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Sammanfattning  

Bakgrund: Övervikt, fetma ökar i hela världen och är en stor orsak till dödsfall och 

sjukdomsbörda för samhället. I samhället möts vi av hälsokampanjer som påverkar oss. Detta 

påverkar medvetet eller omedvetet vår syn på vad normen kring vikt är. Inom vården på 

sjukhusen är inte alltid utrustningen anpassad till patienter med fetma, vilket kan påverka 

patientens upplevelse negativt i och med att denne inte passar in. 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans attityder/stigmatisering mot patienter med övervikt 

och fetma och hur det kan påverka omvårdnaden av patienten.  

Metod: Litteraturöversikt. Följande databaser har använts Pubmed, Chinahl, Psycinfo och 13 

artiklar har valts ut för att besvara litteraturöversiktens syfte.  

Resultat: resultatet delades upp i sex kategorier. Sjuksköterskan är inte opåverkad av 

samhällets attityder utan kan ta de med sig vid vårdandet av patienter med övervikt och fetma.  

Resultatet visar att sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar angående patienter med 

övervikt och fetma vilket kan påverka omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att de inte 

kan ge vård av samma kvalitet till patienter med övervikt och fetma som till andra patienter. 

Rädsla för att skada sig under arbetet med patientgruppen förekommer hos sjuksköterskan och 

upplever att vården av patienter med övervikt och fetma är med tidskrävande.  

Slutsats: Sjuksköterskor har olika uppfattning om fetma i stort, samt olika upplevelser och 

uppfattningar om att vårda patienter med övervikt och fetma.  

 

Nyckelord: attityd, fetma, patient, sjukhus, sjuksköterska och stigmatisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract  

Background: Overweight and obesity, increases throughout the world and is a major cause of 

death and burden for society. In society we meet with health campaigns that affect us. This 

consciously or unconsciously affects our view of what the norm is about weight. In hospital 

care, the equipment is not always adapted to patients with obesity, which may adversely affect 

the patient's experience negative.  

Purpose: The purpose is to illuminate the nurse attitudes / stigmatization of patients with 

obesity and how it can affect the patient's care. 

Method: Literature study. Pubmed, Chinahl, Psycinfo. 13 articles have been selected to 

answer the purpose of the literature review. 

Results: The results were divided into six categories. Nurses are not unaffected by these 

attitudes but can take part in the care of patients with overweight and obesity. Nurses 

perceived that they can not provide care of the same quality to patients with overweight and 

obesity as to other patients. Fear of injury during the work of the patient group occurs with the 

nurse in the care of patients with overweight and obesity. Nurses perceived that they can not 

provide care of the same quality to patients with overweight and obesity as to other patients 

and that the care of overweight and obese patients is time consuming  

Conclusion: Nurses have different views on obesity as a whole, as well as different 

experiences and perceptions about caring for overweight and obesity patients.  

 

 

 Keywords: Attitude, hospital, nurse, obesity, patient and stigmatization. 
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Inledning 

 

Under vår utbildning till sjuksköterskor har upplevelsen varit att det finns många förutfattade 

meningar kring och stigmatisering av överviktiga människor.  Vidare tycks sjukdomar som 

diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt och cancer relaterade till övervikt och fetma öka i 

samhället. Det har väckt tankar kring hur fetma och övervikt kan påverka vården och hur 

sjuksköterskans syn är på överviktsrelaterade följdsjukdomar och hur det påverkar 

sjuksköterskans syn på patienten.  

 

Bakgrund 

 

Övervikt och fetma 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) så avlider minst 2,8 miljoner människor varje år 

som ett resultat av övervikt och fetma. Övervikt och fetma leder till följdsjukdomar som högt 

blodtryck, hög kolesterolhalt och insulinresistens. Risken att drabbas av stroke, hjärtsjukdom 

och cancer ökar också i takt med förhöjt BMI. Förekomsten av övervikt och fetma globalt är 

vidare enligt WHO högst i Amerika och lägst i Sydostasien (WHO 2018).  

 

Övervikt och fetma är en av Sveriges största riskfaktor för att orsaka olika former av 

sjukdomsbörda för samhället. Under 2016 var 51% av sveriges befolkning mellan åldrarna 

16-84 år, antingen överviktiga eller hade fetma, varav 36% överviktiga och 15% med fetma. 

Det som mest förekommer är äldre personer inom gruppen 45-84 år som lider av fetma eller 

övervikt. Det finns även en trend i att fler yngre individer i gruppen 16-29 ökar i vikt, där har 

det ökat mest procentuellt i body mass index (BMI) de senaste 10 åren. I jämförelse med den 

äldre gruppen där det är samma antal som tidigare. (Folkhälsomyndigheten 2017). 

 

Hruby et al., (2016) har undersökt vad det är som gör att personer drabbas av övervikt och 

fetma. Orsakerna är främst matvanorna och intaget av olika födoämnen är samt vilken livsstil 

de lever. Intag av mycket söta livsmedel, rött kött och friterad mat är faktorer som ökar vikten 

tillsammans med stillasittande och genetiska riskfaktorer. 
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Diagnostisering av övervikt och fetma 

 

BMI används ofta för att definiera övervikt och fetma. BMI anger kvoten mellan personens 

vikt och längd i meter i kvadrat. Metoden är inte alltid optimal eftersom problem relaterade 

till övervikt och fetma kan finnas vid normal eller lätt förhöjd BMI. BMI´t kan ge ett falskt 

värde om personen har en stor muskelmassa eftersom att muskler väger mer än fett. En annan 

metod som bättre avspeglar risken för övervikt/fetma är midjemåttet som visar en direkt 

uppfattning om bukfetma. Midjemåttet bör vara under 93 cm för män och 80 för kvinnor vid 

högre värden ökar riskerna för metabolt syndrom. Utifrån kroppsfettets lokalisation påverkar 

det kroppen på olika sätt, fettet som sitter på buken är mer ogynnsamt i jämförelse med om 

det sitter på höfterna. Höft/midje kvot kan räknas ut för att se tydligare på fördelningen där 

riktvärden är att män ska ligga <1.0 och kvinnor <0,85. (Ericson & Ericson 2015). BMI 

beräknas genom vikten i kg dividerat med längden i meter i kvadrat.  

BMI under >18,5  undervikt, mellan 18,5 - 24,9 normalvikt, mellan 25 - 29,9 övervikt, 30 - 

<34,9  fetma (Barth & Jenson 2006). 

 

Stigmatisering och attityder om övervikt i samhället 

 

 Luck-Sikorski, Riedel-Heller, & Phelan, (2017) menar att stigmatiseringsprocessen innefattar 

påpekande av skillnader, negativa attityder, beskyllning och uteslutning ur den sociala 

gemenskapen. I samhället förekommer negativa attityder riktade mot personer med övervikt 

och fetma vilket kan bidra med känsla av stigmatisering. De negativa attityderna är att de 

anses vara viljesvaga och lata. Folkhälsokampanjer och media kan vara bidragande orsaker till 

att stärka uppfattningar om att övervikt och fetma beror på beteenden hos individen själv.  

 

Patienter med övervikt och fetmas upplevelser av sjuksköterskans bemötande   

 

Män och kvinnor som upplevt stigmatisering inom vården hade högre BMI än de som inte 

upplevt stigmatisering (Hansson, & Rassmusen 2014). Högre BMI hos patienterna var en 

faktor för ökad stigmatisering mot patienter. Hos överviktiga kvinnor som skulle få barn 

upplevdes stigmatiseringen mer hos dom som var överviktiga eller feta innan graviditeten 

(Mulherin, Miller, Barlow , Diedrichs, & Thompson 2013) 
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Patienter upplevde stigmatisering av sjuksköterskor genom deras oavsiktliga sårande uttryck 

genom verbal kommunikation och i handlingar. Citat som uppkommer är “hämta ko tältet” 

(Creel, & Tillman. 2011, s 1341), och när sjuksköterskan ropade ut i korridoren “vi har en stor 

här vi behöver hjälp att rulla över” (Creel et al., 2011, s 1341). Patienterna kände sig sårade 

att de inte blev behandlade som individer. Patienter upplevde också att sjuksköterskorna inte 

vågade röra vid de och många blickar var fulla av avsky. Patienterna möttes ofta av 

förutfattade meningar att sjuksköterskorna lade patientens BMI som orsak till alla sjukdomar 

(Creel et al., 2011).  

