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Sammanfattning,
 

Bakgrund: Fetma är ett stigande folkhälsoproblem världen över och det är en 

riskfaktor som ökar risken för flera olika följdsjukdomar samt psykiska 

problem och social isolering. Samtidigt som det är ett känsligt och 

stigmatiserande ämne. Patienter upplever att de inte blir tagna på allvar i 

möte med sjukvårdspersonal och känslan av att ha blivit ignorerade.  

,
Syfte: 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med fetma.  

,
Metod: 

 

Det gjordes en litteraturöversikt där metoden har baserats enligt Friberg 

(2017). Arbetet är gjord på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som söktes 

fram från tre databaser, CINAHL Complete, Medline och Pubmed.  

,
Resultat: 

 

Det sammanställdes fyra teman efter en analys av litteraturöversikternas 

resultat. De teman som identifierades var: att samtala om fetma med 

patienterna, strategier för att inleda samtal om fetma, behov av mer tid för 

att vårda samt sämre vårdkvalitet beroende på kroppsstorleken/vikten. 

 

Diskussion: Fetma upplevdes som känsligt ämne att prata om vilket ledde till att 

sjuksköterskor upplevde svårigheter i att lyfta upp ämnet. Att inte bekräfta 

och lyfta upp patientens problem kan leda till att patienten känner sig 

ignorerade och inte tagna på allvar och därmed kan det leda till 

vårdlidande.   

,
Nyckelord:,, 

 
 

 

Sjuksköterskans upplevelse, patienter med fetma, kvalitativ, fetma-

hantering. 
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Abstract 
 

Background: Obesity is a rising public health problem all over the world and it is a risk 

factor which increases the risk for several following deceases as well as 

psychological problems and social isolating. At the same time is obesity 

an stigmatized issue which makes it problematic to handle. Often patients 

living with obesity feel ignored and not taken seriously by health care 

personal. 

Aim: To describe nurse’s experiences of caring for obese patients. 

Method: A literature review. The method was based according to Friberg (2017). 

The review is based on ten qualitative scholarly papers which were 

collected from three databases, CINAHL Complete, Medline and 

Pubmed. 

Results: After the analysis of the articles’ result four themes were compiled. The 

identified themes were: talking about obesity with patients, strategies on 

initiating the conversations about obesity, the need of more time for 

caring and poorer healthcare quality doe to body size/weight.  

Discussion: Obesity felt as a sensitive topic to talk about which led to nurses felt 

difficulties on raising the topic. Not acknowledging and raising these 

patients’ problems could lead to the feeling of being ignored and not 

taken seriously which can lead to suffering due to poor quality of care.  

Keywords: Nurses’ experiences, patients with obesity, obesity management 
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1,Inledning 

Sjuksköterskan möter överviktiga personer eller personer som lever med fetma dagligen i sitt 

arbete inom alla vårdkontexter. Att arbeta med dessa patienter kan förknippas som ett 

komplext område då det är allmänt känt att det finns en stigmatiserande samhällssyn kring 

begreppet. Författarna till denna översikt upplever att det är viktigt att studera detta ämne då 

sjuksköterskan har ett stort inflytande i patientens vård. Fetma uppfattas som ett känsligt 

område och upplevt inom de verksamhetsförlagda utbildningarna, ett undvikande hos 

sjuksköterskor att öppna upp för samtal gällande livsstil, vikt och kost för att motivera till 

förändring. Vid möte med dessa patienter kan det vara aktuellt för sjuksköterskan att ha 

kunskap om olika strategier för att nå ut till patienterna.  

&

2,Bakgrund&
,
2.1,Fetmans,definition,och,prevalens&
Definitionen av fetma enligt Lönnqvist (2008) är byggd på empirisk kunskap gällande vad 

som anses vara osunt. Den är skapad efter iakttagelser gällande den västerländska 

populationen. Definitionen på fetma definieras "som ett tillstånd där BMI hos en individ 

överstiger 30 kg/m^2. BMI definieras som kvoten mellan en individs kroppsvikt (i kilo) och 

kvadraten på kroppslängden (räknat i meter)". Muskler däremot som väger mer än fett kan 

leda till ett högt BMI. För att det inte ska ske feltolkningar med tanke på att friska individer 

med exempelvis högre muskelmassa inte ska hamna på ett alltför högt BMI, måste det tas 

hänsyn till helheten som midjemått och fördelning av fett på kroppen. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) redovisades det att fetma hos befolkningen i Sverige sedan 

1980-talet hade tredubblats. I dagsläget lider fler än en miljon svenskar av fetma. Mellan 

perioden 2006–2018 hade fetman hos kvinnor ökat med 2 procentenheter och hos män med 5 

procentenheter. Det redovisas från undersökningar att skillnader i högst procenttal av fetma 

inte var så framträdande bland könen år 2018. Av de 52 % som led av fetma eller övervikt i 

Sverige 2018 utgjorde fetma hos kvinnor 15 % och hos män 16 %. Den procentuella 

skillnaden kan förklaras i skillnader hos övervikt mellan könen. Det redovisas även att fetma 

är vanligare i samband med stigande ålder. Åldersgruppen från 45–64 år redovisades det att 

20 procent hade fetma samt åldersgruppen från 65–84 hade 18 procent lidit av fetma. Den 

yngre åldersgruppen från 16–29 led åtta procent av fetma medan åldersgruppen från 30-44 

hade 14 procent av invånarna fetma. Från statistik har märkts en markant stor ökning av fetma 
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hos den yngre åldersgruppen som har ökat med 9 procentenhet sedan 2006 till 2018. Fetma är 

även vanligare hos grupper med gymnasial eller lägre utbildningsnivå än hos gruppen med 

eftergymnasial utbildningsnivå. 

 

2.2,Fetmans,risker 
Vid fetma sker det en ökning av triglycerider i fettcellerna, när fettcellerna inte klarar den 

ökade mängden av triglycerider, sker det en ökning av fettceller (Lönnqvist, 2008). Att 

minska fettceller i samband med viktnedgång är svårt. Avlagringar av bukfett är kopplad till 

en rad sjukdomar och beror på frisättningen av en rad olika proteiner, cytokiner och fettsyror. 

När dessa hamnar i portakretsloppet minskas leverans känslighet för insulin och försämring 

av glukos och lipidmetabolism. Frisättningen av fettsyror pågår med högst täthet under natten 

och vid fasta kan det leda till en så kallad hyperinsulinanemi och som leder då till 

insulinresistens (Lönnqvist, 2008). Därför är det vanligt att bukfetma brukar kopplas ihop 

med en ökad risk att drabbas av diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och till och med olika typer av 

cancrar (Lönnqvist, 2008 & Shepherd, 2013). Fetma kan leda till lågt HDL värde samt höga 

värden på blodsocker, triglycerider och insulin. Dessa kan betraktas som riskfaktorer och ge 

upphov till det metabola syndromet (Lönnqvist, 2008). Fetma kan påverka även 

reproduktionen genom att orsaka ovulatorisk dysfunktion, ökad risk för infertilitet och 

ovulering, ökad missfallsrisk, samt större risk för sjukdomar och problem hos fostret men 

även plötslig spädbarnsdöd (Ogbuji, 2010). 

