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Sammanfattning 

    

Bakgrund: Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att komma igång pga. 

sjukdomens natur de har ett antal studier slagit fast.  

  De atypiska medicinerna som nu används inom den moderna psykiatrin 

tenderar att förstärka dessa negativa symtom.  

  Personer med psykisk funktionsnedsättning har i högre utsträckning fetma 

och har högre mortalitet som relateras till de metabola effekter t.ex. 

hjärtinfarkt, stroke samt följd sjukdomar av diabetes.   

  Tillsammans med de sociala handikapp detta ger har man mer och mer 

börjat intressera sig för fysisk aktivitet som ett sätt att lindra dessa symtom och 

höja livskvaliteten. 

   

     
Syfte: Att beskriva fysisk aktivitet och dess betydelse för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Metod: Litteraturstudie, med mixed method som analys metod 

 

Resultat:  Fysisk aktivitet för personer med psykisk funktionsnedsättning har en positiv 

påverkan på olika plan, både fysiska och psykiska inom de fysiska ser man 

förbättringar på konditionen,viktminskning samt förbättringar på 

kroppsfunktioner.  

  De största förbättringarna som visade sig i resultatet var på det psykiska de 

handla om att känna sig delaktig, sociala behållningar och att de ger en av 

stressande effekt.   

  Det som var överraskande var att fysisk aktivitet hade en sådan märkbar 

effekt på den vårdande miljön och det i sin tur främjade vårdrelationen mellan 

vårdare och patient detta beskrevs i ett antal studier. 

  

Diskussion: De fyra teman som resultatet visade, ger en klar bild av vad fysisk aktivitet   

kan innebära för personer med psykisk funktionsnedsättning och 

överensstämmer med vad annan vetenskapliga studier har kommit fram till.  

  De som mer kom fram resultatet var att vårdmiljön på avdelning blev 

lugnare och tryggare de kommer inte fram lika tydligt i den litteratur som 

författaren gått igenom i diskussionen.  

  Vårdrelationen har används som teoretisk referensram och den har varit 

återkommande och så tydlig att den har en egen rubrik i resultatet vilket är till 

glädje för författaren, då denne anser att det är en av de viktigaste nycklarna till 

att motivera och hitta lusten för den enskilda att börja träna och skapa en 

livsavgörande förändring i tillvaron. 

   
   

Nyckelord:  Fysisk aktivitet, Psykisk funktionsnedsättning, Schizofreni, Träning,   

       Vårdrelationen. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract   
 

Background: A number of studies have stated that people with mental disabilities, due to the 

nature of their disorders, have difficulties to get started with physical activities. 

 The atypical drugs that are commonly used in modern psychiatry tend to 

enhance symptoms of inactivity. 

   People with mental disabilities have a higher degree of obesity and a higher 

mortality rate related to metabolic effects such as myocardial infarction, stroke 

and complications from diabetes.  

  Along with the social handicaps that this provides an increasing interest for 

physical activity, as a way to decrease these symptoms and to improve quality 

of life, has occurred. 

 
Aim: To describe physical activity and its impact on people with mental disabilities.

  

Method: Literary study using a mixed method approach. 

 

Result: Physical activity for people with mental disabilities has a positive influence on 

various levels, both physiological and psychological. Among the physiological 

gains there are condition improvement, weight loss and improvement of body 

functions.  

  The main improvements that were shown in the result were the ones on 

psychological aspects, such as feelings of being involved, social gains and anti 

stressing effects. Surprising was that physical activity had such a noticeable 

effect on the caring environment and that in its turn gained the carer-patient 

relationship. This was described in a number of studies. 

 

Discussion: The four themes that are presented in the result, give a clear picture of what 

physical activity can mean to people with mental disabilities. This is consistent 

with what other scientific studies have shown. 

   It was also shown in the result that the caring environment at the 

department became calmer and safer. This is something that was not that 

obvious in the literature that the author went through in the discussion part. 

 The carer-patient relationship has been used as a theoretical framework and 

it has been recurring and so clear that it has its own headline in the result part. 

 This is to great joy of the author, since he believes that one of the main keys 

for a person to find motivation is to start training and to create a vital change in 

life. 

 

Keyworrd: Caring Relationship, Exercise, Mental Disability, Physical activity, 

Schizophrenia. 
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1 Inledning  

Min utgångspunkt är att fysisk aktivitet främjar hälsa och speciellt när man har en psykisk 

funktionsnedsättning.  

 Det är till stor del inaktivitet och negativa livsstilsförändringar som är de dominerande 

negativa faktorerna för personer med psykiskt funktionshinder och som leder till svåra 

somatiska sjukdomar och förstärker den psykisk funktionsnedsättningen. 

  Jag har arbetat många år inom slutenvården och de senaste fem åren med psykoser. Min 

erfarenhet är att de positiva symtomen dvs. vanföreställningar och hallucinationer är lättare att 

behandla pga. att de nya atypiska medicinerna som de är designade för. Tyvärr har dessa 

mediciner oftast ingen märkbar effekt av de negativa symtomen som t.ex. passivitet, 

känslostörningar, självförsjunkenhet och viljelöshet. 

  Fysisk aktivitet och dess effekter på den psykiska hälsan är både väl kända och 

vetenskapligt dokumenterade och därför bör fysisk aktivitet ingå som en viktig del i 

behandlingen av personer med psykisk funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet ger positiva 

biologiska effekter på både kropp och själ. Träningen ger också en känsla av ökad 

självkontroll och välbefinnande.  

 För personer med psykisk funktionsnedsättning ses inaktivitet som svårt att hantera då 

aktivitet ska vara frivillig, man vill inte vara och peta i de privata för mycket.  

 Det jag vill undersöka är hur den fysiska aktiviteten kan hjälpa personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hälsouppfattning hos personer med psykisk funktionsnedsättning 

I Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), mäts och följs utvecklingen av 

levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna görs på uppdrag av Sveriges Riksdag och 

genomförs av statiska centralbyrån (SCB). Enligt ULF ansåg cirka 35 procent i gruppen 

personer med psykisk funktionsnedsättning sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt jämfört 

med andra handikappgrupper var andelen högre bara för personer med rörelsehinder. 

Sömnbesvär var något man speciellt kände av hos de psykiskt funktionshindrade (60 procent 

för kvinnorna och 50 procent för männen) samt ständig trötthet (37 procent för kvinnorna och 

23 procent för männen). Sjukvårdskonsumtionen i gruppen motsvarade ungefär andra 
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handikappgruppers. Men sjukvårdskonsumtionen hos denna grupp skulle vara mer om man 

inte avstod från att gå till läkaren 37 procent för kvinnorna, 40 procent för männen (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2003) 

 Enligt Statens offentliga Utredningar [SOU] (2006:100) kan detta bero på att personer med 

psykisk funktionsnedsättning har mindre tillit till vården, men det kan också vara kopplat till 

patientavgiften och i så fall styrka tesen att personer med psykisk funktionsnedsättning inte 

blir kompenserade för sina merkostnader på grund av funktionshindret i lika stor utsträckning 

som andra grupper. 

 

2.2 Stressårbarhetsmodellen 

En förklaringsmodell till att människor drabbas av psykisk ohälsa är Stressårbarhetsmodellen 

som lanserades redan 1977 (Zubin & Spring 1977). Enligt denna modell så har alla personer 

mer eller mindre sårbarhet, som kan bestå av till exempel genetiska faktorer, låg kognitiv 

förmåga, hjärnskador eller bristande strategier för att hantera livets händelser. Människans 

förmåga att hantera stress är avgörande enligt denna modell desto mer stress tålig man är 

desto lägre sårbarhet, vilket innebär att en sårbar person behöver enligt denna teori bara 

utsättas för lite stress för att ett insjuknande ska ske, medan en mindre sårbar person inte ens 

skulle bli sjuk av en livskris. Utlösande faktorer man tar upp i forskningen är t ex dödsfall av 

närstående, att bli förälder, eller att flytta, svåra relationer, t ex frekventa gräl, vrede eller 

förskjutning inom familjen, samt brist på aktivitet och att vara isolerad (a.a). 

 Vetenskapen menar att för att utveckla psykisk ohälsa förutsätts någon form av biologisk 

sårbarhet samt att sårbarheten anses öka genom användandet av alkohol eller droger 

(Coleman 1999; Warner 1985). 

 

2.3 Schizofreni 

Ordet schizofreni kommer ifrån grekiskan och betyder kluvet sinne, för “schizein” betyder 

klyva och “fren” betyder sinne eller själ. Schizofreni har sannolikt existerat lika länge som 

mänskligheten. Under senare delen av 1700-talet den s.k. upplysningstiden, börjar en annan 

syn växa fram på psykiska sjukdomar. Innan hade det medicinska perspektivet helt stått 

tillbaka gentemot religiösa och moralistiska förklarningar, nu börjar ett allt mer medicinskt 

perspektiv att gälla och man börjar förstå att det faktiskt handlar om sjukdomar. Diagnostiken 
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var naturligtvis outvecklad men ändå ett steg i rätt riktning (Levander, Adler, Gefvert, & 

Tuninger, 2008). 

 I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni. Det 

finns stora variationer mellan olika geografiska områden. I storstäder insjuknar fler än på 

landsbygden. I vissa kommuner och regioner, till exempel med stor andel ensamhushåll eller 

med etniska minoriteter, drabbas fler. Man räknar med att cirka 35 000 personer i Sverige har 

schizofreni. Det finns en genus skillnad, där schizofreni oftast drabbar yngre män i sen tonår 

och kvinnorna insjuknar oftast i trettioårsåldern (Ottosson, 2009).  

 En stor andel av de som får schizofreni är så unga att de ännu inte hunnit komma ut på 

arbetsmarknaden. I Sverige förtidspensioneras trefjärdedelar inom fem år efter 

diagnostillfället vilket leder till ekonomiska och sociala problem. (Socialstyrelsen, 2010). 

 Schizofreni kommer på femte plats på listan över det som förorsakar DALYs (eng. 

disability adjusted life years, DALY) i gruppen 15-44 år (World Health Organization [WHO], 

2008).   

