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Stor vikt vid vikten- en litteraturstudie om sjuksköterskors sätt att arbeta 

med patienter med fetma inom primärvården  

 

Abstrakt  

 

Bakgrund: Antal personer med fetma i världen har dubblerats mellan åren 1980 - 

2014. I Sverige lever nu 14% av befolkningen med fetma. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är fetma en av de sjukdomar som ökar mest i vårt samhälle. 

Detta är en patientgrupp som är och kommer bli större inom vården. I dagens 

samhälle finns det en smalhetsnorm där personer med fetma anses som avvikande 

och det har negativa konsekvenser för primärvården.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors sätt att arbeta med 

patienter med fetma inom primärvården. 

 

Metod: Litteraturstudien innehåller 8 artiklar med kvalitativ ansats. Databaserna 

som har använts är främst Cinahl och PubMed. Respektive artikel har granskats, 

analyserats och sammanställts med inspiration av innehållsanalys.  

 

Resultat: Sjuksköterskornas sätt att arbeta grundade sig i många olika aspekter.  

Litteraturstudiens resultat har sammanställts i 3 huvudkategorier: samhällsnormens 

inverkan på sjuksköterskans roll, sjuksköterskans individuella uppgifter och när 

resurserna inte räcker till. 

 

Konklusion: Sjuksköterskorna i primärvården beskriver svårigheter i arbetet med 

patientgruppen och detta resulterar i en försämrad vård. Ökad utbildning och 

implementering av riktlinjer i primärvården hade stärkt sjuksköterskornas roll i 

deras arbetssätt.   

 

Nyckelord: fetma, arbetssätt, sjuksköterska, primärvård.  

 

 

 

 



  

 

Focusing on the weight- a literature study about nurses ways of working 

with obese patients in primary care  

 

Abstract  

 

Background: The number of obese people in the world has doubled between 1980–

2014 and 14% of Sweden's citizens are now obese. The Swedish public health 

authority stated that obesity is increasing. In today’s society being thin is the norm 

and because of this being obese is abnormal and has a negative effect in primary care. 

 

Aim: The aim of this study was to examine nurses’ ways of working with obese 

patients in primary care.  

 

Method: The literature study contains 8 articles with a qualitative approach. The 

databases that were used were mainly Cinahl and PubMed. The results of the articles 

were reviewed, analyzed and assembled with inspiration from content analysis.  

 

Results: The categories the authors assembled the results into 3 categories: societies 

effect on the nursing role, the nurses’ individual tasks and when the resources are 

insufficient. 

 

Conclusion: The primary care nurses describe difficulties working with obese patients 

and this results in affected care. The nurses need more education as well as following 

guidelines would improve their role in their ways of working.   

 

Key words: obesity, work procedures, nurse, primary care.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bakgrund  

Definition och utbredning 

World Health Organization (WHO 2000, 6) definierar fetma som en sjukdom där 

ackumulerat överskottsfett har nått en punkt där den egna hälsan blir starkt 

påverkad. Personer med fetma har mer än dubblerats mellan åren 1980–2014 och 

13% av världens befolkning. 600 miljoner av världens befolkning har nu ett BMI över 

30 (WHO 2016). Fetma har blivit en av vår tids stora folkhälsoproblem som har 

påverkat länder runt om i världen och kostnaderna för sjukvård har ökat (Brown 

2006).  

 

Kroppsmasseindex (BMI) är måttet som anger relationen mellan vikt och längd och 

är ett vägledande instrument för att mäta personens vikt. WHO har definierat 

gränsvärdena för BMI, se tabell 1 (Ringsberg 2014, 392). 

 

Tabell 1. Definition av kroppsmasseindex  

 Vikt Värde 

Undervikt <18,50 

Normalvikt 18,50–24,99 

Övervikt 25,00–29,99 

Fetma  > 30  

 

Midje-och höftkvot är ett annat viktigt instrument för bedömning av en persons vikt 

då lokalisationen av kroppsfettet har en stor betydelse för hälsan. Kvoten mellan att 

mäta midjemåttet och höftmåttet visar vart kroppsfettet sitter och om det är farligt 

eller inte. Fett som är fördelat över hela kroppen är mindre farligt än fett som är 

centrerat över buken. Gränsvärden för ökad risk för fetma är att midjeomfånget är 

över 94 cm för män och för kvinnor 80 cm. Mycket ökad risk är 102 cm för män och 

88 cm för kvinnor (Ericson & Ericson 2012, 61). 

 

Mellan åren 2004–2015 har andelen personer i Sverige med fetma ökat bland båda 

könen och 2015 var det 14 % av befolkningen med en jämn könsfördelning. Ökningen 
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går att se hos personer mellan 45–84 år. Det finns ett samband mellan 

utbildningsnivå och fetma där lägre utbildningsnivå och fetma var nästan dubbelt 

som vanligt än hos personer med eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten 

2016). 

 

Trots att fetma anses vara ett viktigt hälsovårdsproblem har det inte gjorts några 

större framsteg när det kommer till förebyggande insatser eller behandlingar. En ny 

folkhälsostrategi kan behövas där fokus ligger på näring och fysisk aktivitet istället 

för själva vikten då dagens behandling och förebyggande insatser har varit bristande 

(Bombak, 2014). 

 

Riskfaktorer, orsaker och konsekvenser 

Obalansen mellan intag och förbrukningen av energi är orsaken till fetma. 

Riskfaktorer för att utveckla fetma är bland annat ärftliga faktorer, vissa läkemedel, 

graviditet och klimakteriet för kvinnor samt personer med sämre sociala 

förutsättningar (SBU 2002, 34). Det finns forskning som visar att det finns genetiska 

orsaker bakom fetma hos vissa individer (Brownell, Forster & Wadden 2002). Att 

leva med fetma har negativa konsekvenser för hälsan då fetma påverkar hjärt- och 

kärlsystemet, ökad risk för sömnapné, försämrad lungfunktion, ökad risk för vissa 

cancersjukdomar samt refluxesofagit (Ericson & Ericson 2012, 61–63). Det finns en 

ökad risk för att dö i förtid i jämförelse med normalviktiga personer, samt sämre 

hälsorelaterad livskvalitet (SBU 2002, 27).  

 

Vård på lika villkor 

"Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen" (SFS 2017:30). Socialstyrelsen (2009, 16) har publicerat handboken 

"God vård- om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården" där sex olika områden definieras som förutsättningar för en god vård. 

En av dessa sex områden är jämlik hälso- och sjukvård som grundar sig i att 

bemötande, vård och behandling ska erbjudas till alla på lika villkor. Dessa lika 

villkor ska ske oavsett personliga egenskaper, ort, ålder, kön, funktionshinder, 

utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet samt sexuell läggning.  
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I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs det att:  

   “med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet 

där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 

som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 

särskild kompetens.”  

 

Vårdrelationer 

Vårdrelationer innebär makt för vårdaren och ett underläge för patienten eftersom 

patienten har ett behov av vård. Patientens beroendeställning kan innebära att 

vårdaren får ett inflytande som är för stort och går ut över patientens förståelse av 

sin situation. För att skapa en personcentrerad vård är patientberättelsen grunden 

för god framtida vård (Svensk sjuksköterskeförening 2016, 7). Integriteten hos 

patienter måste respekteras och vårdaren måste då ta hänsyn till patientens 

berättelse, livshistoria och livssammanhang (Svensk sjuksköterskeförening 2016, 11). 

 

Kommunikation beskrivs som en process och en social aktivitet som ständigt pågår 

och har som mål att skapa förståelse. Sjuksköterskor har kommunikation som en 

självklar del i yrkesutövandet och att sätta personen och inte patienten i centrum är 

en förutsättning för vårdmötet och god omvårdnad (Baggens & Sandén 2014, 508). 

 

Sjuksköterskor tolkar och kategoriserar patienter och placerar de i fack på samma 

sätt som omvärlden gör. Dessa fack är t.ex. kön, samhällsklasser, etnicitet, ålder eller 

sexuella preferenser. Till varje av dessa fack finns det kulturellt konstruerade 

uppfattningar, beteende och vanor. Sjuksköterskor använder dessa kategorier och 

överför uppfattningarna av en patient till nästa patient i samma patientgrupp. 

Genom detta kategoriserande skapas ett sämre vårdmöte, med ensidig och minskad 

kännedom av patienten i fråga (Fioretos, Hansson & Nilsson 2013).  

