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Sammanfattning 

Bakgrund: Förekomsten av fetma runt om i världen har ökat sedan flera år tillbaka. I 

Sverige har andelen personer med fetma tredubblats sedan 1980-talet och fetma klassas 

idag som ett folkhälsoproblem. Fetma medför ökad risk att drabbas av ett flertal 

hälsoproblem. Det resulterar i att personer med fetma ofta har ett större sjukvårdsbehov 

i jämförelse med personer med normal kroppsvikt. Med anledning av detta ställs högre 

krav på sjukvården att klara av att erbjuda dessa patienter god och säker vård. Forskning 

har visat att personer med fetma ibland undviker att söka vård på grund av dåligt 

bemötande och andra brister i sjukvården  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda och 

bemöta patienter med fetma.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar av både kvalitativ 

och kvantitativ karaktär.  

Resultat: Sjuksköterskor upplevde brister i utrustning och omgivning som hinder i 

vården av patienter med fetma. Bristerna ansågs medföra sämre vårdkvalité för 

patienter med fetma och upplevdes också som en säkerhetsrisk för både patienter och 

personal. Patienter med fetma upplevdes ha större omvårdnadsbehov än patienter med 

normal kroppsvikt och omvårdnadsarbetet ansågs vara tyngre och mer tidskrävande. 

Sjuksköterskor upplevde det som svårt att bemöta patienter med fetma och var rädda 

för att bli anklagade för stigmatisering. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att de inte kunde erbjuda patienter med fetma god 

och säker vård på samma villkor som en patienter med normal kroppsvikt. Anpassning 

av utrustning, utrymmen och utökade personalresurser kan bidra till att 

förutsättningarna för en jämlikvård oberoende av patientens vikt ökar. Eftersom 

bemötande är en central del av personcentreradvård medför svårigheter att bemöta 

patienter med fetma ett hinder i tillämpningen av personcentreradvård. Vilket också 

bidrar till att dessa patienter vårdas på andra villkor än patienter med normal kroppsvikt. 

Nyckelord: Bemötande, Fetma, Omvårdnad, Sjuksköterskor, Upplevelse 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The prevalence of obesity around the world has increased for several 

years. In Sweden, the proportion of obese people has tripled since the 1980s and obesity 

is today classified as a public health problem. Obesity increases the risk of suffering 

from multiple health problems, which results in obese people often having greater 

medical needs compared to individuals with normal body weight. This puts higher 

demands on the health service to be able to offer these patients good and safe care. 

Research has shown that obese people sometimes avoid seeking care because of 

shortcomings in medical care. 

Aim: The purpose of the study was to describe nurses' experiences of caring for and 

meeting obese patients.  

Method: A literature review based on thirteen scientific articles by both qualitative and 

quantitative nature.  

Result: Nurses experienced deficiencies in equipment and surroundings as obstacles in 

the care of obese patients. The deficiencies were considered to result in poor quality of 

care for these patients and were also seen as a safety risk to both patients and staff. 

Obese patients was perceived to have higher care needs than patients with normal body 

weight and caring for them was considered to be heavier and more time consuming. 

Nurses felt that it was difficult to meet obese patients and was afraid of being accused 

of stigmatization. 

Conclusion: Nurses felt that they could not offer obese patients good and safe care 

under the same conditions as to patients with normal body weight. Adaptation of 

equipment, facilities and increased personnel resources can contribute to better 

conditions for equal care regardless of the patient's weight. Meeting the patient is a 

central part of person-centered care and difficulties in meeting obese patients is an 

obstacle in the implementation of person-centered care. Which also contributes to 

poorer conditions for these patients than patients with normal body weight. 

Keywords: Caring, Experiences, Meeting, Nurses, Obesity  
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Inledning 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763§2) går det att läsa att målet för hälso- 

och sjukvård är: ”God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vården 

ska också ges med respekt för alla människors lika värde och ta hänsyn till den enskilda 

individens värdighet. Men uppfylls det här målet i praktiken? Baserat på egna 

erfarenheter av kliniskt vårdarbete har författarna anledning att tro att detta inte alltid 

är fallet. En patientgrupp som vi tror riskerar bli behandlad på sämre villkor än andra 

är personer med fetma, däri grundades intresset av att studera vårdandet och bemötandet 

av denna patientgrupp. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskan har i och med sin yrkesroll en central del i omvårdnadsarbetet eftersom 

det är hen som har den kliniska kontakten med patienterna. ”Omvårdnad syftar till att 

hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i 

syfte att förbättra hälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet” (Norberg et 

al., 2000, s. 58). I syfte att tydliggöra vad sjuksköterskans yrkesroll förväntas omfatta 

och vilken kompetens en sjuksköterska bör besitta så har sex stycken kärnkompetenser 

för sjuksköterskor utformats. Dessa kompetenser är personcentreradvård, samverkan i 

team, evidensbaseradvård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt säker vård 

och information (Leksell & Lepp, 2013). Utifrån dessa kärnkompetenser så ska 

sjuksköterskan arbeta för en god hälso- och sjukvård som baseras på en humanistisk 

värdegrund. Enligt Socialstyrelsen (SoS, 2009) kännetecknas god hälso- och sjukvård 

av ett respektfullt bemötande av varje vårdsökande individ och bygger på respekt för 

människors lika värde, den enskilda individens värdighet, rätt till självbestämmande 

och integritet. Vården ska dessutom utövas med respekt och lyhördhet för personens 

specifika behov, förutsättningar, förväntningar, värderingar, kunskaper och 

erfarenheter. 

Bemötande 

I vård och omsorgsarbete så är mötet mellan vårdare och patient grunden till 

verksamheten och således också en viktig del av sjuksköterskans arbete. Att tillgodose 

patienternas grundläggande och fundamentala behov är komplicerat och innebär en 
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utmaning för sjuksköterskor (Kitson, Muntlin Athlin & Conroy, 2011). Hur personalen 

bemöter en patient väcker enligt SoS (2015) känslor hos patienten som spelar roll för 

hur vården upplevs. Förtroendet för personalens förmågor att hjälpa påverkas av flera 

faktorer som möjliggör en god relation mellan vårdpersonal och patient. Relationen har 

i sin tur betydelse för patientens välmående och tillfrisknande. Dessa faktorer är att 

patienten vill känna att personalen bryr sig och är engagerade och att personalen tar sig 

tid. Personalen ska också vara experter och medmänniskor och respektera patientens 

värdighet. Fler faktorer är att personalen gör något extra eller att de gör undantag, att 

de kommer ihåg och att de finns kvar (a.a.). 

Personcentrerad vård 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att arbeta personcentrerat. Vilket av Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF), (2010) beskrivs som att bedriva vård som strävar efter att 

synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala 

och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Personcentreradvård 

innebär att personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom ska respekteras 

och bekräftas och att arbetet med att främja hälsa ska utgå från vad hälsa betyder för 

den enskilda individen. När ett personcentrerat arbetssätt tillämpas uppstår ett 

teamarbete mellan sjuksköterska, vårdteam, patient och ibland även patientens 

närstående (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Detta teamarbete leder till ökad 

jämlikhet mellan vårdare och patient. Kristensson Uggla (2014) beskriver att man som 

patient är i ett oundvikligt underläge mot vårdpersonalen och att en av de bidragande 

orsakerna till detta är det kunskapsglapp som finns mellan patienten och personalen. 