 

Patienternas upplevelser var att sjuksköterskor upplevde de som gnälliga på grund av att 

patienterna blev tvungna att tjata för att få en dusch eller den omvårdnad som krävdes för 

situationen, eftersom sjuksköterskorna visade att det var jobbigt. Många patienter skämdes i 

mötet med sjuksköterskor speciellt när dom skulle hantera deras kroppar (Creel et al., 2011).  

 

Att bli vägd upplevde patienterna som ett problem. De upplevde att skalorna inte var 

anpassade till deras vikt, och att sjuksköterskorna påpekade skillnaden mellan patienter med 

övervikt och fetma och andra “normalviktiga” (Creel et al., 2011). Patienterna kände sig 

sårbara i sjukvårds miljön då det var svårt att passa in, stolar med armstöd är för små och 

blodtrycksmanchetter passar inte. Patienten upplever en känsla att inte vara människa då 

sjuksköterskan benämner patientens kropp som något omänskligt (Merill, & Grassley. 2008)  

 

Lagar och riktlinjer 

 

International Council of Nurses (ICN) är sjuksköterskans etiska kod, som är en 

sammanställning av hur sjuksköterskor runt om i världen skall hantera etiska frågor för att 

åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt. Målet är att främja hälsa och lindra lidande, 

återställa hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskor skall arbeta på samma sätt med alla 

patienter oberoende kön, religion, livsval, ålder, funktionsnedsättningar eller något som 

avviker från normen (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Socialstyrelsen (2017:30), Hälso och sjukvårdslagen (HSL) är en målinriktad ramlag, det 

innebär att lagen innehåller mål som är övergripande och riktlinjer för hälso - och sjukvården. 

HSL definierar hälso - och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utredning av - 
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och behandla sjukdomar och skador. Den som har störst behov av insatser ges företräde till 

hälso - och sjukvården. Där hälso - och sjukvård bedrivs ska det finnas personal, lokaler samt 

ska den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Vidare ställer HSL krav på att 

verksamhetens kvalitet fortlöpande och systematiskt utvecklas och säkras (Socialstyrelsen 

2017).  

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

 

Eriksson belyser i sin omvårdnadsteori att människan är programmerad att vårda och ta hand 

om andra. Det är en kraft inom oss som är en grundläggande komponent för att vi ska 

överleva som art, människor är samtidigt i behov av vård. Till exempel som barnet som 

behöver sina föräldrars vård och omsorg i många år innan de kan klara sig själva. 

Sjuksköterskan ska se patienten som en individ och inte som sin medicinska åkomma, 

sjuksköterskan skall även vårda patienten ur kunskapen att vilja göra det bästa för patienten 

och skapa en god vårdrelation där patienten är i fokus och är delaktig i de beslut som fattas. 

Det är av vikt att sjuksköterskan ser patienten i sin helhet och därigenom vårdar patienten 

utifrån dennes grundläggande behov. Då du som sjuksköterska till exempel tagit hand om 

patienten med att få bli tvättad, få en nybäddad säng och se om det finns andra behov som bör 

åtgärdas. Som till exempel att patienten är orolig inför en undersökning eller annan händelse i 

vårdkedjan. Sjuksköterskan ska i dessa situationer kunna öka arbetstempot för att försöka 

åtgärda de problem som uppkommer längs med vägen för att patienten skall känna sig trygg 

och bra bemött av vården (Eriksson 1988).  

 

Problemformulering 

 

I dagens Sverige har 15% diagnosen fetma och 36% är överviktiga. Diagnosen fetma och högt 

BMI kanske påverkar vården på ett annat sätt än vad livsåskådning och social status kan göra. 

Utifrån ICN skall all vård bedrivas lika för alla och sjuksköterskan ska enligt Erikson (1988) 

behandla alla med medmänsklighet och känsla. I mötet med patienter med övervikt och fetma 

upplevs det som utrustningen inte räcker till. Samtidigt som extra kostnader för att kunna 

vårda patientgruppen kan tillkomma och det blir en ergonomisk belastning för 

vårdpersonalen. Då är frågan om sjuksköterskan kan hålla sig från intrycken från samhället 

och behandla patienter med övervikt och fetma på samma sätt som normalviktiga patienter. 
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Patienter med övervikt och fetma upplever sig utsatta för stigmatisering och negativa attityder 

och en ökad risk för att inte få likvärdig vård som normalviktiga patienter. 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa sjuksköterskans attityder/stigmatisering av patienter med övervikt och 

fetma och hur det kan påverka omvårdnaden av patienten.  

 

Metod 

 

I metoddelen kommer litteraturöversiktens design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, 

Analys/tolkning av data och Etiska överväganden att beskrivas för att möjliggöra att fler kan 

göra samma sökning.  

 

Design  

 

Enligt Friberg (2017) med hjälp av en litteraturöversikt kan kunskap inom ett visst område 

kartläggas, där ett problemområde som väcker intresse hos författaren och ger en möjlighet att 

sammanställa tidigare forskning inom området. Genom att söka vetenskapliga artiklar, genom 

analys och sammanställning av artiklarna kan nuvarande kunskapsläge bedömas. Denna typ 

av litteraturöversikt bidrar med kunskap vilket kan påverka vårdarbetet praktiskt. 

litteraturöversikten visar också områden som det saknas forskning om. 

 

Urval  

 

Artikel Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psyk info och google 

schollar. Granskning av artiklarnas referenslistor kan förekomma för att hitta fler relevanta 

artiklar. Östhlund (2017) genom att använda akademiska databaser ökar kvaliteten på sökt 

material. Som student finns förmånen att kunna få tag på vetenskaplig litteratur på databaser 

genom universitet eller högskola då databaserna kostar att prenumerera på. Databaserna är 

katalogiserade  utifrån områden, Cinahl är inriktat på omvårdnadsvetenskap och Pubmed är 

inriktad mer mot medicinsk litteratur.  I databaserna används ämnesord för att underlätta 

sökningar, ett sätt är MESH termer som finns i pubmed. 
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Cinahl är en databas som i första hand innehåller referenser till tidskrifter som handlar om 

omvårdnad, medicin och fysiologi. Pubmed innehåller referenser till tidningsartiklar som 

bland annat handlar om medicin, odontologi och omvårdnad. Pubmed är den största 

medicinska databasen (Karolinska Institutet 2016). Vid artikelsökning i Cinahl valdes rutan 

peer rewied i början av sökningen. Polit & Beck (2017) lyfter Google scholar som är ett 

vetenskapligt sökverktyg som möjliggör sökningar via sökord, rubriker, författare och 

litteratur som efterliknar sökningarna. Google scholar ökar chanserna att få tag på full text 

artiklar och söka på referenslitteratur. 

 

UlrichWeb är en sakkunnig källa till publicerad information och har många akademiska och 

vetenskapliga tidskrifter som behandlar olika ämnen och områden. Vid artikelsökning i 

databasen PubMed kontrolleras tidskrifternas vetenskapliga kvalitet genom UlrichWeb. Om 

tidskriftens namn kopieras in i UlrichWebs sökruta och det framkommer en symbol som ser 

ut som en domartröja vid namnet på tidskriften då är den peer rewied, vetenskaplig och 

granskad (ulrichweb 2018).  

 

Inklusionskriterier i artiklarna är patienter över 18 år, peer rewied, män och kvinnor, 

artiklarnas ålder ska inte överstiga 10 år utan ska vara utgivna i ett spann mellan 0 - 10 år 

gamla. Studierna är genomförda inom sjukhusvård och inga barn ska ha deltagit i studien. 

kvalitativa och kvantitativa artiklar används då sökningarna inte räcker för bara kvalitativa 

artiklar.  Kjellström (2017) menar att kvalitativa metoder vanligen beskrivs som ett sätt att 

komma nära den som deltar i studien. I relation till att använda enkäter kan även en intervju 

innebära en intimare relation. Närheten kan dock skapa risker i form av påverkan på så sätt att 

den som blir intervjuad säger det som denne tror att intervjuaren vill veta.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet. 