 

Sjuksköterskors betydande maktposition i mötet med patienter gör att 

sjuksköterskor måste se till att alla patienters "sårbarhet, värdighet, integritet och 

självbestämmande" respekteras. Om denna respekt finns kan personen i vårdmötet 

uppleva hopp, tillit och mening vilket i sin tur kan leda till att lindra lidandet (Svensk 
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sjuksköterskeförening 2016, 10). 

 

Attityder och samhällsnormer 

Attityder kan vara positiva och negativa, fördomar är en typ av negativ attityd och är 

vanligt förekommande (Rosén 2017). Attityder till personer med fetma har under 

historiens gång varierat men i västerländska kulturer har en tydligt negativ bild av 

fetma dominerat. Det finns ett stigma till fetma som grundar sig i ett smalideal som 

dagens samhälle har. Smalidealet syns framförallt i media, reklam, film och tv och 

när personer med fetma visas i dessa medier har de ofta en humoristisk roll eller en 

negativ roll (Brown 2006). Negativa attityder kring personer med fetma är att 

personernas t.ex. är lata, viljesvaga, misslyckade samt har dåligt självdisciplin och att 

de har dem själva att skylla för sin fetma (Heuer & Puhl 2010).  

 

Sjukvårdens bemötande ur ett patientperspektiv visar ofta på negativa upplevelser 

vilket är något som måste tas på stort allvar. Den fysiska miljön inom vården upplevs 

som otillräcklig och icke anpassad för denna patientgrupp (SBU 2002, 484). 

Skuldbeläggande av personer med fetma från vårdpersonal samt övriga i samhället 

är en psykisk påfrestning. Många situationer av praktiska problem ger upphov till 

känslor av utanförskap som t.ex. trånga säten och svårigheter att hitta kläder i 

passande storlek. Diskriminering och fördomar av personer med fetma finns inom 

jobbmarknaden, utbildning och populärkultur (Carryer & Russell 2013). Ökad 

utseendefixering och samhällets ökade hets mot ett kroppsideal har lett till en ännu 

mer negativ attityd till personer med fetma (SBU 2002, 482).  

 

Problemformulering  

Fetma är en av de sjukdomar som ökar enligt Folkhälsomyndigheten (2016, 8) och 

därför kommer sjuksköterskor möta fler patienter som har fetma. Samhällets syn av 

personer med fetma samt sjukvårdens negativa bemötande är något allvarligt som 

inte går att bortse ifrån. Fetma har flera negativa konsekvenser för hälsan och därför 

är detta en patientgrupp som sjuksköterskorna inom primärvården kommer att 

möta.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors sätt att arbeta med 

patienter med fetma inom primärvården.  

 

Metod    

För att skapa en överblick över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsområde kan 

en litteraturstudie göras utifrån följande motiv: att skapa en överblick av ett 

avgränsat område, att träna på ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa 

redan publicerat forskningsresultat och att skapa en utgångspunkt för fortsatt 

forskning (Friberg 2012, 133–135). 

 

Forsberg & Wengström (2016, 30–31) definierar en litteraturstudie som att 

"systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt 

ämne eller problemområde." Litteraturen utgör informationskällan och redovisande 

data bygger på vetenskapliga artiklar och rapporter. Författarna beskriver vidare 

olika steg för genomförandet av litteraturstudie där man bland annat ska bestämma 

sökstrategi, kvalitetsbedöma litteraturen, analysera och diskutera, sammanställa och 

dra slutsatser (Forsberg & Wengström 2016, 30–31). 

 

Vårt syfte besvaras med en litteraturöversikt då det bygger på analys av relevant 

litteratur. Artiklar med kvalitativ ansats användes. I en kvalitativ studie ligger fokus 

på ett fenomens egenskaper, upplevelser av ohälsa och lidande för människor. 

Metoder som används för att fånga det studerande fenomenet är observationer, 

intervjuer och berättelser. Data analyseras och resultatet beskrivs i ord, språket har 

en central betydelse under hela forskningsprocessen (Friberg 2012, 32). 

 

Sökmetod 

Databaserna som användes i sökandet av artiklar var PubMed, Cinahl, PsycINFO och 

AMED. Främst PubMed och Cinahl då de innehåller en stor mängd artiklar om 

omvårdnad (Bahtsevani, Stoltz & Willman 2011, 80). Manuell sökning genomförs av 

referenslistor på redan funna artiklar då detta inspirerar till ytterligare läsning 

(Östlundh 2012, 59). Vetenskapliga artiklar söktes som hade en kvalitativ ansats som 

svarade på syftet. 8 stycken valdes ut, och dessa var från Sverige och Storbritannien. 
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Av våra 8 artiklar så är 5 av dem hittade genom manuella sökningar då problem 

uppstod att hitta artiklar i databaserna som kunde svara på vårt syfte.  

 

Sökorden som användes var: obesitas, obese patients, overweight, nurse, nursing, 

not children*, experience, attitudes, primary care. Boolesk söklogik användes för att 

kombinera koppla samman ett olika sökord då det hjälpte för att ringa in relevant 

information. De vanligaste booleska operatorerna är OR, AND och NOT (Bahtsevani, 

Stoltz & Willman, 2011, 72). I sökningen i databaserna valdes begränsningar som att 

artiklarna skulle vara skrivna på 2000 talet, peer reviewed och abstracts available. 

Författarna började med breda sökningar för att inte missa relevanta artiklar, men 

fick sedan smalnas av med hjälp av de booleska operatorerna då träffarna blev för 

många, se bilaga 1.  

 

Urval 

Urvalet till litteraturöversikten hade sin utgångspunkt från vårt syfte. Endast 

vetenskapliga artiklar som var inriktade mot omvårdnad har använts i resultatet, 

dock har artiklar använts som innehållit undersökningar inte enbart med 

sjuksköterskor utan vissa med både läkare och sjuksköterskor. Eftersom författarna 

av denna studie har valt att besvara vårt syfte genom sjuksköterskeperspektivet har 

bara sjuksköterskornas delar i studierna använts för att skriva studiens resultat.  

 

Sökningarna begränsades till åren 2000–2017 då resultatet ska spegla det nuvarande 

kunskapsläget. Sökningarna gjordes var för sig i databaserna men använde samma 

sökord och begränsningar. Första delen i urvalet av artiklarna var att se att titlarna 

överensstämde med vårt formulerade syfte. Vidare lästes abstrakten där en 

jämförelse gjordes till våra inklusions- och exklusionskriterier, och för att säkerställa 

att det var en kvalitativ studie som genomförts. Avslutningsvis lästes hela artiklarna, 

se bilaga 1. Rosén (2012, 435–437) beskriver att inklusions- och exklusionskriterier 

används för att ta fram det relevanta materialet till studien, underlättar sökningen 

och kvalitetsgranskningen. 

 

Inklusionskriterierna var studier med kvalitativ ansats gjorda på vuxna där kön inte 

hade någon betydelse då det var arbetssättet som var inriktningen. Artiklarna skulle 

vara etiskt godkända. Exklusionskriterier var att artiklar skrivna på annat språk än 
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svenska och engelska eftersom SBU (2014) skriver det gör att språkliga hinder 

undviks. Studien exkluderade även barn då det var etiskt svårare att förhålla sig till 

då vårdnadshavare var tvungna att medverka samt att BMI-skalan används mellan 

åldrarna 19–69. Äldre exkluderades på grund av att BMI-skalan gäller fram till 69 

års ålder.  

 

Därefter valdes artiklar som överensstämde med våra inklusionskriterier och ansågs 

kunna svara på vårt syfte. De lästes igenom flera gånger, granskades för att kunna 

bestämma kvalitet och efteråt gjordes en artikelöversikt för att kunna avgöra om de 

kunde inkluderas i vårt resultat. För att underlätta kvalitetsgranskningen, få ett 

bättre underlag lästes Forsbergs och Wengströms (2016, 143–144) summering av 

frågor som bör ställas vid värdering av kvalitet. Sedan genomfördes själva 

kvalitetsgranskning av artiklarna med stöd av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

studie med kvalitativ forskningsmetodikpatientupplevelser. Utifrån denna mall 

bedömdes studiernas kvalitet som hög, medelhög eller låg, se bilaga 2.  

 

Analys 

I en litteraturstudie används en analys som kräver ett strukturerat arbetssätt 

(Friberg 2012, 135). Att söka likheter och skillnader i artiklarnas syften, analysgång, 

metodologiska tillvägagångssätt och teoretiska utgångspunkter utgör grunden för 

analysen och såväl tabellen. En beskrivande sammanställning används vid en allmän 

litteraturöversikt och presenteras under ett antal lämpliga rubriker och 

underrubriker (Friberg 2012, 140–141).  

