar att genom att stärka människan 

lär man sig ta kontroll över sin livssituation och kan bemästra sitt liv och det skapar en 

meningsfullhet. Genom att fokusera på det friska och positiva hos barnet kan sjuksköterskan 

förstärka barnets välbefinnande och det åstadkommer en betydelse. Människan får stöd att se 

det positiva och en motivationsfaktor kommer fram och detta skapar meningsfullhet. Att 

kunna påverka sin hälsa och bli uppmärksammad på sina resurser är hälsofrämjande och att se 

det friska hos varje enskild individ är hälsans ursprung. Om en familj bara ser hinder och 

problem kan sjuksköterskan hjälpa till att lyfta resurser och se det friska. Nilzon (1995) menar 

att en av de viktigaste utgångspunkterna för att ett barn ska växa upp med en känsla av tillit är 

en bra föräldrarrelation, nätverk av sociala kontakter och förmåga att hantera  stress.  

 

Motivation  handlar om uppmuntrande, stöd, att finna intresse och förmedla tillbaka till 

barnet. Vid medicinuppföljningar och samtal framhöll sjuksköterskorna att ha 

barnet/ungdomen i fokus genom att fråga vad som fungerar och vad ungdomen skulle vilja 

göra och utveckla och inte bara komma med problem. Sjuksköterskan kan främja människans 

inre motivation genom att inte vara dominerande utan istället låta patienten fatta egna beslut 

genom att bekräfta dennes känslor (Arborelius, 2001). Människan har makt över sin 

motivation men sjuksköterskan kan påverka drivkraften genom öppna frågor och hjälpa till i 

beslutsprocessen. 
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Människosynen påverkar hur vårdpersonalen talar till och om en patient. Vår inställning till 

människovärdet påverkar vårt förhållningssättet gentemot varandra. I mötet med människor 

som har ett omvårdnadsbehov blir etiken mycket viktig. En människosyn innebär ett syn som 

är bred för att kunna möta olika sidor av människolivet på ett bra och användbart sätt 

(Henriksen och Vetlesen 2001). 

 

Bemötandet handlar om hur vårdpersonal talar till och om patient. Benämner vårdpersonalen 

patienten som det deprimerande barnet eller den fotbollsintresserade, omtänksamma, 

favoritkompisen och djurälskade barnet som just nu är ledset? En etiskt aspekt är vilken 

människosyn sjuksköterskan anammar eftersom människosynen påverkar mötet med andra 

människor. Att se hela människan som en helhet, dess sammanhang och dennes livssituation 

skapar en meningsfullhet. Eftersom människan i sig är unik kan aldrig en vårdprocess bli helt 

identisk och vårdvetenskapens människobild innebär att hela människan olika aspekter måste 

tillgod0ses (Eriksson, 1988). Helhetssyn har olika dimensioner och osundhet och fysisk 

ohälsa påverkar den psykiska hälsan och utelämnas det ses inte människan som en helhet och 

en uppdelning sker mellan kropp och själ. Somatiska kontroller är naturliga för sjuksköterskor 

men medför en risk för uppdelning mellan kropp och själ då sjuksköterskan ofta står för 

somatiska kontroller och kuratorer/psykologer står för själsliga kontroller. Att som 

sjuksköterska i mötet med barn och ungdomar bortse från det fysiska och somatiska innebär 

då att helhetsperspektivet försvinner. Flera sjuksköterskor uppgav att det finns en upplevd 

uppdelning mellan kropp och själ. Sjukvården hör inte hemma på BUP anser vissa och då 

uppstår denna sortering av människan. Tappar BUP helhetsperspektivet om det somatiska inte 

får utrymme? Wiklund (2003) menar att när en människas upplevelse av sig själv som en hel 

person hotas lider människan och det kan även innebära att livsmålen upplevs som förlorade. 