 

Med hjälp av bedömningsinstrumenten i bilaga 3 - 4 har artiklarna granskats. Enligt Polit et 

al., (2017) är det ett kriterium att artikeln ska vara peer reviwed då det indikerar att den har 

blivit granskad innan publicering av två eller fler revewers. I en studie av studenter läggs 

också vikt på att innehållet i litteraturen granskas vid en genomgång av litteraturens olika 

delar. Studierna kontrolleras mot att vara omfattande med variation av dimensioner och 
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teoretisk referensram, etiska aspekter, metoddel, tolkning av resultat, resultatdel och en del 

om kritiskt granskande av studien. För att göra en kritisk granskning finns det mallar och 

verktyg som kan vara till hjälp. 

 

Gransknings mallarna har ett bedömnings system där nivå hög kvalitet och medelpoäng 

kommer användas i litersturöversikten. Enligt William, Stoltz och Bahtesvani (2006) artiklar 

som uppnådde 20 - 25 poäng enligt mallen bedömdes vara av hög kvalitet, de som uppnådde 

15 - 19 poäng medel och de artiklar som fick 14 poäng bedömdes vara av låg kvalitet och 

användes inte. Bedömningsinstruments mallarna är av kvalitativ och kvantitativ design. 

 

Datainsamling 

 

För att hitta relevanta artiklar utifrån syftet har nyckelord tagits ur syftet för att möjliggöra 

sökningar som matchar. Sökorden som använts är Obesity/Obese, nurse, attitude, patient, 

stigmatization/stigma och care. Sökningarna presenteras i sökmatrisen som innehåller 

innehåller sökord med antal träffar och hur många artiklar som blivit kvar under 

analysprocessen (Bilaga 1). Enligt Östhlund (2017) ska sökorden presentera ord som på bästa 

sätt framhäver problemet och syftet. För att möjliggöra fler träffar är det bra att använda sig 

av så många synonymer som möjligt för att hitta vetenskapliga artiklar som passar studien. I 

sökningarna har boolesk söklogik använts vilket innebär att orden AND, OR eller NOT 

placeras mellan sökorden för att få fram relevant litteratur.   

 

Tillvägagångssätt 

 

Artikelsökningarna har genomförts av båda författarna. Först har olika kombinationer av 

sökord testats för att få en snabb överblick av antal träffar. När sökorden gett träffar under 200 

har rubriker lästs igenom och markerats som relevanta har rubrikerna diskuterats mellan båda. 

Vid frågetecken eller intressanta rubriker har abstrakten lästs igenom av enskild författare 

eller diskuterats med partnern.  För att sedan skriva ut artikeln i fulltext om den gick att få tag 

på. Författarna delade upp artiklarna för att läsas igenom på varsitt håll för att sedan byta 

artiklar med varandra för att få granska ännu en gång om artikeln kan vara relevant utifrån 

syftet. för att underlätta skrivandet används ett gemensamt google drive dokument för att 

dokumentera arbetet  
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Analys och tolkning av data  

 

I analysen av data har artiklarna lästs igenom ett flertal gånger för att öka förståelsen av 

innehållet. Varje studie har sammanfattats i ett dokument som stöd i analysarbetet för att få en 

överblick och ökar chanserna att allt väsentligt uppfattats korrekt. Artiklarnas resultat och 

slutsatser har förts in i en översiktstabell (bilaga 2) för att öka strukturen på artiklarna som 

analyserats. För att få översikt av vad som är karakteristiskt i studierna gjordes en 

sammanställning av likheter eller skillnader i artiklarnas olika delar teoretisk referensram, 

metod och analysdel. Därefter kontrollerades likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel. 

Sammanställningen ger en översikt av kategorier som innehåller resultat ur artiklarna (Friberg 

2017). 

 

Etiska överväganden   

 

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje, vilken innehåller etiska 

principer för de som ägnar sig åt medicinsk forskning. En av principerna i 

Helsingforsdeklarationen är att omsorg om individen alltid går före intressen hos vetenskapen 

och samhället, denna princip är grundläggande (Helsingforsdeklarationen 2016). 

Använda relevanta artiklar utifrån syftet och inklusionskriterier och exklusionskriterier då 

barn inte får vara med i studierna.  Användande av Nationalencyklopedins svensk/engelska 

ordbok för att kunna översätta artiklarna och kunna återberätta informationen på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. 
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Resultat 

 

Resultatet i litteraturöversikten är baserat på 13 vetenskapliga artiklar som svarar på syftet. 

Artiklarna är av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod och publicerats mellan 2008-2018. 

Studierna har varit genomförda i Nya Zeeland, Hong Kong, Norge, Tyskland, Kanada, 

Danmark, Irland, Storbritannien, Korea, USA och Schweiz. I sammanställandet av resultatet 

har kategorier framkommit. Kategoriseringen sker under sjuksköterskans attityder och 

stigmatisering, sjuksköterskans upplevelser av övervikt och fetma, risker kring omvårdnaden 

av överviktiga patienter, Specifika vårdbehov, kommunikation med patienter och förståelsen 

kring patienter med övervikt och fetma. 

 

Sjuksköterskans attityder och stigmatisering  

 

Stigmatisering av patienter med övervikt och fetma skiljer sig från andra stigman, eftersom att 

övervikt och fetma blir tydligt genom personens kroppsstorlek. Att hävda individens eget 

ansvar för sin höga vikt leder till attityder av stigmatisering (Lorentsen & Hansen, 2011). En 

sjuksköterska yttrade sig om att samhället påverkar också tankarna kring patienterna att de är 

lata och bara äter (Robstad, Söderhamn, & Fegran, 2017). Sjuksköterskans erfarenheter av 

patienter med övervikt och fetma är att det är en utsatt patientgrupp, vilket hänger ihop med 

samhällets syn på det som avviker från normen. Svår övervikt hos en person medför en 

reaktion från omgivningen vilket påverkar personens beteende så även sjuksköterskan 

(Sikorski et al., 2013; Lorentsen et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever negativa attityder och negativ syn på patienter 

med övervikt och fetma och att de är annorlunda än de övriga patienterna. Dessutom att 

vården av dessa patienter är mer fysiskt krävande (Robstad et al., 2017). 

 

Sjuksköterskan har en generell fetmafobi som grundar sig på att personer med övervikt och 

fetma gillar mat, gärna överäter och har dålig karaktär, är slöa och oattraktiva. Samtidigt 

påpekade många sjuksköterskor att de hade en neutral attityd mot att handha patienter med 

övervikt och fetma (Poon, & Tarrant, 2009). Sällsynta attityder hos sjuksköterskorna kunde 

vara att de kände sig obekväma, otåliga medan få upplevde avsky mot patienten. 

Sjuksköterskorna menade att det var mest fysiskt ansträngande att ta hand om patienter med 
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övervikt och fetma. Några vanliga stereotypa tankar om överviktiga och feta patienter var att 

de är osociala, att de känner sig skyldiga, är deprimerade, slarviga, har låg självkänsla och blir 

ofta retade. Det leder till tankar om att sjuksköterskan inte vill ta hand om patienten, känner 

att det blir en börda och att de känner sig irriterade / stressade kring patienten (Han, Han, & 

Lee 2015; Poon et al., 2009; Sikorski et al., 2013). Sjuksköterskor tyckte att patienter med 

övervikt och fetma var antingen var mindre lykliga, mindre attraktiva, inte lika smarta, 

beroende av mat, omotiverade och ohälsosamma (Ward-Smith & peterson. 2016). 