 

Målet var att undersöka sjuksköterskors sätt att arbeta med patienter med fetma och 

analysarbetet började med att vara för sig noggrant läsa igenom alla åtta artiklarna 

för att förstå och skapa sig en bild av innehållet. Analysmetoden som användes för 

resultatet var inspirerad av innehållsanalys. Artiklarnas innehåll diskuterade sedan 

för att försäkra att författarna av denna studie uppfattade artiklarna på liknande sätt. 

Efter detta skapades artikelöversikten, se bilaga 3. Sedan gjordes koder för att förstå 

innehållet bättre och dessa koder blev sedan underkategorier och till sist 

huvudkategorier (i liknelse med Forsberg & Wengström 2016, 153). Genom detta 

tillvägagångssätt framställdes tre huvudkategorier med åtta subkategorier.  
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Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att skydda människor, deras lika värde och rättigheter, 

integritet och självbestämmande (Kjellström 2012, 70).  

 

De artiklar som valdes ut till vår litteraturöversikt har genomgått en etisk 

granskning, där de har blivit etiskt övervägda och sedan blivit godkända av 

respektives lands etiska regler. När kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes var 

författarna noga med att läsa hur urvalet av deltagarna hade gått till, deras rätt till 

information, om de fått informerat samtycke som gör att deltagarna bestämmer om 

och hur de vill delta, att det är frivilligt att delta, rätten till att avbryta medverkan och 

även att all information om deltagarna blev behandlat konfidentiellt då Kjellström 

(2012, 82–83) beskriver att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Världsläkarförbundet (WMA, World Medical Association) har tagit fram 

Helsingforsdeklarationen, där de har samlat etiska principer angående människor i 

medicinsk forskning (Helsingforsdeklarationen 2013, 1). Som de tar upp i 

Helsingforsdeklarationen, att det är personens intresse och välfärd som är av större 

vikt mer än samhället och forskningen (Kjellström 2012, 79). Eftersom denna studie 

baserades på tidigare forskningsresultat som var skrivna på engelska har noga 

tolkning och bearbetning använts för att minimera risken för misstolkningar. Genom 

att författarna återgett forskarnas resultat har god forskningsetik bevarats.  

 

Resultat  

Resultaten sammanfattades och indelades i tre huvudkategorier med följande åtta 

subkategorier (se tabell 2). I studierna var det enbart vuxna som deltagit, blandade 

kön och blandade åldrar från Storbritannien och Sverige. Resultatet visade 

sjuksköterskornas sätt att arbeta med patienter med fetma var problematiska och 

grundade sig i en negativ bild av denna patientgrupp.  
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Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och subkategorier   

Huvudkategori Subkategori 

Samhällsnormens inverkan på 

sjuksköterskans roll 

Samhällets kroppsideal 

Hinder i den yrkesmässiga rollen 

Sjuksköterskans individuella uppgifter Bemötandets betydelse 

Våga visa vägen 

Personliga brister 

När resurserna inte räcker till Ansvar för behandling 

Otillräcklig utbildning 

Verksamhetens svagheter 

 

Samhällsnormens inverkan på sjuksköterskans roll 

Under denna kategori beskrevs samhällets kroppsideal och sjuksköterskans hinder i 

yrkesmässiga rollen.  

 

Samhällets kroppsideal  

Flertal av studierna beskrev fetma som avvikande mot samhällsnormerna (Aranda & 

McGreevy 2o14; Blackburn, Eccleston, Keogh & Stathi 2015; Brown & Thompson 

2007; Kinnersley, Philips & Wood 2013) och det var inte socialt accepterat att vara 

överviktig i dagens samhälle då det visade på att man inte hade någon kontroll eller 

var dum (Aranda & McGreevy 2o14). Personer med fetma uppfattades på ett 

annorlunda och negativt sätt i samhället då det fanns en norm i samhället att se ut på 

ett visst sätt och det var viktigt med utseende (Aranda & McGreevy 2o14; Brown & 

Thompson 2007). Fetman hade en stor negativ effekt på deras självförtroende i 

många aspekter t.ex. att skaffa jobb. Det var en oroväckande utveckling och 

problemet hade bara vuxit på senare tid (Brown & Thompson 2007).  

 

Kinnersley, Philips & Wood (2013) intervjuade en sjuksköterska som beskrev att 

jakten efter den perfekta vikten hade blivit extrem och att sjukvården ibland var 

orealistiska i mötet med patienter med fetma. Denna negativa bild av personer med 

fetma påverkade vården på olika sätt som svårigheten att diskutera viktnedgång och 

viktkontroll på ett positivt och konstruktivt sätt (Blackburn et al. 2015).  
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Hinder i den yrkesmässiga rollen 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskors sätt att arbeta med personer med fetma 

påverkades negativt av bilden från samhället och sjuksköterskornas egna BMI. I flera 

av studierna fanns det ett gemensamt tema om sjuksköterskornas egna kroppar och 

vilken effekt det hade för mötet med patienter med fetma (Aranda & McGreevy 2o14; 

Blackburn et al. 2015; Kinnersley, Philips & Wood 2013). 

 

Sjuksköterskor med högre BMI kände sig ofta osäkra utifrån deras egen vikt i mötet 

med denna patientgrupp och kände att det var svårt att diskutera hälsosammare 

vanor med överviktiga patienter då de upplevde att patienterna fokuserade på deras 

kroppar (Brown & Thompson 2007). Sjuksköterskorna i en annan studie beskrev att 

det var ett hinder för dem då det fanns obehag att ta upp frågan på grund av 

svårigheter att prata om viktminskning och för det var för personligt för dem 

(Blackburn et al. 2015). Det fanns dock positiva sidor då sjuksköterskorna med ett 

högre BMI använde personliga erfarenheter av sin egen vikt för att visa empati och 

förståelse för patienterna. Dessa sjuksköterskor kunde bekräfta patienternas känslor 

kring övervikten och dela känslor som obehag kring kroppsstorleken (Aranda & 

McGreevy 2o14). 

 

Studierna beskrev att sjuksköterskorna som var normalviktiga såg sin vikt som ett 

hinder i mötet med patienter med fetma. Detta blev problematiskt då patienterna 

kunde uppfatta det som att sjuksköterskorna saknade empati och förståelse för 

patienternas situationer (Aranda & McGreevy 2o14; Blackburn et al. 2015; Brown & 

Thompson 2007). 

 

Det fanns en rädsla för att bli utmanad som sjuksköterska med högt BMI då de inte 

var bra förebilder för sina patienter och samtliga i studien hade någon gång blivit 

utsatta för mobbning eftersom de var överviktiga och sjuksköterskor (Aranda & 

McGreevy 2o14). 

 

Sjuksköterskans individuella uppgifter 

Under denna kategori beskrivs sjuksköterskans bemötande, vägledning och 

personliga brister.  
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Bemötandets betydelse 

Sjuksköterskor vågade inte alltid ta upp och prata om fetma då det var 

stigmatiserande och inte ville riskera vårdrelationen. De var medvetna om att en 

relation mellan vårdtagarna måste ha skapats och funnits för att diskutera fetma 

öppet och ärligt (Kinnersley, Philips & Wood 2013). Sjuksköterskor som hade 

misslyckats med tidigare patienter med fetma som gjorde att de nu var mindre 

optimistiska mot framtida patienter (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011). De 

flesta sjuksköterskor trodde dock inte att patienterna med annan kultur, ålder, kön 

påverkade hur de tog upp ämnet (Deehan, Jones, Nolan & Wiley 2012). De upplevde 

oro för negativa konsekvenser eftersom fetma var en känslig fråga (Ahlström, 

Hansson & Rasmussen 2011; Blackburn et al. 2015).  

 

Sjuksköterskorna kände sig okvalificerad och hade en rädsla för att ingripa (Deehan 

et al. 2012). Sjuksköterskorna ville inte påpeka fetma och de ville inte säga direkt till 

patienten att hen lider av fetma och borde gå ner i vikt på grund av osäkerhet kring 

lämpligt språk, att det var pinsamt, svårt och ett elakt ord att använda. De ansåg att 

det var negativt att använda ordet fetma då risken fanns att förolämpa patienten och 

göra så att hen inte kom tillbaka för vård (Blackburn et al. 2015; Brown & Thompson 

2007).  

 

Våga visa vägen  

Sjuksköterskans sätt att arbete i mötet med denna patientgrupp visade att 

sjuksköterskorna behövde våga visa vägen för patienterna. Genom att ha tilltro till 

egen kommunikationsförmåga bidrog de till bättre relation och stöttning till 

patienterna (Deehan et al. 2012). Sjuksköterskor beskrev att det utgick från 

patienternas egna perspektiv för att kunna förbättra livssituationen. Med hjälp av 

delmål och stöttning, och genom att de visade förståelse och empati minskade risken 

för känslor av skam och skuld som personer med fetma ofta upplevde och istället 

stärktes deras självförtroende (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011).  