Att göra patienten delaktig och anpassa information efter dennes individuella 

förutsättningar bidrar till att patienten får ökad förståelse för sin situation, vilket i sin 

tur minskar patientens underläge och främjar partnerskap mellan personal och patient. 

Att låta patienter ha mer inflytande och kontroll över vården har visat sig kunna ha 

positiva effekter.  En studie av Piatt, Seidel, Powell, och Zgibor (2016) visade att 

patienter som skulle genomgå viktminskningsprogram lyckades bättre om de själva fick 

ha inflytande över och själva välja vilket program de skulle genomgå, i jämförelse med 

patienter som fick ett program tilldelat sig. 



3 

 

Fetma 

Enlig World Health Organisation (WHO, 2016) är fetma när kroppen har samlat på sig 

mer fett än vad som är hälsosamt Det vill säga att mängden fett i kroppen är onormalt 

stor vilket kan leda till försämrad hälsa. För att bedöma om en person har fetma krävs 

det en mätning och det finns flera tillvägagångssätt för att mäta detta. De metoder som 

finns är Body Mass Index (BMI), midjemått, midje- höftkvot och impedansmätning 

(Lindros & Rössner, 2007). BMI är det som oftast används, även av WHO för att avgöra 

om människor är under, normal eller överviktiga. För att få fram ett BMI divideras 

vikten i kilo med kroppslängden gånger kroppslängden i meter. Exempel: (80kg/1,8m 

x 1,8m=24.7kg/m2). Ett normalt BMI betyder att värdet ligger mellan 18,5-24,9, medan 

ett värde mellan 25-25,9 betyder att personen är överviktig. BMI på 30 eller mer klassas 

som fetma (WHO, 2016). Det finns dock brister med BMI som mätmetod, muskler 

väger till exempel mer än fett vilket leder till att en muskulös person kan ha ett högt 

BMI-värde utan att denne har mycket fett på kroppen. Barns kroppar har inte i samma 

proportioner som vuxna, vilket ger missvisande värden om BMI används på barn därför 

finns tabeller speciellt utvecklade för att mäta barns BMI (a.a.).  

Ett ökande problem 

Förekomsten av fetma runt om i världen har sedan fler år tillbaka ökat. I Sverige har 

andelen personer med fetma tredubblats sedan 1980-talet och fetma klassas idag som 

ett folkhälsoproblem, vilket innebär att det är mer än en procent av befolkningen som 

lider av fetma. År 2015 var fjorton procent av såväl kvinnor som män i Sverige klassade 

som feta utifrån BMI. Ett högt BMI är en av de främsta riskfaktorerna i Sverige för 

förlorade friska levnadsår. Andra riskfaktorer är bland annat tobak och droganvändning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Fetma är en bidragande faktor till ett flertal 

hälsoproblem, som ökad risk för hjärt–kärlsjukdomar, diabetes och vissa 

cancersjukdomar. Tillstånd som ofta innebär behov av sjukvård (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering SBU), 2002.).  

Orsaker till fetma 

Enligt Lindros och Rössner (2007) så finns det olika omständigheter som kan leda till 

fetma, till exempel så kan sociala, ärftliga, beteendemässiga och kulturella faktorer 

påverka, tillsammans eller var för sig. Det finns bevis för att ärftliga genetiska faktorer 

spelar roll i utvecklingen av fetma, men exakt vilka dessa är, är ännu okänt. Men det är 

en förklaring till att av personer som lever under liknande förhållanden så utvecklar en 
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del fetma och andra inte. Miljö och livsstil är också bidragande orsaker till fetma. Låg 

grad av fysisk aktivitet bidrar till låg förbränning, som leder till övervikt och fetma. 

Tillgång och intag av energirik kost, användande och biverkningar av läkemedel kan 

även det resultera i viktuppgång. Personer med lägre socioekonomiskstatus löper högre 

risk att utveckla fetma, det gäller både barn och vuxna. En förklaring till detta är att 

energirik mat, godis, snacks och söta drycker är billigt och lätt tillgängligt (a.a.).  

Vård av personer med fetma  

Patientperspektiv 

Det finns studier som tyder på att personer med fetma tenderar att ha negativa 

upplevelser av sjukvård. Drury och Louis (2002) beskriver att personer med fetma 

ibland undviker att söka vård på grund av viktrelaterade orsaker. Det kan röra sig om 

ovilja att väga sig och visa sin kropp, tidigare erfarenheter av dåligt bemötande från 

vårdpersonal samt upplevelser av att personalen har fördomar relaterade till deras vikt.  

Reto (2003) beskriver att personer med fetma önskar om att bli behandlade på samma 

villkor som vilka andra patienter som helst, alltså på ett professionellt och respektfullt 

vis.  En studie av Buxton och Snethen (2013) styrker ytterligare vikten av att som 

patient få känna sig sedd och respekterad. Studien visar att kvinnor med fetma vill att 

vårdpersonal ska visa vilja att lära känna dem för att de ska kunna dela med sig av 

personlig och viktig information. På bland annat akutmottagningar upplever många att 

de har fått hetsiga kommentarer och gester som gjort att de känt sig respektlöst 

behandlade. Det framgår också att många av kvinnorna i studien känner att de blir 

annorlunda bemötta men att de inte upplever sig få sämre vård för det. När de finns en 

god kontakt mellan patient och vårdgivare så känner sig deltagarna mindre oroliga och 

har mindre ångest relaterat till att söka vård (a.a.).  

Brister i den fysiska miljön och dåligt anpassad medicinsk utrustning kan också leda 

till att personer med fetma får negativa vårdupplevelser och därefter undviker att söka 

vård (Blackett et al., 2011).  

Vård perspektiv 

Personer med fetma kan alltså uppleva att de kan blir utsatta för negativ särbehandling 

i vårdsituationer och att vårdpersonalen dömer dem på grund av deras kroppsvikt. Det 

finns forskning som indikerar på att deras upplevelser kan vara bekräftade.  Drury och 
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Louis (2002) skriver att fetma hos patienter har visats kunna leda till negativa reaktioner 

hos vårdpersonal.  

Blackett et al. (2011) menar att fetma ofta medför ett utökat omvårdnadsbehov, vilket 

ställer ökade krav på vårdpersonalen. Bland annat så är noggrann hudvård viktigt, då 

hudproblem är vanligt förekommande hos personer med fetma. Övervikt kan också leda 

till minskad rörlighet vilket i sin tur leder till att patienten inte på egen hand klarar att 

sköta sin personliga hygien och därför behöver hjälp med detta. I en studie av Rose et 

al. (2007) undersöktes tidsåtgång vid omvårdnad av patienter med fetma i jämförelse 

med patienter med normal vikt. Studien visade att det i snitt krävdes mer än dubbelt så 

mycket tid att vårda en patient med fetma. 

Problemformulering 

I och med att antalet personer med fetma blir allt fler och att detta är en patientgrupp 

som löper ökad risk att drabbas av flera sjukvårdskrävande tillstånd, så är det viktigt att 

dessa patienter uppmärksammas. Forskning har visat att dessa patienter upplever att de 

i vårdsituationer inte alltid får det bemötande som de önskar och att det kan finnas 

hinder i den fysiska miljön och med medicinsk utrustning (Reto, 2003; Drury & Louis 

2002; Blackett et al., 2011).  Målet med hälso- och sjukvården i Sverige är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen (HSL, SFS 1982:763). Det finns 

indikationer som tyder på att det målet inte uppnås. Eftersom sjuksköterskor har en 

central roll i sjukvården kan det vara av betydelse att beskriva deras upplevelser av att 

vårda och bemöta dessa patienter, för att få en bild av hur vården av patienter med fetma 

upplevs.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda och 

bemöta patienter med fetma.  