 

Registrerade sjuksköterskor hade mer negativ attityd mot patienter med övervikt och fetma 

mot vad studerande hade. Samtidigt visade Sjuksköterskorna som samlat på sig mer 

arbetslivserfarenhet färre negativa attityder gentemot personer med övervikt och fetma än de 

med lägre arbetslivserfarenhet inom området. Sjuksköterskor som instämmer i att övervikt 

och fetma har biomedicinska orsaker, kan ha mindre stigmatiserande attityder i förhållande till 

patienter med övervikt och fetma (Poon et al., 2009; Sikorski et al., 2013) 

 

Sjuksköterskor inom intensivsjukvården som upplever fysiska svårigheter vid arbetet med 

patienter med övervikt och fetma kan tillsammans med negativa attityder kring övervikt och 

fetma komma att påverka vårdkvaliteten. Sjuksköterskorna upplevde en känsla av empati mot 

patienter med övervikt och fetma, men även avsky, frustration, ilska, motvilja, skam och 

rädsla. Sjuksköterskorna ansåg att patienter med övervikt och fetma inte är delaktiga i sin 

egen vård, lider brist på motivation till självhjälp, att de är krävande eller ovilliga till 

samarbete. En del sjuksköterskor var av den åsikten att patienterna själva är ansvariga för sin 

vikt och att de själva är vållande till sitt tillstånd. Vilket kan leda till att sjuksköterskan 

distanserar sig från denna patientgrupp. Vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskan 

tillhandahåller mindre omvårdnad av patienten än vad denne är i behov av (Shea & Gagnon, 

2015).  

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med övervikt och fetma  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna var övertygade om att det behövs ett specialteam för att 

behandla patienter med övervikt och fetma. Vidare ansåg de att en sjuksköterska eller läkare 

ensam inte kan behandla dessa patienter utan behövde flera yrkesprofessioner för att klara 

arbetet. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna själva är orsak till sin övervikt och fetma 
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genom sina matvanor och att de inte rör sig tillräckligt mycket och att de inte har tillräcklig 

karaktär när det gäller mat. Sjuksköterskorna ville inte ha fysisk kontakt med patienter med 

övervikt och fetma, att patienterna innebar en psykisk belastning som leder till stress och 

fysisk utmattning hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor inom intensivvården som upplevde att 

deras kollegor inte ville vårda patienter med övervikt och fetma upplevde känslan av 

frustration. Situationen blev ledande till att fördelningen av dessa patienter upplevdes av 

sjuksköterskorna som orättvis. Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning som talade om 

sina upplevelser kring vården av patienter med övervikt och fetma återkom ofta till tre olika 

situationer när de kände sig osäkra vid omvårdnaden av denna patientgrupp. Att de inte är 

kapabla till att ge samma omvårdnad med samma kvalitet som till andra 

patienter.  Sjuksköterskor upplever att patienter lätt hamnar i en utpekad situation då den 

ökade arbetsbelastningen kring patienten blir så tydlig. Sjuksköterskan möttes ofta med tankar 

att det är problematiskt att kunna ge jämlik vård oavsett vikt (Bucher Della Torre, 

Courvoisier, Saldarriaga, Martin, & Farpour-Lambert, 2017; Robstad et al., 2017; Shea et al ., 

2015; Han et al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna kände det som om de gjorde bort sig, kände sig obekväma och kände ångest 

vid samspel med patienter med dödlig fetma. Sjuksköterskorna var själva medvetna om sin 

känsla av att vara obekväma vid vård av patienterna. Sjuksköterskors uppfattade att deras 

fördomar mot patienter med övervikt och fetma leder till att patienterna drar sig för att 

uppsöka vård (Lorentsen & Hansen 2011; Hales, Vires, & Coombs. 2016).  

 

Risker kring omvårdnaden av överviktiga patienter 

 

Sjuksköterskor har en rädsla kring patienter med övervikt och fetma, att den ökade 

arbetsbelastningen innebär en risk för skador. När några inte ville ta hand om patienterna på 

grund av risken för skador upplevdes frustration i sjuksköterskegruppen. Sjuksköterskorna 

hänvisade till sina personliga begränsningar vid vård av patienter med övervikt och fetma, 

som sin styrka och fysiska förmågor vilket omöjliggör att erbjuda patienter med övervikt och 

fetma samma vård som andra patienter (Tanneberger, & Ciupitu-Plath, 2017). Enligt Bucher 

Della Torre et al., (2017) så angav sjuksköterskorna inte att de upplevde någon skillnad i att 

vårda patienter med övervikt än andra patienter, men att de upplevde en ökad arbetsbelastning 

vid vårdande av patientgruppen.  
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 Känslan av rädsla för fysiska skador ökade hos sjuksköterskorna i studien när de arbetade 

med patienter med övervikt och fetma i en miljö som saknar utrustning och fysisk hjälp av 

annan personal. På grund av den tekniskt komplicerade miljön med högt arbetstempo som 

råder på akutavdelning, kan känslan av att utsättas för risk och att råka ut för skador 

förstärkas. När sjuksköterskorna talade om sina upplevelser kring vård av patienter med 

övervikt och fetma på intensivvårdsavdelning återkom de ofta till tre olika situationer i vilka 

de kände sig osäkra vid omvårdnaden av patienter med övervikt och fetma. Att de inte är 

kapabla till att ge samma omvårdnad, att de inte kan ge omvårdnad och att de inte kan ge 

omvårdnad med samma kvalitet (Shea et al., 2015).  

 

 Vid situationer när sjuksköterskor inom intensivvården upplevde att deras kollegor inte ville 

vårda patienter med övervikt och fetma uppstod känslan av frustration. Situationen ledde till 

att sjuksköterskornas fördelning av dessa patienter upplevdes som orättvis. Vid vårdkrävande 

situationer oroade sig sjuksköterskorna för att de inte kunde erbjuda en tillfredsställande vård 

av patienter med övervikt och fetma. De ansåg att det behövs extra utrustning och personal 

vid mobilisering av dessa patienter och att arbetsbelastningen ökar risken för skada. Rädslan 

för skador vid vårdandet ledde till ovilja att vårda dessa patienter hos en del sjuksköterskor 

(Robstad et al., 2017).  

  

 

Specifika vårdbehov  

 

Sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever negativa attityder och negativ syn på patienter 

med övervikt och fetma och att de är annorlunda än de övriga patienterna, samt att vården av 

denna patientgrupp är mer fysiskt krävande. Sjuksköterskorna i studien beskrev sina 

upplevelser av att arbeta med patienter med övervikt och fetma som ökad fysiskt 

ansträngande, ökad arbetsbelastning, tröttsamt och svårare i jämförelse med andra patienter 

inom akutsjukvården. Patienter med övervikt och fetma ansågs som mer påfrestande och 

arbetskrävande. Det bevisades att ett överskott av kroppsvikt och de krav som ställdes på 

sjuksköterskor inom akutsjukvården spelade en väsentlig roll i synen på personer med 

övervikt och fetma som en egen patientkategori. Generellt så var deltagarnas upplevelser att 

arbeta med personer med övervikt och fetma som mer tidskrävande, fysiskt ansträngande, 

större arbetsbelastning och mer omvårdnad i stort. Sjuksköterskorna angav att de inte kunde 
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ge samma sorts vård till patienter med övervikt och fetma som till andra akuta patienter på 

grund av den fysiska belastningen och behövda resurser (Shea et al., 2015; Robstad et al., 

2017).  

 

Sjuksköterskorna rapporterade att övervikt och fetma hos patienterna skapade ytterligare 

vårdbehov och att dessa vårdbehov hade inverkan på personalen. sjuksköterskorna 

rapporterade vidare ett ökande antal av patienter med övervikt inom vården. Samt att det kan 

uppkomma svårigheter att tillhandahålla specifik eller icke-specifik vård av patienter med 

övervikt och fetma, på grund av den förändring som patienternas vikt skapar. Tidsåtgången 

upplevde personalen som ett problem vid vård av dessa patienter. På grund av den 

ökade tidsåtgången blev det ofta att patienterna blev vårdade sist. Vidare den ökade fysiska 

ansträngningen som vård av tunga patienter medför, att det var mer ansträngande och att det 

ofta krävdes mer personal. Sjuksköterskor överskattade ofta hur många som behövdes för att 

förflytta och vårda patienter med övervikt och fetma och känsla av att förnedrande handling 

mot patienten kunde infinna sig. Sjuksköterskorna ansåg att det skulle vara bra om patienter 

som var inneliggande skulle sättas på diet under sjukhusvistelsen (Lumley, Homer, 

palfreyman, Shackley & Tod, 2015; Poon et al., 2009).  