 

2.3,Vårdupplevelser,hos,patienter,med,fetma,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Studier visade att patienter med fetma upplevde sig ignorerade vid möte med vårdpersonal 

(Buxton & Snethen, 2013; Haga, Furnes, Dysvik & Ueland, 2019; Merill & Grassley, 2008 & 

Malterud & Ulriksen, 2010). Detta grundade sig i att deras berättelser inte mottogs som 

pålitliga, oftast berörde det att patienten inte blivit betrodd när de beskrev födointagen, och att 

det var det som orsakat den misslyckade viktnedgången enligt läkare och vårdpersonal. Det 

framkom även att de upplevde att vårdpersonal brast i tid och uppmärksamhet vid lyssnande 

av patienters viktrelaterade problem. Ett förhållningssätt med större engagemang i 

patienternas livsberättelse och hälsoresa utmärkte sig som nödvändigt för den goda 

vårdupplevelsen. De upplevde även en ambivalens hos läkare när de sökt vård för andra 

sjukdomar men då läkarna istället hade kopplat hälsoproblemen till patientens vikt, vilket lett 

till uteblivna behandlingar. Det framkom även en avsaknad av att deras viktökning inte hade 

uppmärksammats vid mötena samt att vikten inte följdes upp med praktiska råd gällande 
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dieter, kost och kunskaper i olika behandlingsprogram av fetma (Buxton & Snethen, 2013; 

Brown, Thompson, Tod & Jones, 2006 & Malterud & Ulriksen, 2010). En patientgrupp 

upplevde att de var tvungna att på egen hand ta initiativ och egna resurser gällande 

informationssökning om viktnedgång, för att utveckla ett behandlingsprogram och skapandet 

av listor på olika remisser (Malterud & Ulriksen, 2010). Det fanns även en sårbarhet hos 

dessa patienter som kopplades till svårigheten att passa in inom vårdmiljön. Exempelvis var 

det svårt att hitta en lämplig sittplats i väntrummen, komma in i patientkläder och upplevelsen 

av brist på lämpliga storlekar gällande blodtrycksmanschetter (Merill & Grassley, 2008). 

     

2.4,Stigmatisering,och,dess,psykiska,och,samhälleliga,inverkan&
Personer med övervikt eller fetma upplevde att deras kroppar var utsatta av observationer från 

människor i samhället (Haga, Furnes, Dysvik & Ueland, 2019; Merill & Grassley, 2008 & 

Ueland, Furnes, Dysvik & Rørtveit, 2019). Detta var märkbart i blickar, kritik och 

fördomsfulla kommentarer från personer i samhället. Det ledde till en konstant stress att de 

inte passade in i det ideala. Detta hindrade de från att leva ett normalt liv, då de längtade efter 

ett annat. Att ha en större kroppsstorlek ledde till att patienterna undvek sociala aktiviteter och 

arrangemang på grund av den kroppsliga objektifieringen. Det psykiska välmående hos denna 

grupp påverkade den mentala hälsan och välbefinnandet (Haga, Furnes, Dysvik & Ueland, 

2019; Paul & Heur, 2009; Rand et al, 2017 & Ueland, Furnes, Dysvik & Rørtveit, 2019). Det 

orsakade känslor som låg självkänsla, skam, skuld, självhat och upplevelsen av att vara 

mindre värd för att deras kroppsstorlekar ansågs overkliga. Rand et al (2017) & Ueland, 

Furnes, Dysvik & Rørtveit (2019) lyfter fram att i samband med stigmatiseringen, utanförskap 

och psykosocial stress användes mat som medel för att lindra lidandet. Liknande beteenden 

kunde synas hos deltagarna som fått uppleva att föräldrar under deras barndom hade använt 

mat som tröstmedel vid dåliga nyheter (Ueland, Furnes, Dysvik & Rørtveit, 2019). 

Stigmatiseringen av fetma ökar även risken för depression. Det är fortfarande oklart vad som 

egentligen ökar risken för depression hos överviktiga personer, men det tros ha en koppling 

med vikt stigmatisering samt viktbaserad mobbning. En utseende-baserad mobbning i 

barndomen kan vara förknippad med depression samt ätstörningar bland vuxna kvinnor samt 

personer som lever med bulimi (Paul & Heuer, 2009). Detta kan styrkas enligt Ueland, 

Furnes, Dysvik & Rørtveit (2019) där deltagarna i studien upplevde i barndomen att de 

vuxnas attityder kring mat och måltider var kontrollerade. Det serverades antingen för små 

portioner och inte efter vissa klockslag som lett till hunger. En deltagare uttryckte att dessa 

situationer ledde till hetsätning efter att ha flyttat hemifrån. Brewis, Sturtz, Sreetharan & 



  4 (34) 
 

Wutich (2018) fann i en studie att viktbaserad mobbning hade en liknande effekt på 

depressionsnivå med att uppleva våld i hemmet, otrygg livsmedelsförsörjning eller krig.  

 

2.5,Sjuksköterskans,roll,,

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga ohälsa, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Inom vården skall alla människor respekteras och ha 

rättigheter (International Council of Nurses, ICN, 2017 ). Dessa inkluderar rätten till att 

bestämma över sitt eget liv och göra egna val, rätten till värdighet och bli bemött med respekt 

samt kulturella rättigheter. Inom vården har alla människor lika värde och en respektfull vård 

på lika villkor ska avses till alla. Vidare har sjuksköterskan ansvar för att främja en miljö där 

alla människors rättigheter, värderingar, trosuppfattningar samt sedvänjor respekteras. En 

sjuksköterska ska alltid ha en professionell inställning och visa professionella värden som 

medkänsla, integritet, respektfullhet, lyhördhet samt trovärdighet (a.a.). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) uppger att sjuksköterskan ansvarar för att bevara patientens 

värdighet och integritet. Personcentrerad vård utgår av att patienten skall bli sedd och förstådd 

som en unik person med individuella förväntningar, värderingar, behov samt resurser. Ett 

vårdmöte baseras på patientens berättelser och förväntningar samt ska karaktäriseras av en 

ömsesidig öppenhet för varandras kunskap.                                                                                                                                         

Enligt Willman & Gustafson (2015) är förståelsen och synen på människan grundläggande för 

att bedriva omvårdnad som relateras till hälsofrågor. Omvårdnaden ska utgå och bemöta 

personen som en fri och ansvarstagande person. Den hälsofrämjande omvårdnaden syftar på 

att förbättra den upplevda hälsan. Den förståelseinriktade omvårdnaden som bas innebär att 

patientens livsvärld relateras till hälsa, sjukdom och lidande. Med hjälp av den 

förståelseinriktade omvårdnaden skapas det en uppfattning om människan som därefter är 

grunden till vilka åtgärder som kan tänkas införas för personen. Med hjälp av förståelsen som 

vägledning kan det bearbetas en omvårdnadsplan, då sjuksköterskan bedriver hälsofrämjande 

omvårdnad ska hälsa utgå från patientens subjektiva upplevelse. Det hälsofrämjande mötet 

med bas i dialog och en jämlik fördelning av makt i mötet ska även ha ett uppriktigt 

engagemang i personen livsberättelse. När människan har uttryckt sin bild om sin hälsa, ska 

ett helhetsintryck av personen förmåga och miljö sammanställas för att stödja personens mål 

för att inta en förändring. Då författarna har inriktat sig på fetma som oftast kan ha en 

koppling till sjukvårdens betydelse att stödja patienter till livsstilsförändringar kan detta enligt 

(a.a.) innebära att uppmärksamheten riktas på personens egen drivkraft att inta en förändring 
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som kan vara avgörande för hälsan och ett friskare liv. Den som vägleder och stödjer personer 

inom olika livsstilsfrågor ska utgå från att personen betraktas som ett subjekt med egen 

handlingsförmåga att ta ansvar och påverka sin livsstilsförändringsprocess. Det krävs ett 

professionellt förhållningssätt med respekt och kartläggning av resurser för skapandet av 

gemensamma mål. Det är även viktigt att sjuksköterskan motiverar patientens egen tro och 

tillit att inta en livsstilsförändring. För ett livsstilstödjande möte ska den som bedriver 

livsstilsfrågor inneha kompetens i olika handlingsstrategier, självskattingsskalor och frågor 

(Willman & Gustafson, 2015). 