Definition av begrepp 

Upplevelse 

Asp och Fagerberg (2012) menar att det är viktigt att ha ett utvecklat begreppssystem 

för att kunna skapa gemensam förståelse för vad olika begrepp innebär. För att klargöra 

vad som menas med begreppet upplevelse i den här studien så definieras begreppet 

enligt följande; en upplevelse är erfarenheter och attityder som uppstår i samband med 
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en händelse. Med attityd menas en individs sätt att tänka, känna och handla (Klang & 

Thorell-Ekstrand, 2014). Med erfarenhet menas att ha utövat något i praktiken 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016).  

Metod 

Design 

För att svara på studiens syfte har en litteraturöversikt genomförts. Enligt Segersten 

(2012) är denna metod lämplig att använda när syftet med en studie är att kartlägga 

kunskapsläget inom ett specifikt område. Vilket föreliggande studie gör, genom att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med fetma.  

Urval  

När litteraturöversikt används som metod så kan vetenskapliga artiklar av både 

kvalitativa och kvantitativkaraktär vara av intresse (Segersten, 2012). Därför begränsas 

inte föreliggande studie till att endast baseras på forskning av en ansats, utan både 

artiklar kvalitativ och kvantitativ typ har inkluderats.  Endast forskning som är 

publicerad 2006 eller senare används i studien. Valet att göra denna begränsning 

gjordes efter att provsökningar med olika tidsspann utförts och ansågs, nödvändig för 

att få ett brett och fylligt resultat. Samtliga artiklar som används är publicerade på 

engelska men forskningen är från flera olika länder och världsdelar. Kriterier för de 

artiklar som valdes ut var att de skulle handla om sjuksköterskor och deras erfarenheter 

och attityder kring patienter med fetma. Inga begränsningar gällande åldersgrupp eller 

kön gjordes. Artiklar med enbart sjuksköterskestudenter valdes bort då studenter inte 

har erfarenheter av att som sjuksköterska arbeta med patienter med fetma. Parallella 

sökningar i två olika databaser utfördes, de databaser som användes är Pubmed och 

Cinahl. Sökord testades i olika kombinationer i båda databaserna. Booleska termen 

AND och trunkering användes. Sökord som användes och gav relevanta träffar var: 

Attitudes, care, care for, experiences, manag*, managing, nurs*, nurses, nursing, obes*, 

obese, obesity, perceptions och respect. I alla sökningar på CINAHL användes 

begränsningarna: januari, 2006, Abstract, English och Peer Reviewed. I PubMed 

användes filtren: Abstract och publicerat senaste 10 åren.  För fullständig 

sammanställning av utförda sökningar se bilaga 1. 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitetsgranskas utifrån två olika mallar, beroende på om artikeln var 

av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Granskningsmallarna är utgivna av Högskolan 

Dalarna och utgår från Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008), se bilaga 3 och 4. Artiklarna blev i granskningsprocessen tilldelade 

poäng som visade om de var av låg, medel eller hög kvalité. För att en artikel skulle 

användas i studien var skulle den som minst vara av medelgod kvalité. Gränserna för 

vad som innebar låg, medel eller hög kvalité sattes enligt följande: låg kvalité var under 

70 %, medelgod kvalité var mellan 70 och 85 % och hög kvalité klassades som 86 % 

eller högre. Samtliga artiklar som klarade granskningen och således används i resultatet 

presenteras i bilaga 2. 

Tillvägagångssätt 

Sökningarna efter artiklar genomfördes på varsitt håll. De sökord som användes 

diskuterades i förhand och om någon ytterligare lovande sökterm hittades så testades 

den i båda databaserna. Abstrakten lästes enskilt men samtliga lovande artiklar lästes 

av båda uppsatsförfattarna. Kvalitetsgranskningen av artiklarna delades upp och 

utfördes också enskilt. Sedan diskuterades och jämfördes artiklarna gemensamt för att 

säkerställa att dem uppfatta i bedömningarna. 

Dataanalys 

För att kunna urskilja likheter och skillnader mellan artiklarna studerades först samtliga 

artiklar enskilt för att få en överblick av området. Efter den initiala granskningen 

diskuterades och jämfördes artiklarna. Forsberg och Wengström (2015) beskriver 

analysarbetet som att dela upp det som undersökts i delar för att sedan sätta ihop det till 

en ny helhet.  Med detta som utgångspunkt så analyserades materialet vidare genom att 

det som framkommit vid diskussionen sammanställdes till teman för att bilda ett 

övergripande resultat. Tre huvudteman framkom som var framträdande, av dessa tre 

teman så delades två in i underkategorier i syfte att tydliggöra dessa ytterligare. 

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier så är det i likhet med all annan forskning viktigt att vara medveten 

om de etiska aspekterna av arbetet. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör etiska 

överväganden vid litteraturstudier göras beträffande urval och presentation av resultat. 

Detta har gjorts genom att de studier som använts i den här litteraturöversikten alla har 
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blivit godkända av en etikkommitté och att ett så objektivt resultat som möjligt 

presenteras. 

Resultat 

Resultatet baseras på 13 artiklar och presenteras i tre teman: Resurser, Patientmötet och 

Värderingar och Stigmatisering. Tema ett Resurser har delats in i undertemana: 

Omgivning och utrustning samt Människor som resurs. Temat Patientmötet har delats 

in i Omvårdnadsarbete och bemötande samt kommunikation. 

Resurser 

Omgivning och utrustning 

Bristande anpassning av omgivning och utrustning upplevdes av sjuksköterskor som ett 

problem som försvårar omvårdnaden av patienter med fetma (Lumley, Homer, 

Palfreyman, Shackley & Tod, 2015; Shea & Gagnon., 2015; Rose et al., 2010). I studien 

av Lumley et al. (2015) så var sjuksköterskor bekymrade över att bristen på utrymmen 

och utrustning anpassad för personer med fetma ibland resulterat i att de tvingats 

kompromissa med patienters värdighet. Att inte ha tillgång till rätt utrustning innebar 

också att omvårdnaden av dessa patienter upplevdes som tyngre och mer tidskrävande 

än nödvändigt. Detta fick deltagarna att känna att de inte alltid kunde erbjuda patienter 

med fetma vård av så god kvalitét som de önskade. Sjuksköterskorna uppgav också att 

de ibland kände motvillighet till att vårda patienter med fetma på grund av rädsla för 

att skada sig själva och att om de hade tillgång till en lift som kunde ta de tyngsta 

patienterna så skulle den rädslan minska. (a.a.). Rädslan för att skada sig vid omvårdnad 

av patienter med fetma gav även deltagarna i studien av Shea och Gagnon (2015) 

uttryck för och det påpekades att risken kunde minskas med rätt utrustning.  

