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Florence Nightingale: 
  

God helse er ikke bare 
å føle seg vel, men 

også å gjøre god bruk 
av alle de ressurser 

som en måtte ha 
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“Health is one of those abstract words, 
like love and beauty, that mean 
different things to different people. 
However, we can confidently say that 
health is, and has always been, a 
significant value in people’s lives.”  

 
   (Green& Tones, 2010, p 8). 
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God psykisk helse – fra hva til hvordan 

Å bidra til kunnskap om 

positiv psykisk helse,  

helsefremming  

og  

beskyttelse av god psykisk helse  
hos personer med psykisk sykdom 

 



God psykisk helse – fra hva til hvordan 

• Fokus på innenfra perspektivet  

– Levde erfaringer 

– Hvordan oppleves dette? 

• Studerer helseerfaringer fra: 

– daglig liv 

– sykehusinnleggelse 
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Metodologi  

• Inspirert av fortolkende fenomenologisk analyse 
(IPA by Smith, Flowers & Larkin, 2009) 

• Rådgivningsgruppe 

• Data innsamling: dybdeintervju med tilhørende 
temaguide, utviklet sammen med 
rådgivningsgruppa og veiledere  

• Intervjuene tas opp på lydbånd og transkriberes 

• Teksten gjennomgår flere analysetrinn  

• Analysen har både case- og cross-case fokus 

• NVivo 10, dataverktøy for behandling av tekst 
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Deltakere - inklusjonskriterier 

• Hensiktsmessig utvalg av 12 deltakere 

• Deltakerne (inklusjonskriterier):  
– Døgninnlagt minst 14 dager siste to år 

(diagnostisert med en psykisk lidelse) 

– Opplever selv å være i bedring 

– Opplever å ha fått hjelp fra psykisk helsevern i 
sin bedringsprosess 

– Snakker norsk 

• Rekruttert fra fire døgnseksjoner ved 
Klinikk for psykisk helse og rus, VV 
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Boorse helsedefinisjon (1977, s 542) 

“Health as freedom from disease is then 
statistical normality of function, i.e., the ability 

to perform all typical physiological functions 
with at least typical efficiency.”  

 

– I kroppen, på cellenivå 

– Funksjoner som har med overlevelse og reproduksjon 

– Helse = fravær av sykdom, altså fravær av statistiske avvik 
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Helseforståelse i mitt prosjekt 

• Helse forstås som noe positivt 
tilstede, ikke fravær av sykdom 

• Salutogen forståelse av helse 

– Salus = helse, genesis = opprinnelse 

• Aaron Antonovskys modell av helse 

• Corey Keyes’ modell av psykisk helse 

– Helse og sykdom er to forskjellige, 
men relaterte fenomener 
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Sense of Coherence 

Flourishing 

Learned hopefulness Learned resourcefulness 

Cultural capital Social capital 

Resilience 

Will to meaning Thriving Self-efficacy 

Empathy 
Coping 

Reasonableness 

Humour 

Inner strength 

Social and emotional intelligence 

Learned optimism 

Posttraumatic Personal Growth 

Attachment 

Locus of Control 

Hardiness 

Gratitude 
Quality of Life 

Connectedness 

Belonging 

Action competence 

Empowerment  Flow 
Wellbeing 

Self-transcendence 

Interdisciplinarity 

Ecological system theory 

SALUTOGENESIS 
Assets for health and well-being 

© Monica Eriksson 

Monica Eriksson, 2016 



Hva betyr salutogenese? 

• Saluto (latinske salus) - betyr velvære, helse, å være 
hel, i stand til å yte, synonymer er well-being, 
healthful, wholesome  

• Genese (gresk genesis) - betyr skapelse, tilblivelse, 
opprinnelse eller kilde 

• Salutogenese betyr altså: Helsens opprinnelse, 
kilde eller tilblivelse 
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Sykdom Helse 

Dikotomi 

 

Dårlig helse                God helse 

Dis-ease                Ease      A. Antonovsky 

Kontinuum 

Nina Helen Mjøsund 9. mai 2017 

(f.1923–d.1994) 

Aaron Antonovskys 
salutogene helsemodell 
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Antonovsky 1987: god helse som evne til å 
mestre påkjenninger. En sterk opplevelse av 

sammenheng fremmer en persons helse – evnen 
består av en tendens til å oppleve situasjoner 

som meningsfulle, forståelige, håndterbare 
(Fra Kristoffersen et al. Grunnleggende sykepleie) 