Salemonsen, Førland, Hansen och Holm (2020) skriver att ett partnerskap med patienten 

baserad på etisk medvetenhet, icke dömande attityd, öppen dialog och patient involverande 

samt delat ansvar är nyckeln till en lyckad patientstödjande till livsstilsförändringar. De menar 

att själveffektivitet, självvärde och integritet stödjs bäst genom att på ett respektfullt sätt 

bekräfta och acceptera patienterna för vem de är som personer och inte se dem bara som 

personer i större kroppar. Sjuksköterskans ska ha en vänlig och välkommande bemötande. 

Vidare ska sjuksköterskan visa intresse av att lära känna den person som finns framför dig 

och att utforska vad som är betydelsefullt för hen i livet och vad som patienten skulle vilja få 

hjälp med. Vidare menar Salemonsen, Førland, Hansen och Holm (2020) att det är viktigt 

med en välkommande miljö med samtal som fokuserar på öppna frågor och möjliggör för 

patienten att våga berätta sin berättelse till någon som har tid att lyssna.  

 

3,Problemformulering 

Fetma är ett allt mer förekommande problem i vårt samhälle och är ett av de största 

folkhälsoproblemen. I samband med ökningen leder det till att människor som har fetma 

riskerar att drabbas av olika följdsjukdomar samt psykisk ohälsa vilket innebär nya 

utmaningar för vården. Från tidigare forskningar har det uppkommit att denna patientgrupp 

känner sig att de inte blev tagna på allvar, var ignorerade eller stigmatiserade av 

sjukvårdspersonalen och att olika miljöer påminner om att de inte passar in. Begreppet fetma 

är känsloladdade och påverkar många aspekter i livet hos en person som länge handskats med 

sin vikt. Därför behövs det mer kunskap om hur sjukskörskors erfarenheter av att vårda dessa 

patienter. ,

4,Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med fetma. 
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5,Teoretiska,utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt kommer denna litteraturöversikt att ha Katie Erikssons teori om 

lidandet vilket kommer att användas för att diskutera resultatet. Eriksson (2018) menar att 

sjuksköterskans yrkesansvar är att lindra lidandet. Det kan göras med hjälp av tre 

förutsättningar, nämligen genom att förmedla tro, hopp och kärlek (a.a.). Erikssons teori utgår 

från att vårdandens moraliska grund ligger på välbefinnande och autonomi. Hälsa beskrivs 

som en enhet som består av friskhet, sundhet och välbefinnande (Wiklund Gustin och 

Lindwall, 2012). Friskhet innebär den fysiska hälsan det vill säga frånvaro av sjukdom. 

Sundhet handlar om att leva förnuftigt och hälsosamt. Erikson (2018) menar att hälsan är mer 

än bara frånvaro av sjukdom och det ses som ett tillstånd hos människan där hen upplever sig 

vara hel. Enligt Katie Erikssons teori är människan unik och en omätbar enhet som består av 

kropp, själ och ande. Människan lever i en spänning av en kamp för sitt liv och sin hälsa, mot 

lidande och död, exempelvis när hälsan hotas av sjukdom då människan tvingas att förändra 

sitt sätt att leva. När alla dessa egenskaper står i balans med varandra upplevs hälsa. 

Människan strävar efter gemenskap och vill ge och få kärlek samt uppleva tro, hopp och att 

uppleva mening med det mänskliga livet. Hälsan handlar om tro och hopp enligt Eriksson och 

dessa motiv förstärker välbefinnande och känslan av helhet. Hennes grundmotiv i vårdande 

grundar sig i kärlek och barmhärtighet. När tro och hopp saknas utsätts patienten för 

hälsohinder (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Katie Erikssons teori inom vården fokuserar 

på att lindra lidandet (Eriksson, 2015). Den utgår ifrån att kunskap om lidande och hälsa är 

vårdandets kärna och att lindra lidandet är hela vårdens syfte. Att vara lidande innebär att inte 

känna igen sig själv, sina behov och sina möjligheter menar Eriksson. Lidande inom vården 

kan vara sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande och den kan vara relaterat till kropp 

men även till människans själsliga upplevelser. Sjukdomslidande uppkommer vid sjukdom 

eller sjukdomsbehandling vilket orsakar smärta i kroppen och förhindrar och driver 

människans möjligheter (Eriksson, 2015). För bättre förutsättningar skall det kroppsliga 

lidandet lindras. Det själsliga och andliga lidandet handlar om människans upplevelser. De 

kan handla om känslan av skuld eller skam gentemot sin sjukdom eller behandling. Även 

personalens attityd och det sociala nätverket kan orsaka denna sorts lidande. Livslidande kan 

orsakas av närvaro av sjukdom, ohälsa eller att vara i ett tillstånd som kan påverka 

människans livssituation (a.a.). Situationen som uppstår av sjukdom, ohälsa eller av att vara 

patient berör hela människans livssituation (Eriksson, 2018). Livslidandet kan uppstå allt från 

ett hot mot ens existens till en oförmåga att fullfölja olika sociala uppdrag. Även att inte bli 
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sedd kan orsaka livslidande. Livslidandet kan vara relaterat till allt från att vara människa, att 

vara vid liv eller att bara leva eller vara med andra människor. Det kan vara relaterat till att 

vara trött på sin kropp och sjukdom då människan känner att ens identitet förminskas i 

samband med sjukdom och ohälsa (a.a.). Även känslan av hopplöshet, ensamhet, 

kärlekslöshet och att sakna syfte i livet kan orsaka enormt livslidande (Eriksson, 2015). 

Vårdlidande uppstår när sjukvårdspersonalens kunskap, hållning och attityd inte besvarar den 

lidande människans behov och begär (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det kan uppstå när 

patientens integritet och värdighet kränks, vilket leder till att patientens möjligheter tas ifrån 

hen och hens hälsoresurser förhindras. Det kan även vara relaterat till utebliven vård eller att 

patienten blir offer för maktutövning (Eriksson, 2018).  

6,Metod  

Den metod som användes i studien är en litteraturöversikt vilken grundar sig på en 

sammanställning av vetenskapliga artiklar från tidigare forskning (Friberg, 2017). 

6.1,Datainsamling                                                                                                                        

Artiklarna som användes i studien hämtades från databaserna CINAHL Complete, Medline 

och PubMed. I CINAHL Subject Headings samt Medical Subject Headings (MeSH) kan 

ämnesbaserade sökningar göras för att få fram så relevanta artiklar som möjligt, vilket 

användes under sökningsprocessen. MeSH-termer användes för att få fram de relevanta 

engelska orden som behövs till artikelsökningen. Under sökningen av artiklarna till denna 

litteraturöversikt användes sökorden som ”nurs*”, ”experience”, “experiences”, ”obesity”, 

”patient with obesity”, ”obesity in adults”, ”qualitative”, ”managing”, “tackling obesity” och 

“nursing care”. Trunkering med ”nurs*”användes. Trunkering innebär att bara ordstammen 

av det ord som söks skrivs in och avslutas med trunkeringstecken som kan vara “*”, “?”, “£” 

och “#” (Friberg, 2017).  Trunkeringstecknet “*” är dock vanligast förekommande. 

Trunkeringsmetoden möjliggör träffar av ordet som innehåller ordets alla olika 

böjningsformer. Boolesk sökning användes för denna litteraturöversikt, vilket innebär att 

orden AND, OR eller NOT används mellan sökorden. Boolesk sökning markerar hur de 

sökorden ska kombineras. I denna studie var OR och AND aktuell (a.a.). I bilaga ett beskrivs 

de databaser, sökord samt de lästa och valda artiklar som gjorts under 

datainsamlingsprocessen till studien. 