Kan då en felaktig omvårdnad och människosyn orsaka ett mänskligt lidande? Eriksson 

(1988) menar att det är vanligt att vårdpersonal missar helhetsvården och det beror på en 

oförmåga att möta en människans andliga behov. En uppdelning kan orsaka splittring i 

personalgruppen samt ökar avståndet mellan kropp och själv. Får inte hela människan 

bekräftelse medför det att människans inre och yttre världar inte längre stämmer överens 

(Wiklund, 2003). Tvärprofessionella team kan bidra till en mer helhetssyn då flera 

yrkeskategorier hjälps åt att se hela människan i sitt sammanhang och som helhet och hjälper 



 
 

29 (37) 
 

 

på så sätt människan till ökad meningsfullhet. Teamarbete med olika professioner ökar 

helhetssynen och gör att människan ses i sitt sammanhang med många från olika perspektiv.  

 

Sjuksköterskan hälsofrämjande arbete handlar om att främja hälsoskapande faktorer och inte 

bara att motverka negativa riskfaktorer (Pellmer, Wramner, 2003). De flesta sjuksköterskor 

upplever att hälsofrämjande ingår i omvårdnad men att det finns skillnader. Hälsofrämjande 

omvårdnad förtydligar sjuksköterskans arbete så att människor förstår att det handlar om hälsa 

och att sjuksköterskor arbete innebär att främja hälsa. Genom att som sjuksköterska reflektera 

över de olika begreppens innebörd blir det tydligare och klarheten gör att fokus på hälsa ökar.  

 

Många barn och ungdomar upplever att det tråkigt att komma till BUP men genom att skapa 

en grund för motivation kan besöken på BUP bli mer meningsfulla. Om en människa känner 

sig välkommen vid ankomstsituationen kan grunden läggas till en fungerande vårdrelation 

(Wiklund, 2003). Ewles och Simnett (sid 208, 1994) påpekar att miljö som ”gynnar en 

sundare livsstil ger klienterna större möjlighet att välja sunda alternativ och förändra sitt 

beteendemönster”. 

 

Metoddiskussion 

Begreppet ” trustworthiness” innebär att forskaren har ett bra tillvägagångssätt för att 

säkerställa tillförlitligheten i den kvalitativa forskningen (Shenton, 2004). Forskaren bör ta 

hänsyn till fyra kriterier och det är trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överfarbarhet. 

Trovärdigheten innebär att forskaren försöker ge en rättvis bild av det som har undersökts och 

granskats (Shenton, 2004). Trovärdigheten kan även säkerhetsställas genom intern validitet 

och genom att forskaren har kunskap om organisationens kultur. Begreppet överförbarhet 

innebär att studien har en generaliserbarhet som gör att studien kan upprepas på annan ort 

(extern validitet) och få fram liknande resultat. Överförbarheten möjliggörs om forskaren får 

fram säker data och att resultatet ska kunna överföras till en annan miljö eller situation 

(Shenton, 2004). Det vore intressant att se om studien skulle visa samma resultat i andra delar 

av Sverige eller utomlands. Begreppet pålitlighet innebär att inom kvalitativ forskning visa att 

studien ska kunna upprepas i andra situationer (Shenton, 2004). Begreppet bekräftbarhet 

innebär att forskare bör visa att resultaten kommer från ren data och inte från forskarens egna 

hypoteser utan att forskaren är objektiv i sitt sätt att analysera resultatet (Shenton, 2004).  
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Tillförlitligheten gällande urval 

Strategiska urval har använts i denna studie. Jag valde medvetet att både ha sjuksköterskor 

från öppen och slutenvården då jag ville ha en spridning över hela organisationen och 

verksamheten. Jag valde att inte ha ett kriterium kring specialistutbildning då sjuksköterskor i 

öppenvården i de flesta fall har specialistutbildning medan i slutenvården har färre 

sjuksköterskor en specialistutbildning. Jag valde också att ha erfarenhet som sjuksköterska 5 

år och inte 5 år erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin för då skulle öppenvården fallit 

bort då det är en relativt ny yrkeskår (2-4 år) som arbetar ute i öppenvården. Sju intervjuer 

genomfördes under hösten 2011. Shenton (2004) menar att informanterna ska kunna bidra 

med sina erfarenheter utan rädsla att förlora sin trovärdighet och det är viktig att det framgår 

att informanterna kan avbryta sitt deltagande när som helst utan någon som helst förklaring. 

