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Kunnskapsappetitt  

Pasienter ønsker å lære om hvordan de kan 
mestre hverdagslivet med en lidelse  

OG  

 Pasienter ønsker å lære hvordan de kan 
fremme sin psykisk helse og få mer velvære 



Personer med alvorlig psykisk 
lidelse vet hva psykisk helse er! 

Målet er å fremme psykisk helse.  
Hva er psykisk helse? 



Jeg har 
det bra! 

Jeg har 
det ok! 

Å føle seg i 
dårlig form 

Psykisk helse 

Mjøsund, Eriksson, Norheim, Keyes, Espnes 
& Vinje (2015).  
"Mental Health as perceived by Persons 
with Mental Disorders – an Interpretative 
Phenomenological Study."  
International Journal of Mental Health 
Promotion 17(4): 215-233. 



Hensikt 

• Å utforske tidligere pasienters erfaringer av 
hva som fremmet deres psykiske helse under 
innleggelse i psykisk helsevern 

– Hva var det fra innleggelsen disse personene med 
alvorlig psykisk lidelse opplevde fremmet deres 
psykisk helse?  

– Hvilke forbedringer kunne de tenke seg – altså 
tanker om drømmesykehuset? 
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Kunnskapstørst 

• Hvorfor 
– Et ønske om å leve godt med psykisk lidelse 

– En hverdag med mindre symptomer, men 
også mer helse og velvære 

• Hva 
– Forstå mer av sin sykdom og livshistorie 

– Å mestre de dagligdagse utfordringer  

• Hvordan 
– Å lære sammen med andre 

– Få hjelp til å komme i gang med aktivitetene 
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Teoretisk rammeverk 

8 20/09/2018 

• Salutogenese (salus = helse, genese = opprinnelse) 

– Antonovskys salutogene modell av helse 

– Keyes’ salutogene modell av psykisk helse   

• Metodologi: Fortolkende 
fenomenologisk analyse 

– Interpretative Phenomenological Analysis 
(IPA) 
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Metodologi 

• Data innsamling 
• Dybdeintervju med en semistrukturert intervjuguide (50-

120 minutter) 

• 12 deltakere – strategisk utvalgt 
• Personer innlagt minst 14 dager de siste to år 

• Personer som vurderte seg selv å være i bedring  

• Personer som vurderte at de hadde fått god behandling og 
omsorg fra psykisk helsevern 

• Personer i stand til å formidle sine erfaringer på norsk 

• Analysis - IPA 
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Utvalget 
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Alder │ 23, 24, 25, 28, 33, 42, 46, 49, 50, 53, 78, 80 

Kjønn │ 7 kvinner, 5 menn  

Bosituasjon│ 5 bodde med partner, 1 enke, 6 alene 

Barn │ 6 har ett eller flere barn og barnebarn 

Innleggelser │ varierte fra 1 > 50 ganger per person 

Artikkel 1 Artikkel 2 

Bosted │ 7 bodde tettbygd strøk, 5 i by 

Diagnose│ alvorlige psykiske lidelser 

Inntekt│ 9 pensjon, trygd, 4 heltids- eller deltidsjobb 

Medikament │ 8 brukte et eller flere, 4 ingen 
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Diskusjon 

• Kunnskapsappetitt hos personer med alvorlig psykisk 
lidelse 

• Appetitten er motivert ut fra en ønske om mer helse 
og velvære, samt mindre symptomer fra lidelsen 

• Ottawa charter – reorientering = komplementere? 
Altså samtidig helsefremming og sykdomsforebygging   

• Pasientene selv er sterke allierte i arbeidet med 
helsefremming og fremming av psykisk helse  
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Salusedukasjon - saluslæring 

• Kunnskap om helse 
– Hva fremmer helse 

– Hva beskytter helse  

• Hva vi kan gjøre for vår egen 
helse  
– Læring og formidling  

– Individuelt tilrettelagt; sykdom, 
helse og livshendelser må tas i 
betraktning 
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Et rom med verktøy 
for å fremme og 
beskytte en god 
psykiske helse  

Et rom med verktøy 
for å behandle, 

forebygge og beskytte 
mot psykisk lidelse 
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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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Helsetjenestens mål: 

Å være i helsens tjeneste 

Mål: å unngå noe negativt 

Kunnskapsgrunnlag basert 
på patogenese 

Risikofaktorer for sykdom 

Behandle 
sykdom 

Forebygge 
sykdom 

Mål: å oppnå noe positivt 

Kunnskapsgrunnlag basert 
på salutogenese 

Ressursfaktorer for helse 

Fremme 
helse 

Beskytte 
helse 

© 2017 Nina Helen Mjøsund  
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Rådgivningsgruppe 

• Brukermedvirkning i alle faser av 
forskningsprosessen 

• Tre personer med psykisk lidelse 

• To familiemedlemmer til personer med 
psykisk lidelse 

• Forskningsrådgiverne er forskjellig fra 
deltakerne i prosjektet 
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God psykisk helse – fra hva til hvordan 
En studie i psykisk helsevern  