 

Sjuksköterskorna som hade tidigare utbildning eller ett intresse inom ämnet hade 

ökat förtroende, var ett bättre stöd för patienterna samt var effektivare i sin 

behandling (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011; Blackburn et al. 2015). 

Kinnersley, Philips & Wood (2013) beskrev även att det var enkelt att ge råd till 
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patienterna men det var svårt att ändra deras livsstil. Om sjuksköterskorna tog upp 

ämnet och frågor om vikt och livsstil var de medvetna om att inte skuldbelägga 

patienterna (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011; Blackburn et al. 2015). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att det var känsligt, sårande och väntade därför 

med att ta upp frågan till andra eller tredje mötet (Ahlström, Hansson & Rasmussen 

2011).  

 

Personliga brister   

Personliga brister fanns i sjuksköterskornas arbetssätt i mötet med patientgruppen.  

Patienter och sjuksköterskor dömde varandra i varje vårdmöte och trots att 

sjuksköterskorna med övervikt hade någon gång blivit utsatta för mobbning på 

grund av deras vikt fanns det fördomar om patientgruppen med fetma (Aranda & 

McGreevy 2o14; Brown & Thompson 2007). Sjuksköterskorna beskrev känslor av 

skam och skuld över att inte vara bra förebilder och att om de hade varit smalare så 

hade det varit bättre. Trots detta menade deltagarna i studien att de ansträngde sig 

för att undvika stereotypa attityderna kring fetma. De tyckte att sjuksköterskorna 

skulle visa empati, se patienten som en individ utan att vara dömande (Brown & 

Thompson 2007). 

 

När resurserna inte räcker till  

Denna kategori innehåller resultatet av ansvar för behandling, otillräcklig utbildning 

och verksamhetens svagheter.  

 

Ansvar för behandling 

Sjuksköterskornas brister i sättet att arbete med denna patientgrupp på grund av 

bristande resurser på verksamhetsnivå. Det fanns endast en studie som ansåg att 

fetma inte var en sjukdom och därför inte var bara primärvårdens ansvar utan att 

fetma var ett folkhälsoproblem som borde inkludera olika instanser i samhället. 

Vårdpersonal skulle öka medvetenheten, och kunde därför skrämma patienten 

genom att berätta om kopplingar mellan fetma och följdsjukdomar. Speciellt då 

patienter i vissa fall inte alltid var medveten om deras situation, varken att de led av 

fetma eller att de levde en ohälsosam livsstil (Ahlström, Hansson & Rasmussen, 

2011). 
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Deehan et al. (2012) beskrev i resultatet att behandlingen av fetma var 

sjuksköterskornas ansvar eftersom det gick under hälsofrämjande insatser. Det var 

sjuksköterskornas ansvar att försöka hjälpa patienterna att gå ner i vikt samt att följa 

upp dem. Något som diskuterades i flera av studierna var att sjuksköterskorna 

beskrev frustration och ilska gällande patienternas övervikt och att det inte var bra 

för deras hälsa (Aranda & McGreevy 2o14; Mercer & Tessier 2001) och det krävdes 

att patienterna själva tog ansvar till att gå ner i vikt och göra livsstilsförändringar 

(Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011; Mercer & Tessier 2001).  

 

Flera sjuksköterskor kände sig mer bekväma att ta upp behandling av fetma med 

patienter om det gjordes något annat samtidigt eller om de sökte för en annan 

sjukdom relaterade till sin vikt, exempel problem med knän, rygg och höfter (Deehan 

et al. 2012; Kinnersley, Philips & Wood 2013). Sjuksköterskorna var mer 

entusiastiska över behandling av fetma men då i samband med andra följdsjukdomar 

som diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom (Mercer & Tessier 2001). En studie 

beskrev att deras fokus inom primärvården var att behandla följdsjukdomarna 

istället för viktproblematiken (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011).  

 

Otillräcklig utbildning   

Flera av studierna beskrev brister i den nuvarande kompetensen i behandlingen av 

fetma (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011; Baker, Gunther, Guo, Rogers & 

Sinfield 2012; Blackburn et al. 2015; Brown & Thompson 2007; Deehan et al. 2012; 

Mercer & Tessier 2001). Brist på kunskap kring att motivera patienterna upplevde 

flera av sjuksköterskorna och de ville få mer utbildning i ämnet genom t.ex. kurser, 

konferenser eller distansutbildningar då det var en stor del av bemötandet samt 

behandlingen. Nutrition samt hälsosamma matvanor behövdes det mer utbildning 

inom och detta efterlystes av flera sjuksköterskor då de upplevde sig själva som 

outbildade inom ämnet (Ahlström, Hansson & Rasmussen 2011; Deehan et al. 2012; 

Mercer & Tessier 2001). Två av studierna beskrev att sjuksköterskorna saknade 

utbildning i att diskutera ämnet fetma med sina patienter och det var ett hinder. 

(Baker et al. 2012; Deehan et al. 2012). Om sjuksköterskorna inte hade något 

protokoll eller några andra förberedelser inför mötet med patienterna med fetma var 

det ännu svårare diskutera ämnet (Brown & Thompson 2007). 
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Verksamhetens svagheter  

Brist på tid och resurser var ett problem som flera av studierna visade och detta var 

en begränsning i behandlingen samt bemötandet av denna patientgrupp. 

Tidspressen var ett hinder för att kunna föra en diskussion om hanteringen av deras 

viktminskning (Ahlström, Hansson & Rasmussen, 2011; Baker et al. 2012; Blackburn 

et al. 2015; Deehan et al. 2012; Kinnersley, Philips & Wood 2013). I en studie 

beskrevs det att viktkontroll samt viktminskning kostade pengar för primärvården 

eftersom det tog så lång tid och att det fanns en motvillighet att använda 

vårdprogrammen de fick ta del av (Baker et al. 2012). 

 

Vissa av sjuksköterskorna var oroade över giltigheten av BMI som verktyg för 

mätning av fetma för vissa patienter men beskrev att de inte var specialister inom 

ämnet och var därför svårt att använda något annat instrument (Deehan et al. 2012). 

I två av studierna beskrev sjuksköterskorna att det var svårt med uppföljning i denna 

patientgrupp om de bara hade sökt vård för deras viktproblematik, då det var 

frivilligt att komma tillbaka och att uppföljning för denna patientgrupp var bristfällig 

(Baker et. al. 2012; Kinnersley, Philips & Wood 2013).  

 

Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors sätt att arbeta med 

patienter med fetma inom primärvården. Resultatet av denna studie sammanställdes 

i tre huvudkategorier: samhällsnormens inverkan på sjuksköterskans roll, 

sjuksköterskans individuella uppgifter samt när resurserna inte räcker till. 

 

Resultatdiskussion 

Teori  

Personcentrering innebär att inte reducera personer till dennes sjukdom och grundar 

sig i att lyssna på patientens berättelse och identifiera de mänskliga tillgångarna och 

möjligheterna. Detta ligger till grund för en gemensam hälsoplan som skapas 

tillsammans med vårdpersonalen. Ömsesidig respekt och förståelse för patientens 

autonomi och självkänsla är en förutsättning för relationen mellan vårdpersonal och 

patient (Edvardsson et al. 2008; Ekman et al. 2011; McCormack et al. 2010 se 

Ekman, Norberg & Swedberg 2014, 79).  
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Kroppen som objekt har traditionellt varit en grund för den personcentrerade 

vården. Kroppens utseende och funktioner kan vara centralt för de sociala rollerna 

samt för identiteten (Institutionen för omvårdnad 2015). Genom användningen av 

personcentrerad omvårdnad måste sjuksköterskor förstå hur patienten uppfattar sig 

själv och dennes självbild. Vårdpersonalen kan inte uppfatta en patients självbild 

utan att ha först tagit del av den (Snellman 2014, 459).  