Även studien av Rose et al. (2010) lyfte fram vikten av att ha rätt utrustning för att 

undvika skador fram. Dåligt anpassade eller trasiga hjälpmedel utgjorde en 

säkerhetsrisk för så väl patienter som för personal. I studien redovisades elva 

fallolyckor och av dem så berodde sex olyckor på bristande utrustning. Exempel på 

brister som rapporterades var för låga sänggrindar, trasiga eller otillräckliga liftar och 

toaletter som inte höll för de tyngsta patienternas vikt. En händelse som inte resulterade 

i en fallolycka men som ändå innebar en risk för både patienten och sjuksköterskan var 

när en patients rullstol var för bred för att komma in med på toaletten. Patienten fick 
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resa sig upp och med personalens hjälp gå in på toaletten. Om utrymmen och utrustning 

var anpassade för den här patientgruppen så uppfattade sjuksköterskorna i studien att 

deras arbete skulle underlättas och att patienterna skulle ha möjlighet att bli mer 

självständiga vid exempelvis toalettbesök (a.a.). I studien av Zuzelo och Seminara 

(2006) uppgav flera av deltagarna att de var noga med att använda rätt utrustning som 

till exempel anpassade sängar till patienter med fetma och upplevde det som pinsamt 

när utrustning, kläder och resurser inte räckte till. 

Människor som resurs 

I studien av Sikorski, et al. (2013) beskrev deltagarna att de ansåg att hälso- och 

sjukvården inte är anpassad till de behov som patienter med fetma har och att det är 

svårt att få de resurser som krävs för att förbättra situationen. Det var inte bara resurser 

i form av utrustning som ansågs vara undermålig, även tillgångar i form av personal var 

något som sjuksköterskor saknade, vilket stöds av Lumley et al. (2015) och Kirk et al. 

(2014). 

Omvårdnaden av patienter med fetma krävde ofta fler personer än omvårdnaden av 

patienter med normal kroppsvikt därför önskade sjuksköterskor att de kunde få ökade 

resurser i form av extra personal. Det upplevdes ofta svårt att hitta frivilliga kollegor 

med möjlighet att assistera vid exempelvis vändningar av patienten. En sjuksköterska 

nämnde att det i vanliga fall krävs en till två personer för att vända en patient men om 

patienten har fetma så kan det behövas fyra till fem personer (Shea & Gagnon 2015). 

I studien av Whitfield och Grassley (2008) beskrev sjuksköterskor patienternas familjer 

och närstående som en viktig resurs i rehabiliteringen efter att ha genomgått 

viktminskningskirurgi. Förutom att fungera som stöd för patienten så var de delaktiga i 

dennes omvårdnad och rehabilitering som ansågs vara viktigt inför utskrivningen av 

patienten. Att ha familj och närstående närvarande på avdelningen upplevdes inte alltid 

som något positivt. Sjuksköterskorna kände att de ofta blev ifrågasatta och att deras råd 

ignorerades vilket de ansåg kunde påverka patientens rehabilitering negativt.  

Patientmötet 

Omvårdnadsarbete 

Sjuksköterskor beskrev omvårdnadsarbetet vid vård av patienter med fetma som fysiskt 

krävande, intensivt, tröttsamt och allmänt svårare än vården av patienter med normal 

kroppsvikt (Shea & Gagnon 2015). De ansåg att de inte kunde erbjuda vård till patienter 



10 

 

med fetma på samma vis som det kan för patienter med normal kroppsvikt. Vändningar, 

mobilisering, personlig hygien, och att vara i behov av hjälp av ytterligare personal för 

att kunna lägga om sår är några av de saker som de ansåg gjorde arbetet problematiskt. 

De kände sig även begränsade i utövandet av vårduppgifter så som auskultation, 

övervakning, palpation, medicinering, de upplevde att de inte kunde utföra dessa 

uppgifter på samma vis som de är vana med och inte heller med samma enkelhet (a.a.). 

Det stöds även av Lumley et al. (2015). Där deltagarna också hävdade att det kan vara 

svårt att erbjuda patienter med fetma vård av samma standard som patienter med normal 

kroppsvikt och att övervikten ofta leder till ökat omvårdnadsbehov för dessa patienter. 

Sjuksköterskorna nämnde dessutom att vårdandet av patienter med fetma var mer 

krävande och innebär hårdare arbete och att det ledde till att de inte klarar av att utföra 

uppgifterna på egen hand utan att mer personal behövdes. I studien av Zuzelo och 

Seminara (2006) framgick det att deltagarna kunde känna sig överväldigade av 

arbetstyngden vid vårdandet av patienter med fetma. Att mobilisera patienter med fetma 

efter att de genomgått viktminskningskirurgi sågs av sjuksköterskorna i Whitfield och 

Grassley (2008) studie som en av de största utmaningarna med vården. Det ansågs vara 

både fysiskt krävande och det ställde krav på att sjuksköterskan kunde motivera 

patienten att våga komma ur sängen och röra på sig.  

Ytterligare en aspekt av omvårdnadsarbetet som nämndes av både av Lumley et al. 

(2015) och Shea och Gagnon (2015) var tidsaspekten. I båda studierna nämndes att 

noggrann planering av omvårdnadsarbetet var viktigt. Ofta uppstod förseningar på 

grund av att omvårdnaden av patienter med fetma var tidskrävande. Sjuksköterskorna i 

de båda studierna nämnde olika strategier för att handskas med detta för att undvika att 

hamna efter i arbetet med övriga patienter. Deltagarna i Lumley et al. (2015) studie 

uppgav att de brukade spara omvårdnaden av patienterna med fetma tills de var färdiga 

med de övriga patienterna. Detta för att då veta att det inte gjorde lika mycket om det 

drog ut på tiden. En strategi som nämndes av sjuksköterskorna i Shea och Gagnon 

(2015) studie var att klumpa ihop arbetet med patienten i syfte att få så mycket som 

möjligt gjort under så få besök som möjligt patienten. De upplevde detta arbetssätt som 

nödvändigt men tyckte också att det inte var rättvist mot patienterna.  

Resultatet från Jeffery och Kitto (2006) studie visade att det även fanns sjuksköterskor 

som ansåg att omvårdnadsarbetet med patienter med fetma inte skiljer sig åt från arbetet 

med patienter med normal vikt. flertalet av deltagarna i studien uppgav att de inte 



11 

 

upplevde omvårdnadsarbetet som annorlunda, utan att de utförde samma uppgifter och 

att patientens vikt inte påverkade detta.  

Bemötande och kommunikation 

När det handlade om att bemöta patienter med fetma och hur de såg på förhållandet 

mellan patient och sjuksköterska så svarade samtliga sjuksköterskor i Jeffery och Kitto 

(2006) studie att de inte var någon skillnad på hur de bemötte patienter med fetma och 

andra patienter. Deltagarna i Zuzelo och Seminara (2006) studie betonade också att de 

var noga med att bemöta patienter med fetma på samma sätt som de skulle bemöta en 

person med normal kroppsvikt och se till varje patients unika behov oberoende av 

dennes vikt.  