Jag använde ett informationsbrev med tydlig information kring detta. Styrkor med mitt urval 

är just urvalet av verksamma sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden inom BUP. 

Resultatet visar att informanterna svarar likvärdigt och det ökar trovärdighet och pålitligheten. 

Styrkan i studien var även att jag fick ett rikt och omfattande material och det ökar 

trovärdigheten och pålitligheten av studien. Svagheten kan vara att jag endast intervjuade 

kvinnor och inga män och det kan tänkas att resultatet blivit olikartat och det minskar 

överfarbarheten och bekräftbarheten. Svagheter är även antalet informanter, hade jag 

intervjuat fler kunde överfarbarheten och bekräftbarhet ökat.  

 

Tillförlitligheten gällande datainsamling 

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer med en huvudfråga samt ett antal följdfrågor 

(se bilaga 2). Intervjuerna hölls enskilt och spelades in på digital diktafon. Styrkor med 

datainsamlingen är genom bra diktafon ökar pålitligheten och trovärdigheten kring ett 

omfattande material. Halvstrukturerande intervjuer ger utrymme för frihet och på både gott 

och ont och med sju informanter kan överfarbarheten bli svag och det påverkar 

bekräftbarheten i studien. Shenton (2004) menar att man bör ha en inbördes granskning av 

studien genom en presentation av kollegor med återkoppling. Shenton (2004) menar att det 

ger studien färska perspektiv som gör att forskaren får möjlighet att utveckla en större 

förklaring och förbättra argument. Då jag hade möjlighet till detta genomförde jag en 

presentation av min studie och återkopplingen blev positiv. Sjuksköterskor som deltog på 
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presentationen var inga informanter men dessa sjuksköterskor kunde dra paralleller till sig 

själva och det ökar studiens trovärdighet och överfarbarhet. Överförbarheten menas med att 

resultatet kan överföras till andra grupper och förhållanden (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 

 

Tillförlitligheten gällande dataanalys 

 

Resultatet är en beskrivning av sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete inom 

barn och ungdomspsykiatrin. Innehållsanalysen gjorde att insamlad data kunde abstraheras 

och ge svar på studies syfte och frågeställningar. Styrkor med dataanalysen var att den 

omfattande textmassan blir strukturerad och överskådlig genom att få fram meningsbärande 

enheter och till slut få fram kategorier med subkategorier. Svagheten med dataanalysen är att 

jag kan påverkas av min förförståelse när jag analyser textmassan och det minskar 

bekräftbarheten och även överfarbarheten. När man läser en text använder man sig av sin egna 

förförståelse för att tolka innehållet och meningen (Flick, 2009). Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström, (2001) påpekar att om förförståelse sätts inom parantes och att det finns en 

öppenhet vid analyseringen av materialet kan forskaren beskriva själva kärnan av fenomenet 

som denne undersökt. Bengtsson (2001, s 27) påpekar att fenomenologin syfte är att få grepp 

om saker genom att använda sig av den naturliga erfarenheten. Den naturliga erfarenheten 

kommer med tiden och forskaren lär sig att hantera sin förförståelse på ett bra sätt genom 

öppenhet, reflektion och att kritisk granskning av sig själv. Det finns både en styrka och en 

svaghet i att forskaren arbetar själv som sjuksköterska inom BUP. Svagheten är att min 

förförståelse som påverkar min tolkning av resultatet. Dock är styrkan att jag har kunskap om 

forskningsfältet. Uppsatsen trovärdighet och stryka innebär att jag har försökt ge en 

rättvisande bild av det jag haft för avsikt att studera.  

 

Slutsats 

 

Många gånger arbetar sjuksköterskan hälsofrämjande utan att reflektera över detta och det 

hälsofrämjande arbetet blir en naturlig följd. Många sjuksköterskor vill dock arbeta 

hälsofrämjande och anser att deras roll är att främja hälsa både fysisk, psykiskt och socialt. 