 För att kunna säkerställa schizofreni måste man uppfylla ett antal kriterier enligt de 

internationella klassificeringarna DSM-IV eller ICD-10. Kriterierna kretsar kring 

tankestörningar, vanföreställningar, hallucinationer som kan uppfattas av samtliga sinnen. 

Symtomen kan vara negativa eller positiva där de negativa är symtom som dras ifrån din egen 

personlighet och gör en person tillbakadragen, inbunden och passiv. Positiva symtom rör det 

som läggs till din personlighet, såsom ett utåtagerande på grund av kraftiga hallucinationer. 

Symtomen ska ha uppvisats i minst en månad och inte bero på något organisk, 

hjärnsjukdom eller drogpåverkan. Det finns många undergrupper till schizofreni beroende 

på vilka symtom man uppvisar och när dessa debuterar (Ottosson, 2009). 

 

2.3.1 Läkemedelsbehandling  

Studier visar att viktuppgång är en vanlig biverkning hos de som behandlandes med 

antipsykotiska läkemedel t.ex. ( klozapin, olanzapin, med flera) och som i sin tur kan leda till 

metabolt syndrom, studierna bekräftar att de metabola syndromet oftare förekommer hos 

personer med psykisk funktionsnedsättning (Pallava, Chadda, Sood & Lakshmy, 2011; 

Koponen, Hakko, Saari, Lindeman, Karvonen, Isohanni, & Järvelin, 2010). Strassnig, 

Miewald & Keshavan (2007) har visat i en studie där 98 nyinsjuknade personer ingick att av 

de som fick olanzapin hade 91 % gått upp mer än 7 % av sin kroppsvikt efter 1 års behandling 
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och medelviktuppgången var 16.9 kg. Utöver de eventuella effekterna av en sådan snabb 

viktuppgång på hälsoresultatet, hade även 37 % utvecklat metabolt syndrom (a.a). 

2.4 Psykiatrisk vård  

År 1967 övergick ansvaret för den psykiatriska vården från staten till landstingen med syftet 

att få ett enhetligt ansvar för all sjukvård. En tanke bakom denna ansvarsfördelning var att 

bättre kunna integrera den psykiatriska vården med den övriga verksamhet som landstinget 

bedrev. De statliga mentalsjukhusen var både organisatoriskt och fysiskt avskärmade från 

samhället (Markström, 2003). 

 Övergången till den vård vi har idag började på 1970-talet och sedan dess har vi gradvis 

har vi byggt upp öppnare vård- och stödformer för psykiskt funktionshindrade. Man strävar 

mot att människor med psykisk funktionsnedsättning ska kunna leva så normalt som möjligt 

för att kunna integreras i samhället. I mitten av 1980-talet fanns ungefär 20 000 vårdplatser, 

att jämföra med de cirka 35 000 platser som funnits tio år tidigare idag finns ca 5000 platser  

kvar (Markström, 2003 SOU, 2006:100). 

   

2.4.1 Psykiatrireformen 

I början på nittiotalet tillsatte regeringen en arbetsgrupp i syfte att utreda situationen för 

psykiskt funktionshindrade. Det man kom fram till var effektivare service och råd för de 

drabbade med betoning på att öka dessa individers delaktighet i samhället. Rapporten låg till  

grunden för psykiatrireform som skulle komma år 1995 med syfte att bland annat normalisera 

livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade, förebygga långa sjukhusvistelser, underlätta 

rehabilitering och för att lättare integrera denna patientgrupp i samhället (Ottosson, 2003). 

 Ambitionen med psykiatrireformen, var att människor med psykisk funktionsnedsättning 

skulle ha samma möjligheter till gemenskap och delaktighet som andra. Situationen skulle 

förändras till det bättre med effektivare insatser och tydligare ansvarsfördelning mellan 

kommuner och landsting (Bülow, 2004).  

  Psykiatrireformen som kom var en viktig del i att förtydliga kommunens ansvar för 

boende och sysselsättning för målgruppen. Reformen hade önskad effekt och idag kan de 

flesta kommuner erbjuda öppna dagliga verksamheter och antalet platser på gruppbostäder har 

ökat från några hundra i slutet på 80-talet till 8000 i början av 2000-talet (Markström, 2003). 

 Psykiatrireformen markerade att vårdens uppgifter skulle vara att utveckla 

behandlingsmetoder, förebygga psykisk ohälsa samt behandla svårt sjuka. Det framhävs starkt 
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att kommuner och landsting måste samverka, stödja och komplettera varandra för att uppnå 

psykiatrireformens mål. Rehabiliterings ansvaret av cirka 4 000 patienter överfördes till 

socialtjänsten från den psykiatriska vårdorganisationen (Bülow, 2004).   

 

2.5 Samhällets kostnader   

För den specialiserade psykiatriska vården allmän psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri 

samt rättspsykiatri uppgick nettokostnaden under 2005 till ca 15,5 miljarder kronor. 

Psykiatrins del av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård utgjordes således 11 procent. 

Kostnaderna för den specialiserade psykiatrin, omräknat till kronor per invånare var drygt 1 

700 kronor. (SOU 2006:100). 

 I Sverige räknar man med att 60 % av utgifterna vid schizofreni är direkt relaterade till 

hälsovården och socialtjänsten, varav sjukhus och institutionsbehandling av schizofreni är den 

tyngsta utgiftsposten. De resterande 40 % är relaterade till indirekta omkostnader som 

sjukfrånvaro och förtidspension. Kostnader för läkemedel ligger på under 15 % av de totala 

samhällsekonomiska omkostnaderna vid schizofreni (Löthgren, 2004).  

 

2.6 Oförmåga att komma igång 

Det har visat sig i flertalet studier att personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att 

utföra och komma igång med de vardagliga aktiviteterna vilket i sin tur leder till passivitet, 

svårigheter med dygnsrytmen, arbetsförmågan, sociala kontakter samt en meningsfull tillvaro 

(Erdner, Nyström, Severinsson & Lutzén 2002; Erdner, 2006; Leufstadius, 2008; Forsberg, 

2009). 

 Gruppen långvarigt psykiskt sjuka människor vill påverka sina svårigheter att leva 

ett aktivt liv genom ökad självständighet, självkontroll, kontroll över sin identitet, förmågor, 

grubblande om sjukdom, liv och relationer med andra (Erdner, 2006). 

Det har också framkommit i denna studie att deltagarnas tankar och funderingar kretsar 

kring självbild och identitet (a.a). 

 

2.6.1 Sysselsättning  

Psykiatrisamordningens definition av meningsfull sysselsättning är arbete. Enligt 

psykiatrisamordningen bör man skilja på en strukturerad sysselsättning, arbete och frivilliga 
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öppna verksamheter där personer med eller utan funktionsnedsättning kan delta (SOU 

2006:100).  

Begreppet finns också i socialtjänstlagen där ingår meningsfull sysselsättning i 

fritidsbegreppet. Där tolkas inte sysselsättning som arbete utan som något meningsfullt och 

strukturerat att göra i vardagen. Kommunernas öppna verksamheter ska stå för både 

meningsfull sysselsättning och fritidsverksamhet för den psykiskt funktionshindrade (SoU, 

2006:100).  

 I forskning kring psykisk funktionsnedsättning och sysselsättning har begreppet 

meningsfull sysselsättning ofta en vidare innebörd. Här kan begreppet innefatta alla de 

aktiviteter en person företar sig i sitt vardagsliv, allt ifrån att sova till att arbeta (Bejerholm & 

Eklund, 2006).   

 Forskningen uppvisar ett starkt samband mellan daglig sysselsättning och tillgång till de 

olika aktiviteterna vilket ligger till grund för ett välbefinnande för människor med psykisk 

funktionsnedsättning. (Erdner, 2006; Bejerholm & Eklund, 2006; Leufstadius, 2008). 

 Det råder ingen tvekan om att det krävs en ökad medvetenhet i samhällsplaneringen för att 

främja fysisk aktivitet en uppgift som berör många aktörer i samhället. Förr när fysisk 

aktivitet var en naturlig del av vardagen är det i dag en högst medveten fritidssysselsättning. 

Ingen vill i dag av vara utan motortransporter, elektriska hushållsmaskiner eller datorer. I 

stället måste samhället satsa på att ge möjlighet till nya spännande alternativ till fysisk 

aktivitet, som kan attrahera människor och ge alternativ till den ständigt växande 

passiviserande livsstilen (Schäfer - Elinder & Faskunger, 2006). 

 

2.7 Definitionen av begreppen fysisk aktivitet, motion och träning 

Definitionen av fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och medför en energiförbrukning (Caspersen, Powell 

& Christenson, 1985). 

 Motion är en planerad eller ordnad form fysisk aktivitet som avser att förbättra eller 

upprätthålla en eller flera delar av fysisk kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans, 

koordination, smidighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter innebär oftast att man 

byter om till träningskläder (Schäfer - Elinder & Faskunger, 2006). Motion definieras som all 

typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning. Effekterna av motionen är beroende av bland 

annat intensitet, varaktighet, frekvens, typ, individens ålder och genetiska faktorer. Den totala 
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energiförbrukningen av en aktivitet blir därmed beroende av dessa faktorer. (Caspersen, 

Powell & Christenson, 1985; Shepard & Balady, 1999). 

  Träning har som målsättning att öka prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i 

tävlingssyfte. Det önskade resultatet av träningen är att öka den maximala 

syreupptagningsförmågan och/eller muskelstyrkan (Schäfer - Elinder & Faskunger, 2006). 

  

2.8 Vikten av Fysisk aktivitet     

Genom regelbunden Fysisk aktivitet kan man uppnå en rad fysiologiska och medicinska 

effekter. Till dessa räknas bl.a. sänkt blodtryck, förbättrad hjärtkapacitet, minskad dödlighet, 

förbättrad metabolism och viktreduktion. Man har också kunnat visa flera positiva 

psykologiska effekter av regelbunden fysisk aktivitet såsom en mindre grad av depression, 

mindre ilska, mindre stress, ökat välbefinnande och en ökad grad av social samhörighet. Flera 

sjukdomar är relaterade till fysisk inaktivitet, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, 

vissa cancerformer, hypertoni, fetma, benskörhet samt led- och ryggbesvär (Brown, Inskip & 

Barraclough, 2000). 