Hales, de Vires och Coombs (2016) visade däremot att deltagarna i deras studie 

upplevde att det kunde vara utmanande att bemöta patienter med fetma och att mötena 

ofta gjorde dem obekväma. En sjuksköterska nämnde att hen ständigt var nervös för att 

råka förolämpa patienten. I många fall kände dem att de inte visste hur de skulle ta upp 

och samtala om fetma med patienterna. Att sjuksköterskor kan ha svårt att samtala om 

fetma med patienter nämndes också av Lumley et al. (2015). Det framkom att 

deltagarna upplevde det som svårt att samtala med patienter om deras vikt, dem såg det 

som ett känsligt ämne och var rädda för att bli anklagade för diskriminering. Phillips, 

Wood och Kinnersley (2014) beskrev att sjuksköterskor som arbetar inom 

primärvården också kan uppleva det som komplicerat att samtala med patienter om 

deras vikt. De var rädda för att patienten skulle uppleva det som stigmatisering och på 

så vis skulle förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten skadas. Många av 

sjuksköterskorna i studien beskrev det som viktigt att bygga ett nära förhållande med 

patienter för att kunna diskutera vissa aspekter av fetma och för att underlätta för 

patienterna att våga vara öppna och ärliga (a.a.). 

Att sjuksköterskor inte alltid kände sig bekväma med hur de ska bemöta, kommunicera 

och utbilda patienter med fetma framgick även av Kirk et al. (2014) och DiNapoli et al. 

(2011). Mer än 90 % av deltagarna i studien av DiNapoli et al. (2011) ansåg att de inte 

kände sig bekväma och säkra på hur de skulle samtala med och utbilda barn med fetma 

och deras familjer om fetma. Deltagarna i Kirk et al. (2014) beskrev att de kände sig 

otillräckliga och dåligt utrustade för att möta, motivera och stödja sina patienter att 

genomföra lyckade livsstilsförändringar  
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Värderingar och Stigmatisering 

Att stigmatisera, nedvärdera eller klandra patienter med fetma förekom inom 

sjukvården. Engström, Skytt, Ernsäter, Fläckman och Mamhidir (2013) visade att det 

fanns grupperingar bland sjuksköterskorna som tyckte att fetma beror på personlighet, 

och såg patienterna som lata och att dem saknade motivation till förändring. Studien 

visade emellertid att det endast var ca en femtedel av sjuksköterskorna inom den 

verksamhet som studerades. En majoritet av deltagarna höll inte med om påståendet om 

att patienter med fetma inte riktigt är var deras problem. Denna majoritet såg det som 

deras ansvar att hjälpa patienter med fetma (a.a.).  

Poon och Tarrant (2009) visade att en stor del av deltagarna kände sympati för patienter 

med fetma. Samtidigt visade studien att mer än hälften av deltagarna kände sig 

obekväma, otåliga och till och med äcklade av dessa patienter. Sjuksköterskorna på en 

avdelning för viktminskningskirurgi (Weight Loss Surgery [WLS]) blev i en studie av 

Jeffrey och Kitto (2014) intervjuade om deras syn på patienter som sökte hjälp för sin 

fetma. Det fanns en klar konflikt i vad de deltagande sjuksköterskorna tyckte, dels om 

kirurgi som metod för viktminskning, och dels patienterna med fetmas egna val att 

använda kirurgi som en väg till viktminskning. Konflikten låg i att å ena sidan dömde 

deltagarna patienterna för att ha misslyckats med att reglera sin vikt och att de var 

ansvarslösa, å andra sidan så har de visat ansvar och sökt hjälp för sina problem med 

fetma. Konflikten förvärrades av att sjuksköterskorna i studien tyckte att självständiga 

individer inte bara skulle söka hjälp, utan också att beräkna riskerna med deras 

hjälpsökande med WLS som utväg (a.a.). Sikorsky et al. (2013) jämförde olika 

yrkesgruppers attityder till feta patienter. Yrkesgrupperna var bland annat terapeuter, 

läkare, sjuksköterskor och andra ospecificerade yrkeskategorier inom vården. Högre 

ålder associerades i studien med en högre nivå av stigmatiserande attityder. Det 

framkom också tydligt att längre tid inom vårdyrket gav mer tolerans och större 

förståelse för patienter med fetma. Jämfört med de andra yrkeskategorierna i studien 

visade sjuksköterskorna en mer positiv syn på patienter med fetma. I studien av Zuzelo 

och Seminara (2006) betonade deltagarna att de absolut inte ville uttrycka sig 

nedsättande eller kränkande mot patienter med fetma och att de tyckte synd om de 

patienterna.  
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Diskussion 

Resultat sammanfattning 

Resultatet av litteraturöversikten visade att sjuksköterskor upplevde brister i utrustning 

och omgivning som hinder i vården av patienter med fetma. Dessa brister ansågs 

medföra sämre vårdkvalité för patienter med fetma och upplevdes även som en 

säkerhetsrisk för både patienter och personal. Denna patientgrupp hade större 

omvårdnadsbehov än patienter med normal kroppsvikt och omvårdnadsarbetet ansågs 

vara tyngre och mer tidskrävande. Resultatet från fler av studierna visade att 

sjuksköterskor upplevde det som svårt att bemöta patienter med fetma och var rädda att 

patienterna skulle anklaga dem för stigmatisering om de nämnde patientens vikt. En av 

studierna visade däremot att sjuksköterskor inte upplevde någon skillnad på att vårda 

och bemöta patienter med fetma och patienter med normal kroppsvikt.  Stigmatisering 

och nedvärdering av patienter med fetma var något som tycktes förekomma.  

Resultatdiskussion 

Brist på resurser i form av utrustning och utrymmen anpassade för att klara av patienter 

med hög kroppsvikt nämndes i tre av studierna som något som försvårade arbetet med 

att vårda patienter med fetma (Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon., 2015; Rose et al., 

2010). Deltagarna i Lumley et al. (2015) och Shea och Gagnon (2015) visade att det 

upplevdes som mer krävande att vårda patienter med fetma än patienter med normal 

kroppsvikt. Studien från Jeffery och Kitto (2006) visade i motsatts till detta att 

sjuksköterskorna i studien inte ansåg det vara någon skillnad i omvårdnadsarbetet och 

att patientens vikt inte påverkade detta. Värt att uppmärksamma är att sjuksköterskorna 

i den studien arbetade på en specialistavdelning för patienter med fetma, vilket 

sannolikt kan innebära att den avdelningen var bättre utrustad för att vårda patienter 

med fetma än avdelningarna i de andra två studierna, som var en medicinavdelning 

respektive akutavdelning. Om så är fallet så kan det vara en förklaring till deltagarnas 

skilda uppfattningar om huruvida vården av patienter med fetma skiljer sig från att 

vården av patienter med normal vikt. Vilket också påvisar vilken betydelse rätt 

anpassad utrustning och utrymmen kan ha för sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter med fetma.  

Att inte ha tillgång till anpassad utrustning och utrymmen innebar också en 

säkerhetsrisk för både patienter och sjuksköterskor (Rose et al., 2010). Vilket också kan 
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tänkas påverka upplevelsen av att vårda patienter med fetma negativt. Blackett et al. 

(2011) påpekade vikten av att vårdgivare tillhandahåller utrustning, som är anpassad 

för att klara av tyngre patienter. Bristen på utrustning kan leda till att vårdpersonal blir 

motvillig till att vårda personer med fetma på grund av rädsla för att skada sig själva. 