6.2,Urval 
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För att få artikelträffar som besvarar syftet och som är relevanta samt tydliga är det viktigt att 

avgränsa artikelsökningen (Friberg, 2017). Inklusionskriterierna till de valda artiklarna var att 

de skulle vara ”peer reviewed”, och att de hade granskats av den etiska kommittén eller att 

det påvisades att forskarna hade genomgått ett noggrant etisk övervägande vid studien. Andra 

kriterier var att artiklarna skulle vara på engelska samt årtalet skulle vara mellan 2007 - 2019. 

De valda artiklarna skulle handla om fetmahanteringen utifrån sjuksköterskans perspektiv och 

erfarenheter. Författarna läste alla titlar som sökningarna gav. Vid en relativt relevant titel så 

lästes abstrakten tillsammans för att kunna identifiera artiklar som var relaterade till syftet. 

Det även inkluderades artiklar från olika länder för att få ett globalt perspektiv om ämnet. 

Valet av artiklar exkluderade alla studier som handlade om barnsjuksköterskors och 

barnmorskornas perspektiv och erfarenheter då det ansågs att det ingick i 

specialiseringsområden. Författarna genomförde en granskning av artiklarna vilket enligt 

Kristensson (2014) syftar på att bedöma och granska om artiklarnas kvalitet och trovärdighet. 

Artikelgranskning används för att kunna inkluderas i översiktens resultat. Författarna använde 

sig av en granskningsmodell som består av ett antal frågor om artiklarnas struktur, 

uppbyggnad och innehåll (Kristensson, 2014). En sammanfattning av valda artiklar beskrivs i 

bilaga två. 

6.3,Dataanalys,,

Vid analys av den valda litteraturen användes den metod som Friberg (2017) föreslår. 

Författarna använde sig av ett antal olika steg. Först läste författarna artiklarna var för sig 

flertal gånger. Därefter diskuterades, tolkades och sammanfattades alla artiklarna av en 

gemensam diskussion mellan författarna. Vidare jämfördes alla studierna och det 

identifierades likheter och skillnader. Olika teman identifierades och det innehåll som hade 

liknande teman färgmarkerades och till sist sorterades innehållet från olika studier under 

lämpliga rubriker. Därefter presenterades resultatet av analysen under ett antal olika teman.  

7,Forskningsetiska,övervägande,
En litteraturöversikt väcker vissa frågor då studenten ofta har begränsade engelska kunskaper 

samt bristande metodologiska kunskaper vilken kan leda till att artiklarna som ingår i studien 

inte kan förstås och bedömas på ett rättvist sätt. Feltolkningar kan förekomma men även risk 

att deltagarna i studien beskrivs på ett nedlåtande sätt (Kjellström, 2012). De utvalda 

artiklarna till studien lästes flertal gånger av båda författarna på egen hand för en bättre och 

individuell förståelse och inte bli påverkad av varandras tankar. Sedan diskuterades, tolkades 
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och översattes och sammanfattades på ett så ordentligt och neutralt sätt som det gick i syfte att 

undvika misstolkningar samt förvrängningar. Författarna var noga med översättningen av 

artiklarna så att innehållet inte ändras eller misstolkas. Inklusionskriterierna för artiklarna var 

att de antingen skulle vara etisk granskad av etiska kommittén eller att det påvisades att 

forskarna hade genomgått ett noggrant etisk övervägande vid studien. Wallengren och 

Henricson (2012) föreslår att för ett så högt vetenskapligt värde som möjligt bör endast 

inkludera etisk granskade artiklar eller artiklar som påvisar noggrann etiska övervägande. Om 

dessa saknas skall det utforskas om tidskriften ställer någon form av etiskt krav vid 

publicering (a.a.).  

 

8,Resultat&
Efter analys och sammansättning av tio vetenskapliga artiklar presenteras resultatet i fyra 

olika teman: att tala om fetma med patienterna, strategier för att inleda ett samtal om fetma, 

längre tid krävdes samt sämre vårdkvalitet beroende på kroppsstorleken/vikten.  

,
8.1,Att,samtala,om,fetma,med,patienterna,&
Sjuksköterskorna var medvetna om samhällets stigmatiseringar gällande människor med 

större kroppsstorlek och att fetma är ett känsligt ämne (Aranda & McGrevvy, 2012; 

Bornhoeft, 2018; Brown & Thompson, 2007; Hansson, Rasmuss & Ahlstrom, 2011; Hales, 

Vries & Coombs, 2016; Philips, Wood & Kinnersley, 2014; Robstad, Söderhamn & Fegran, 

2017; Shea & Gagnon, 2015). Det ledde till att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att 

inleda ett samtal om fetma och fetmarelaterade ämnen (Brown & Thompson, 2007; Hales et 

al, 2016; Holmgren, Sandberg & Ahlström, 2019; Lumley, Homer, Palfreyman, Shackley & 

Tod, 2015) eftersom de tyckte att det kunde upplevas som sårande för patienten att diskutera 

sin vikt (Hansson et al, 2011; Robstad et al, 2017) och att patienten kunde känna sig generad 

över sin kroppsstorlek (Hales et al, 2016, Hansson, Rasmuss & Ahlstrom, 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns en risk att de kunde bli anklagade av patienten 

för kränkning (Bornhoeft, 2018; Holmgren et al, 2019) och diskriminering i samband med 

inledning av fetmarelaterade samtal (Lumley et al, 2015). De ansåg att ämnet var svårt att 

lyfta upp samtidigt som det var deras ansvarsområde att ta itu med sådana frågor på grund av 

den negativa påverkan som fetma har på hälsan (Hansson et al, 2011; Holmgren et al, 2019; 

Lumley et al, 2015). Avsaknaden av kompetens, färdighetsutbildningar och protokoll 

påverkade sjuksköterskornas självsäkerhet att lyfta upp samtalsämnet fetma. Samtalen 
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upplevdes som pinsamma och obehagliga. Sjuksköterskor som hade utbildning i 

samtalsfärdigheter och tillgång till protokoll upplevde inga svårigheter med att inleda samtal. 

Om patienten själv uttryckte sin vikt som ett problem bidrog till att lättare inleda samtalet 

(Brown & Thompson, 2008). Patientens motiverande attityd till viktförändring upplevdes som 

nödvändig för att kunna inleda en konversation om livsstilsförändring (Bornhoeft, 2018, 

Brown & Thompson, 2008; Holmgren et al, 2019). Andra faktorer som till fördel underlättade 

inledning av samtal om fetma var sjuksköterskor som hade flera års erfarenheter i sitt yrke. 

Även de sjuksköterskor som tidigare hade jobbat med patienter med diabetes upplevde det 

lättare att inleda en konversation. Det berodde på att de var vana med att prata om 

livsstilsförändringsfrågor då näring och fysisk aktivitet är viktiga faktorer även i hanteringen 

av diabetes. Vidare upplevdes det som enklare att ta upp ämnet om fetma eller fysisk aktivitet 

hade diskuterats tidigare då de sjuksköterskorna hade patientens journal som de kunde 

referera till (Holmgren et al, 2019). Om patienten hade andra sjukdomar som kunde relateras 

till fetma upplevdes det som underlättande av sjuksköterskor för att ta upp samtalsämnet 

(Holmgren et al, 2019, Brown & Thompson, 2007). 

 

8.2,Strategier,för,att,inleda,samtal,om,fetma,&
Eftersom fetma förknippades med att vara socialt pinsamt valde sjuksköterskor att använda 

sig av olika strategier vid inledning av fetmarelaterade samtal (Aranda & McGreevy, 2012; 

Brown & Thompson, 2007; Hales et al, 2016). Sjuksköterskor upplevde att de behövde 

skydda patienten från generande situationer som kunde uppstå vid framförande av 

fetmarelaterade samtal (Brown & Thompson, 2007; Hales et al, 2016). De ansåg att det var 

nödvändigt med att ha ett känsligt förhållningssätt (Aranda & McGreevy, 2012; Brown & 

Thompson, 2007; Hales et al, 2016; Hansson et al, 2011; Lumley et al; 2015) och att inte 

skuldbelägga patienten (Hansson et al, 2011). När sjuksköterskorna tog upp fetmarelaterade 

ämnen var de noga med att inte låta nedlåtande eller skuldbelägga patienten och de valde att 

inte gå direkt in i ämnet. Att ställa öppna frågor relaterat till situationen var underlättande. 