 Regelbunden träning hindrar utvecklingen av hypertension dvs. högt blodtryck utöver att 

förebygga högt blodtryck, har träning även visat sig sänka blodtrycket. Träning är en viktig 

del till viktminskning. De flesta kontrollerade träningsstudier visar en viktminskning (2 till 3 

kg) i träningsgruppen. När kosten är läggs till träningsprogrammet, är den genomsnittliga  

viktminskningen 8,5 kg. Träning har även positiva effekter på insulinet, vilket innebär att 

cellerna blir mer insulin känsliga och i sin tur leder till ökad metabolism samt minskad fetma. 

(Shepard & Balady, 1999). 

 Att vara fysiskt vältränad har många fördelar man kan delta i vardagliga aktiviteter utan att 

bli trött eller utmattad man får bättre motstånd mot sjukdomar och infektioner. Men för 

att uppnå dessa fördelar måste vi motionera med tillräcklig intensitet 30 minuter fem gånger i 

veckan. (British Heart Foundation, 2003). 

 Men de mest påtagliga psykologiska effekten av fysisk aktivitet av de som börjar träna 

upplever en förbättrad självkänsla och bättre självförtroende. Den förbättrade självkänslan hör 

sannolikt samman med en mer positiv upplevelse av den egna kroppen. Erfarenhetsmässigt 

visar det sig att regelbunden motion ofta också leder fram till en påtagligt förbättrad sömn. 

Många motionärer upplever dessutom att deras tankeförmåga blir mer kreativ och att deras 

problemlösande förmåga förbättras. (Carless & Douglas, 2008). 
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Bristen på fysisk aktivitet är fortfarande en av de största orsakerna till ohälsa och död, 

tillsammans med osunda kostvanor, tobaksbruk och användningen av alkohol. En 

stillasittande livsstil medför också en kraftigt ökad risk för sjuklighet och förtida död (WHO, 

2008). Konsekvenser av stillasittande vanor är betydande på funktionsjusterade 

levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) som är ett mått utvecklat av WHO. 

 Hänsyn tas både till förtidig död och funktionsnedsättning, måttet används för att beräkna 

sjukdomsbördan på populationsnivå. Fysisk inaktivitet orsakar 2,8 % för män och 2,6 % för 

kvinnor av alla förlorade DALY. Fysisk inaktivitet orsakar också 6,0 % av alla dödsfall för 

män och 6,7 % för kvinnor. I OECD-länderna beräknas fysisk inaktivitet bidra till 12 procent 

av alla dödsfall (Statens Folkhälsoinstitut, 2005).  

 

2.8.1 Fysisk aktivitet för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning och att fysiska aktiviteter ökade välbefinnandet samt hjälpte personerna 

till en mer meningsfull tillvaro (Carless & Douglas, 2008). 

 Alla kan i regel utföra någon fysisk aktivitet, även om det till en början är i en liten skala, 

förutom de hälsovinster man gör med att får av bättre kondition kan de även hjälpa en att få 

struktur på vardagen. Bara att klara av ett bestämt mål ger en bättre självförtroende och då har 

man tagit steget mot ökad självkontroll och självkänsla. Dessa erfarenheter kommer sannolikt 

att vara mest framgångsrik när formulerade målen är realistiska och specifika. Mål som är 

konkreta, specifika, och är överblickbara ger större motivation och är mer effektiva än mål 

som är abstrakta, vaga och avlägsna i framtiden (Vancampfort et al. 2011).  

 Man har sett i studier att patienter som börjat sin träning under sin vårdtid, att efter ett år 

efter utskrivningen motionerade mer än 50 % av patienterna fortfarande regelbundet. 

(Martinsen, 1989; Sexton, 1989).  

 I samordning med de klassiska behandlingars metoderna, skulle fysisk träning  

göra positiva bidrag för den psykiska hälsan. Det finns ett behov av alternativ som ger 

möjlighet till självbehandling och bättre kostnadseffektivitet via utökad forskning inom 

området icke medicinsk behandling av schizofreni (Faulkner & Sparks, 1999).  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/WHO
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2.8.2   Fysisk inaktivitet för personer med psykisk funktionsnedsättning  

Den totala andelen som har diagnosernas med fetma dvs. ett BMI 30 steg från cirka 5 

procent 1980-81 till cirka 7 procent 1996-97 och ytterligare till cirka 11procent 2010-2011 

(Statistiska Centralbyrån, 2012).  

Utvecklingen för personer med psykisk funktionsnedsättning är än mer alarmerande 

menar, Hägg, Lindblom, Mjorndal & Adolfsson (2006) som visar i en tvärsnittstudie på en 

36,8 procentig förekomst av fetma hos personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 20-

69 år.  

 En studie med personer som har svår psykisk funktionsnedsättning har undersökts med 

avseende på viktutveckling och fysisk aktivitet. Som kontroll grupp användes data från 

randomiserade, matchade deltagare ur normalbefolkningen i en omfattande studie. Studien 

visade att patienter med svår psykisk funktionsnedsättning hade högre förekomst av fetma 46 

% jämfört med 26 % och i högre grad rapporterade att de var fysiskt inaktiva 49 % mot 22 % 

gentemot kontrollerna. Det starkaste sambandet med fysisk inaktivitet fanns bland patienter 

utan sociala kontakter den senaste månaden, dessa hade tre gånger högre risk för fysisk 

inaktivitet (Daumit et al. 2005). 

Enligt Hägg et al. (2006) är den höga förekomsten av överviktiga personer med psykisk 

funktionsnedsättning är orsakad av brister i det preventiva folkhälsoarbetet och i ett antal 

andra faktorer som direkt och indirekt påverkar hälsan i denna grupp.  

 Dessutom har personer med schizofreni en 15-25 år minskade medellivslängd jämfört med 

den allmänna befolkningen, främst på grund av för tidiga hjärtkärlsjukdomar (Ösby, Correia, 

Brandth, Ekbom, & Sparén, 2000; Kilbourne et al, 2007).  

 Socialstyrelsen (2011) skriver i sin rapport Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder att inaktivitet är mer hälsofarligt i vissa grupper än för andra. Det är av största vikt att 

dessa grupper får hjälp och stöd för att kunna vara fysiskt aktiv. Exempel på dessa 

högriskgrupper är personer med depression, schizofreni, diabetes, hjärtkärl sjukdom, 

hypertoni, lipid rubbningar, övervikt/fetma. Prioriteringen av fysisk aktivitet har varit högre i 

dessa grupper. Men socialstyrelsen har inte utformat några specifika centrala riktlinjer för 

dessa högriskgrupper, pga. det vetenskapliga underlaget av effekterna av åtgärderna är 

otillräckligt granskade (a.a). 

  Vid schizofreni har fysisk inaktivitet identifierats som en av de viktigaste modifierbara 

faktorer som orsakar hjärtkärlsjukdom (Kilbourne et al, 2007). 
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3 Problemformulering 

Forskning har visat att fysisk aktivitet påverkar människors såväl fysiska som psykiska 

hälsotillstånd. Majoriteten av de patienter som inleder behandling med neuroleptika är unga 

och oftast utan komplicerande somatiska sjukdomar. En biverkning till den nya generationens 

mediciner kan medföra en kraftig viktuppgång, trötthet och en apati. Viktuppgång/fetma är 

svårbehandlade tillstånd, vilka kan medföra en förvärrad social stigmatisering samt utgöra 

riskfaktor för att utveckla typ2 diabetes och i förlängningen hjärt-kärlsjukdomar. Personer 

med psykisk funktionsnedsättning har ofta sömnsvårigheter, vilket i sin tur resulterar negativ 

stress samt trötthet som i sin tur leder till inaktivitet. Den allmänna uppfattning är fysisk 

aktivitet är bra för kropp och själ, detta bekräftas i flertalet studier där man undersökt fysisk 

aktivitet och kommit fram till att de motverkar stress och sömnsvårigheter mm. 

 Detta gör att det finns ett intresse av att sätta fokus på hur fysikisk aktivitet hjälper 

personer med psykiskt funktionsnedsättning   

 

4 Syfte 

Att beskriva fysisk aktivitet och dess betydelse för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

4.1 Frågeställning 

Hur hjälper fysisk aktivitet personer med psykisk funktionsnedsättning? 

  

5 Teoretisk utgångspunkt: vårdrelationen 

Dahlberg (2002) beskriver vårdrelation som deskriptiv samt positiv värdeladdad. Hon menar 

att vårdrelationen är vårdandets grundval. Vårdrelationen ska inte ses som en vanlig relation 

eftersom det är ett professionellt möte mellan vårdaren och patienten. De centrala i 

vårdrelationen är att omvårdnaden ska vara välgörande för patienten, vilket i sin tur leder till 

att både vårdpersonal och patient upplever en djup delaktighet (a.a). 

 Wiklund (2003) beskriver vårdrelationen som den plats där omvårdnaden sker och där 

lämnas patienten möjlighet att ge uttryck åt behov, önskemål och problem. De är aldrig 

jämlikt i en vårdrelation eftersom patienten är i en beroendeställning gentemot sjuksköterskan 
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man säger att förhållandet är asymmetriskt. Trots detta är ömsesidighet en förutsättning i den 

vårdande relationen, så att patienten kan känna sig trygg att bjuda in till sin livsvärld (a.a). 

 Ansvaret för att skapa en så god miljö för vårdrelationen är vårdpersonalens uppgift. Som 

vårdare kan man inte förvänta sig att patienten ska ge något tillbaka. 

Vårdrelationen inom hälsovårdens ramar ska betraktas som professionell, där sjuksköterskans 

ska använda sig av vetenskap och beprövad erfarenhet för att kunna tillgodo se patientens 

behov. Ett reflekterande förhållningssätt ska genomsyra vårdrelation och då blir den 

professionell (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Vårdrelationen ses som en mänsklig relation där patienten ses som en helhet utifrån kropp 

och själ och ande detta innebär att man både påverkas fysisk och psykisk. Detta innebär att 

man bekräftar patienten med beröring, ögonkontakt eller ett leende (Wiklund 2003). 