Helse i den salutogene modellen 



Antonovskys salutogene helsemodell 
• Livet gir utfordringer  

– som mestres ( helse) eller  
– skaper ”stress” ( uhelse) 

• Helseressurser er hjelpemidler for å mestre 
utfordringene 
 

• Hva kjennetegner livshendelsene som beveger oss mot 
helse: 
– Forståelighet 
– Håndterbarhet 
– Meningsfullhet 

• Gir en opplevelse av sammenheng (OAS) 

Generalized Resistant Resources 
Mestrings- /Helseressurser 

Sense of Coherence SOC 
Opplevelse av sammenheng OAS 
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Mestringsressurser og helse 

KULTUR, TRADISJONER, RITUALER 

IDENTITET 

KUNNSKAP OG 
ERFARING 

MESTRINGSSTRATEGIER 

KONTINUITET, OVERSIKT 
KONTROLL 

MATRIELLE VERDIER 

GENETIKK, 
BIOKJEMI 

VERDIER, RELIGION 

SOSIAL STØTTE 
VENNER OG FAMILIE 

OPPLEVELSE 

AV 

SAMMENHENG 

Eva Langeland (2006) 
Mestring av psykiske helseproblemer 

Salutogenese i teori og praksis 

UTDANNING 
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Inspirasjon fra Corey Keyes 
Professor, Emory University, Atlanta, USA 
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• Positive følelser: 

– glede og tilfredshet 

– interessert i livet 

• Positiv fungering: 

– psykologisk velvære (jeg og meg selv) 

• selvakseptasjon, selvstendighet, mestrer dagliglivet og sine 
omgivelser, personlig vekst, en mening med livet, autonomi 

– sosialt velvære (vi og oss) 

• positive relasjoner, kunne gi til andre, kunne få fra andre, ser 
muligheter i samfunnsutviklingen, et tillitsfullt forhold til 
andre, sosial tilhørighet (gruppe, nabolag)  

Psykisk helse er: 



Psykisk helse –  
kontinuum 

Flourishing (blomstre)  

 tilstedeværelse av god 
psykisk helse  

 

Languishing (visne, 

tiltaksløs, kraftløs, likeglad, 
likegyldig, vansmekte)   

 fravær av god psykisk helse 
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Corey Keyes 
Professor i sosiologi Emory Universitet, Atlanta, USA 

Foto: Inger-Lill Portaasen 



Psykisk helse og sykdom - relaterte, men 
uavhengige dimensjoner: 

Psykisk helse kontinuum: 

 Flourishing (blomstre)   tilstedeværelse av god psykisk helse  

 Languishing (visne, tiltaksløs, kraftløs, likeglad, likegyldig, vansmekte)   

  fravær av god psykisk helse 

Psykisk sykdom:  
– x antall diagnostiserbare psykiske sykdommer til fravær av psykisk lidelse 

En kan ha god psykisk helse selv med psykisk sykdom, og en kan ha dårlig 
psykisk helse uten psykisk lidelse 

Ved å hjelpe våre pasienter til å blomstre, øker vi altså både deres psykiske 
helse, og bedrer prognosen for tilfriskning av psykiske lidelser 

Corey Keyes - Psykisk helse 
Professor i sosiologi Emory University, Atlanta, USA 
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The Two Continua Model  
©2010 CLM Keyes and the Winnipeg Regional Health Authority 
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Forebygge sykdom – å unngå noe negativt 

Salutogenese 

Patogenese 

Fremme helse – å oppnå noe positivt 

Helsetjenesten – i helsens tjeneste 
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Florence vil sagt… vær opptatt av: 

• Ventilasjon og 
oppvarming 

• Sunne og friske hus 

• Daglige rutiner 

• Seng og sengeklær 

• Variasjon 

• Inntak av mat 

• Hva slags mat 

 

• Lys 

• Støy 

• Rene rom og rene 
vegger 

• Personlig renslighet 

• Når andre er opptatt av 
egne erfaringer og 
stadig gir råd 

• Observasjon av syke 
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Florence Nightingale 

Sykepleie bør understøtte den 
gjenoppbyggende prosessen. Ved å lindre 
eller ta bort plager som ikke skyldes selve 
sykdommen, først da vet vi hvilke plager 

som skyldes sykdommen. Dette er 
nødvendig for å legge til rette for at naturen 
kan ta seg av sykdommen, slik at personen 

kan bli frisk eller komme seg raskere. 
Notes on Nursing – what it is and what it is not by Florence Nightingale, 1860, 1960 
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Hvordan oppleves 
psykisk helse? 
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I’m down 