Om det exempelvis fanns tecken på att patienten var andfådd när den tagit sig till 

vårdcentralen kunde sjuksköterskan lyfta upp detta, och studera vidare om det berodde på 

fetman. Detta kunde underlätta konversation om patientens fetma (Aranda & McGreevy, 

2012). De sjuksköterskor som själva varit överviktiga använde sina egna erfarenheter av 

övervikt för att öppna upp en dialog med patienten i syfte att få en närmare kontakt och en 

empatisk förbindelse med patienten (Aranda & McGreevy, 2012; Brown & Thompson, 2007; 

Holmgren et al 2011). Medvetenheten om fetmans negativa betydelse gjorde det nödvändigt 
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för sjuksköterskor att använda sig av mjuka termer och undvek att nämna ordet fetma 

överhuvudtaget. Det var vanligt att sjuksköterskorna skiftade fokus till olika datorprogram 

och diagram, samt relaterade tillståndet till livsstilsfrågor och generell hälsa istället för att 

lyfta fram vikt och fetma (Brown & Thompson, 2007). Sjuksköterskor som hade tidigare 

blivit anklagad för diskriminering i samband med att de hade lyft upp patientens 

viktproblematik valde att ta upp ämnet efter att de hade träffat patienten flera gånger och hade 

kunnat etablera en god vårdrelation (Hansson et al, 2011). 

 

8.3,Behov,av,mer,tid,för,att,vårda,&
En barriär som återkom i flera studier var tidsbristen (Philips et al, 2014; Bornhoeft, 2018; 

Holmgren et al, 2019; Lumley et al, 2015; Shea & Gagnon, 2015; Robstad et al, 2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att det behövdes längre tid att vårda patienter med fetma än andra 

patienter (Lumley et al, 2015; Shea & Gagnon, 2015; Holmgren et al, 2019; Hansson et al, 

2011).  Exempelvis behövdes mer tid att skapa en personanpassad aktivitetsplan (Holmgren et 

al, 2019), samt mer tid för att söka efter vägledningar och riktlinjer för fetmahanteringen 

(Bornhoeft, 2018).  Det krävdes även mer tid för att samla fram utrustning och personal för att 

hjälpa till vid ett omvårdnadsmoment såsom förflyttning, vändning eller hygien (Shea & 

Gagnon, 2015) eller såromläggning då det krävdes hjälp att lyfta upp ett ben (Lumley et al, 

2015). Även för att förbereda ett individanpassat vårdmoment krävdes mer tid (Holmgren et 

al, 2019; Bornhoeft, 2018; Shea & Gagnong, 2015). Tidsbristen ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde en minskad kvalite inom deras hälsofrämjande arbete att ge rådgivning (Bornhoeft, 

2018; Hansson et al, 2011; Holmgren et al, 2019) samt att det hindrade möjligheterna att söka 

efter riktlinjer och resurser, vilket ledde till en fullständig frånvaro eller misslyckad 

fetmahantering (Holmgren et al, 2019). Förebyggande arbete ansågs som tidskrävande 

(Holmgren et al, 2019 & Hansson et al, 2011) och att patienter med fetma upplevdes som 

underprioriterade inom organisationen (Bornhoeft, 2018; Brown et al, 2007; Holmgren et al, 

2019; Hansson et al, 2011; Lumley et al, 2015). Tidsbristen hindrade inledningen av 

livsstilssamtal (Bornhoeft, 2018; Hansson et al, 2011; Holmgren et al, 2019) då 

sjuksköterskorna tyckte de inte hade tid för att hantera dessa livsstilsfrågor grundligt 

(Hansson et al, 2011). Tidsbristen ledde även till att sjuksköterskorna ofta valde att inte ta upp 

viktfrågorna med patienter som kom med mindre hälsoproblem (Philips et al, 2014) samt att 

patienterna med fetma lämnades till sist för att få vård (Lumley et al, 2015). 

 

8.4,Sämre,vårdkvalitet,beroende,på,kroppsstorleken/vikten,&
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Sjuksköterskorna upplevde att patienter med fetma behövde annorlunda vård jämfört med 

andra patienter på avdelningarna (Shea & Gagnon, 2015; Robstad et al, 2017). Omvårdnaden 

kring en patient med fetma upplevdes som fysiskt belastande och det krävdes fler personal att 

assistera jämfört med de patienter som hade normal kroppsstorlek (Lumley et al, 2015; 

Holmgren et al, 2019; Shea & Magnon, 2015). Att vårda patienter med fetma krävde även 

specialanpassad utrustning vilket ofta saknades (Holmgren et al, 2019 & Lumley et al, 2014; 

Shea & Magnon, 2015). Dessa aspekter ledde till att sämre rutinmässig vård gavs till denna 

patientgrupp vilket påverkade vårdkvaliteten som dessa patienter fick (Lumley et al, 2015; 

Holmgren et al, 2019; Shea & Magnon, 2015).  Exempelvis upplevde sjuksköterskor att sämre 

vård gavs till patienter med fetma när det gällde grundläggande vårdmoment (Shea & 

Magnon, 2015). De upplevde att de gav bristfällig hudvård, hygienvård och vändschema på 

grund av den fysiska storlekens behov av extra personal, jämfört med andra patienten på 

avdelningen.  Patientens fysiska storlek ledde till att sjuksköterskorna var oförmögna att ge 

livräddande insatser såsom hjärt- och lungräddning och palpationer.  Även deras 

omvårdnadsfärdigheter blev begränsade vid auskultation, övervakning, och medicinering 

(Shea & Magnon, 2015). Brist på specialanpassad utrustning anpassad till överviktiga ledde 

till längre tider för omvårdnad, terapi samt behandling (Lumley et al, 2015). Det skapade även 

känsla av oro hos sjuksköterskorna över att äventyra patienternas värdighet (Shea & Magnon, 

2015). Exempelvis var det brist på vågar som var utrustade med lämpliga skalor för att mäta 

vikt på tunga patienter eller blodtrycksmanschetter i större storlekar. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna var oroliga att patienterna kommer känna sig generade eller kränkta när det 

inte gick att ta deras vikt eller när blodtrycksmanschetten var för liten för deras armomkrets. 

Det fanns även svårigheter att jobba med överviktiga patienter då deras omvårdnad, terapi och 

behandling tog längre tid (Shea & Magnon, 2015). Enligt sjuksköterskorna togs inte dessa 

aspekter seriöst inom organisationen vid tidsbokning av möte eller vid tidfördelningen 

(Lumley et al, 2015). Underbemanning ledde till att sjuksköterskor upplevde en daglig stress 

där andra insatser hade prioriterats (Bornhoeft & Holmgren et al, 2019; Lumley et al, 2015).  

,

9,Diskussion,

9.1,Metoddiskussion,

För vetenskapliga forskningar inom kvalitativ design är trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet en indikator enligt Henricson (2016) på att forskningen 

innehåller en god kvalitet. Trovärdighet innebär att informationen kring forskningen ska 
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skapa en övertygande känsla hos läsarna om att forskningen anses vara realistisk. 