 Vårdrelationen beskrivs i en avhandling av Berg (2006) som en grundläggande 

förutsättning för en god vård och den uppstår när både personal och patient i samverkan har 

kapacitet att skapa en sådan relation. Vårdpersonal måste ha förmåga till relationsskapande 

och inneha mycket kunskap om relationens betydelse för att kunna skapa en vårdande 

relation. Att skapa en vårdande relation är en process där man lär känna patienten och tar 

hänsyn till hans eller hennes erfarenheter och livsvärld (a.a).  

 

6 Metod 

Det finns två huvudsakliga ståndpunkter kring forskning där kvalitativ metod är övervägande 

induktiv, och kvantitativ deduktiv. Genom induktion utformar man hypoteser och teorier av 

det material man har analyserat, vid deduktion ligger tyngdpunkten på begreppsplanet där 

fastställda begrepp används vid analysen dvs. hypotesprövande (Backman 2008). 

 Valet att kombinera studier med kvantitativ och kvalitativ metod var lämpligt för att uppnå 

syftet med litteraturstudien. Denna kombination kan ge både bredd och djup åt det problem 

som undersöks (Creswell & Plano Clark 2007). 

 

6.1 Mixed methodes 

Vald metod är en litteraturstudie med mixed methodes, där vetenskapliga artiklar granskats.  

 Mixed methodes, där kvantitativa och kvalitativa metoder kombineras, de erkänns alltmer 

som värdefulla, eftersom de kan stödja sig på metodens respektive styrkor. Användningen 



 
 

12 (32) 
 

 

av kvantitativa och kvalitativa metoder i en studie kan uppnå olika mål, bekräfta fynd, 

generera mer fullständiga data och med hjälp av resultat från en metod öka insikten och 

kunskapen med den kompletterande metoden. Den kvalitativa och kvantitativa studien kan 

utföras samtidigt eller efter varandra och tyngdpunkten kan läggas antingen på ena eller andra 

vetenskapen eller lika stor vikt ges till båda (Morgan, 1998; Creswell & Plano Clark 2007). 

Mixed methods är både en metodologi och en metod, som metod koncentrerar den sig på 

insamling, analys och blandning av kvalitativa och kvantitativa resultat. Metodologin är de 

filosofiska utgångspunkter som en studie bygger på. Kombination av metoder skapar en bättre 

förståelse för ett forskningsproblem, jämfört med vad varje ansats kulle göra enskilt (Creswell 

& Plano Clark 2007; Kettles, Cerswell & Zhang, 2011). Pragmatisk ansats är ett lämpligt 

paradigm som utgångspunkt för mixed method. Den pragmatiska ansatsen stöder forskning 

som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder och leder till att fokus blir metodologi 

istället för metafysik (Creswell & Plano Clark 2007; Morgan, 2007). 

 

6.2 Urval 

För att få fram relevant litteratur i form av vetenskapliga artiklar används sökdatabaserna 

CINAHL och PubMed, men även att gå igenom artiklarnas referenslistor.  

Sökorden: Psychiatric, Schizophrenia, exercise, Physical activity  

Se kombinationen av sökorden i bilaga 1.  

 Artiklarnas inklusionskriterier var att de skulle besvara syftet att de skulle handla om 

fysisk aktivitet i någon form och enbart det. Vilket innebar att författaren fick exkludera 

artiklar där kosthållningen var en del av studien vilket har inneburit en hård gallring av 

artiklarna då de har visat sig att fysisk aktivitet och kost har varit en vanlig kombination i 

studierna. Författaren har en 10 års begränsning på artiklarna då fysisk aktivitet och träning 

känns som något som ändrats men framförallt att psykiatrins synsätt kring fysisk aktivitet har 

uppmärksamts på senare tid. 

 

6.3 Analys   

Den första analysen inleddes med att artiklarna lästes igenom för att få en helhetsbild och en 

förståelse för innehållet, samt för att kunna identifiera likheter och skillnader (Friberg, 2006). 

Den första delen av syftet, att undersöka vilka metoder som använts för utvärdering, 

analyserades endast genom identifiering av forskningsdesign, olika datainsamlingsmetoder 
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samt informationskällor. En kvalitativ innehållsanalys för att beskriva det faktiska innehållet i 

artiklarna genomfördes på resultatdelarna, för att finna svar på syftet, d v s vilka resultat 

studien gett. De textenheter och stycken som ansågs kunna besvara syftet, så kallade 

analysenheter, valdes ut. Inom dessa analysenheter söktes meningsbärande enheter, vilka 

kondenserades för att få ett hanterbart och kärnfullt material. Kondensering innebär 

eliminering av onödig text i meningen utan att textenhetens kärna går förlorad (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att säkerställa att innehållet i de kondenserade texterna motsvarade 

innehållet i originaltexten gjordes jämförelser mellan kondenserade meningsbärande enheter 

och originaltexten under hela processen. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades 

och koder med liknande innebörd fogades sedan samman till kategorier. Vid 

resultatframställningen kontrollerades att alla koder inom varje kategori var inräknad i texten 

(a.a). 

Artiklarna läses och bearbetas och sammanställs i en artikelmatris för att klargöra 

artiklarnas syfte, metod och resultat, se bilaga 1. 

 

7 Resultat  

Fyra teman växte fram och ger en klar bild av resultatet från de nio artiklar som har 

analyserats utifrån metoden, dessa teman framställs tillsammans med tillhörande 

subkategorier sammantaget tolv stycken. De teman som utkristalliserat sig var: Träning, 

hantering av känslor, livskvalitet och känslan av att vara i ett sammanhang.         

  

7.1 Träning  

7.1.1 Individanpassad träning   

I studien Wynaden, Barr, Omari, & Fulton(2012) om hur individuella träningsprogram har 

påverkat deltagarna personligen. Majoriteten av svaren på denna fråga var positiva: 43st 

(40,6%) patienter tyckte att programmet var roligt, 28st (26,4%) att det var nyttigt och 23st 

(21,7%) att det fick dem att må bättre. 12st av patienterna gav negativa svar (11,3%). Dessa 

tyckte att programmet var för hårt (4), för enkelt (4), inte användbart (2), tråkigt (1), gjorde att 

de kände sig sämre (1).  

 Fogarty & Happell genomförde (2005) en studie där man hade individuella 

träningsprogram, utvecklade av två träningsfysiologer, för varje deltagare. Efter 
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träningsprogrammet, vilket pågick under tre månader beskriver alla deltagarna avsevärd 

förbättring i sin fysiska kapacitet och kondition. Träning har inte bara inneburit att deltagarna 

mår bättre fysiskt utan också skapat fördelar för andra aspekter i deras liv. En deltagare menar 

att nu jag kan utföra saker bättre, under de senaste tre månaderna som jag tränat och jag blir  

ständigt bättre. Jag har nått stadiet nu där jag kan i princip komma upp på ett löpband själv, gå 

eller använda allmänna transportmedel förut kunde jag inte göra det. För en annan hade 

träningen inte bara gett motivation att fortsätta med träningen, utan också övervägt att göra 

andra förändringar i sitt liv såsom att gå tillbaka till skolan eller söka arbete (a.a). 

 

7.1.2 Kondition/ Kroppskontroll 

I en studie där testgruppen gick på rullband 30 minuter 3 gånger i veckan under 16 veckors tid 

gick 156 meter (10 % ökning) längre utifrån utgångsvärdet. Kontrollgruppen hade bara 

ökning på 52 meter (Beebe et al, 2005). I en studie av Fogarty & Happell (2005) beskrev 

deltagarna förbättringar som att kunna gå längre sträckor än vad som tidigare varit möjligt. 

Här var träningsprogrammen individuellt anpassade (a.a). I annan studie mättes konditionen 

utifrån ett så kallat Hr test, där hjärtfrekvens återhämtning och vilopuls användes för att 

förevisa deltagarnas aeroba kapacitet efter 5 minuter på ett gångband. Deltagarna hade tränat 

mellan 8-12 veckor med olika ledda gruppaktiviteter inriktade på konditionsträning. De 

visade sig en statistiskt signifikant förbättring i Hr testet och på det systoliska blodtrycket 

(Tetlie, Heimsnes & Almvik, 2009). Dodd et al (2011) visar i sin studie att 

syreupptagningsförmågan (ml/kg/min) hade förbättras från 36.5 (9.1) till 40.5 (8.8).  

 En annan aspekt på konditionsträningen tar Tan et al (2005) upp i sin studie på äldre 

psykiskt funktionshindrade. De visade sig att med ett enkelt träningsprogram på tjugo 

minuters promenad tre gånger i veckan, fick deltagaren bättre balans samt lättare att stå och 

gå, vilket författarna menar är en förutsättning för det dagliga livet. Man såg även en skillnad 

på kroppsfunktionerna t.ex. kontroll av urinblåsa (a.a).  

 

7.1.3 Vikt och Body Mass Index (BMI) 

I Beebe et al.(2005) fick deltagarna ägna sig åt en promenad på 30 minuter tre gånger i 

veckan. Deltagarna förbättrade/ då sitt BMI med i genomsnitt 1,3 %, i motsats till 

kontrollgruppen som hade en genomsnittlig minskning av BMI på 0,14 % . I en liknande 

studie av Dodd et al (2011), med samma konditionsträning fast under en längre tid visar 
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resultatet en 2,2 % minskning av BMI. Deltagarna hade en 2,4 % minskning i kroppsvikt, det 

vill säga en genomsnittlig vikt reduktion på 1,8 kg (a.a). Deltagarna i Fogarty & Happell 

(2005) studie, där man inte mätte vikt utan hade intervjuer av fokusgrupper kring fysisk 

aktivitet, beskrev en del av informanterna att de hade märkt av en viktminskning. 

 Beebe et al (2005) visar att kroppsfettssammansättningen tydligt förbättrats med 3.7% 

gentemot kontrollgruppen som hade en försumbar förbättring på 0.02%. 

 

7.2 Hantering av känslor    

7.2.1 Färdigheter  

Nya färdigheter, särskilt kring hantering av frustration och aggression, var resultat som 

patienter uttryckte och värdesatte. ”Träning får mig att rensa mitt sinne” uttryckte en av 

deltagarna (Wynaden, et al, 2011). I Tetlie et al.(2009) studie beskriver en patient att ”när jag 

tränar kan jag slappna av mer helt enkelt och jag får mindre lust till slagsmål dels för att jag 

inte har så tråkigt”. 