I’m fine 

I’m good 

Mental health as perceived by person with mental disorders 

©Mjøsund, 2015 
(Mjøsund, Eriksson, Norheim, Keyes, 
Espnes & Vinje, 2015) 



Hvordan uttrykkes dårlig psykisk helse? 
Psykisk uhelse 

Fordi jeg ikke 
er helt bra 

Blir dratt ned i søla  
Å ligge på gulvet 
Å være i kjelleren 

Hvordan uttrykkes god psykisk helse? 
Psykisk helse 

Å ha det 
ålreit  

Å være 
fornøyd 

Å føle at … 
jeg lever 

En tilfredshet 
som på en 

måte brer seg 

At jeg er 
glad for å 

leve liksom  

Å ha det bra 

Å ha det 
godt 

Å være i 
fin form 

Å ikke ha 
det bra 

Å være 
likeglad 

Å være i 
dårlig form  

28 
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Personer med alvorlige 
psykiske sykdommer har 
15-20 år kortere levetid 

enn andre 

De har så mye å stå i, de som blir 
innlagt hos oss. De er jo i en akutt 

krise... Og de har jo en alvorlig 
lidelse. Kan man virkelig kreve at de 

skal bli mer fysisk aktive i tillegg? 
Eller slutte å røyke? Eller drikke 

mindre? 

Er det et sykepleieanliggende? 

Gro Rugseth – NIH-bloggen: 
Drit i å trene da vel!  

Anne Høye, UiT/UNN 



Bevegelse og fysisk aktivitet 

• Anbefaling: 2.5t/uke moderat intensiv aktivitet  

• Uavhengig av aktivitetsnivå, er utstrakt sitting 
risikofaktor for diabetes 2, hjerte-kar lidelser, 
kreft og psykisk lidelser 

• Fysisk trening og bevegelse (ikke stillesitting) ser 
ut til å være to forskjellige aktiviteter, begge 
med innvirkning på helse og risiko for 
sykdommer 

• Sedat atferd (stillesitting) = hyppig situasjon! 
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Elin Ekblom-Bak 2016: The 
sedentary patient 

 



Slå et slag for bevegelsesglede! 

• Å sitte er ikke naturlig for menneske 

• Ta en bevegelsespause 

• Huslige aktiviteter gir bevegelse 

• Legg til rette for stå-møter 

• Gående terapitimer 
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Helsefremmende erfaringer fra 
døgninnleggelse  

Innlagt minst 14 dager siste 2 år 

 



Deltakerne beskriver følgende helsefremmende 
sykepleieaktiviteter:  

• Struktur og ledelse av hverdagsaktiviteter 

• Motivasjonsarbeid for deltakelse i aktiviteter 

• Lediggang er kilde til negative spiraler 

• Å ha fokus på det positive, håp og fremgang 

• Å få starthjelp for å komme i gang med 
aktiviteter 

• Å dele gode opplevelser, å glede seg til, å 
glede seg over, og å skap minner 
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Behandling og omsorg har en virkning 

• Relasjonene tillegges størst verdi 

• Helse fremmes og sykdom behandles i møtene 

– Relasjonene representerer ”vesenets” gode ansikt 

– Jeg er mitt viktigste verktøy 

• Innleggelse representerer en unik mulighet 

• Medikasjon engasjerer 
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Helsefremmende opplevelser  
under innleggelse  

Rutiner og struktur 
• Døgnrytme  

• Regelmessighet i 
måltider, faste 
medisintider, 
møtestruktur  

• Forventinger og krav 
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Daglige rutiner  
• Lys, støy, rene sengeklær og 

rom 

• Personlig renslighet 

• Ventilasjon og oppvarming, 
sunne og friske hus 

• Variasjon 

• Inntak av mat, hva slags mat 

 



Salusedukasjon 

• Formidling av erfaringsbasert og teoretisk 
kunnskap om helse 
– Hva fremmer helse 

– Hva beskytter helse  

• Hva kan de selv gjøre for å hjelpe seg selv – på 
tross av en langvarig lidelse 
– Læring og formidling  

– Individuelt tilrettelagt; sykdom, helse og 
livshendelser må tas i betraktning 
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Kapittel 16:  
 Helsefremming for 

personer med psykisk 
lidelse innlagt i sykehus 

Forfatter:  
 Nina Helen Mjøsund 
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Takk for meg!  

sbmjon@vestreviken.no 

Nina Helen Mjøsund 
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