Forskningsresultaten ska även påvisa att den är aktuell. Trovärdigheten nås genom att 

författarna innan val av ämnesområde studerar ämnet grundligare och att den kan ökas genom 

att det är flera författare som utför analysarbetet. Detta genomförs genom att författarna läser 

tidigare forskningar. Trovärdigheten kan även ökas om andra utöver forskarna själva läser och 

granskar data i studien, detta kan vara ett underlag för författarna att diskutera vidare 

forskningens data. Hjälp från kamrater, handledare och andra granskare kan öka 

innehållssvalidet, trovärdighet samt pålitligheten (Henricson ,2016). Översiktens artiklar 

söktes fram från tre databaser. Författarna till denna litteraturöversikt sökte fram artiklarna via 

tre medicinska och vårdvetenskapliga databaser, vilket enligt Friberg (2017) kan vara en 

styrka. Flera av artiklarna fann författarna i två eller flera databaser vilket enligt Friberg 

(2017) är en styrka. Henricson (2012) skriver att om artiklar hittats på flera databaser kan 

trovärdigheten för litteraturöversikten öka. Från en början bestämde författarna att artiklarna 

skulle vara mellan åren 2009 till 2019 men eftersom inte tillräckligt många artiklar var funna 

förlängdes årtalen med ytterligare två år. Att vissa av artiklarna är tio år eller äldre kan vara 

en svaghet då situationen kan ha ändrats under dessa senaste tio åren. Författarna inkluderade 

endast kvalitativa artiklar då det belyser levda erfarenheter och upplevelser, eftersom urvalet 

på dessa studier är begränsat kan validiteten av dessa studier vara lägre då det inte når en bred 

i populationen och därför kan resultatet inte generaliseras.  

Vid artikelsökningen försökte litteraturöversiktens författare att vara neutrala och sökningen 

var begränsat med ämnesord som var relaterade till syftet. Däremot hittades den sista artikeln 

genom att författarna gått igenom ett annat examensarbete och fann den relevant. Efter att 

utan framgång ha försökt att finna den med hjälp av de sökord de använde tidigare bestämde 

författarna för att använda artikelns nyckelord för att få tag i denna vetenskapliga artikel.  

Under artikelsökningsprocessen användes trunkeringsmetoden där bara ordstammen skrevs in 

och slutades med “*”. Det kan vara en styrka då det ger möjlighet till bredare träffar från 

ordets alla böjningsformer. Vid urvalet av artiklarna bestämde författarna endast att använda 

artiklar som var “peer reviewed” vilket betyder att alla artiklarna är vetenskapligt granskade. 

Det skulle även inkluderas endast artiklar som var granskade av etiska kommittén eller om 

forskarna hade genomgått noggrant etiska övervägande. Vidare skulle studierna beskriva den 

allmänna sjuksköterskans perspektiv och andra yrkesgrupper var exkluderade. Artiklarna 

skulle vara på engelska och i och med att ingen av författarna hade engelska som modersmål 

kan det räknas som svaghet då fel översättningar kan ske och texten kan missuppfattas. Målet 

var att artiklar skulle omfatta olika länder och världsdelar som möjligt skulle användas. Detta 
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för att få ett mer globalt perspektiv. Men av de tio artiklarna var fem från Storbritannien, en 

från USA, Canada, Norge och endast två från Sverige. Det kan vara en svaghet då resultatet 

kan påverkas och kan vara mer aktuellt i Storbritannien och inte säga så mycket om läget i 

Sverige. Vid analys av litteraturen läste författarna artiklarna ett flertal gånger var för sig för 

att inte påverkas av varandras uppfattningar och för att sedan diskutera om båda har förstått 

dem på samma sätt vilket kan vara en styrka. Vidare diskuterade och tolkade författarna 

artiklarna och därefter sammanfattades alla artiklarna genom en gemensam diskussion. Sedan 

kom de tillsammans fram till slutsatsen om vad artiklarna handlar om och gemensamt efter 

analys och diskussion presenterades resultatet under fyra olika teman.  

 

 

9.2,Resultatdiskussion,

9.2.1&Fetmarelaterade&samtal 

Resultatet visade att fetma uppfattas som ett känsligt ämne vilket upplevdes som obekvämt 

för sjuksköterskorna att inleda ett fetmarelaterande samtal med patienterna. Det berodde på 

den stigmatisering som fetma har i samhället men även på sjuksköterskornas rädsla av att 

kränka patienten eller bli anklagade för diskriminering i samband med samtalet. Vidare 

uppfattade sjuksköterskorna att patienterna var ovilliga att prata om sin vikt vilket ofta ledde 

till ett uteblivet samtal. Dessa aspekter anser litteraturöversiktens författare kan vara 

relaterade till sjuksköterskornas egen uppfattning och att det inte handlar om att patienterna 

faktiskt är ovilliga att prata om sina problem och inte vill ta emot hjälp från dem. Det 

bekräftas även i studien av Malterud & Ulriksen (2010) där patienterna uppgav att de vill 

gärna prata om deras viktproblem och få hjälp med dessa. Vidare uppgav patienterna i studien 

att deras undvikande att initiera ett samtal om sina viktproblem beror på deras skamkänsla 

över sin vikt snarare än ovilja (a.a.). Resultatet visade att sjuksköterskornas kompetens- och 

färdighetsnivå i fetmahantering var kopplad till om sjuksköterskan upplevde fetmarelaterade 

samtal som obekväma eller inte. Detta resultat bekräftas även i en studie av Nolan, Deehan, 

Wylie och Jones (2012) som understryker att sjuksköterskor uppgav ha brist på övning av 

motiverande samtal när det gällde fetmahanteringen samt otydliga riktlinjer. Att främja hälsa 

och förebygga ohälsa ingår i sjuksköterskans ansvarsområde (International Council of Nurses, 

ICN, 2017). Vidare anser författarna till denna studie att mer kunskap samt tydlig vägledning 

om hur sjuksköterskan på bästa sätt kan inleda ett samtal är viktigt i vården. Det för att kunna 
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ge en personcentrerad vård där patientens integritet bibehålls och patienten får den hjälp och 

vård som krävs. Enligt Erikssons teori utgår vårdens hela syfte utifrån att lindra lidandet 

(Eriksson, 2015).  Lidande enligt Eriksson kan vara sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande och den kan vara relaterat till kropp men även till människans själsliga 

upplevelser.  Resultatet visade även att det fanns brist på tid att lyfta upp ämnet. I en studie av 

Blackburn, Stathi, Keogh och Eccleston (2015) var tidsbristen en barriär, då de flesta möten 

var baserad på tio minuter som ledde till hinder att diskutera det känsliga ämnet. Författarna 

till denna litteraturöversikt anser att uteblivet samtal hos sjukvårdspersonal om viktproblem 

kan upplevas av patienten som ignorerande. Vidare bedömer studiens författare att dessa 

aspekter kan leda till vårdlidande men även livslidande hos patienten. Brown, Thompson, Tod 

& Jones (2006) kom fram i sin studie att patienter kände att deras problem inte togs på allvar 

då sjuksköterskorna valde att inte ta upp fetmarelaterade ämnen och prata om 

viktproblematiken trots att patienterna hade visat vilja för det. Även vid tillfällen när 

patienternas vikt poängterades som problem av sjuksköterskorna, men som inte följdes upp 

med nödvändig hjälp i form av stöd eller råd, upplevde patienterna sig som ignorerade och 

inte tagna på allvar. Vårdlidande kan uppstå när sjukvårdspersonalens kunskap, hållning och 

attityd inte besvarar den lidande människans behov och begär (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Livslidande kan vara relaterat till att vara trött på sin kropp och sjukdom då människan 

känner att ens identitet förminskas i samband med sjukdom och ohälsa men känslan av 

hopplöshet, ensamhet, kärlekslöshet (Eriksson, 2015). Däremot en studie av Laidlaw, Napier, 

Neville, Collinson och Cecil (2019) visade annat resultat där mer än 80 % av de 107 deltagare 

uppgav att de alltid eller nästan alltid tar upp viktrelaterade frågor med patienterna. I samma 

studie uppgav bara 14 procent av deltagarna att de hade brist på kunskap relaterad till 

viktrelaterade frågor och hantering och 28 procent uppgav ha bristande färdigheter om 

fetmahanteringen och 32 procent uppgav ha bristande förmåga att hantera dessa problem.  