 

Samhällsnormens inverkan på sjuksköterskans roll  

Samhällsnormer var en del av denna studie som uppmärksammades för att det 

avspeglades i vården. I resultatet framkom det att fetma var avvikande mot 

samhällsnormerna och att det inte var socialt accepterat samt att personer med 

fetma ansågs ha bristande kontroll eller vara dumma. De negativa stereotyperna till 

personer med fetma fanns utbrett hos sjuksköterskorna och grundade sig i olika 

aspekter men hade alltid en negativ påverkan på vården (Brown 2006). Detta 

bekräftades i en annan studie där kvinnliga patienter med fetma intervjuades och det 

då beskrevs att det fanns en press på att vara smal, speciellt gällande det kvinnliga 

könet och att som överviktig var det svårt att passa in i samhället (Carryer & Russell 

2013). Författarna av denna litteraturstudie tolkar detta som att de negativa 

stereotyperna om personer med fetma och att det som överviktig var svårt att passa 

in i samhället återspeglas i vården samt i vårt resultat. Sjuksköterskor är i första 

hand vanliga människor i samhället och tar därför del av dessa negativa stereotyper 

utanför arbetet.  

 

Denna studie visade att smalhetsnormen som fanns i samhället och samhällets syn 

på vad som anses som skönhet och rätt utseende gjorde fetma avvikande och detta 

påverkade många delar av personens liv t.ex. jobbsökande. Det negativa synsättet av 

personer med fetma från samhället såväl som vården var psykiskt påfrestande och på 

grund av omgivningens synsätt av dessa personer höll sig många inne för att undvika 

att bli sedda (SBU 2002, 482). Resultatet i en studie av Brown (2006) visade även på 

att personer med fetma sannolikt bedömdes hårdare på grund av deras storlek, och 

dessa värderingar var värre hos kvinnor än män, yngre än äldre och hos personer 

med övervikt än normalvikt. Det massmediala samhället hade anammat detta 

smalhetsideal och gjort det till en standard enligt patienterna i studien (Carryer & 

Russell 2013). Livskvalitet var en del av vården som sjuksköterskorna inte arbetade 
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med då sjuksköterskorna hade samma stereotypa negativa bild av patienterna med 

fetma som samhället i stort (Brown 2006). Ett personcentrerat förhållningssätt har 

som princip att bekräfta patientens fysiska kropp som okränkbar och vacker, och att 

kroppen är viktig i förhållande till sin egna identitet (Ekman, Norberg & Swedberg 

2014, 82). Denna studies resultat och de andra studiernas resultat bekräftar att 

smalhetsnormen finns utbrett i samhället och att det inte går att bortse ifrån då den 

påverkar personer med fetmas liv negativt.  

 

I denna studies resultat fanns det inga positiva aspekter av personernas övervikt i 

relation till samhällsnormerna. Faktorer som kunde påverka personer till fetma och 

till ett mer negativt liv undersöktes i en studie byggd på en intersektionalitets modell. 

I studien jämfördes socioekonomisk status i könsgrupperna och dess effekter på 

hälsan. Studien visade att inkomst hade en effekt till att behålla ett stabilt BMI hos 

mörkhyade och vita kvinnor men inkomsten visades inte kunna förhindra männen 

att få ett högre BMI. Utbildning hos mörkhyade män och kvinnor visade inte på 

någon större inverkan mot högt BMI. Utifrån studiens resultat går det att utläsa ett 

samband mellan etnicitet, kön och hälsoproblem. Det finns ett samspel mellan dessa 

tre men det gick inte att se det självklara sambandet (Assari, Nikahd, Malekahmadi, 

Lankarani & Zamanian 2016). Detta samspel mellan etnicitet och kön är ett 

intressant perspektiv och att mer forskning på dess effekter på hälsan bör utföras, i 

olika länder med olika kulturer för att inkludera olika delar av världen. 

 

Det fanns ett samband mellan sjuksköterskornas egna BMI i mötet med patienter 

med fetma i denna studies resultat. Normalviktiga sjuksköterskor såg sin vikt om ett 

hinder i mötet med patienter med fetma då det kunde uppfattas som att 

sjuksköterskorna saknade medkänsla och förståelse. Sjuksköterskor med ett högre 

BMI upplevde en rädsla för att bli utmanade samt att det var svårt att diskutera 

hälsosammare vanor eller viktminskning med patienter med fetma. Det fanns dock 

positiva aspekter då sjuksköterskorna med ett högre BMI kunde använda egna 

erfarenheter samt visa empati och förståelse enklare. En annan studie visade dock 

inte på detta samband och beskrev istället att det egna BMI:et inte påverkade vården 

i sig utan mer sjuksköterskornas egna uppfattningar om varför fetma uppstod hos 

vissa patienter (Brown 2006). Sjuksköterskorna som kunde relatera till patienterna 

med fetma upplevde att det var enklare att diskutera ämnet med sina överviktiga 
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patienter. Partnerskapet i personcentrerad vård är den mest centrala delen eftersom 

det innefattar kunskap om hur det är att leva med tillståndet, kunskap om 

sjukdomen samt ömsesidig respekt för varandras kunskap (Ekman, Norberg & 

Swedberg 2014, 92). Författarna av denna litteraturstudie anser att sambandet 

mellan sjuksköterskornas egna BMI och yrkesutövandet var intressant men det fanns 

begränsningar i forskning kring denna delen av det valda ämnet. I flera av de 

vetenskapliga artiklarnas resultat diskuterades detta samband dock bara som en del 

av studierna. Det krävs ytterligare forskning för att kunna visa på om detta samband 

har betydelse då det kan ha påverkan på den nuvarande vården både för 

sjuksköterskorna men också för patientgruppen. 

 

Sjuksköterskans individuella uppgifter 

Resultatet i studien visade på att det fanns en osäkerhet hos sjuksköterskor kring att 

diskutera ämnet fetma med patienter. Det var lättare att prata om fetma om 

patienterna var där av en annan anledning som exempel knäproblematik, högt 

blodtryck eller diabetes. Målet med hälso- och sjukvården är att ge vård på lika 

villkor med respekt för människors lika värde och här ingår personer med fetma (SFS 

2017:30). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor tar upp att sjuksköterskans primära 

professionella ansvar är riktat till människor i behov av vård. I vårdarbetet ansvarade 

sjuksköterskan för att vården skedde i överensstämmelse med patientens säkerhet, 

värdighet och rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 4–5). I studiens 

resultat var det endast en av artiklarnas studier som beskrev att behandlingen av 

fetma i primärvården var sjuksköterskors ansvar eftersom det gick under 

hälsofrämjande insatser. Det var deras roll att försöka hjälpa patienterna att gå ner i 

vikt samt att följa upp dem. Eftersom andelen personer med fetma i Sverige ökat 

bland båda könen (Folkhälsomyndigheten 2016) och den största patientgruppen 

förväntas behandlas i primärvården (SBU 2002, 80) upplevs detta som oroväckande 

att endast en studie visade på att behandling av fetma var sjuksköterskornas ansvar.  

 

En studie beskrev att det fanns evidens att kvinnor med fetma sökte vård i mindre 

utsträckning på grund av de negativa stereotyperna som fanns hos vårdpersonal 

(Carryer & Russell 2013). Det finns brister i användandet av ICN:s etiska kod och i 

sjuksköterskornas sätt att arbeta. Likaså brister i att följa Hälso- och sjukvårdslagen 

där det står att alla personer ska behandlas lika, alla bör ha rätt till lika behandling 
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på lika villkor och detta visar inte resultatet på. Sjuksköterskorna gick runt ämnet 

fetma, undvek att ta upp det då de inte ansåg att det var deras ansvar och detta var 

oroande för patienternas hälsa anser författarna. 

 

Det framgick i denna studiens resultat att de sjuksköterskor med intresse och 

utbildning inom ämnet fetma var ett bättre stöd, hade ökat förtroende och var mer 

effektiv i behandling av personer med fetma än de som saknade utbildning. 