Ibland var sjuksköterskor tvungna att kompromissa med patienternas värdighet till följd 

av otillräcklig utrustning och de kände också att de inte kunde erbjuda vård av den 

kvalité som de önskade (Lumley et al., 2015). Bristande resurser påverkar således både 

sjuksköterskans arbete och den kvalité patientens vård får. Detta tycks stämma överens 

med Blackett et al. (2011) vars studie visade att brister i den fysiska miljön och dåligt 

anpassad medicinsk utrustning kunde resultera i negativa vårdupplevelser för personer 

med fetma och till och med leda till att de undvek att söka vård i framtiden. Tidigare 

erfarenheter av dåligt bemötande av vårdpersonal kan också vara en anledning till att 

personer med fetma inte söker vård även om borde (Drury & Louis, 2002).  

Ingen av studierna i litteraturöversikten tydde på att sjuksköterskor ansåg sig bemöta 

patienter med fetma dåligt men flera av studierna visade att sjuksköterskor var 

obekväma med att bemöta patienter med fetma, framförallt när det handlade om att 

samtala med patienterna om deras vikt och hur den påverkade hälsan (Kirk et al., 2014; 

Di Napoli et al., 2011; Hales et al., 2016; Lumley et al., 2015; Phillips et al., 2014). 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor så har sjuksköterskor ansvar att initiera och 

främja insatser som tillgodoser hälsa för allmänheten (SSF, 2014). Att kunna samtala 

med patienterna om riskerna med fetma och att utbilda och motivera dem att gå ner i 

vikt kan ses som en sådan insats vilket innebär att det är en del av sjuksköterskans 

arbete. Det kan i sin tur gynna den enskilda patientens hälsa men kanske också 

samhället i stort genom att bida till att färre människor drabbas av de hälsoproblem som 

fetma kan leda till. Eftersom fetma är en bidragande faktor till flera hälsoproblem, 

exempelvis hjärt– kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancersjukdomar (SBU, 2002).  

Resultatet från några av studierna visade att patienter med fetma var föremål för 

stigmatisering från vårdpersonal. Studien av Engström et al. (2013) visade att det fanns 

sjuksköterskor som tyckte att fetma berodde på personlighet och att de såg personer 

med fetma som lata och omotiverade till livsstilsförändringar. Det tycks stämma 

överens med Creel och Tillman (2011) vars forskning beskriver att patienter med fetma 

ofta upplever att sjuksköterskor har förutfattade meningar om dem och att deras fetma 
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beror på att dem är lata och lever ett ohälsosamt liv Det är känt att fetma kan bero på 

fler olika faktorer som exempelvis ärftlighet och läkemedelsbiverkningar och inte alltid 

orsakas utav en ohälsosam livsstil (Lindros & Rössner, 2007). Att undvika denna typ 

av förutfattade meningar och stigmatisering överhuvudtaget är en förutsättning för att 

kunna arbeta med personcentrerad vård. Att göra ett antagande om varför en person har 

fetma är inte betrakta som personcentrerat då det snarare är att generalisera. Kärnan i 

personcentreradvård är att se varje patient som unik och bygga arbetet kring dennes 

unika situation och synliggöra hela personen och dennes behov och förutsättningar 

(SSF, 2010). Vilket alltså i princip innebär motsatsen till att generalisera. 

Personcentrering var inte något som direkt behandlades i någon av studierna även om 

vissa delar av det som personcentrerad vård innebär gick att utläsa på vissa ställen. 

Zuzelo och Seminara (2006) betonade att sjuksköterskorna var noga med att se till varje 

patients unika behov. Phillips et al. (2014) påvisade att deltagarna beskrev vikten av att 

bygga ett nära förhållande med patienterna, för att underlätta för patienterna att våga 

vara öppna och ärliga, vilket de ansåg var nödvändigt för att skapa ett samarbete mellan 

dem och patienten. Detta samarbete är en förutsättning för att kunna tillämpa ett 

personcentrerat arbetssätt (Ekman et al., 2014). Samarbetet involverar inte bara patient 

och sjuksköterska utan även andra medlemmar i vårdteamet, så som läkare, dietister 

och fysioterapeuter och ibland också patientens närstående. Whitfield och Grassley 

(2008) beskrev patienternas närstående som en viktig resurs att ta hänsyn till eftersom 

dem fungerar som ett stöd för patienten och även kan hjälpa till med den omvårdnad 

som krävs efter utskrivning. Detta tyder på att sjuksköterskorna i studien ser på 

patientens situation när denne inte längre är på avdelningen utan reflekterar kring 

patientens behov och resurser när denne inte längre är patient, vilket är förenligt med 

personcentrerad vård.  

Metoddiskussion 

Artiklarna som valdes ut till studien var tvungna att uppfylla vissa grundkriterier. Vilket 

innebar att de skulle utgå från ett sjuksköterskeperspektiv och beskriva uppfattningar, 

erfarenheter eller attityder kring att vårda patienter med fetma. Detta för att de skulle 

kunna svara på studiens syfte och säkerställa studiens validitet. Validitet innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2015) att instrumentet (i det här fallet sökningarna) verkligen 

fångar det som är avsett att studeras. Flertalet av de studier som initialt inkluderades i 

litteraturöversikten speglade en negativ syn på vården av patienter med fetma. Detta 
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motiverade till att göra ytterligare sökningar där söktermerna positive och respect 

användes, i syfte att undersöka om det fanns artiklar vars resultat visade en mer positiv 

bild av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med fetma. Detta gjordes för 

att göra resultatet mer balanserat, trovärdigt och öka studiens reliabilitet.  Trots utökade 

sökningar var det svårt att hitta artiklar vars resultat visade en mer positivt bild. 

Möjligen kan detta bero på en kunskapslucka, eller att vården av patienter med fetma 

generellt upplevdes som ansträngande och problematisk. En annan tänkbar förklaring 

är att forskning som behandlar ämnet har missats, då sökningar endast gjordes i två 

databaser, vilket kan ha resulterat i att forskning som är tillgänglig via andra databaser 

missats. För att stärka studiens reliabilitet skulle sökningar i fler databaser kunna 

utföras. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska tematiseringen byggas av delar som 

tillsammans bildar en helhet vilket sedan utgör studiens resultat. Artiklarna som studien 

baserades på hade olika syften, frågeställningar och studerade olika verksamheter vilket 

upplevs ha försvårat arbetet med att hitta teman och åskådliggöra ett enhetligt resultat. 

Om samtliga studier som resultatet baserats på hade undersökt samma typ av 

verksamhet, exempelvis primärvård så hade det möjligen underlättat analysen av 

resultatet. Det hade också påverkat studiens överförbarhet, då det skulle vara hög 

överförbarhet till just primärvård men resultatet skulle inte vara representativt för andra 

verksamheter och således inte heller ha hög överförbarhet på dessa. Att fler 

verksamheter har inkluderats i studien ses som en styrka då det bidrar till en 

övergripande bild av sjuksköterskors upplevelser av att vårda och bemöta patienter med 

fetma. En annan styrka med studien är att samtliga inkluderade artiklar har efter 

granskning utifrån Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar uppnått höga 

poäng och håller därmed hög kvalitet.  

Under arbetet har uppsatsförfattarna försökt vara medvetna om den egna förförståelsen 

om ämnet och i största möjliga mån studerat ämnet från en neutral synvinkel för att 

undvika subjektiva influenser i resultatet.  

Etikdiskussion  

Ett krav som finns på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2015). I den här studien har detta gjorts genom att resultatet i 
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största möjliga mån har återgetts utan förvrängningar och genom att alla artiklar som 

ligger till grund för resultatet har granskats och godkänts av en etisk kommitté.  