9.2.2&Barriärer&i&det&kliniska&vårdandet&&

Översiktens resultat visade även att det finns flera barriärer och svårigheter som framkommer 

i vårdandet av patienter med fetma. Barriärerna som kunde förekomma var tidsbrist samt brist 

på specialanpassad utrustning samt brist på vägledning. Jämfört med att vårda patienter med 

normal kroppsstorlek kräver vårdandet av patienter med fetma mer bemanning att assistera 

vid omvårdnadsmomenten samt att det är mer fysiskt ansträngande. Dessa aspekter ledde till 

att patienter med fetma fick sämre vårdkvalité jämfört med andra patienter. Exempelvis kunde 
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dessa patienter lämnas till sist eller att deras hudvård inte blev av eller det kunde handla om 

att de inte fick lika många vändningar i sängen som patienter med normal kroppsstorlek. &

Författarnas reflektion över dessa aspekter är att vård av bra kvalitet och på lika villkor till 

alla behövande verkar inte alltid vara möjligt. Utebliven vård innebär vårdlidande både på det 

kontext att dessa patienter inte får det vård som dem behöver för att bli friska, men även 

lidandet där patienten kanske känner sig som osynlig eller kränkt. Enligt Katie Eriksson är 

vårdens hela syfte att lindra lidande (Eriksson, 2015). Att vara lidande menar hon innebär att 

inte känna igen sig själv, sina behov och sina möjligheter. Lidande inom vården kan vara 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande och den kan vara relaterat till kropp men även 

till människans själsliga upplevelser. Sjukdomslidande uppkommer vid sjukdom eller 

sjukdomsbehandling vilket orsakar smärta i kroppen och förhindrar och driver människans 

möjligheter (Eriksson, 2015). För bättre förutsättningar skall det kroppsliga lidandet lindras 

(Eriksson, 2018). 

Patienter som lever med fetma är redan sårbara utifrån flera olika aspekter att dessa patienter 

ofta lider av olika psykiska och psykosociala problem som resultat av samhällets 

stigmatisering och synen samhället har på fetma och den ”perfekta ideala kroppen” som folk 

förväntas att ha i dagens samhälle. I samband med att dessa patienter inte passar in i 

vårdmiljön eller att de inte får den kvalitet av vård de har rätt till påminns de om dessa 

aspekter och att den sårbarhet som de redan har inom sig blir ännu större.  

 

9.3,Kliniska,implikationer, ,

Litteraturöversikten tar upp att sjuksköterskan i vård med patienter som har fetma upplever 

dessa möten som svårhanterliga. Resultatet visar att det finns en osäkerhet till hur 

sjuksköterskan ska förhålla sig till ämnet i vetskap att varje patient har en sårbarhet kring sin 

fetma. Detta berodde på den negativa stigmatiseringen som har medföljt personer med en 

större kroppsstorlek. Detta synsätt har sjuksköterskan varit medveten om vilket lett till 

osäkerheter om när det lämpar sig att lyfta upp ämnet. Detta resulterade i att sjuksköterskan 

valt att ta upp ämnet vid god etablering av relation, kontakt och kommunikation. Resultatet 

visade även att sjuksköterskans arbete hindrades av att det inte funnits tydliga guidelinjer som 

man kunnat referera till samt att tidsbristen hindrade sjuksköterskans arbete i att hjälpa 

patienten att tydliggöra sina erfarenheter och mål. Detta i klinisk praxis innebär att patientens 

livsberättelse hamnar i skuggan och möjligheten för sjuksköterskan att stödja patienten i att 

övervinna tidigare negativa erfarenheter försvåras. Med resultatet som påvisar brister i 
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följsamhet kring dessa patienter bör vården förbättras i att ta hänsyn så att det finns tillräckligt 

med tid för att möjliggöra en grundligare undersökning som plan för individuella åtgärder. 

Detta försvårar även sjuksköterskans upplevelse av att ha kunnat bidra med en så god 

omvårdnad som möjligt, som påvisats i litteraturöversikten. Fetma ska i likhet med andra 

folksjukdomar som exempelvis diabetes och KOL även ha nationella och lättillgängliga 

riktlinjer som sjuksköterskor kan hänvisa till. Författarna har uppfattat att fetmarelaterade 

guidelinjer är otillgängliga inom vården vilket behövs som vägledning när sjuksköterskan gör 

sin bedömning.  

 

9.4,Förslag,till,fortsatt,forskning,  

Författarna i denna litteraturöversikt anser att det finns ett tillräckligt omfång av vetenskapliga 

artiklar kring sjuksköterskans upplevelser kring ämnet fetma. Då fetma är ett 

folkhälsoproblem som kan relateras till utvecklingen av andra sjukdomar är det av värde att 

forska vidare i ämnet. Enligt författarna finns det andra aspekter inom vårdens hantering av 

fetma som är outforskat. Dessa handlar om sjuksköterskans hanterande i kontakt med 

patienter som lever med fetma. Författarnas uppfattning är att området är smalt utforskat. Det 

behövs mer forskning i ämnet som förtydligar sjuksköterskans arbete i att vårda patienter med 

fetma med fetma där det påvisar vilka åtgärder som införs och hur man remitterar de vidare så 

att de kan få bästa möjliga vård. Detta så att sjuksköterskor som arbetar inom vården kan ha 

användning av aktuell forskning som vägledning i sitt arbete. 

 

10,Slutsats,
Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att fetma var ett känsligt ämne vilket påverkade 

deras förhållning att lyfta upp ämnet, av rädsla att kränka patienten och bli anklagade för 

diskriminering. Graden av svårigheten av att inleda ett samtal berodde på sjuksköterskans 

tidigare erfarenheter i fetmarelaterade situationer samt närvaro av riktlinjer som kunde 

användas som vägledning. Sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att underlätta 

inledningen av samtal som relaterar till personens fetma. Vidare visade översikten att ofta 

fanns det inte tillräckligt tid för att hantera frågor relaterad till detta problem. Att vårda 

patienter med fetma visade sig vara mer krävande än att vårda patienter med normal 

kroppsstorlek. Det krävdes mer tid för omvårdnaden, flera i personalen behöver assistera vid 

omvårdnadsmomenten samt att det behövdes specialanpassade utrustning som inte alltid var 

tillgängliga.  
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uppmjukande termer och visuella 

hjälpmedel för att undvika att ta upp 

begreppet fetma. De upplevde att 

patienterna egna attityder och 

motiverande attityder samt i samband 

med långsiktiga sjukdomar öppnade 
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upp för konversation. Det hade visats 

att sjuksköterskor som var förberedda 

genom protokoll och i form av 

kunskap hade öppnat upp för samtal 

med mindre känslighet och känslor av 

besvärlighet, än sjuksköterskor som 

inte hade förberett sig.   

Hales, Vries & 

Coombs 

Managing social 

awkwardness 

when caring for 

morbidly obese 

patients in 

intensive care: A 

focused 

ethnography 

2016, 

Storbritannien, 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

Syftet var att utforska 

den kultur och 

inflytande 

hos intensivvårdens 

läkare och 

sjuksköterskor när de 

vårdar kritiskt sjuka 

sjukligt överviktiga 

patienter. 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Urval: 67 intensivvårds 

sjuksköterskor, 13 

intensivvårdsläkare samt 

7 patienter.  