 

Sjuksköterskor har en rädsla kring patienter med övervikt och fetma, att den ökade 

arbetsbelastningen är en risk för skador. Frustration bland sjuksköterskorna uppstod då några 

arbetskollegor inte ville ta hand om patienten på grund av riskerna för psykisk och fysisk 

skada (Robstad et al., 2017). 

 

Kommunikation med patienter med övervikt och fetma 

 

Strax under hälften av deltagande sjuksköterskor instämde i att genom deras profession är 

viktigt att föra patientens vikt på tal, även om patienten sökt vård av någon annan anledning 

än problem orsakad av övervikt och fetma. I kontrast till detta visade det sig att en mindre del 

av sjuksköterskorna inte ville vara de som först tog upp problematiken kring övervikt hos 

patienter, utan väntade på att patienten skulle föra det på tal först. Dock så ansåg 

sjuksköterskorna att mer övning i att diskutera kring övervikt och fetma med patienter skulle 

vara gynnsamt. Sjuksköterskor hade svårt att börja prata om vad övervikten och fetman hade 

för påverkan på kroppen och vilka risker som medföljde. Sjuksköterskor upplevde mer 

svårigheter att engagera sig i en diskussion angående vikt med patienter med övervikt och 
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fetma (Swift, Choi, Phul, & Glazebrook 2013; Lumley et al., 2015; Bucher Della Torre et al., 

2017).  

 

Vid tillfällen då det blev behövligt för sjuksköterskorna att föra patientens vikt på tal, 

användes vid patientens närvaro kodspråk och gester som patienten inte förstod.  

Genom att inte erkänna patientens övervikt och fetma förnekar sjuksköterskan att patientens 

övervikt/fetma heller existerar. Vid tillfällen då vårdarbetet upplevdes fysiskt ansträngande 

eller pressande visade sjuksköterskorna negativa känslor över patienter med övervikt och 

fetma. Dessa fick utlopp i läkemedelsrummet och sköterskeexpeditionen men aldrig i 

patientens direkta närhet (Hales, Vires, & Coombs. 2016).  

 

 

Förståelse för patienter med övervikt och fetma 

 

Enligt Bucher Della Torre et al., (2017) så rapporterade sjuksköterskorna att de hade empati 

för patienter med övervikt och fetma. Vidare att de kände sig bekväma med att vårda dessa 

patienter och det framkom att de inte behandlade dessa annorlunda än de andra patienterna. 

Vidare delgav sjuksköterskorna frustration över att förändring av en redan etablerad livsstil är 

svårt, samt att det är svårt att upprätthålla motivationen till livsstilsförändringar på lång sikt.  

 

Patienter med övervikt och fetma blev refererade till på annat sätt än normalviktiga patienter i 

vården, det påpekades att patienten var mer som en stor kropp än en individ. Vilket grundade 

sig i att det fanns förutfattade meningar och arbetsgruppen belyste patienten som enbart fet. 

Vissa sköterskor upplevde att attityden ofta ändrades efter att relationen med patienten blev 

bättre. Samtidigt som frustration kunde påvisas då sköterskans vilja att patienten skulle öka 

sina chanser för en hälsosam livsstil motarbetades och patienten inte lyssnade. Sjuksköterskor 

menade att samhället påverkar också tankarna kring patienterna om att de är lata och bara äter 

(Robstad et al., 2017).  

 

Hales, Gray, Russel och MacDonald (2018) visar att sjuksköterskorna som fick prova på att 

vara överviktiga genom att bära en dräkt, visade det sig att innan studien startade hade många 

dömande attityder mot patienter med övervikt och fetma. Attityderna hade efter att de deltagit 

i studien förändrats drastiskt och insikten att patienter med övervikt och fetma behöver 
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specifika omvårdnadsåtgärder som att hitta utrustning som är anpassad efter patientens storlek 

och vikt.  

 

Diskussion  

 

Sammanfattning av huvudresultatet 

 

Negativa attityder mot personer med övervikt och fetma i samhället förekommer även inom 

sjukvården. Uppfattningen om att individen själv är ansvarig för sin egen vikt leder till fler 

negativa attityder och stigmatisering. Sjuksköterskan är inte opåverkad av dessa attityder utan 

de bär med sig vid vårdandet av patienter med övervikt och fetma. Det har visat sig att 

sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet med patienter med övervikt och fetma har 

färre negativa attityder mot patienter med övervikt och fetma i jämförelse med sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet.  

 

Attityderna mot personer med övervikt och fetma är att de själva är ansvariga för sin egen 

vikt, att de gillar mat och gärna överrätter, har dålig karaktär, är slöa och oattraktiva. Detta 

kan få konsekvenser som påverkar vården av dessa patienter negativt. Rädsla för fysiska 

skador var en orsak som sjuksköterskor upplever och att de inte kan ge vård av samma 

kvalitet till patienter med övervikt och fetma som till andra patienter. Upplevelsen av stress 

bland sjuksköterskor lyfts ofta då arbetet kring patienter med övervikt och fetma tar längre tid 

och kräver fler personal än vad en normalviktig patient kräver. Sjuksköterskor möts av ett 

problem då det känns svårt att lyfta problematiken med övervikt hos patienterna. Attityder är 

att det inte är deras uppgift att ta upp problematiken om patienten inte gör det själv.  

 

Resultatet i några av artiklarna visade att sjuksköterskorna inte alltid hade några direkta 

negativa eller stigmatiserande attityder mot patienterna. sjuksköterskorna menade att det var 

som att de skulle vårda vilken patient som helst. Samtidigt som frustration om kunskapen om 

vad övervikten för med sig för risker och då blir det svårt att bortse från patientens övervikt 

och fetma i vården. Negativa attityder upplevdes att försvinna efter att sjuksköterskorna lärt 

känna patienten eller hade ökad kunskap kring övervikt och fetma. 
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Resultatdiskussion   

 

Sjuksköterskans stigmatisering och attityder  

 I samhället förekommande negativa attityder riktade mot personer med övervikt och fetma 

och hälsokampanjer kan bidra med ökad känsla av stigmatisering av befolkningen (Luck-

Sikorski et al., (2013).  Sjuksköterskan är inte opåverkad av samhällets och omvärldens syn 

på övervikt och fetma, vi matas dagligen med reklam för en hälsosam livsstil där smala och 

vältränade människor ler mot oss. Risken finns att sjuksköterskan tar den med sig medvetet 

eller omedvetet vid mötet med patienten. Dessa attityder kan förstärkas och tydliggöras i och 

med att sjukhusens utrustning inte är anpassade till större patienter. Vilket medför att patienter 

med övervikt och fetma själva känner sig som att de inte passar in i normen. Frågan är då 

också vilka som sätter normen, om det enbart är siffror från Body Mass Index (BMI) eller 

andra skalor. Möjligen är en persons midjemått en säkrare metod att diagnostisera övervikt 

och fetma.  Kanske är det så att dessa bedömningsskalor i framtiden kommer att behöva 

uppgraderas och revideras i takt med en allt tyngre befolkning.  

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med övervikt och fetma  

Att enbart se patienten som skyldig till sin övervikt och fetma, genom att ha uppfattningen om 

att patienten har dålig karaktär när det gäller mat, vara slö och lat är inte att se individen 

bakom vikten. Att som sjuksköterska inte vilja ta hand om en patient på grund av patientens 

övervikt och fetma strider mot sjuksköterskans etiska kod International Council of Nurses 

(ICN). Svensk sjuksköterskeförening (2014) vilken bland annat säger att sjuksköterskan ska 

arbeta lika med alla patienter även om de skiljer sig från normen.  