Studiens resultat visar att flera sjuksköterskor upplevde att patienter med fetma inte kan 

ges vård på lika villkor som patienter med normal kroppsvikt. Sett ur ett etiskt 

perspektiv är detta ett problem, inte bara för de patienter som drabbas utan även för 

sjuksköterskeprofessionen och samhället i stort. Sjuksköterskorna drabbas eftersom de 

inte har möjlighet att bedriva vård på lika villkor vilket är deras skyldighet enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen. Sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, 

liksom rätten att slippa diskrimineras i vården (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 

2012). Om sjukvård på lika villkor betraktas som en mänsklig rättighet är resultatet av 

studien i allra högsta grad aktuellt att betrakta ur ett etiskt perspektiv även på 

samhällsnivå. Speciellt eftersom antalet personer med fetma tycks fortsätta öka 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Klinisk betydelse 

Resultatet av litteraturöversikten belyser att hälso-sjukvården inte tycks vara anpassad 

för att kunna bedriva god och säker vård av patienter med fetma. Ett problemområde 

som kan vara av klinisk betydelse är bristen på resurser, som leder till att sjuksköterskor 

tvingas kompromissa med patientsäkerheten men också med sin egen säkerhet. För att 

undvika detta så är det av betydelse att sjuksköterskor lyfter de problem som de 

upplever i den kliniska verksamheten för att medvetandegöra vårdgivarna om 

problemet. I och med att fetma är ett ökande folkhälsoproblem så ställs allt högre krav 

på samhället att ta ansvar för att de resurser som krävs för att kunna vårda dessa 

patienter på ett säkert vis finns att tillgå. 

Slutsats 

Vården av patienter med fetma upplevdes av sjuksköterskor som tung och mer krävande 

än vården av patienter med normal kroppsvikt. Detta berodde dels på begränsade 

resurser i form utrustning och utrymmen som inte var anpassade för patienter med fetma 

och dels på att dessa patienter upplevdes ha ett större omvårdnadsbehov än 

normalviktiga patienter. Detta resulterar i att sjuksköterskor upplevde att de inte kan 

erbjuda patienter med fetma god och säker vård på samma villkor som patienter med 

normal kroppsvikt. För den här patientgruppen kan anpassning av utrustning, utrymmen 
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och ökade personalresurser bidra till att förutsättningarna ökar för att de ska kunna 

vårdas på lika villkor som andra patienter  

Resultatet av den här litteraturöversikten visar också att flera sjuksköterskor upplever 

sig vara obekväma med att bemöta patienter med fetma. Då bemötande spelar en central 

roll i personcentreradvård medför svårigheter med bemötande också problem i 

tillämpandet av personcentreradvård. 

Vidare forskning 

I den här litteraturöversikten så framkom det problem och svårigheter som 

sjuksköterskor upplevde i vården av patienter med fetma, vården upplevdes som tyngre 

och mer tidskrävande och patienter med fetma upplevdes ha större omvårdnadsbehov 

än patienter med normal kroppsvikt. Stigmatisering gällande patienter med fetma 

förekom också. Vidare forskning skulle kunna inriktas mot vad det är som påverkar 

sjuksköterskors uppfattning av att vårda patienter med fetma och vad som orsakar 

stigmatiseringen. Denna forskning skulle kunna ligga till grund för förbättringsarbete 

rörande vården av patienter med fetma. 
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Bilaga 1. Sökstrategier 

 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat 

CINAHL Attitudes AND Obesity 
AND Nurs* 

168 2 2 1 

CINAHL Perceptions and 
attitudes AND Obesity 
AND Nurs* 

126 1 1 1 
 
 

CINAHL Nurses AND 
Perceptions AND 
Obese 

34 2 2 2 

CINAHL Experiences AND 
Obese AND Care 

97 3 1 1 

CINAHL Care for AND Obes* 
AND Nursing 

414 4 1 1 

CINAHL Respect AND Obes* 
AND Nursing 

11 3 1 1 

PubMed Attidudes AND Obese 
AND Nurses 

176 3 2 2 
 

PubMed Perceptions AND 
Obese AND Care 

742 3 1 1 

PubMed Attitudes AND Obese 
AND Patients 

738 2 1 1 

PubMed Managing AND Obese 
AND Care 

375 2 1 1 

PubMed Manag* AND Obese 
AND Nurses 

261 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 



 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

DiNapoli, C., 
Sytnyk, E,. 
& Waddicor, C. 
 
 
2011 
 
 
USA 

Pediatric Nurses’ 
Perceptions, 
Attitudes, and 
Knowledge of 
Childhood 
Obesity at an 
Academic 
Medical Center 
 

The purpose was to identify 
the knowledge and attitudes 
of pediatric nurses working 
toward childhood obesity. A 
secondary purpose was to 
identify the perceived 
barriers toward teaching 
pediatric patients about 
obesity. 

Kvantitativ. 
 
Enkätstudie 

n=32 The majority of the 
respondents, reported that 
they were only somewhat 
prepared to educate patients 
and families about obesity. 
Barriers to providing obesity 
education that were reported 
were lack of time, lack of 
educational materials, and 
lack of knowledge 
concerning obesity. 

97%  

Engström, M., 
Skytt, B., 
Ernsäter 
Fläckman, B., 
& Mamhidir, A-G. 
 
2013 
 
Sverige 

District nurses’ 
self-reported 
clinical activities, 
beliefs about and 
attitudes towards 
obesity 
management 

To describe district nurses’ 
self-reported clinical 
activities, beliefs about and 
attitudes towards obesity 
Management; and to 
examine associations 
between the variables. 

Kvantitativ. 
 
Enkätstudie. 

n=247 Activities performed weekly 
were; advice about physical 
activity and general lifestyle 
advice. BMI assessment and 
waist circumference. 
Multivariate analysis 
revealed that nurses with 
specialized tasks, longer 
Working experience and 
higher perceived personal 
effectiveness performed more 
clinical activities. 

88 %  



 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Hales, C., 
de Vries, K., 
& Coombs, M. 
 
2016 
 
Nya Zeeland                                                              
 

Managing social 
awkwardness 
when caring for 
morbidly 
obese patients in 
intensive care: A 
focused 
ethnography 

To explore the culture and 
influences on doctors and 
nurses within the intensive 
care setting when caring for 
critically ill morbidly obese 
patients. 

Kvalitativ. 
 
Intervjustudie med 
observation 

n=80 
 

Interactions between 
intensive care staff and 
morbidly obese patients were 
challenging due to the social 
stigma surrounding obesity. 
Intensive care staff used 
strategies to alleviate feelings 
of discomfort when engaged 
in aspects of care and caring. 
This was to prevent 
embarrassment and distress 
for both the patients and staff. 

88% 

Jeffrey, C. A,. 
Kitto, S. 
 
2006 
 
 
Australien 

Struggling to care 
Nurses’ 
perceptions of 
caring for obese 
patients in an 
Australian 
bariatric ward 
 

The study aims to explore 
nurses’ perceptions and 
experiences of caring for 
obese patients 
in the context of an acute 
general surgical ward.. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade intervjuer. 

n=10 Three main themes emerged 
from this study: competing 
perceptions of obesity, 
ambivalence to weight lost 
surgery, and obese patient 
responsibility. These three 
themes are interconnected 
and together provide insights 
into the multiplicity of 
discourses which frame the 
relationship between the 
nurses and obese patients. 