 

7.2.2 Stresshantering  

Patienterna beskrev att träningsprogrammen hjälpte dem att hantera sin stress nivåer och 

hjälpte dem att varva ner och slappna av. Stress hanteringen var den näst viktigaste orsaken 

till varför man tränade (Wynaden, et al, 2011). I två andra liknade studier i slutenvårdsmiljö 

från Norge uppvisas liknande resultat, där träningen hjälpte patienterna att stressa ner, slappna 

av, hantera ångest och minska aggression (Tetlie, Eik-Nes, Palmstierna, Callaghan, & 

Nottestad, 2008, Tetlie et al, 2009).   

 I en studie av Soundy, Faulkner, & Taylor (2007) där personer med psykisk 

funktionsnedsättning intervjuats kring fysisk aktivitet beskriver en informant att träning 

hjälper honom att varva ner. ”Är jag irriterad eller arg så måste jag gå till gymmet för att jag 

mår bättre när jag kommer dit och genomför ett träningspass”, en annan uttryckte att ”när 

jag tränar, slappnar jag av och kan kontrollera min stress och frustration” (a.a). 

 

7.2.3 Vårdmiljön   

I ett antal studier tar deltagarna själva upp att de har märkt att miljön på avdelningen är 

lugnare och känns säkrare när man har regelbunden träning pga. att man känner sig lugn och 

den inre oron har minskat, vidare tycker patienten att man får en annan relation till personalen 
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som tränar med en och det resulterar en sund vårdrelation som avspeglar sig på ett positivt sätt 

på avdelningens miljö (Tetlie, et al., 2008; Tetlie, et al., 2009; Wynaden, et al., 2011 ). 

  

7.3  Livskvalitet   

Genom träning för personer med psykisk funktionsnedsättning har man sett en 

förbättrad livskvalitet och det i sin tur ökar den enskildes förmåga att klara av och hantera 

sin sjukdom (Acil, Dogan, & Dogan, 2008; Soundy, et al., 2007). 

 

7.3.1 Hälsa  

I studien av Acil et al. (2008), där man använt sig av att mäta resultatet i poängform visades 

en uppenbar minskning av sjukdomskänsla hos patienter som tränade gentemot en 

kontrollgrupp. Det faktum att sjukdomskänslan var lägre berodde, på att man efter träningen 

blev mer alert och framåt, vilket resulterade i ökad förmåga att utrycka sig och att socialisera. 

I samma studie mätte man WHOQOL-BREF-TR (World Health Organization Quality of Life 

Scale-Turkish Version), vilken visade att deltagarna efter tio veckors träning hade signifikanta 

förbättringar på livskvalitet med hänseende på fysiska och mentala kategorier (a.a).  

 Fogarty & Happell (2005) beskrev en föryngrande effekt av träningen. En deltagare 

uttryckte att ”det här med träning hjälpt mig och jag känner att det har gett mig en andra 

chans”(a.a). 

 Soundy et al. (2007) studie visade att manifestationen av psykiska problem verkade 

representera en försämring av individens livsstil och livskvalitet för dem som tidigare var 

aktiva. Det hade en inverkan på deras förmåga att delta och njuta av aktiviteter. Dessa 

livsstilsförändringar har en negativ påverkan på individen och leder till isolering och 

utanförskap (a.a). 

 

7.3.2 Positiva symtom och negativa symtom 

I en studie av Acil et al. (2008) använde man sig av ett tio veckors träningsprogram med 40 

minuters träning 3 gånger i veckan. Aerob träning tillämpades första 2 veckorna 25 min/gång 

för att förhindra överträning av patienterna. Varje träningspass inleddes regelbundet med 10 

minuters stretch och fortsatte sedan med 25 minuter av aeroba övningar. Varje träningssession 

avslutades med 5 minuters avslappning. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan 

träningsgruppens resultat gentemot kontrollgruppens resultat. När man jämförde dessa såg 
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man minskade positiva symtom, när det gäller hallucination och inbillade föreställningar, på 

den totala poängen på Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) i 

kontrollgruppen hade man ingen förbättring på något område. På de negativa symtomen The 

Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) såg man signifikanta förbättringar 

på den totala poängen samt i fyra av fem undergrupper. I kontrollgruppen hade man 

genomsnittlig ökning av de negativa symtomen (a.a).  

 Även Beebe et al. (2005) visar en åtta punkters minskning på träningsgruppens 

genomsnittliga PANSS poäng, jämfört med en genomsnittlig ökning med fyra poäng i 

kontrollgruppen. Man menar att det är något att ha i beaktning att träning ger en tolv poängs 

skillnad mellan den genomsnittliga poängen för de två grupperna (a.a). 

 

7.4  Känslan av att vara i ett sammanhang. 

7.4.1 Gemenskap  

Flertalet deltagare uppgav att gemenskap och lagarbete var viktigt när man utförde 

träningsprogrammet. Vissa tyckte att även att han en träningspartner var viktig som kunde ge 

stöd och uppmuntran. Ett exempel när de tränade varje tisdag och några inte hade lust att 

träna så försökte alla andra i gruppen att sporra dem. Som en deltagare uttryckte det ”vi var 

ett team det var riktigt kul” (Fogarty & Happell 2005).  

I Tetlie, et al. (2009) studie underströk patienterna värdet av att göra något tillsammans och 

att ha något gemensamt. Flertalet patienter betonade detta och gjorde reflexioner som att ”det 

är positivt att träna med andra och motion är ett sätt att umgås för mig”. En patient som hade 

fått sjukpension nämnde betydelsen av att utöva något tillsammans med andra som var i hans 

situation. Han menade att människor med förtidspension får mentala hälsoproblem på grund 

av brist på arbete och bristfällande socialt umgänge. Han tyckte att göra något gemensamt var 

av största vikt (a.a). 

 

7.4.2 Ge mening  

Att träning ger en extra struktur och mening till vardagen den tid man är inlagd på sjukhus 

menar patienterna är viktigt. Man uttrycker att det ger något att se fram emot. Det som också 

värdesattes var att de fanns ett gym och ett träningsprogram att följa. Många tyckte att det 

kändes bättre att träna på eftermiddagen (Wynaden, et al., 2012).  
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En känsla av mening och motivation skildrade en informant i studien av Soundy et al. (2007) 

hon redogjorde för en låg nivå av promenader, trots att hon var angelägen om att gå ner i vikt, 

hon nämnde hur hon skämdes för sin vikt men bara att gå på en promenad hade ingen 

betydelse för henne. Men när hon fick motion på recept kände hon ett syfte och hennes 

intresse för träning väcktes vilket gjorde att hon började träna på ett lokalt gym (a.a). 

 

7.4.3 Vårdrelationen  

I Wynaden et al. (2012) studie reflekterade deltagarna över att det bildas nya relationer när 

man är i gymmet och samspelet med behandlaren kring olika träningsmoment uppskattades. 

Man uppskattade att man gjorde något tillsammans med personalen (a.a). I Tetlie et al.(2009) 

studie hade alla liknande åsikter och erfarenheter av värdet av ett gott terapeutisk förhållande 

för att uppnå ett framgångsrikt utfall av träningen.  

 I Dodd et al. (2011) studie visade man på olika strategier för personalen för att få så bra 

vårdrelation som möjligt. I detta innebär att ofta ge uppmuntran, att använda fasta 

instruktioner, att ge deltagarna en chans till paus när man är upprörd samt att variera 

träningspassen på olika sätt för de deltagare som blev lätt uttråkade och distraherade (a.a).  

 

7.4.4 Delaktighet  

I Wynaden et al. (2011)  studie uttryckte deltagarna att de var viktigt att man kunde följa sina 

egna resultat och framsteg. Detta hade positiv inverkan då patienterna upplevde inflytande i 

sin behandling, blev mer delaktiga i sin egen vård och kände en ökad kontroll över sin hälsa 

(a.a).  

 I Dodd et al. (2011) studie fullföljde alla åtta deltagare sin 24 veckors träning, av de åtta 

deltagarna deltog de i genomsnitt 35,0 ggr spridning: 32-37 eller 73 % av de 48 schemalagda 

passen detta visar på att inte finns något hinder för att implementera träning för personer med 

psykisk funktionsnedsättning (a.a).  

 

 

8 Metoddiskussion 

Syftet har besvarats i denna litteraturstudie då författaren anser sig fått en klar bild av vad 

fysisk aktivitet innebär för personer med psykisk funktionsnedsättning. Då de gjorts en hel del 



 
 

19 (32) 
 

 

forskning kring fysisk aktivitet det senaste decenniet ville författaren få ett kunskapsunderlag 

i detta ämne då författaren har upplevt att fysisk aktivitet har haft en god inverkan på 

tillfrisknandet på personer med psykisk funktionsnedsättning men att de inte har varit en 

naturlig del i behandlingen, utifrån detta valdes en litteraturstudie. Valet av mixed metod som 

ansats följ sig naturligt då studien ska belysa effekten av fysisk aktivitet för personer med 

psykisk funktionsnedsättning och att författaren har en tänkt sig att använda fysisk aktivitet i 

klinisk praxis. Mixed metod som ansats ger författaren en så bred kunskapsbas som möjligt 

om ämnet, då metoden lämpar sig att analysera både kvalitativa, kvantitativa samt artiklar 

med båda ansatser. Svårigheten i metoden var att man tvungen att analysera data utifrån de 

motpoler metoderna står för, de påverkade resultatet på ett sådant sätt att de blev väldigt 

koncentrerat när man sammanförde resultaten. Vilket författaren ser som en styrka i studien 

då den blir pragmatisk i sitt förhållningssätt och genuin mot syftet.  

 Scifferdecker & Reed (2009) ser en utmaning i en studie som använder sig av med mixed 

metod, dvs. hur ska de kvalitativa och kvantitativa resultaten integreras. Lyckas man med det 

ger det en mer komplex och nyanserad bild av de undersökta begreppen än vad varje metod 

enskilt hade kunnat bidra med (a.a).  

