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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma. 

Metod: En empirisk studie med kvalitativ ansats utfördes via enkätfrågor som var 

beskrivande med öppna svarsalternativ. I studien deltog fem distriktssköterskor som 

arbetade på vårdcentral i Dalarna eller på Gotland. Genom fenomenografisk design 

analyserades data. 

Resultat: Resultatet läggs fram genom två beskrivningskategorier; Evidensbaserade 

metoder som innehöll uppfattningsgrupperna; Utredning och behandling samt Bejaka 

patientens resurser. Beskrivningskategorin Omgivnings faktorer, hade 

uppfattningsgrupperna; Frekvensen av hälsosamtal samt Pedagogiskt förhållningssätt. 

Användning av evidensbaserade verktyg såsom midjemått och midja/höftkvot var låg 

bland distriktssköterskorna, men body mass index (BMI) samt motiverande samtal (MI) 

användes flitigt. Patienter söker ofta för andra besvär (högt blodtryck, ledbesvär) som 

kan återkopplas till kroppsvikten. Distriktssköterskorna erfarenhet var att det är svårt att 

komma tillrätta med viktproblem där motivation till viktnedgång var stark i början hos 

patienten men att den avtar. Dessa svårigheter kan bero på depression, skuld och skam 

hos patienterna.  

Slutsats: För att patienter med övervikt och fetma ska få den ultimata behandlingen krävs 

mer tid och resurser från hälso- och sjukvården då det kan vara en lång process att gå ner 

i vikt. Motivationen har en avgörande roll samt användning av evidensbaserade verktyg. 

Nyckelord: Distriktssköterska, fetma, hälsosamtal, levnadsvanor, primärvård och 

övervikt 

 

 

 



   

 

Abstract                                                                                                                                                                                                                     

Aim: This study describes the district nurse's experience in health discussions regarding 

living habits with patients living with overweight and obesity. 

Method: An empirical study with qualitative approach was carried out through 

questionnaires which were descriptive of open answer. Five district nurses participated in 

this study, they worked at the primary care in Dalarna and Gotland. By the design 

phenomenographic data was analysed. 

Results: The results are presented in two categories of description; Evidence-based 

practices contained opinion groups; Investigation and treatment and Affirm patient 

resources. Description category Ambient factors had the opinion groups; The frequency 

of health talks and educational approach. Use of evidence-based tools such as waist 

circumference and waist / hip ratio was low among district nurses, but body mass index 

and motivational interviewing (MI) is a method frequently used. Patients often seek other 

disorders (high blood pressure, joint problems) that can be linked to body weight. 

District nurses experience was that it is difficult to deal with weight problems where the 

motivation for weight loss was strong at the beginning of the patient but it subsides. 

These difficulties may be due to depression, guilt and shame in patients.                                                                                                                                                                          

Conclusion: For patients with overweight and obesity should get the ultimate treatment 

requires more time and resources from health care since it could be a long process to lose 

weight. Motivation plays a crucial role and the use of evidence-based tools.  

                                                                                                                                       

Keywords: District nurse, habits, health talks, obesity, overweight and primary                             
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Bakgrund 

Att leva med övervikt eller fetma kan påverka individens liv både fysiskt och psykiskt. 

Bakgrunden kommer att beskriva hur övervikt och fetma kan utredas, ge en uppfattning 

om den globala utbredningen av övervikt och fetma samt beskriva hur fettet lagras i vår 

kropp under första rubriken Övervikt och fetma. Under rubrikerna Orsaker till övervikt 

och fetma, Sjukdomar relaterade till övervikt och fetma samt Behandling av övervikt och 

fetma utreds grunder, konsekvenser samt handläggning för övervikt och fetma. Sedan 

speglar bakgrunden vilka attityder som finns och tänkbara orsaker till varför under 

rubriken Samhällets stigmatisering av övervikt och fetma. Slutligen presenteras 

rubrikerna Distriktssköterskans yrkesroll och ansvar i primärvården samt Omvårdnad 

enligt Ida Jean Orlando vilket klarlägger distriktssköterskans yrkesansvar och viktiga 

roll i det förebyggande och behandlande hälsoarbetet. 