80% 



 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Kirk, S. F. L., 
Price, S. L., 
Penney, T. L., 
Rehman, L., 
Lyons, R. F., 
Piccinini-Vallis, 
H.,  
& Aston, M. 
 
2014 
 
Canada 

Blame, Shame, 
and Lack of 
Support: A 
Multilevel Study 
on Obesity 
Management 

The aim was to examine the 
experiences of individuals 
living with obesity, the 
perceptions of 
Health care providers, and 
the role of social, 
institutional and political 
structures in the 
management of obesity. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerad 
intervjustudie 
 

n=42 Three key themes emerged: 
blame as a devastating 
relation of power, tensions in 
obesity management and 
prevention, and the prevailing 
medical management 
discourse.  

88% 

Lumley,  E., 
Homer C V., 
Palfreyman,  S., 
Shackley, P., 
& Tod, A, M  
 
2015  
 
England   
 
 

A qualitative 
study to explore 
the attitude of 
clinical staff to 
the challenges of 
caring for obese 
patients. 

To examine, from the 
perspective of staff, if obese 
patients have any additional 
care needs, and what the 
impact of these care 
requirements are on care 
provision. 

Kvalitativ. 
 
 
Semistrukturerad 
intervjustudie 

n=30 This study found that the 
increasing numbers of obese 
patients with leg ulcers are 
currently presenting 
challenges to care delivery in 
many different ways. There 
was an impact of obesity on 
patient experience in terms of 
dignity, safety and quality. 
Data indicated that neither 
hospital nor community care 
services were adequately set 
up to meet the needs of obese 
patients in general. 

100% 
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Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Philips, K., 
Wood, F., 
Kinnersley, P. 
 
2014 
 
 
Storbrittanien 

Tackling obesity: 
the challenge of 
obesity 
management for 
practice nurses in 
primary care 

The study aim to explore 
how practice nurses manage 
obesity within primary care 
and to identify good practice 
and explore barriers to 
achieving effective 
management. 

Kvalitativ. 
 
 
Semistrukturerad 
intervjustudie 

n=18 Nurses described two roles. 
One role was providing 
obesity management to 
patients who had co-morbid 
conditions and were seen 
regularly in chronic disease 
clinics. The other role was to 
broach the subject (obesity) 
with overweight but healthy 
patients. Nurses were of 
divided opinion whether to 
address obesity with these 
patients. Weight management 
advice, when given, lacked 
consistency of approach. 

88% 

Poon, M-Y,. 
Tarrant, M. 
 
 
2009 
 
 
Hong Kong 
 

Obesity: attitudes 
of undergraduate 
student nurses 
and registered 
nurses 

To investigate 
undergraduate student 
nurses’ and registered 
nurses’ attitudes towards 
obese persons and towards 
the management of obese 
patients. 

Kvantitativ 
 
 
Enkätstudie 

n= 550 
 
352 sjuksköterkestudenter 
 
198 sjuksköterskor 

The result indicated average 
levels of fat phobia and 
neutral attitudes towards 
obese patients. Registered 
nurses had significantly 
higher levels of fat phobia 
and more negative attitudes 
than did student nurses. The 
majority of participants 
perceived that obese people 
liked food, overate and were 
shapeless, slow and 
unattractive.  

83% 
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Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Rose, M A., 
Pokorny, M., 
Waters, W., 
Watkins, F., Drake, 
D,J., Kirkpatrick, 
M. 
 
2010 
 
USA 

Nurses’ 
Perceptions of 
Safety Concerns 
When Caring for 
Morbidly Obese 
Patients 

The purpose of the study 
was to describe nurses’ 
perceptions of safety-related 
events they experienced 
when caring for hospitalized 
obese patients. 

Kvalitativ 
 
Telefonintervjuer 

n=19 Findings suggest that the 
hospitalized morbidly obese 
patient (BMI>35) is at high 
risk, in particular for falls. 
Nurses recounted falls 
resulting from equipment 
failure or breakdown and also 
falls of unknown origin 
where the patient was simply 
found lying on the floor 

84% 

Shea, J. M., 
Gagnon, M. 
   
  
2015  
 
  
Canada 
 

Working With 
Patients Living 
With Obesity in 
the Intensive Care 
Unit 
A Study of 
Nurses´ 
Experiences 

The goal of the study was to 
examine the experiences of 
ICU nurses who work with 
people living with obesity. 

Kvalitativ. 
 
Intervjustudie. 

n=11 4 themes were identified and 
divided into subthemes to 
reflect the experiences of 
participants. The first theme 
describes how people living 
with obesity become 
“Others” in the ICU. The 
second theme focuses on 
exclusionary Othering and 
how it manifests itself in the 
way patients are cared for and 
viewed. The third theme 
sheds light on inclusionary 
Othering in the form of 
strategies that are used by 
nurses to engage with 
patients living with obesity. 
The last theme takes a closer 
look at the ICU environment 
and how resources impact the 
experiences of nurses. 

84% 
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grad 

Sikorski, C., 
Luppa, M., 
Glaesmer, H., 
Brähler, E., 
König, H-H., 
& Riedel-Heller, S. 
G. 
 
2013 
 
Tyskland 

Attitudes of 
Health Care 
Professionals 
towards Female 
Obese Patients 

The aim of the study was to 
investigate health care 
professionals’ attitudes 
towards overweight and 
obesity in Germany 

Kvantitativ 
 
Enkätstudie 
 
 
. 

N=682 Only 25% of the participants 
graded current health care of 
obese patients to be ‘good’ or 
‘very good’. 63% agreed that 
it was often difficult to get 
the resources needed in order 
to care for obese patients. 
Nursing staff showed slightly 
more positive attitudes 
towards obese patients 
compared to physicians and 
therapists. Higher age, higher 
BMI, were associated with a 
higher level of stigmatizing 
attitudes. 

72% 

Whitfield, P. J., 
Grassley, J. 
 
2008 
 
USA 

Nurses’ 
Experiences of 
Caring for 
Postoperative 
Bariatric Patients 

The purpose of this critical 
phenomenological study 
was to examine nurses’ 
experiences of caring 
for postoperative bariatric 
patients. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie.  
 

n=11 Two themes were present in 
all interviews and that 
described these nurses’ lived 
experiences of caring for 
bariatric patients and the 
underlying power issues that 
can exist between nurses and 
their patients. The two 
themes were getting up for 
the first time and negotiating 
with families. 

88% 



 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets 
grad 

Zuzelo, P. R., & 
Seminara, P. 

2006 

USA 

Influence of 
Registered 
Nurses’ Attitudes 
Toward Bariatric 
Patients on 
Educational 
Programming 

Effectivenes 

The purpose of the study 
was to describe RNs’ 
attitudes toward adult 
bariatric patients. 
 

 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

N=119 Findings revealed that nurses 
have positive attitudes toward 
obese adults. They were 
concerned about personal and 
patient safety. Respondents 
recognized the complex care 
needs of bariatric patients and 
the increased workload 
associated with meeting these 
demands. There were 
differences in attitudes 
between medical center 
nurses and acute 
rehabilitation nurses, possibly 
related to differences in 
workload and length of stay 

97% 



 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterier relevanta?   

10.  Finns exlusionskriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterier relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   



 

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 



 

 

Bilaga 4 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterier relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterier relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   



 

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 