Sjuksköterskan har ingen tydlig arbetsbeskrivning av hur hälsofrämjande arbete ska bedrivas 
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inom BUP och det finns ett behov att tydliggöra att verksamheten är hälsofrämjande trots en 

problemfokuserad inriktning. Att fokusera på det friska kan förändra människans upplevelse 

av hälsa. Om den psykiska hälsan inte nås kan sjuksköterskan främja den fysiska hälsan för 

att på så sätt öka människan känsla av sammanhang genom att hälsa blir begripligt, hanterbart 

och livet får en meningsfullhet. 

 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt hjälper människan att hitta sin egen inre kraft och 

välbefinnande. Ett hälsofrämjande förhållningssätt kan också hjälpa människan att hitta 

motivation till bibehålla och förstärka sin egenvård. Sjuksköterskans roll inom BUP är att 

bidra till att öka det hälsofrämjande tänket och inom sin profession ha kunskap som kan 

främja hälsa hos både barn, ungdomar och familjer genom delaktighet. Sammanfattningsvis 

kan sjuksköterskan inom sin profession införa ett fokus på hälsa inom BUP om 

sjuksköterskan själv har ett eget hälsointresse.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 

 
 

Helene Granstam 

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård  

Institutionen för vårdvetenskap 

Avancerad nivå 

20110905 

Handledare: Kent-Inge Perseius 

INFORMATIONSBREV 

Mitt namn är Helene Granstam och jag studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

psykiatrisk vård, 60 poäng vid Ersta Sköndal högskola och ska skriva en magisteruppsats i 

ämnet vårdvetenskap.  

 

Studien kommer att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete inom barn- 

och ungdomspsykiatrin. För att genomföra studien behöver jag komma i kontakt med 

sjuksköterskor som är verksamma inom BUP och verksamhetschef Per-Olof Björk har 

godkänt intervjuerna. Jag önskar intervjua dig som är sjuksköterska och som arbetar inom 

BUP i Stockholm läns landsting. Intervjuerna beräknas ta ca 45 - 60 minuter.  

Jag hoppas att du kan och vill delge mig kunskap och erfarenhet som kommer att bidra till att 

jag kan genomföra studien. 

Studien kommer att genomföras i enlighet med institutionens riktlinjer och följa Centrala 

etikprövningsnämndens forskningsetiska principer. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt av mig och min 

handledare Kent-Inge Perseius och endast användas för studien .  

Alla intervjuer är avidentifierade och resultatet kommer att redovisas som en enda stor 

berättelse med textmässiga kategorier och inte lyfta fram enskilda informanter. 

Om Du tycker att detta låter intressant och vill delta i studien så kontakta gärna mig! 

Med vänliga hälsningar 

Helene Granstam, leg sjuksköterska 

Telefon; 08-514 526 67 (arbete direktnr), 073-156 93 73 (mobil privat) 

e-mail: helene.granstam@sll.se 

mailto:helene.granstam@sll.se
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Bilaga 2, Intervjumall 

 

1 INTERVJUMALL 

 

Berätta om dina erfarenheter som sjuksköterska av hälsofrämjande arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

 På vilket sätt framträder sjuksköterskans hälsofrämjande arbete? 

o Har sjuksköterskan inom BUP förutsättningar att arbeta hälsofrämjande? 

 Hur ser du på din roll att som sjuksköterska främja barn och ungdomars hälsa? 

 På vilket sätt kan sjuksköterskan främja att barn/ungdomars hälsa bibehålls eller förbättras? 

 På vilket sätt arbetar du med hälsa? 

 Vad betyder begreppet hälsa för dig som sjuksköterska? 

 På vilket sätt arbetar du med omvårdnad? 

 Vad betyder begreppet omvårdnad för dig som sjuksköterska? 

 På vilket sätt arbetar du med hälsofrämjade omvårdnad? 

 Vad betyder begreppet hälsofrämjande omvårdnad för dig som sjuksköterska? 

 Finns det hinder för att hälsofrämjande arbete bedrivs? 