 

9 Diskussion 

9.1 Resultatdiskussionen  

Syftet var att beskriva effekten av fysisk aktivitet för personer med psykiskt 

funktionshindrade. De fyra teman som resultatet visade, ger en klar bild av vad fysisk aktivitet 

kan innebära för personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån dessa teman, träning, hantering av känslor, livskvalitet och känslan av att 

vara i ett sammanhang. Dessa teman som kommer att diskuteras utifrån den teoretiska 

referensramen under varje rubrik. 

        

9.1.1 Träning 

De vi alla vet är om man tränar så får man bättre fysiska förutsättningar för att klara vardagen 

samt ger bättre villkor för kroppen att inte drabbas av somatiska sjukdomar t.ex. hjärt-

kärlsjukdomar. Detta faktum gäller förstås även den psykiskt funktionshindrade i högsta grad 

då man har sett i studier att patienterna har en, osund livsstil, metabola riskfaktorer från 

antipsykotiska läkemedel samt en genetisk sårbarhet för att utveckla hjärt-kärlsjukdom 
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(Brown, Inskip, & Barraclough 2000; Hennekens, Hennekens, Hollar & Casey 2005).                            

  Med detta i åtanke och vad resultatet visar så inser man vikten av träning. I en studie som 

bekräftar att man kan träna personer med psykisk funktionsnedsättning och få ett gott resultat 

har gjorts i Norge. De patienter som ingick i denna studie var inneliggande patienter med 

diagnosen schizofreni, majoriteten av patienterna hade flera år av sjukhusvistelse och några 

beskrevs som behandlings resistenta. Trots svårighetsgraden av sin sjukdom, lyckades de att 

delta i hög intensiv träning och förbättra kondition inom en kort period. Denna effekt kan få 

viktiga konsekvenser för långtidsbehandling och förebygga hjärtkärlsjukdom (Heggelund, 

Nilsberg, Hoff, Morken & Helgerud, 2011) .                 

  I en studie av Chacón, Mora, Gervás-Río & Gilaberte (2011) kom man fram till att den 

fysiska hälsan och träning hos patienter med svår psykisk sjukdom bör ingå som ett 

verksamhetsområde för psykiatrin för att minska risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter 

med psykisk funktionsnedsättning. Det är avgörande med tanke på den särskilda utsatthet som 

dessa personer har till fysiska sjukdomar och det faktum att hjärtkärlsjukdom är den 

vanligaste dödsorsaken i patienter med svår psykisk sjukdom (a.a).  

 Trots att man ser behovet av träning så visade de sig i en studie av Callaghan (2004) att på 

det hela taget verkar träning vara en eftersatt behandling i psykiatrisk vård. Det finns lite eller 

inget omnämnande av att använda träning som ett standardiserat behandlingsalternativ, i de 

flesta som rapporter som publicerats av sakkunniga grupper inom psykisk hälsa. Men det 

finns, emellertid en ökad efterfrågan bland vårdpersonalen som förespråkar träning som ett 

terapeutiskt verktyg i behandlingen (a.a).  

 Vilka hinder finns för att införa träning och vad kan göras? I en studie av Ussher, Stanbury, 

Cheeseman & Faulkner (2007) med personer med ett psykiskt funktionshindrade kom man 

fram till att man var mindre aktiv, samt att deltagarna rapporterade mycket lite förtroende för 

sin förmåga att träna när man kände sig ledsen eller stressad, och ett bristande socialt stöd för 

att träna. Ungefär hälften av deltagarna tror på hälsofördelarna med motion och vill kunna 

njuta av motion och har en önskan av att vara mer aktiv. Promenader var den mest populära 

aktiviteten, och trötthet och sjukdom var de vanligaste hindren till aktivitet. Lika många 

föredrog individuellt som gruppaktiviteter. En majoritet var överens om att de skulle träna 

mer om de talade med en tränings instruktör eller att läkaren påpekade vikten av träning. 

Fysisk aktivitet s interventioner för den psykiskfunktionshindrade måste överbrygga klyftan 

mellan den höga ambitionen gentemot det faktiska tränandet (a.a).        
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 Vad kan sjuksköterskan göra? Callaghan (2004) menar förutom att bara hänvisa patienter 

till att utöva träningsprogram, sjuksköterskan kan använda sig av träning i sitt vardagliga 

arbete med patienterna. En bra start skulle vara att göra livsstil bedömningar där träning eller 

fysisk aktivitet ingår. Träning ska vara en del av de strukturerade insatserna samt patienterna 

ska följas upp och att sjuksköterskan motiverar patienten att utöva träning genom att gör den 

lättillgänglig och att klargöra nyttan med att träna. Studien tar upp exempel på träning som 

t.ex. en rask daglig promenad, simning, fotboll eller racket sport, man vill vissa på att de finns 

många former av träning som är rolig och det är sjuksköterskans uppgift att införliva dem i 

det dagliga livet för patienten, detta lindrar den tristess och som patienter ofta kan uppleva på 

psykiatriska avdelningar (a.a).               

 D'Silva (2002) ger en intressant vinkling av hur vi kan tänka kring olika former av träning 

och hur vi kan förbättra den psykiska hälsan och vilken tränig som passar mot olika 

känslotillstånd. Studien rekommenderar kampsport mot depression, styrketräning, löpning för 

att förbättra självförtroendet, boxning eller tennis för att hantera ilska eller frustration. 

Lagsporter är indicerat för ensamhet eller träning av sociala färdigheter, vandring i brist på 

andlighet, simning eller yoga för ångest och dans för likgiltighet eller kreativa blockeringar 

(a.a).                 

 Detta anser författaren intressant och det väcker tankar kring att man ska inte bara säga ut 

och träna utan man som sjuksköterska tänka till kring syftet med träningen och se individen 

och vad de kan ge patienten i utbyte. Det ligger ett stort ansvar för vårdpersonalen att 

motivera och hitta lösningar för personer med psykisk funktionsnedsättning att börja träna. 

Här tycker författaren att vårdrelationen har en nyckelroll att locka fram lusten till något som 

kan hjälpa patienten här krävs både fantasi och kunnande, författaren anser om man har 

kunskap om något blir det lättare att motivera patienten till ett sundare liv.       

 Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan påverkas ömsesidigt av varandra 

vilket kan möjliggöra hälsa. Relationen bygger på ett samspel som bidrar till en relation som 

är grunden för vårdandet. Det vårdande förhållningssättet har som mål att åstadkom 

förutsättningar för patienten att utvecklas och möjliggöra upplevelse av hälsa (Eriksson 

1994b; Watson 2002).  
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9.1.2 Hantering av känslor 

Att kunna få utlopp för sina känslor beskrivs i resultatet som en viktig del för patienterna de 

beskriver i ordalg, som att man blir lugnare vilket in sin tur speglar av sig i humöret samt att 

de blir en tryggare vårdande miljö.  

 Faulkner & Biddle (2002) kommer fram till liknade resultat som beskrivs i denna studies 

resultat kring hantering av känslor. Den distraktion som man fick av fysisk aktivitet hade en 

stor inverkan på att lindra tristess och var den mest framstående fördelen tyckte patienten. 

Man uppskattade att byta fokus, en annan miljö och ge struktur gav lindring. För många av 

deltagarna, visade det sig att i ett senare skede ha positiv effekt på humöret såsom frustration, 

aggression, ilska, ångest, stress och spänningar minskade. Den vårdande miljön tas även upp 

av patienter och personal, patienterna menar att man får hantera eller får utlopp för sina 

känslor i tränings lokalen, det ger i sin tur en tryggare och lugnare miljö de bekräftar även 

personalen. En annan aspekt som påverkar stämningen positivt på avdelningen, är att när man 

tränar tillsammans med personalen får man en djupare vårdande relation med personalen. En 

personal beskrev det, om inte patienterna får träna blir några som tigrar i burar (a.a).  

 Författaren ser hantering av känslor som stor del av sjuksköterskans uppgift, att ge de rätta 

verktygen för patienten att hantera sina känslor och kunna läsa av patienten när det dags att 

sätta in omvårdnadsåtgärder kring stress, frustration, apati och aggression. 

 Detta ställer krav på att vårdrelationen fungerar de är bland de mest betydelsefulla i 

psykiatriska omvårdnaden att etablera en bra vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 

menar Berg & Hallberg (2000). Den vårdande relationen måste bygga på ömsesidig respekt 

och tillit. Att sjuksköterskan ser patienten som en unik individ och sätter sig in i patientens 

livsvärld är en viktig del för en välfungerande relation. I den psykiatriska omvårdnaden kan 

vårdrelationen innebära att hjälpa patienten att: hantera känslor, hitta patientens 

copingstrategier, hantera balansen mellan aktivitet och vila (a.a). 

 

9.1.3  Livskvalitet  

Fysisk aktivitet i korrelation till livskvalitet beskrivs i resultatet som avsaknad av 

sjukdomskänsla samt den enskildes förmåga att klara av och hantera sin sjukdom.  

 I en studie där man intresserade sig för livskvaliteten och vilka faktorer som kunde 

påverkade detta gjordes av Borge, Martinsen, Ruud, Watne, Friis (1999) som undersökte 

patienter med långvarig psykisk funktionsnedsättning. De faktorer som framkom var graden 
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av ensamhet, förhållande till grannar och omgivning samt om de deltog i meningsfulla 

aktiviteter dagtid. För många av dessa patienter är det orealistiskt att kunna få ett vanligt 

arbete. Fysisk aktivitet under dagtid kan då vara ett meningsfullt alternativ som kan bidra till 

en ökad livskvalitet (a.a).                    

 I bakgrunden tar författaren upp problemet med övervikten hos psykisk funktionshindrade 

och dess följder men det författaren tar upp om BMI och vikt. I resultat är det bara siffror hur 

mycket man minskar och inte vad det innebär för individen.           

 Man vet att det finns ett samband mellan livskvalitet och fetma de konstateras i en studie 

av Löndahl (2007) den visar att livskvaliteten är låg om man som kvinna har ett BMI som 

överskrider 30 medans män har samma låga livskvalitet vid ett BMI på 40.       