Sjuksköterskor beskrev att det utgick från patienternas egna perspektiv för att kunna 

förbättra livssituationen. Sjuksköterskor med erfarenhet var medvetna om att inte 

skuldbelägga patienterna, och genom tilltro till sin egen kommunikationsförmåga 

bidrog de till bättre stödjande relation i mötet. I en studie uppgavs avsaknad av fokus 

på fetma och rapporterades ett behov av vidareutbildning inom 

kommunikationsförmåga. Deltagarna beskrev även att sjuksköterskans egen vikt kan 

påverka kommunikationen negativt av hantering av patienternas viktkontroll 

(Chisholm, Hart, Keyworth & Peters, 2012). För att kunna ge en rättvis vård krävs 

det att sjuksköterskor kan anpassa kommunikationen till personen som finns 

framför sig. Sjuksköterskorna utan speciell utbildning inom ämnet fetma bör följa 

bestämmelserna om vård på lika villkor, och det innefattar att ge information 

anpassad till den personliga förutsättningen hos patienten (Socialstyrelsen 2015, 36–

37). Ekman, Norberg & Swedberg (2014, 75) beskriver att personcentrerad vård har 

sin grund i att patienter är personer som har egna viljor, förmågor och behov. Krav 

ställs på personal att försöka förstå patienten och hur livet uppfattas hos den 

enskilde. I denna studiens resultat beskrevs det att sjuksköterskor utgick från 

patientens egna perspektiv för att förbättra deras situation. Vidareutbildning inom 

kommunikationsförmåga i samband med fetma saknas och är otillräcklig. Genom att 

få en mer specialiserad utbildning om fetma kan sjuksköterskans självförtroende och 

tillit till sig själv stärkas, och vidare kan detta ge en mer rättvis vård där undvikandet 

och osäkerheten kring vikt minskas.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att trots att sjuksköterskorna med ett högre 

BMI någon gång hade blivit utsatta för mobbning på grund av deras vikt fanns det 

ändå fördomar mot patienterna med fetma. Sjuksköterskorna ansträngde sig för att 

undvika stereotypa attityder av patientgruppen. De upplevde känslor som skam och 

skuld över att inte vara bra förebilder och att om de hade varit smalare så hade det 
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varit bättre. I en studie som inkluderade sjuksköterskestudenter uttryckte vissa att 

sjuksköterskor inte var lämpliga förebilder om de var överviktiga och att detta 

påverkade deras trovärdighet negativt som rådgivare (Chisholm et al. 2012). 

Författarna till denna litteraturstudie anser att sambandet att vara överviktig och 

sjuksköterska inte bör påverka vården som ges. Denna grupp sjuksköterskor kräver 

stöd av medarbetare och att sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter måste 

arbeta tillsammans för att skapa en arbetsmiljö utan skam och skuld.  

 

När resurserna inte räcker till 

Studiens resultat beskrev att det fanns en känsla hos sjuksköterskorna av rädsla för 

att ingripa samt att de kände sig okvalificerade. Sjuksköterskorna ville inte diskutera 

ämnet fetma på grund av osäkerhet kring lämpligt språk samt att det var pinsamt 

eller svårt att prata om. Ordet fetma var negativt laddat då det fanns en risk att 

förolämpa patienten. Enligt deltagarna i en annan studie där patienter med fetma 

intervjuades menade författarna att patienterna hade upplevt denna osäkerhet och 

att sjuksköterskorna kanske upplevde det som pinsamt att diskutera ämnet. Om 

ämnet hade lyfts av sjuksköterskorna hade fetma diskuterats som ett problem 

(Brown, Jones, Thompson & Tod 2006). Det fanns en osäkerhet att lyfta frågor kring 

vikt och hanteringen av patienternas vikt enligt sjuksköterskorna (Brown 2006). 

Denna osäkerhet som fanns kring att belysa patienter om deras tillstånd var 

hämmande för vården. För att kunna identifiera sjuksköterskornas hinder i 

bemötandet av denna patientgrupp behövs mer forskning. Författarna till denna 

litteraturstudie tolkar att sjuksköterskornas osäkerhet grundar sig i rädsla för att gå 

in med fel attityd, att hen vill visa sig fri från fördomar och därför undviker att ta upp 

ämnet fetma med patienterna.  

 

Att diskutera fetman visade denna studie var stigmatiserande och att det var en 

utgångspunkt för framtida vård att skapa en relation för att kunna diskutera ämnet 

öppet och ärligt. Sjuksköterskorna väntade med att ta upp ämnet tills en relation 

hade skapats. Patienternas kultur, ålder eller kön trodde inte en studie hade något 

med svårigheterna att göra. Patienterna med fetma i studien beskrev att när det 

fanns en relation kände de sig tryggare och mindre rädda att söka vård (Buxton & 

Snethen 2013). Vårdrelationen är en viktig del av personcentrerad vård och den 

grundar sig i ömsesidig respekt (Ekman, Norberg & Swedberg 2014, 79).  
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Studiens resultat visade brist på kunskap av motivering av patienter samt brist på 

kunskap om nutritionens betydelse. Sjuksköterskorna upplevde själva att de var 

outbildade inom dessa ämnen samt att de inte var specialister inom ämnet vilket 

gjorde att de inte kunde förändra verktyg inom vården. Det var komplicerat att 

arbeta med denna patientgrupp då sjuksköterskor upplevde att patienterna saknade 

motivation till livsstilsförändringar och detta ökade till de negativa stereotyperna av 

denna patientgrupp i avseende av t.ex. lathet (Brown 2006). Sjuksköterskor hade ett 

ansvar att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. 

Detta var en utmaning på grund av den snabba utvecklingen inom omvårdnad och 

det krävdes goda vetenskapliga kunskaper för att kunna bedriva evidensbaserat 

arbete (Svensk sjuksköterskeförening 2016, 3). Författarna anser att genom att 

utbilda sjuksköterskor mer inom ämnet fetma ökar deras självförtroende. Genom 

detta kan vikt diskuteras mer öppet och ärligt och minska risken för att patienten ska 

känna sig påhoppad och diskriminerad kan minskas.  

 

Tidspress samt bristen på tid var ett hinder i mötet med dessa patienter och 

sjuksköterskorna ansåg att det krävdes tid för att kunna diskutera hanteringen av 

deras viktminskning. Viktminskning var också en kostnadsfråga för primärvården 

samt att det var en låg uppföljningsstatistik på patienterna som enbart fick vård för 

deras fetma. En förutsättning för god vård och omvårdnad var att vårdpersonalen tog 

sig tid att lära känna patienterna på ett personligt plan såväl som ett medicinskt för 

att skapa bra förutsättningar inför kommande vård enligt patienterna själva (Buxton 

& Snethen 2013). En förutsättning för personcentrerad vård är att skapa ett 

gemensamt dokument för den kommande vården och att denna plan ska 

dokumenteras dock är detta tidskrävande och kostsamt. Studier visar att patienter 

med hälsoplaner känner ökad trygghet samt att det minskade kostnader för vården 

(Ekman, Norberg & Swedberg 2014, 89). Eftersom primärvården är en del av den 

öppenvården där många personer söker sig i första hand. Tidspress är något som är 

en del av primärvården dock bör detta inte påverka vården eller relationerna till 

patienterna med fetma. 

     

Metoddiskussion   

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors sätt att arbeta med 

patienter med fetma inom primärvården. Studier av kvalitativ ansats valdes för att 
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bäst kunna besvara syftet eftersom den kvalitativa forskningen fokuserade på 

tolkningen och förståelsen om människor och människors upplevelser (Forsberg & 

Wengström 2016, 44). Artiklarna som användes var etiskt godkända och peer 

reviewed. I vetenskapliga studier finns ett krav att etiska övervägande görs (Forsberg 

& Wengström 2016, 132). Trovärdighet innebär att författarna ska övertyga om att 

kunskapen och resultatet är rimligt och giltigt (Henricson & Wallengren, 2012, 487). 

Genom huvudkategorierna och subkategorier besvarades syftet och författarna ansåg 

att resultatet var trovärdigt och relevant.  

 

Sökorden var grunden för studiens arbete och det fanns svårigheter i början att hitta 

rätt ord och rätt kombinationer för att besvara syftet. Detta diskuterades och 

sökorden ändrades ett flertal gånger för att hitta artiklar som kunde användas. 

Sökningarna gjordes av författarna i flera databaser, genom detta stärktes arbetets 

trovärdighet eftersom att det ökade chanserna för att finna relevanta artiklar 

(Henricson 2o12, 473). På grund av bristande förförståelse ansåg författande att 

sökningarna var besvärliga till en början och tog lång tid vilket kan ha påverkat 

studiens resultat då artiklar kan ha missats.   

 

I artiklarnas inklusionskriterier var det sjuksköterskornas sätt att arbete som ville 

undersökas. Begränsning i urvalet av artiklarna var att det var svårt att hitta 

kvalitativa studier som enbart innehöll sjuksköterskornas perspektiv och 

erfarenheter. Därför valdes även artiklar där annan vårdpersonals arbetssätt också 

ingick. I tre av artiklarna intervjuades både sjuksköterskor och läkare och då 

användes dock bara resultaten från sjuksköterskornas berättelser.  