 

Om sjuksköterskan då har negativa attityder mot personer med övervikt och fetma och enbart 

ser denne som en stor kropp och inte som en individ i behov av omvårdnad, kan det påverka 

omvårdnaden negativt om (medvetet eller omedvetet) hon/han låter dessa negativa attityder 

påverka omvårdnaden. Viktigt i detta fall är då att sjuksköterskan lämnar de personliga 

attityderna bakom sig vid vårdandet av patienten, ser henne/honom som i behov av 

omvårdnad och därigenom tillhandahålla vård av god kvalitet utan dömande attityder. 

Eriksson (1988) säger att sjuksköterskan ska se patienten som en helhet och inte enbart som 

symptom på sin sjukdom. 
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Risker kring omvårdnaden av överviktiga patienter  

Sjuksköterskan hänvisar till sin egen fysik som orsak till att inte vilja vårda patienter med 

övervikt och fetma, av den anledningen att skada sig (Tanneberger et al., 2017). Hos 

sjuksköterskan uppkommen rädsla för skada eller osäkerhet vid vårdande av patienter med 

övervikt och fetma är inte anledning till att inte vilja ge vård till dessa patienter. Då är det 

aktuellt med återkommande utbildning i ergonomi och lyftteknik i förebyggande syfte. Man 

kan inte som utbildad sjuksköterska enbart undvika att vårda en patient av rädsla för att bli 

skadad, utan man får då vidta de försiktighetsåtgärder som patientens vikt och den 

vårdsituation man befinner sig i kräver. Enligt Eriksson (1988) är en uppgift att 

sjuksköterskan ska kunna vara flexibel i sitt arbete och kunna anpassa arbetstempot och 

förutse problem. Samtidigt som resultatet i studien belyser att brister i arbetsmiljön försvårar 

sjuksköterskans arbete för god omvårdnad.  

 

Specifika vårdbehov  

Enligt Hälso - och Sjukvårdslagen (HSL) ska det finnas lokaler, personal och den utrustning 

som behövs där vårdverksamhet bedrivs (Socialstyrelsen 2017). Sjuksköterskor beskriver att 

miljön inte är tillräckligt utrustad för patienter med övervikt och fetma och att det krävs mer 

personal. Vidare tycks övervikt och fetma och fetmarelaterade följdsjukdomar öka ute i 

världen, men även i Sverige. Kanske är det så att sjukhusmiljön i framtiden bör rustas bättre 

för att ta hand om och vårda denna ökande patientgrupp. Ökad kunskap inom området med 

mer utbildning för sjuksköterskor, för att på så sätt öka förståelsen och empatin för patienter 

med övervikt och fetma behövs för att säkra god omvårdnad. Eriksson (1988) menar att 

patienter skall göras delaktiga i de beslut som fattas kring omvårdnaden och sjuksköterskan 

skall se patienten ur ett helhetsperspektiv.  

 

Kommunikation med patienter med övervikt och fetma 

Övervikt och fetma orsakar följdsjukdomar som diabetes, högt blodtryck och insulinresistens, 

sjuksköterskan är genom ICN bland annat skyldig att förebygga ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening. 2014). Genom att sjuksköterskan vågar ta upp frågeställningar om 

övervikt och fetma hos patienten kan hon genom sin profession vägleda patienten genom råd 

kring fetmaproblematik. Det är då viktigt att sjuksköterskan är trygg med att föra vikten på tal 
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utan att vara dömande. Kanske börja med att fråga om kost - och motionsvanor vilket kan 

öppna upp frågan och därigenom få patienten att känna sig naturlig under samtalet.   

 

Förståelse för patienter med övervikt och fetma 

Orsaker till övervikt och fetma är kost - och motionsvanor men även genetiska orsaker spelar 

roll Hurby et al., (2016). Sjuksköterskan ska arbeta utifrån patientens bästa och skapa en god 

vårdrelation och vårda utifrån patientens helhet och grundläggande behov (Eriksson, 1988). 

Om nu sjuksköterskan är medveten om att även ärftliga faktorer spelar in vid utvecklandet av 

övervikt och fetma och inte enbart patientens livsstil i fråga om kost - och motionsvanor, kan 

övervikt och fetma hos patienten ses i nytt ljus. Möjligen kan då sjuksköterskan känna mer 

empati för patienten och inte vara snar med fördömande attityder relaterade till patientens 

vikt.  

 

Metoddiskussion 

 

I examensarbetet till sjuksköterskeprogrammet på grundnivå används litteraturöversikt som 

studiedesign och det var lämpligt utifrån vårt syfte. Eftersom intresset fanns kring att se 

övergripande vad tidigare forskare fått fram för resultat kring sjuksköterskans attityder och 

stigmatisering mot patienter med övervikt och fetma fungerade designen bra. För att öka 

trovärdigheten har uppsatsförfattarna använt sig av flera sökmotorer. Sökmotorerna som 

användes i sökarbetet var Cinahl, Pubmed, Psycinfo. Google scholar var till stor hjälp då 

databasen gav möjlighet till att vi kunde hitta fulltextartiklar som vi inte kunde få tag på 

genom de andra databaserna. Gooegl scolar användes aldrig som en sökmotor via använde av 

sökord utan enbart då det inte fans en möjlighet till att hitta artiklar i fulltext. I sökarbetet med 

olika sökords kombinationer så kom samma artiklar upp på alla databaser vilket anses som en 

styrka, Visa av artiklarna återkommer också i liknande sökningar i databaserna och ökar 

därmed trovärdigheten för sökningen.  

 

En styrka i arbetet är att artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa då två dimensioner 

belyses. En trovärdighet är att resultatet ger en överblick av vad många sjuksköterskor tycker 

och samtidig som visa problemområden styrks med intervjuer från sjuksköterskor. En svaghet 

med kvantitativa studier är att det var svårare att få ut exakt information fån 

sjuksköterskegruppen då studierna ofta innefattade flera yrkesgrupper. Granskning av 
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artiklarna och värdering av kvalitén genomfördes med gransknings mallarna (bilaga 3 - 4) 

beroende på metod i artiklarna. Styrkan i att använda en färdig mall är att det lättare går att 

bedöma om artikeln har medel eller hög kvalitet för att öka kvaliteten på denna 

litteraturöversikt. Svaghet med mallarna är att några frågor är otydligare beskrivet och kan ge 

möjlighet till eget tolkande. Artikel sökningen tog tid då många artiklar inte fanns tillgängliga 

att få tag på i fulltext och många studier var Reviews inom området från tidigare år. Reviews 

valdes bort då de inte får användas i litteraturöversikter då det inte är en primär källa och 

forskningen i studierna har större skans att vara för gamla utifrån tidsintervallet som är valt till 

litteraturöversikten. För att öka genomförbarheten för andra forskare har sökningarna och 

kvalitetsgranskningsmallarna presenterats i bilagor (1,3 - 4).  

 

Sökorden attityd och stigmatisering/stigma var starka nyckelord i sökningarna och 

möjliggjorde ett ökat antal relevanta träffar inom området som undersöktes. Samtidigt kan 

ordet stigmatisering blivit ledande i vårt syfte och blivit en trovärdighetsaspekt och en svaghet 

då resultatet blir mer riktat mot det negativa inom området. Styrkor i analysarbetet har varit 

dialogen mellan parterna kring de olika artiklarna. Vid införandet av artiklarna i 

artikelmatrisen (bilaga 2) och resultat delen har båda uppsatsförfattarna läst artiklarna och 

kompletterat varandra för att få så korrekt information som möjligt ur artiklarna. 

Överförbarheten var riktad mot att få fram sjuksköterskans synvinkel ur populationen och hur 

den kan påverka omvårdnaden för patienter med övervikt och fetma. Svagheter har varit bland 

annat att en av författarna till examensarbetet har dyslexi och kan orsaka förvirring då 

meningsuppbyggnaden varit svag och lätt för den andra att missuppfatta. 