 I en studie där man hade promenad som behandlingsform och undersökte korrelationen 

mellan just livskvalitet och BMI för personer med schizofreni har gjorts av Martín-Sierra et al 

(2011) resultatet visade att promenad kapacitet var starkt relaterade till BMI och livskvalitet 

samt att fysisk aktivitet var positivt relaterade till promenader. Detta resultat bekräftas även 

studie gjord av Skrinar, Huxley, Hutchinson, Menninger, Glew (2005) deltagarna i studien 

inriktade sig på att gå ner i vikt och de upplevde betydande positiva förändringar i egenmakt 

och upplevd hälsa. Det var också positiva trender i riktning gentemot livskvalitet (a.a).  

 De som mer utrycks i studier är att kunna hantera de positiva och negativa symtomen och 

en del av det är den fysisk aktivitet som både ger struktur, mer energi samt lindring för 

stunden när man är fysisk aktiv påverkar främst den positiva symtomen (Callaghan 2004; 

Vancampfort, et al. 2012). 

 I studier där syftet var att undersökta hur fysisk aktivitet påverkar negativa och positiva 

sjukdomssymtomen hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Man beskriver att under 

dagar med ökad aktivitet var patienterna mindre irriterade, deprimerade, inåt vända och 

spända samt visade mer socialt intresse och större social kompetens. Även större 

självförtroende rapporterades (Chamove, 1986; Faulkner & Sparks, 1999).    

  Det bakgrunden visar att personer med psykisk funktionsnedsättning Erdner (2006) att de 

har tankar och funderingar som kretsar kring självbild och identitet.        

 Författaren menar att kan vi få personer med psykisk funktionsnedsättning att gå ner i vikt 

så kommer mycket annat att lösa sig kring självbild, självkänsla, ork, lust och de somatiska 

vinningarna faller på plats. Vårdrelationen ser författaren återigen som viktig att kunna ta upp 

känslig ämnen som fetma, självförtroende och i vissa fall ensamhet.         
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 Travelbee (1972) beskriver sjuksköterskans uppgift i vårdrelationen att på ett målmedvetet, 

insiktsfullt och omsorgsfullt sätt hjälp fram förändring från ohälsa t ex sjukdom och lidande 

och sträva mot att försöka upprätthålla hälsa. För att kunna hjälpa patienten till förändring 

behöver sjuksköterskan inte bara ha teoretisk kunskap utan även kunna omsätta det i 

praktiken (a.a).  

 

9.1.4  Känslan av att vara i ett sammanhang 

Resultatet som kommit fram under denna rubrik är där studierna inte sökt efter specifika 

resultat utan där man har frågat vad fysisks aktivitet inneburit för individen. När man 

sammanställt de olika resultaten ser man att den sociala biten kring fysisk aktivitet är en 

viktig del för många och att göra något tillsammans, det i sig är en anledning för att ta sig tid 

att träna. Vidare såg man att det ger mening och struktur till vardagen till den tid man är 

inlagd på en avdelning. Vårdrelationen stärks när man gör något tillsammans det tar både 

patienter och personal upp när man undersökt fysisk aktivitet .           

 Faulkner & Biddle (2002) studie menar att fysisk aktivitet är fördelaktigt i termer av social 

interaktion med andra patienter, men särskilt när det gäller att förbättra relationen med 

personalen.  

 Holley (2011) menar att delta i träning och fysisk aktiviteter kan inte bara leda till 

symtomatisk återhämtning men kan också göra det möjligt för personer med schizofreni att få 

en starkare känsla av kontroll över sin behandling medan också ge dem en chans att umgås 

med andra. Dessa anses som grundläggande aspekter för vårdspersonal att tänka på när 

tillhandahålla tjänster för personer med schizofreni. Dessa viktiga överförbara färdigheter kan 

möjliggöra personer med schizofreni att göra en mer framgångsrik övergång tillbaka till 

samhället och som följd av detta kan minska i tid, kostnader för behandling av schizofreni 

(a.a).               

 Roberts & Bailey (2011) ser i sin studie att man ska träna i grupp samt att personal 

medverkar och leder den fysiska aktiviteten. Viktiga faktorer som att uppmuntra patienten i 

sunda levnadsvanor ska ingå i verksamheten. Dessa interventioner görs effektivas i grupp, för 

att kvalitetssäkra omvårdnaden ska personal ha utbildning och en positiv uppmuntrade 

inställning till intervention och dess betydelse för hälsan. De är sjukvårdspersonalen som 

måste möjliggöra fysisk aktivitet och genomföra åtgärder för att minimera barriärer. Flexibelt 

ska genomsyra arbetet med patienterna sjukdom och behandling såsom att erbjuda träning på 
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eftermiddagen för de individer som upplever sedering efter att ha tagit sin medicin. Av den 

personal som bedriver träning ska de i mesta möjlig mån själva vara en god förebild för en 

sund livsstil, för att motivera patienten samt förbättrar den terapeutisk relation (a.a).

 Delaktighet och medverkan bland personer med psykisk funktionsnedsättning tas upp i 

resultatet och visar att ungefär tvåtredjedelar är villig att försöka träna för att göra något åt sin 

situation. 

  I en studie av Melamed & Stein-Reisner (2008) på överviktiga personer med psykisk 

funktionsnedsättning samtyckte 66 % att delta i studien, de bekräftar att personer med 

ihållande psykisk funktionsnedsättning är aktivt intresserade av att gå ner i vikt och vara 

delaktig i sin vård (a.a).  

 I resultatet kring tränings tillfället med personalen upplevde patienten att man fick en 

annan relation till personalen och de menade att de stärkte vårdrelationen. 

 Författarens egna tankar kring vårdrelationen är att den är grunden till att kunna motivera 

personer med psykisk funktionsnedsättning att börja med någon slags fysisk aktivitet .   

 

10 Slutsats  

Att komma ifrån tänket att den med en psykisk funktionsnedsättning inte klarar av eller inte 

vill, studierna visar att de kan ta till sig träning som vilka andra som helst. Det är vi inom 

vården som måste hitta verktygen till att få personer med psykisk funktionsnedsättning att 

hitta gnistan och lusten till att göra en förändring.   

 Författaren tycker att man kan sluta diskutera och undersöka hit och dit om fysikaktivitet är 

bra eller dåligt och igen kan påstå att träning generellt är dåligt för människan och i synnerhet 

för personer som har lättare att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdomar, apati, inre stress, 

ensamhet och ostrukturerad vardag.  

 Författaren anser vidare att forskningen ska koncentrera sig på hur, var och när man kan 

implementera fysisk aktivitet och vad som ska ingå i den.  

 Fysisk aktivitet skall vara ett självklart komplement till den traditionella behandlingen och, 

den ska vara lika självklar som medicin. Fysisk aktivitet ska vara en omvårdnadsåtgärd och 

att ansvaret ska ligga på sjuksköterskan och inte läkaren då man kan tillskriva viktuppgång 

samt de förstärkta negativa symtomen en del av medicin biverkan.  
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 Det som överraskade författaren var den positiva påverkan fysisk aktivitet hade på 

vårdmiljön och relationen till behandlaren inne på slutenvårds avdelning detta styrker att man 

reda i ett tidigt skede har positiva effekter av fysisk aktivitet .  

 Med studien hoppas författaren ha den kunskap som krävs för att kunna implementera 

träning i slutenvård samt följa upp den och utvärdera den i öppenvården.                      
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Schizophrenia and 

exercise 

101st 2 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Schizophrenia and 

physical activity 

64st 0 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Schizophrenia and 

exercise and 

physical activity 

21st 1 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Psychiatric and 

exercise 

274st 3 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Psychiatric and 

physical activity 

188st 1 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Psychiatric and 

exercise and 
physical activity  

53st 0 

Pubmed Schizophrenia and 

exercise 

63st 0 

Pubmed Schizophrenia and 

physical activity 

296st 2 

Pubmed Schizophrenia and 

exercise and 

physical activity 

32st 0 

Pubmed Psychiatric and 

exercise 

468st 0 

Pubmed Psychiatric and 

physical activity 

1054st 0 

Pubmed Psychiatric and 

exercise and 

physical activity 

272st 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Acil, A.A,    

Dogan, S & 

Dogan;O 

 

 

 

 

 

 

The effects of  

physical 

exercises to 

mental state 

and 

quality of life 

in patients 

with 
schizophrenia 

2008,  

Turkiet  

 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing,  

Undersöka effekten 

av 10 

veckors träning 

gentemot mentala 

hälsa och 

livskvalitet  

I studien 

ingick 30 patienter både 

inneliggande och öppenvårds 

patienter schizofreni som 

tilldelades slumpmässigt in 

i tränings (n = 15) gruppen 

och kontroll (n = 15) gruppen, 

studien var frivillig. Det fanns 
inga skillnader såsom ålder, 

kön, sjukdom, 

läkemedelsanvändning mellan 

de båda grupperna. 

 

Data samlades samlas in med 

hjälp 

av Brief Symptom Inventory, 

skalan för bedömning 

av positiva Symtom, samt 

bedömning av negativa 
symtom före och efter 

genomfört tränings program 

i båda grupperna. 

 

Analys Chi-test, Wilcoxon. 

I studien hade träning 

en märkbar positiv 

effekt på både positiva 

symtom och negativa 

symptom av de 

patienter som 

genomfört den fysiska 

träningen samt även 
visad effekt på 

livskvaliteten. 

Beebe, L.H  

Tian, L 

Morris, N 
Goodwin, A 

Swant 

Allen, S 
Kuldau, J 

Effects of 

exercise on 

mental and 

physical 

health 

parameters of 

persons with 

schizophrenia 
 

2005 

USA  

Issues in 

Mental 

Health 

Nursing 

Att studera hur ett 

16-veckors 

gång program med 

sex minuters  

gångavstånd 

påverkade  

BMI, kroppsfetts 

procent och  
psykiatriska 

symptom mättes. 

36 potentiella deltagare 

identifierade från de inskrivna 

i öppenvården. Av det antalet, 

uppfyllde 26 

inklusionskriterierna12 

gick med på att delta. Dessa 

12 delades upp i 

en kontrollgrupp (n = 6) och 
en träningsgrupp (n= 6) Två 

personer som gick med på 

att delta och tilldelades till 

tränings gruppen deltog inte 

i några schemalagda 

träningspass och förlorades i 

studien och 

lämnar tio deltagare som 

fullföljde studien fyra 

i träningsgruppen och sex 

i kontrollgruppen. Det 
ingick 3 övnings sessioner per 

vecka som bestod 

av en 10 minuters 

uppvärmning samt gå på ett 

löpband.  