 

Artiklarna som valdes var skrivna på engelska och under 2000-talet. Att artiklarna 

valdes mellan åren 2000–2017 kan ses som en styrka, då författarna ville att det 

skulle spegla det nuvarande kunskapsläget. En utav författarna har svenska som 

förstaspråk medan den andra har engelska som förstaspråk. Detta gjorde att risken 

för feltolkningar av texten minimeras, då de först lästes på varsitt håll men sedan 

lästes tillsammans och diskuterades. Artiklarna som valdes var från Storbritannien 

och Sverige vilket författarna ansåg kunna vara bristande då de var en liten 

utbredning och hade likvärdig kultur.  
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Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011, 110) beskriver att om studierna är gjorda i 

olika länder, olika undersökningsgrupper och gjorda av olika forskningsgrupper kan 

trovärdigheten i sammanställningen öka om studiernas resultat pekar mot samma 

riktning. Emellertid är det viktigt att inklusionskriterierna är tydliga så det går att 

bedöma att grupperna är likvärdiga. Alla artiklar som resultatet baserades på 

använde BMI-skalan och fetma klassades som över 30 i BMI, alla studier var inom 

primärvården och detta ökade trovärdigheten.  

 

Trovärdighet handlar även om hur urval och tillvägagångssätt för insamlingen av 

data går till. En bred variation på urvalet gör att det är större möjlighet att deltagarna 

har olika erfarenheter och fenomenet kan studeras ur olika perspektiv (Graneheim & 

Lundman, 2004). I urvalet av deltagare i artiklarna som studerats var ålder inte 

angivet i alla studier men av de som gick att utläsa fanns likvärdig ålder på 

deltagarna. I artiklarna var majoriteten kvinnor som deltog, endast ett fåtal män. 

Giltigheten hade kunnat ökat om det hade funnits en jämnare könsfördelning men å 

andra sidan arbetar idag flest kvinnor inom vården och då kan det ses som en styrka 

att majoriteten av deltagarna var kvinnor. 

 

Pålitlighet i en artikel beskrivs av Henricson och Wallengren (2012, 488) genom att 

författarna till studien beskrivit sin förförståelse, hur tidigare erfarenhet kan ha haft 

för inverkan, beskrivning av den teknik och utrustning som använts, och vem som 

hade transkriberat intervjuerna. I artiklarna som användes var det svårt att uppfatta 

författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter, vilket gjorde att pålitligheten blev 

lägre även fast de tog upp användning av teknik och vem som transkriberat 

intervjuerna. Bekräftelsebarhet handlar om hur urvalet, datainsamlingen och 

analysen är beskriven i artikeln (Henricson & Wallengren, 2012, 488). För att kunna 

bedöma om resultatet går att överföra till andra situationer och sammanhang 

behöver trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet vara säkerhetsställda 

(Henricson & Wallengren, 2012, 488).  

 

Underlaget för studien var de 8 artiklarna som använts, vilket var ett litet underlag 

och kunde därför inte utgöra alla sjuksköterskors sätt att arbete med patienter med 

fetma. Det som har framkommit i resultatet är sammanställning av resultaten från 

de olika forskningsartiklarna i ämnet, vilket ändå gör det pålitligt och trovärdigt. 
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Kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar gjordes tillsammans av båda författarna 

för att gemensamt säkerställa kvaliteten, detta bekräftar även Henricson (2o12, 473). 

För att öka neutraliteten skriver Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011, 57) att minst 

två personer, oberoende av varandra ska sortera, granska och kvalitetsbedöma 

utifrån kriterier som bestämts innan. Därefter lästes samtliga artiklar och där koll av 

de förutbestämda kriterierna som satts upp gjordes, för att sedan koda och 

kategorisera tillsammans. Detta valdes som metod för att minska språkliga 

missförstånd såväl som missförstånd av artiklarna innehåll som Henricsson 

beskriver i sitt kapitel (2012, 474). En svaghet i granskningen av artiklarna var att 

författarna till studien aldrig gjort kvalitetsgranskningar innan och SBU:s 

granskningsmall upplevdes komplicerad till en början vilket Bahtsevani, Stoltz & 

Willman (2011, 112) bekräftade då de menade att det krävdes tidigare kunskaper 

inom metodologi för att granska den vetenskapliga kvaliteten. 

 

Förförståelse kring det valda ämnet fanns från båda författarnas sida vilket 

diskuteras innan studien började skrivas. Negativa erfarenheter i arbetet samt 

negativa attityder till patienter med fetma var något båda hade upplevt på tidigare 

placeringar inom sjukvården. Genom att detta diskuterades innan och även under 

arbetets gång synliggjordes författarnas förutfattade meningar för varandra. 

Författarna av denna studie ansåg att resultatet var beskrivet på ett så neutralt sätt 

som möjligt. Litteraturstudiens författare hade som förhoppning att inverkan på 

resultatet minskades samt pålitligheten och trovärdigheten ökade genom våra 

diskussioner dock kan det inte försäkras att eventuella förutfattande meningar alltid 

bortsågs.  

 

Forskningsetisk diskussion     

Det krävs god vetenskaplig kvalitet för att en studie skall kallas etiskt (Kjellström, 

2012, 76). Resultaten i denna studie grundade sig på vetenskapliga artiklar där 

samtliga hade ett etiskt godkännande för deras forskning. Författarna kunde inte 

garantera att studierna hade samma etiska krav, då de är gjorda i olika länder och 

dessa länder kunde ha olika etiska regler men de hade blivit etisk godkända. 

 

En etisk studie motiverades enligt Kjellström (2012, 76–77) genom att framhäva 

vikten av att studien handlade om väsentliga frågor, hade god vetenskaplig kvalitet 
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samt gav ökad kunskap som kommer till användning för samhället, individen och 

professionen. Genom ökad förståelse i ämnet skapades bättre förutsättningar för 

hälsa och välbefinnande. Ett annat sätt att etiskt motivera studien handlade om att 

öka det vetenskapliga värdet genom att säkerställa att metoder, urval, diskussion och 

resultat svara på syftet med studien. 

 

Konklusion och betydelse för omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskors sätt att arbete med denna 

patientgrupp är komplicerat och har ett flertal negativa inslag. Sjuksköterskorna 

beskrev en allmänt negativ erfarenhet av patienterna med fetma och det påverkade 

både sjuksköterskorna och patienterna.  

 

Eftersom sjuksköterskor har en yrkesroll men också är människor är 

samhällsnormer något som inte går att ignorera. Samhällsnormen att fetma är något 

avvikande och att det finns en smalhetsnorm i dagens samhälle speglade sig också i 

vården och i sjuksköterskornas uppfattning av personer med fetma. 

 

Utifrån det nuvarande kunskapsläget kan patienter med fetma vara en patientgrupp 

som hamnar i kläm och det verkar finnas tecken på bristande vård. Vård på lika 

villkor ska ges till alla personer och det verkar inte alltid uppfyllas. I Sverige finns det 

riktlinjer, allmänna råd och föreskrifter samt lagstadgat att vård på lika villkor ska 

ges till alla patientgrupper både när det gäller behandling såväl som bemötande. Det 

som brister enligt författarna är att sjuksköterskor inte följer dessa dokument och det 

leder till en försämrad vård. Riktlinjer, lagstiftning och allmänna råd finns 

tillgängliga som stöd och vägledning för sjuksköterskor och bör därför vara en 

självklar del i arbetet. 

 

Sjuksköterskor har ett eget ansvar att kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskompetens 

med kunskap (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 5) och författarna anser att mer 

utbildning om nutrition, motiverande samtal samt bemötande av patientgruppen bör 

finnas för att sjuksköterskor inom primärvården ska bli bättre på samhällsnivå samt i 

sjuksköterskornas dagliga arbete.  
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Bilaga 1. Söktabell  

 

Datum Databas Sökord Filter Antal 

träffar 

Titlar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Använda i 

resultatet  

01/04–

17 

Cinahl obesity 

AND nurse 

AND 

attitudes 

Peer Review 

Publicerade 

efter 2000 

224 7 0 0 0 0 

01/04–

17 

Cinahl obesity 

AND nurse 

AND 

attitudes 

Peer Review 

Publicerad 

efter 2000 

Abstrakt 

available 

166 12 4 1 1 1 

02/04–

17 

Pubmed ((((obese 

patients) 

AND 

nurses) 

AND 

attitude) 

AND 

attitudes)  

 

Publicerad 

efter 2000 

73 6 3 1 1 1 
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Datum Databas Sökord Filter Antal 

träffar 
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abstrakt 
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artiklar 
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artiklar 
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resultatet  

12/04-

17 
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sökning 

  10 7 6 5 5 5 

13/04-

17 

Pubmed ((((primary 

care AND 
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AND nurse 

attitude) 

Publicerad 

efter 2000 

79 5 2 1 1 1 
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Bilaga 3: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2001 

 

Mercer, S.W & 

Tessier, S.  