 

Etikdiskussion  

 

Artiklarna som användes i litteraturöversikten har endast vuxna deltagare och har alla varit 

peer reviwed. Vidare har artiklarna som använts beskrivit sina etiska ställningstaganden. En 

styrka i arbetet är att nationalencyklopedins engelska svenska ordbok använts för att översätta 

artiklarna. Det har medfört att vi har mindre chans att misstolka texterna. Enligt Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) innebär arbetet med utveckling och hållbarhet att arbeta med 

folkhälsa. Detta arbete kan utföras på individ-, grupp- och/eller samhällsnivå (SKL, 2018). 

Hälsofrämjande åtgärder på individnivå kan vara att sjuksköterskan vågar tar upp frågor kring 

övervikt och fetma i mötet med den enskilde patienten. På gruppnivå att kartlägga den grupp/ 

de grupper som löper större risk att drabbas av övervikt och fetma och sätta in förebyggande 
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åtgärder genom kontroller av tecken på de följdsjukdomar som kan uppstå, tillexempel 

hypertoni och diabetes. Genom att öka kunskapen om övervikt och fetma i samhället, att 

genetiska faktorer spelar in och att det inte enbart är individens livsstil som ligger till grund, 

kanske kan minska stigmatiserande attityder. 

 

 

Klinisk betydelse för samhället 

 

Litteraturöversikten har gett oss ökad kunskap om vård kring patienter med övervikt och 

fetma. Utbildning av personalen i lyftteknik. Attitydförändring i samhället. Attitydförändring 

hos sjuksköterskan. Den utrustning och lokaler som krävs. Vi hoppas att litteraturöversikten 

kan ligga till grund för ökad diskussion ute på arbetsplatserna och till grund för reflektion hos 

den enskilda sjuksköterskan. Hennes egna attityder kring att vårda denna patientgrupp och hur 

mycket av samhällets syn egentligen påverkar den enskilda sjuksköterskan. 

 

Slutsats 

 

Övervikt och fetma ökar i hela världen och många människor drabbas av fetmarelaterade 

följdsjukdomar, vilket säkert kommer att öka belastningen av vården i framtiden. Genom att 

sjuksköterskan kommer att ta hand om denna växande patientgrupp är det viktigt att hon är 

medveten om sina egna attityder och upplevelser av övervikt och fetma. Sjuksköterskan bör 

tänka på vad hon säger och hur hon beter sig i närvaron av patienten Att se människan genom 

ett holistiskt synsätt och inte enbart som symtom på sjukdom ska förekomma inom all typ av 

omvårdnad.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning som kan vara till hjälp för patientgruppen är vilken kunskap som behövs för 

att öka förståelsen och möjligheten att hjälpa patienter med övervikt och fetma på bästa sätt. 

Genom att fler både kvalitativa och kvantitativa studier genomförs även i Sverige i området. 

Möjligen att fortsatta studier kring sjuksköterskans upplevelser, men även hur andra 

yrkesgrupper inom vården upplever det att vårda patientgruppen. Vidare forskning som 

belyser sjuksköterskans egna förslag på åtgärder kring underlättande av vården av patienter 

med övervikt och fetma behövs. Genom att övervikt och fetma ökar i världen, så även i 
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Sverige och i och med detta även följdsjukdomarna, så är det aktuellt med vidare forskning 

inom området.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Sökmatris 

 

Databas Sökord antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa 

abstrakt  

Antal utvalda artiklar 

till resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=13 

Cinahl (Obesity) AND 

(nurse attityde ) 
123 11 11 2 

Cinahl Obesity patient 

AND nurse 
30 3 3 3 

Cinahl obesity patient 

AND nurse 

attitude 

97 5 2 1 

Cinahl obesity 

AND 

stigmatization 

AND 

nurse 

8 1 1 1 

 
Obese Patient 

AND nurse 

attitude 

54 7 4 1 

Pubmed  (Obesity) AND 

nurse attitude 
121 1 0 0 

Pubmed (obesity) AND 

stigmatization 
25 5 1 1 

Pubmed Obesity 277746 0 0 0 

Pubmed ((obesity patient) 

AND nurses) 

AND stigma  

15 4 3 2 

 
((Obesity) AND 

nurse attitude)  
66 1 1 1 

 
Stigmatization 

AND Obese 

Patient AND 

nurse 

7 1 1 1 

 
(Obesity patient) 

AND Stigma 
80 4 3 1 

 
(((patient) AND 

nurse attitudes) 

12 3 1 1 
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AND stigma) 

AND obesity  

PsycInfo (nurse attitude) 

AND obesity 

patient)   

49 1 1 1 
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Bilaga 2 Artikelmatris  
 

Författare 

  

År   

Land  

Titel  Syfte Design 

Metod 

Deltagare

  

Resultat  kvalitet

sgransk

ning 

Bucher Della 

Torre S. 

Courvosier, 

D.S. 

Saladarriga, 

A. Martin, 

X.E. 

Farpous-

Lambert N.J. 
 
2017 
 
schweiz   

Knowledge

, attitudes, 

representati

ons and 

declared 

practices of 

nurses and 

physicians 

about 

obesity in a 

university 

hospital: 

training is 

essential.  

Att bedöma 

kunskap, attityder, 

föreställningar 

och uppfattningar 

om möjligheten 

för åtgärder och 

behov av träning 

för sjuksköterskor 

och läkare i fråga 

om fetma.  

Kvalitati

v  
intervju 

n=3452 Deltagarna i studien 

angav att de hade 

empati för patienter 

med fetma. De 

angav sig ha 

lämpligt material 

för att hantera 

patienter med 

fetma. 

Sjuksköterskorna 

det svårare att föra 

en diskussion 

angående vikt med 

patienter med 

fetma.  

20 ja.  
 
5 nej.  

Hales C, 

Gray L. 

Russel L, & 

MacDonald 

C. 
 
2016 
 
New 

Zealand   

A 

qualitative 

study to 

explore the 

impact of 

simulation 

extreme 

obesity on 

health care 

professiona

ls´ attitudes 

and 

perceptions

.  

Att bedöma 

hälsopersonalens 

attityder och 

upplevelser kring 

fetma, med hjälp 

av fetma-

simulering.  

Kvalitati

v  
n=7.  
6 

sjuksköters

kor och 1 

fysioterape

ut.  

Innan simuleringen 

var deltagarna 

bekymrade 

angående 

förändringarna som 

vårdandet av 

patienter med fetma 

medför, vilket 

inkluderade samtal 

angående storlek 

vilket medförde 

ångest och 

frustration. 

Studiedeltagarna 

upplevde mer 

empati och 

förståelse för 

patienter med fetma 

efter simuleringen.  

23 ja.  
 
2 nej.  

Hales C, 

Vries K , 

Coombs M 
 
2016 
 
nya zeeland 
 

Managing 

social 

awkwardne

ss when 

caring for 

morbidly 

obese 

patients in 

intensive 

care: A 

focused 

Att undersöka 

kulturen hos 

läkare och 

sjuksköterskor  i 

intensivvård 
och inställningen 

när man tar hand 

om kraftigt 

överviktiga 

patienter. 

kvalitativ 
intervju 

n= 67 

sköterskor  
 
n= 13 

läkare 

Studiens resultat 

belyser hur 

patienter med 

dödlig fetma 

vårdades under en 

tid av kritisk 

sjukdom och deras 

interaktion med 

sjukvårdspersonalen

. Vid observation av 

personalen kom det 

fram att de 

24 ja.  
 
1 nej.  
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ethnograph

y 
upplevde 

pinsamhet, 

obekvämlighet och 

ångest vid samspel 

med patienter med 

dödlig fetma.   

Han S-S, 

Han J-W, 
Lee J-M 
 
2015 
 
Korea 

Developme

nt of an 

instrument 

for 

assessment 

of Korean 

nurses´ 

attitudes 

toward 

obese 

patients 

Syftet är att 

identifiera 

sjuksköterskors 

attityd gentemot 

patienter med 

fetma, med hjälp 

av ett instrument.  

kvantitati

v 
n=323  Resultatet som 

studien kom fram 

till var att: 

sjuksköterskorna 

syn på patienter 

med fetma var att: 

det är en börda, 

aversion, fysiskt 

påfrestande, som 

någon som tycker 

om mat och att de är 

i behov av fysisk 

aktivitet.    