 

Datainsamlingen skedde 

under en 13-månadersperiod. 

Där resultatet spelades in på 

band. 

 

Analys: Wilcoxon 

Deltagaren i 

promenad 

gruppen hade 

betydande 

minskningar 

av kroppens fett (p = 

0,03) jämfört med 

kontrollgruppen. 
Deltagarna hade också 

bättre kondition, lägre 

BMI, och 

färre psykiska 

symtom jämfört med 

kontrollgruppen 

i slutet av 
programmet. 

Under studien, 

ökade deltagarna 

sin gångtid från 5 
minuter den första 

dagen till 30 minuter. 

 



 

2 

Dodd, K J,  

Duffy, S,. 

Stewart, J A, 

Impey, J & 

Taylor, N. 

A small 

group aerobic 

exercise 

programme 

that reduces 

body weight 

is 

feasible in 

adults with 

severe 

chronic 

schizophrenia 

2011, 

Australien 

Disability and 

Rehabilitation 

Ta reda på effekten 

av aerob träning för 

personer med 

schizofreni  

Sex män och två kvinnor med 

en medelvikt på 75,5 kg (SD 

9,3) och i åldern 33 och 62 år 

medelvärde: 45 år, 9 månader, 

SD: 10 

år, 1 månad) med diagnosen 

schizofreni deltog i 

programmet. 

 

Datainsamling: Man mätte 

reella såsom vikt, BMI, 

konditions test samt varje 
deltagare hade en loggbok där 

övningen där fysiologen 

noterade om övningarna 

genomfördes och intensiteten i 

övningarna vid varje session. 

 

Analys: Kommentarer 

kodades och teman 

utvecklades att beskriva frågor 

som berörde programmet. 

Systematiska förändringar 
mättes under tränings perioden 

(vecka 0 till vecka 5) 

utvärderades med parade t-

tester, i samband mellan 

åtgärder undersöktes med 

Pearson produkt ögonblick 

korrelationskoefficienter. 

Resultat under tränings 

perioden (vecka 5 till vecka 

28) utvärderades med parade 

t-tester. 

 

Samtliga deltagare 

visade positiva och 

negativa beteenden 

under träningspassen. 

Det fanns betydande 

minskningar i vikt 

(2,4 %) och body 

mass index (2,2 %) 

. 

Fogarty, M &  
Happell, B 
 

 

 

 

 

Exploring the 
benefits of an 

exercise 

program for 

people with 

schizophrenia 

2005, 
Australia, 

Issues in 

Mental 

Health 

Nursing 

Syftet med studien 
var att fastställa 

effekten av ett 

strukturerat 

träningsprogram på 

det fysiska och 

psykiska 

välbefinnandet av 

personer med en 

långsiktig diagnos 

av schizofreni eller 

psykos. 

Sex manliga deltagare med 
schizofreni åldrarna 20-42 år 
två tränings fysiologer och 

fyra vårdpersonal  

 

Datainsamling intervju av 

fokusgrupper som spelades in 

och transkriberades. 

  

Analys av data, analyserades 

tematiskt av två forskare 

oberoende av varandra 

Följande huvudteman 
framkom genom 

analys av data 

processen: • Den 

individuella 

karaktären av 

programmet • Fysisk 

förbättring • 

Gruppdynamik • 

Framtids planer 

 

Soundy, A 
Faulkner, G 

Taylor, A 

Exploring 
variability 

and 

perceptions of 

lifestyle 

physical 

activity 

among 

individuals 

with severe 

and enduring 

mental health 

problems 

2007, U.K, 
Journal of 

Mental 

Health 

 

Att hitta 
gemensamma 

faktorer på fysisk 

aktivitet baserad på 

livsstil hos patienter 

med allvarliga och 

bestående 

psykossjukdomar.  

 

16 personer med allvarliga och 
bestående psykossjukdomar, 

tillhörande ett stöd center, 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer med fokus 

på tidigare och nuvarande 

beteende, bedömning, kunskap 

och attityder och källor till 

stöd att vara fysiskt aktiv. 

 

Datainsamling: 

Deltagarna fick fylla 

i en enkät om fysisk aktivitet, 

Resultatet ger en 
tydlig logisk grund för 

framtida insatser att 

fokusera på att öka 

promenader som 

beteende och att 

uppmuntra en 

befintlig fysisk 

aktivitet kan bli en 

enklare uppgift än att 

försöka initiera 

nya. Den ger 

flexibilitet, lägre 
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följt av en semistrukturerad 

intervju. 

För att besvara fysiska  

aktivitets enkäten krävdes det 

att deltagarna kunde 

identifiera sin upplevda nivå 

av fysisk aktivitet. 

 

Analys: Intervjuerna  

transkriberades och 

data undersöktes i en form av 

tematisk analys. 
Utifrån intervjumaterialet 

identifierades, kodades och 

organiserades teman. 

 

kostnad och enkel 

integration i sina 

dagliga planer att 

promenera kan vara 

särskilt lockande för 

personer med 

allvarliga bestående 

psykossjukdomar. 

 

Tan 

YS, Alina 

I, Chua 

SH, Lee 

SL, Kumari 

PM, Vasanthi 

V. 

The effects of 

exercise on 

the functional 

status of the 

elderly 

persons living 

in the long-

term care 
setting of a 

psychiatric 

hospital. 

 

2005, 

Singapore , 

Singapore 

nursing 

journal 

Att studera effekten 

av träning, för äldre 

långtids sjuka 

patienter på en 

avdelning inom 

psykiatrin 

107 patienter som var över 65 

år delade upp i två grupper de 

som deltog i träningsgruppen 

var 64st och resterande 43st 

var kontrollgrupp  

 

Datainsamling: Deltagarna 

fick fylla i ett frågeformulär 
som handlar om Eldery 

Mobilty Scale (EMS) samt 
Modefied Barthel Index. 

 
Analys: En inspelning gjordes 

efter träningsprogrammet och 

resultat jämfört med basdata. 

Dataanalys gjordes med hjälp 

av statistiska paket för social 

forskning version 11. 

 

Man såg att de fanns 

en signifikant skillnad 

mellan grupperna 

inom de två områdena 

som undersöktes.  

Tetlie, T Eik-

Nes, N  

Palmstierna, 

T Callaghan, 
P Nøttestad, J 

The Effect of 

Exercise on 

Psychological 

& Physical 
Health 

Outcomes 

 

2008 

Norge 

Journal of 

Psychosocial 
Nursing  

Studien utvärderar 

om träning när den 

erbjuds som en del 

av den rutinmässiga 
behandlingen, 

påverkar den 

psykiska och  

fysiska hälsan  hos 

patienter på en 

rättspsykiatrisk 

avdelning. 

De var 15 som deltog varav 

13st som fullföljde studien 3 

kvinnor och 10 män. 

 
Datainsamling: data samlades 

in som reella mätvärden som 

vikt, BMI och blodbild, samt 

den psykiska påverkan mättes 

med Sju symptom: ångest, 

irritabilitet, hallucinationer, 

fysiska spänningar, psykiska 

spänningar, känsla av 

välbefinnande, och känsla av 

säkerhet. Deltagarna 

rapporterade detta med hjälp 
av 

en visuell analog skala som 

sträcker sig från 0 

(symptomen är obefintlig) och 

7 (symptomen finns i en 

mycket hög grad). Fysiska 

hälsoutfall och fitness nivåer 

mättes före och efter varje 

träning. 

 

Efter fullbordat 

program var 

vilopuls och 

systolisktblodtryck 
betydligt förbättrat. 

Dessutom var 

patienters subjektiva 

känsla av 

välbefinnande och 

säkerhet  signifikant 

förbättrat. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chua%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chua%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumari%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vasanthi%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15651191
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Analys: Wilcoxons matchade 

par test användes för att 

utvärdera grupp skillnader. 
Den visuella analoga skalan 

användes för att mäta de 

psykologiska symptomen efter 

varje övning. 

Tetlie, T 

Heimsnes, M 

C Almvik, R  

Using 

Exercise to 

Treat Patients 

with Severe 

Mental Illness 

How and 

Why? 

2009  

Norge Journal 

of 

Psychosocial 

Nursing 

Studien undersökte 

patienternas 

erfarenheter och 

uppfattningar  av 

träningsprogram 

som ges i slutenvård 

Organisationen och 

utformningen  av 

träningsprogrammen 

diskuteras också 

Fem sjuksköterskor och 15 

patienter deltog i studien 

 

Datainsamlingen: Fokusgrupp 

och fem individuella 

semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes 

 

Analys: Tema analys används 

för att finna teman från 

materialet 
 

Resultaten visar ett 

framgångsrikt resultat 

kring träningsprogram 

för patienter med SMI 

(severe mental 

illness)i en 

slutenvårds miljö. Där 

terapeutiska relationer 

skapades,  mindre 

aggression, struktur i 

vardagen samt en 
känsla av gemenskap. 

Wynaden, D 

Barr, L 

Omari, O &   

Fulton, A 

Evaluation of 

service users’ 

experiences 

of 

participating 

in an exercise 

programme at 

the 

Western 

Australian 

State Forensic 
Mental 

Health 

Services 

2012, 

Australia, 

International 

Journal of 

Mental 

Health 

Nursing 

Utvärdering av ett 

hälso och tränings 

program som 

startade 2010 

56st patienter varav 9st 

kvinnor fullföljde 

frågeformuläret  

under den  6 månaders 

utvärderingsperiod, vilket ger 

en svarsfrekvens på 53 % 

 

Datainsamling:  Enkäter, 

frågeformulär hade 

utvecklades för att få 

synpunkter på programmet. 
 

Analys: Data från enkäter 

infördes i SPPS (version 18, 

Chicago, IL, USA) och 

analyseras med beskrivande 

statistik. Kvalitativa 

kommentarer var analyserade i 

större teman med hjälp av 

etablerade standarder av 

dataanalyser i kvalitativ 

forskning. 

Totalt sett 

rapporterade 

patienterna att 

programmet hjälpte 

dem att hantera sina 

psykiatriska symptom, 

samt att förbättra 

deras kondition, 

förtroende och 

självkänsla.  

 