 

Storbritannien  

A qualitative 

study of 

general 

practitioners' 

and practice 

nurses' 

attitudes to 

obesity 

management 

in primary care 

 

Att undersöka om 

övervikt, dess 

hanteringsstrategier 

och deras attityder mot 

övervikt. Deras 

uppfattning av de stora 

hindren för vården för 

bättre viktkontroll.  

 

20 stycken 

sjuksköterskor 

samt läkare blev 

intervjuade, 

blandat kvinnor 

och män och alla 

inom 

primärvård. Alla 

sjuksköterskor 

var kvinnor. Alla 

under 55 år 

gamla.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

genomfördes av båda 

författarna. De 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. Efter det 

kodades och sattes in 

i teman. 

Tematiskmetod.   

Etiskt godkänt. 

Enbart 

sjuksköterskeperspektivet har 
använts. Finns problematik 

kring fetma och brist på 

engagemang för att förbättra 

vården kring viktkontroll. 
Känslor som ansvar, 

frustation, brist på 

motivation.  

 

 

Medelhög 

2007 

 

Brown, I. & 

Thompson, J 

 

Storbritannien 

Primary care 

nurses’ 

attitudes, 

beliefs and 

own body size 

in relaton to 

obesity 

management 

Undersöka primärvårds 

sjuksköterskors 

attityder och åsikter av 

sin egen kroppsvikt i 

relation till att ge 

rådgivning till patienter 

om fetma.  

48 

sjuksköterskor 

tillfrågades om 

deras 

erfarenheter av 

vikthantering 

senaste 

månaden. 15 

stycken valdes 

ut utifrån deras 

erfarenhet och 

BMI. Alla inom 

primärvård. 

Alla var kvinnor 

och var mellan 

27–54.  

Kvalitativ studie. 

Författarna 

intervjuade 15 

kvinnliga 

sjuksköterskor. 

Intervjuerna spelades 

in och 

anonymiserades och 

sedan analyserades i 

ett dataprogram. 

Pragmatisk kvalitativ 

metod.  

Etiskt godkänt.  

 

Tre huvudkategorier hittades: 

känslighet kring ämnet fetma, 

komplexiteten kring fetma 

samt egna kroppsvikten.   

Hög 



  

 

Bilaga 3: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

 

Ahlström, G.I., 

Hansson, L.M. & 

Rasmussen, F.  

 

Sverige 

General 

practitioners’ and 

district nurses’ 

conceptions of the 

encounter with 

obese patients in 

primary health 

care 

Undersöka hur 

läkare samt 

distriktsjuksköters

kors uppfattar 

mötet med 

patienter med 

fetma inom 

primärvården.  

20 deltagare, läkare 

och 

distriktssjukskötersk

or, från 19 olika 

hälsocentraler. 7 

kvinnliga 

sjuksköterskor och 3 

manliga och var 

mellan 34–60 år 

gamla.  

 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenografisk 

ansats. Författande 

gjorde 

semistrukturerand

e som sedan 

transkriberades 

ordagrant. Etiskt 

godkänt.  

Enbart 

sjuksköterskeperspektive

t har använts. Fem 

huvudkategorier 

hittades: tillfredställande 

vård, främja 

livsstilsförändringar, 

nödvändig kompetens, 

nya vanor och förståelse 

av patient attityder.  

Hög 

2012 

 

Baker, R., 

Gunther, S., Guo, 

F., Rogers, S. & 

Sinfield, P.  

 

Storbritannien  

 

Barriers and 

enablers to 

managing obesity 

in general practice: 

a practical 

approach for use in 

implementation 

activities 

 

Synliggöra och 

beskriva barriärer 

och möjligheter för 

att följa NICE:s 

riktlinjer i 

behandlingen av 

patienter med 

fetma i 

primärvården.  

 

25 deltagare. 

Sjuksköterskor, 

läkare samt 

patienter från tre 

olika hälsocentraler.  

Alla sjuksköterskor 

var kvinnor. Ålder 

mellan 31–64.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Spelades in och 

transkriberades 

ordagrant och 

sedan kodades. 

Tematiskmetod.  

Etiskt godkänt.  

 

Enbart 

sjuksköterskeperspektive

t har använts. 

Barriärerna inkluderar: 

stigma, kostnader, 

tidigare erfarenheter av 

samma patientgrupp, 

ansvarsfördelning, Tillit 

mellan vårdpersonal och 

patienter m.m.  

 

Hög 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 3: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 

 

Deehan, A., 

Jones, R., Nolan, 

C. & Wiley, A. 

 

Storbritannien  

 

Practice nurses 

and obesity: 

professional 

and practice-

based factors 

affecting role 

adequacy and 

role legitimacy 

 

Utforska 

professionaliteten samt 

faktorer på 

arbetsplatsen som 

påverkade rollen som 

sjuksköterska i 

behandlingen av 

patienter med fetma.  

 

22 sjuksköterskor 

från i södra London.  

21 kvinnor och 1 

man. Alla inom 

primärvård.  

21 var kvinnor och 1 

man. Står inget om 

ålder.  

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer. De spelade 

in och transkriberades 

de. Olika teman togs 

fram efter kodning av 

data. Av de 

transkriberade 

intervjuerna gjordes 

ett slumpmässigt 

urval på 7 stycken 

som analyserades av 

en utomstående. 

Tematiskmetod 

Etiskt godkänt. 

Fanns positiva och 

negativa saker som 

påverkade rollen som 

sjuksköterska. 

Positiva: 

hälsofrämjande 

arbete, utbildning 

m.m. Negativa: brist 

på utbildning, 

fördomar, ansvar 

Saknar kompetens 

och utbildning att 

motivera patienter, 

näringslära, 

barnfetma och 

bedömning. 

 

Medelhög 

2013 

 

Kinnersley, P., 

Philips, K. & 

Wood, F. 

 

Storbritannien  

Tackling 

obesity: the 

challenge of 

obesity 

management 

for practice 

nurses in 

primary care 

Undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar 

fetma och hitta barriärer 

för effektivare 

viktkontrollsmetoder.  

18 sjuksköterskor i 

södra Wales. Alla 

inom primärvård. 

Alla var kvinnor och 

står inget om ålder.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in, 

transkriberades och 

analyserades 

tematiskt. 

Tematiskmetod Etiskt 

godkänt.  

Sjuksköterskorna 

beskrev att de hade 

två roller; ena var 

viktkontroll för redan 

sjuka patienter och 

andra diskutera fetma 

med överviktiga 

patienter som var 

friska. Olika aspekter.   

Medelhög  

 



  

 

Bilaga 3: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 

 

Aranda, K. & 

McGreevy, D. 

 

Storbritannien 

Embodied 

empathy-in-action: 

overweight nurses' 

experiences of 

their interactions 

with overweight 

patients. 

Undersöka 

överviktiga 

sjuksköterskors 

erfarenheter i mötet 

med överviktiga 

patienter.  

Legitimerade 

sjuksköterskor 

som var 

överviktiga och i 

kontakt med 

överviktiga 

patienter på 

vårdcentral fick 

vara med. 

Alla var kvinnor 

och står inget om 

ålder.  

Kvalitativ studie.7 

stycken kvinnliga 

sjuksköterskor 

deltog. Alla deltog 

vid två intervjuer. 

Analyserades enligt 

hermeneutiks 

metod.  

Etiskt godkänt. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde positiva och 

negativa sidor av sin 

egen övervikt och vården 

de gav till överviktiga 

patienter. Fördomar, 

egna erfarenheter och 

begräsningar 

diskuterades. 

Medelhög 

2015 

 

Blackburn, M., 

Ecclestone, C., 

Keogh, E. & Stathi, 

A.  

 

Storbritannien 

Raising the topic of 

weight in general 

practice: 

perspectives of 

GPs and primary 

care nurses  

 

Undersöka primär 

vårdpersonals 

uppfattning av 

barriärer för att lyfta 

ämnet om patienters 

fetma.  

 

34 stycken 

deltog, 17 

sjuksköterskor 

och 17 

allmänläkare 

inom 

primärvården i 

södra England. 

Alla 

sjuksköterskor 

var kvinnor och 

mellan 30–69.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analysmetod av de 

transkriberade 

intervjuerna.  

Etiskt godkänt. 

METOD 

Enbart 

sjuksköterskeperspektive

t har använts. 

Barriärerna kunde 

sammanfattas i tre 

kategorier: 1. För lite 

förståelse om vård av 

denna patientgrupp. 2. 

Oro för negativa 

konsekvenser 3. Tid och 

resurser för att ta upp ett 

känsligt ämne.  

Osäkerhet om hur och 

när man ska ta upp 

frågan om vikt, brist på 

kunskap och motivation 

bidrar till oro hos 

personal.  

Hög 
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