25 ja.  
 
4 nej.  

Lorentsen  D 

& Hansen T.  
 
2011 
 
Danmark 

Stigmatiser

es den fede 

patient.  

Syftet är att belysa 

stigmatisering 

som begrepp 

gentemot den 

överviktige 

patienten.  

Kvalitati

v. 

Fokusgru

ppintervj

u.  

n=8 

sjuksköters

kor.  

Svår övervikt skiljer 

sig från andra 

stigma, eftersom att 

det syns så väl. En 

syn på fetma ute i 

samhället är att fet 

är något man är, 

men att rökning är 

något man gör. 

Stigmatisering i 

sjukhusmiljön 

spelar en väsentlig 

roll, eftersom att 

kraftigt överviktiga 

patienter inte passar 

in i sjukhusets 

fysiska standard.  

21 ja.  
 
4 nej.  

Lumley E, 

Homer C V, 

Palfreman , 

Shackly P, 

Tod M. 
 
2015 
 
Storbritannie

n 

A  qualitati

ve study to 

explore the 

attitude of 

clinical 

staff to the 

challenges 

of caring 

for obese 

patients 

att undersöka 

utifrån 

personalens 

perspektiv när 

patienter med 

fetma har 

specifika 

vårdbehov 

kvalitativ n=18 sjuksköterskors 

attityd mot att vårda 

patienter med 

övervikt är att det är 

svårare att utföra 

vården på ett 

standardiserat sätt 

på grund av 

övervikten och 

leder till negativa 

upplevelser för 

patienten. 

21 ja 

 

4 nej 

Man-Yuk 

Poon and 

Marie 

Tarrant 
 
2008 
 

Obesity: 

attitudes of 

undergradu

ate student 

nurses and 

registered 

nurses 

Att undersöka 

attityder gentemot 

personer med 

fetma och 

hanteringen av 

dessa, hos 

studenter under 

utbildning till 

Kvantitat

iv. 

Tvärsnits

-studie.  
 

n=363 

studenter 

under 

utbildning 
 
n=151 

registrerad

De flesta av 

deltagarna i 

studiens uppfattning 

var att individer 

med fetma tycker 

om mat, var mer 

benägna att 

överkonsumera mat, 

27 ja.  
 
2 nej.  
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Hong Kong sjuksköterskor 

och registrerade 

utbildade 

sjuksköterskor.  

e utbildade 

sjuksköters

kor.  

slöa och oattraktiva. 

Majoriteten av 

deltagarna var 

överens om att 

vuxna patienter med 

fetma bör sättas på 

diet under 

sjukhusvistelsen. 

Redan registrerade 

utbildade 

sjuksköterskor 

uppvisade mer 

negativa attityder 

mot fetma än 

sjuksköterskestuden

ter.  

 Robstad, R, 

.Söderhamn, 

U., Fegran, 

L.  
 
2017  
 
Norge  

Intensive 

care nurses 

experience

s of caring 

for obese 

intensive 

care 

patients: A 

hermeneuti

c study 

Att öka 

förståelsen av 

kvalificerade 

intensivvårdssjuks

köterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter 

med fetma. 

Kvalitati

v 

hermeneu

tisk 

studie 

intervju 

n=13 

kvalificera

de 

sjuksköters

kor. 

Sjuksköterskor 

inom intensivvården 

upplever att vården 

av  personer med 

fetma är emotionellt 

krävande och att de 

och att de upplever 

en kluvenhet  vid 

vårdande av dessa 

patienter.  

23 ja.  
 
2 nej  
 

  

Shea M J. 

Gagnon M.  
 
2015 
 
Canada 

Working 

with 

patients 

living with 

obesity in 

the 

intensive 

care unit. 

A study of 

nurses´ 

experience

s.  

Att undersöka 

sjuksköterskor 

inom 

intensivvårdens 

upplevelser av att 

vårda patienter 

med fetma.  

Kvalitati

v  
n=11 

sjuksköters

kor.  

Deltagarna i studien 

beskrev att arbeta 

med patienter med 

fetma som ökad 

fysiskt 

ansträngande, ökad 

arbetsbelastning, 

tröttsamt och 

svårare i jämförelse 

med andra patienter 

inom 

akutsjukvården. 

22 ja.  
 
3 nej.  

Sikorski,C., 

Luppa,M.,Gl

aesmer,H.,Br

ähler,E.,Kön

ig., Riedel-

Heller, S.  
 
2013 
 
Tyskland . 

Attitudes 

of health 

care 

professiona

ls towards 

female 

obese 

patients. 

Att i linje med 

tidigare forskning 

angående 

kulturella och 

geografiska 

skillnader i 

stigmatiserande 

attityder hos 

hälso-och 

sjukvårdspersonal.  

Kvantitat

iv. Linjär 

regressio

n.  

n=682 Majoriteten av de 

som svarat anger att 

de känner att 

utförandet av vård 

av personer med 

fetma medför mer 

svårigheter än vård 

av patienter som är 

normalviktiga.  

24 ja.  
 
5 nej 
 

  

Swift J A. 

Choi E. Puhl 

M 

R.  Glazebro

ok C.  
 
2012 

Talking 

about 

obesity 

with 

clients: 

Preferred 

terms and 

Att beskriva 

vårdpersonalens 

föredragna termer 

vid samtal om 

fetma, deras 

övertygelser om 

initiativtagande 

Kvantitat

iv 
n= 1036 

dietister,sju

ksköterskor 

och läkare.  

Strax under hälften 

av deltagarna i 

studien delgav att 

de genom sin 

profession alltid ska 

föra fetma på tal, 

även om det var av 

27 ja.  
 
2 nej.  
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Irland   

communica

tion styles 

of UK pre-

registration 

dieticians, 

doctors and 

nurses. 

diskussioner om 

vikt och deras 

förtroende 

angående 

rådfrågning från 

personer med 

fetma.  

en annan orsak 

patienten söker 

vård. Vidare 

svarade över hälften 

av deltagarna i 

studien att de var 

bekväma med att 

tala om fetma med 

patienten.  

Tanneberger 

T & Ciupity 

- Plath, C.  
 
2015  
 
Tyskland.  

Nurses´wei

ght bias in 

caring for 

obese 

patients: 

Do weight 

controllabil

ity beliefs 

influence 

the 

provision 

of care to 

obese 

patients?  

Att utforska hur 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

angående vikt, 

påverkar deras 

uppfattningar om 

vård av patienter 

med fetma.  

Kvantitat

iv 

tvärsnitts

studie.  

n=232 

sjuksköters

kor.  

Flera deltagare i 

studien rapporterade 

skillnad i 

behandling av dessa 

patienter eller 

uteslutande, medan 

andra rapporterade 

beskrivning av 

individer med fetma 

som mindre fysiskt 

attraktiva.  

25 ja.  
 
4 nej.  

Ward-Smit, 

P. Peterson, 

J A. 
 
2016 
 
Usa 

Developme

nt of an 

instrument 

to assess 

nurse 

practitioner 

attitudes 

and beliefs 

about 

obesity 

syftet med studien 

är att beskriva 

själv raporterade 

atituder och 

upfatningar av 

sjuksköterskors 

parktiska 

utförande mot 

populationen 

kvantitati

v 
N= 358 sjuksköterskor 

påvisade att 

patienter med fetma 

var mindre lykliga, 

beroende av mat, 

mindre sexuellt 

atraktiva och hade 

avsaknad av 

viljestyrka att 

förändra sitt 

levende, 

23 ja 

 

6 nej 
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Bilaga 3 Kvalitativa studier 
 

 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 

  

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 inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     
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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 
  

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

 

 

 

  

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 inklusionskriterierna relevanta?     

10.   Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11.   Är exklusionskriterierna relevanta?     

12.   Är urvalsmetoden beskriven?     

13.   Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14.   Finns populationen beskriven?     
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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 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 