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

Sjuksköterskorna upplevde det socialt 

pinsamt och obekvämt i interaktion 

med sjukligt överviktiga patienter. De 

upplevde sig osäkra och oroliga om 

hur man kan inleda en konversation 

om fetma. Det finns en rädsla att 

förutfattade meningar kan komma i 

uttryck vid interaktionen. De 

upplevde det som nödvändigt att dra 

ifrån uppmärksamheten om 

diskussioner om patientens vikt eller 

överhuvudtaget adressera 

problematiken. Exempelvis valde 

vårdpersonal i olika vårdinsatser i 
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samband med att patienten var i 

rummet att kommunicera i undertoner 

som att viska samt koder. 

Hansson, L-

M., Rasmuss, 

F. & Ahlstrom 

E-I 

 

General 

practitioners' and 

district nurses' 

conceptions of the 

encounter with 

obese patients in 

primary health 

care. 

 

2011                  

Sverige, 

BMC Family 

Practice 

 

Syftet vara att utforska 

allmänläkares och 

distriktsjuksköterskors 

uppfattningar om att 

möta patienter med 

fetma i primärvården.  

Metod: Kvalitativ 

design.  

Urval: 10 allmänläkare 

och 10 

distriktsjuksköterskor. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tematisk 

analys. 

Sjuksköterskorna upplevde en ökad 

känslighet hos patienter med fetma i 

jämförelse med andra patienter på 

grund av stigmatiseringarna. De var 

medvetna om att patienten kunde vara 

generad över sin kroppsvikt och 

därmed valde att etablera en god 

vårdkontakt innan framförandet av 

ämnet fetma. Det ledde till ett känsligt 

förhållningssätt som att inte 

skuldbelägga men även synen på 

ansvarsområdet och rollen man har. 

Brist på tid uppfattades som stor 

barriär som hindrade 

jobbeffektiviteten i detta område. 
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Holmgren M., 

Sandberg M. 

& Ahlström G 

To initiate the 

conversation – 

Public health 

nurses’ 

experiences of 

working with 

obesity in persons 

with mobility 

disability 

2019,  

Sverige,  

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet var att utveckla 

en teori som förklarar 

hur folkhälso 

sjuksköterskor 

åstadkommer och 

anpassar rådgivning i 

livsstilsvanor för att 

minska fetma hos 

personer med 

rörelsehinder. 

Metod: kvalitativ 

design.  

Urval: 10 

sjuksköterskor från 

primärvården 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Narrativ analys. 

Att inleda ett övervikt-relaterat samtal 

med patienten framkom som den 

främsta bekymmer hos 

sjuksköterskorna. Att ta initiativet till 

en konversation om övervikt 

uppfattades som ett känsligt ämne och 

sjuksköterskorna upplevde en rädsla 

att kränka någon. Det upplevdes brist 

på tid och resurser, underbemanning 

och längre mötestider skulle leda till 

en ökad möjlighet att planera en 

individanpassad vård. 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt 

att motivera patienterna till 

livsstilsförändringar, och att kunskap 

och erfarenhet har en viktig grund för 

interaktion och starta en konversation. 

Lumley E, 

Homer C-V, 

Palfreyman S, 

A qualitative 

study to explore 

the attitude of 

clinical staff to the 

2015, 

Storbritannien,  

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att utifrån 

personalens perspektiv 

undersöka om patienter 

som lider av fetma har 

Metod: Kvalitativ  

Urval: Av 18 

sjukhuspersonal valdes 

4 sjuksköterskor. 

Att inleda ett överviktbaserat samtal 

med patienterna upplevdes som svårt 

då det ansågs som ett känsligt ämne 

att prata om samt oron att bli 
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Shackley P, & 

Tod A-M. 

 

challenges of 

caring for obese 

patients. 

 några extra vårdbehov 

och vilka effekter har 

dessa vårdkrav på 

vårdutbudet. Fokus på 

sjuksköterskor som 

vårdade patienter med 

bensår 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer och en 

fokusgruppsintervju 

Analys: Tematisk 

analys 

anklagade av diskriminering. 

Sjuksköterskorna upplevde en osäker 

roll med oenighet om vem som bär 

ansvaret att diskutera frågor såsom 

livsstilsförändringar, viktminskning 

samt vikthantering. Den ökade antalet 

av personer med fetma på 

arbetsplatsen ansågs vara utmanande 

på att förse dem med standard och 

adekvat vård då det framkom brist på 

personal och utrustning, vilket 

försämrade omvårdnaden och 

vårdkvalitén.  

Phillips, K., 

Wood, F. & 

Kinnersley, P 

 

 

Tackling obesity: 

the challenge of 

obesity 

management for 

practice nurses in 

primary care. 

 

2014, 

Storbritannien, 

Family Practice 

Syftet var att utforska 

hur primärvårds-

sjuksköterskor hanterar 

fetma och identifiera bra 

färdigheter samt 

utforska 

effektivhanterings 

hinder. 

Metod: Kvalitativ 

metod 

Urval: 18 primärvårds 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna valde att vid 

tidsbrist inte diskutera en patients vikt 

för rädsla att stigmatisera patienten 

och riskera vårdrelationen. De ansåg 

att egna erfarenheter med 

viktminskning var nödvändigt för att 

lyfta fram för att visa förståelse och 

empati.  Sjuksköterskorna upplevde 
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Analys: Tematisk 

analys 

att tidigare negativa erfarenheter 

påverkade hur villig sjuksköterskan 

valde att ta upp ämnet, oftast kunde 

viktproblematiken lyftas indirekt fram 

vid blodtrycksmätningar och vid 

vägningar. Sjuksköterskorna ansåg att 

en nära relation var nödvändigt för att 

lyfta fram begreppet fetma. 

Robstad, 

Söderhamn & 

Fegran. 

 

Intensive care 

nurses’experiences 

of caring for obese 

intensive care 

patients: A 

hermeneutic study 

2017,  

Norge 

Journal of clinical 

nursing 

 

Syftet var att få en 

djupare förståelse av 

kvalificerade 

intensivvårdssköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med fetma i 

intensivvård. 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Urval: 13 

Intensivsjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

Intensivsjuksköterskorna upplever 

patienter med fetma som en utsatt och 

sårbar grupp. Detta resulterade i 

rädslor att ge en otillräcklig vård. Det 

upplevdes som känslomässigt 

krävande och känslor av frustration i 

samband med att patienter med fetma 

har ett ökat vårdbehov. Det uppkom 

även rädslor för arbetsskador. De 

upplevde även en ökad 

arbetsbelastning och en orättvis 

arbetsfördelning i sambands med 

kollegors ovilja att ge behandling på 
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grund av negativa attityder och 

åsikter. 

Shea, J-M. & 

Gagnon, M. 

Working With 

Patients Living 

With Obesity in 

the Intensive Care 

Unit: A Study of 

Nurses' 

Experiences. 

2015,  

Canada,  

Advances in 

Nursing Science 

 

Syftet vara att 

undersöka 

erfarenheterna av 

intensivsjuksköterskor 

som med hjälp av 

”Othering- framwork” 

arbetar med människor 

som lever med fetma”. 

Metod: 

Kvalitativ design  

Urval:  

11 Intensiv- 

sjuksköterskor.  

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

Patienter som lever med fetma ansågs 

som annorlunda då de orsakar extra 

fysisk belastning. Det förekom 

oron att inte kunna skydda sin egen 

fysiska hälsa i samband med tunga 

lyft, att inte vara kapabel till att ge 

adekvat vård. Det förekom att 

sjuksköterskorna påverkades av 

negativa kommentaren och bevittnat 

vikt-stigmatiserande attityder från 

arbetskollegor under skiftrapporterna 

som kunde påverka omdömet av 

patienterna. Sjukhusmiljön med 

adekvat hjälpmedel och extra resurser 

upplevdes som viktig bland 

sjuksköterskorna. 
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