 

Övervikt och fetma 

För att utreda om en person lider av övervikt eller fetma rekommenderar World Health 

Organization (WHO) (2015) mätning av BMI, det vill säga mätning av personens längd 

och vikt enligt beräkningen kroppsvikt delat med längden i kvadrat.  BMI bör ligga 

mellan 18,5-24,9 hos vuxna personer (18 år och uppåt) för att upprätthålla god hälsa. 

Klassificeringen övervikt är när BMI mäter mellan 25-29,9, fetma innebär ett BMI på 30 

och uppåt. 

Det finns begränsningar angående mätning av BMI, då det är svårt att skilja mellan 

mager och fet kroppsvävnad. En muskulös person kan få ett högt BMI-värde på grund av 

att muskler väger mer än fett, medan en person med låg muskelmassa och högre 

kroppsfett räknas som normalviktig trots att individen är överviktig. Midjans omkrets är 

enligt forskare mer relevant att mäta för att utreda bukfetma (Wells, Cole & Treleaven, 

2008). 

 

Vid kontroll av vikten under längre tid kan det vara lämpligt att mäta midjemåttet, då 

vikten kan skilja sig till exempel beroende på kostens innehåll. BMI blir då inte 

tillförlitligt på grund av dagliga eventuella viktskillnader, dessutom är midjemåttet 

viktigare för hälsan då detta mäter bukfett som är förenat med riskfaktorer såsom hjärt- 

och kärlsjukdom och cancer (Holm Ivarsson, 2013b). Vid mätning av midjemåttet måste 
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hänsyn tas till kroppsstorlek och etnicitet därför rekommenderas olika midjemått på 

grund av olika kroppsuppbyggnader. Asiater bör till exempel ha lägre midjemåttsgräns 

än européer (WHO, 2008). Enligt Hellénius (2014) är ohälsa förknippad med övervikt 

där kvinnor löper till exempel ökad risk för hjärt- kärlsjukdom vid förhöjt midjemått.  

 

Det finns ytterligare ett mått för att mäta kroppsfett, midja/höft kvot mäter vart på 

kroppen fettmassan finns. Mätningen är säkrast om BMI och midjemått också beräknas, 

uträkningarna syftar till att bestämma om största delen av fettet sitter runt organen i 

buken eller exempelvis på stussen/låren. För kvinnor ska måttet vara under 0,80, och för 

män under 1,0. Förhöjt midja/höft kvot värde innebär att fettet finns i buken och därmed 

ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt och typ 2 diabetes (Amin, Fatima, Islam 

& Gilani, 2015; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2002). 

 

Övervikt och fetma leder varje år till minst 2,8 miljoner dödsfall världen över och den 

globala förekomsten av fetma fördubblades under åren 1980-2008 (WHO, 2014, 2015). 

Under år 2014 uppskattade WHO att över en halv miljard personer över 20 år kunde 

diagnostiseras som feta. Sjukdomen fetma har utvecklas till en global epidemi, där 

övervikt och fetma tidigare sågs i större utsträckning hos befolkningen i 

höginkomstländer såsom: Nordamerika, Kanada, Australien och Storbritannien, idag är 

även befolkningen i låg- och medelinkomstländer som Afrika och Asien en del av 

fetmaepidemin (Aranda & McGreevy, 2014). Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar 

att kvinnor och mäns övervikt och fetma skiljer sig åt. Övervikt är vanligare bland män, 

42 %, jämfört med kvinnorna med 29 %. Andelen stiger till 45 års ålder då den har 

tendens att plana ut. Fetma tycks vara mindre frekvent i åldersgruppen 16-29 och där ses 

ingen skillnad mellan män och kvinnor. I åldrarna 65-84 år ses en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor, där har männen med övervikt ökat med 8 %. I Sverige var, år 

2012, enligt Holm Ivarsson (2013b) 57 procent av männen och 42 procent av kvinnor 

överviktiga, 14 procent av dessa led av fetma. 

 

Enligt WHO (2015) lagrar fettvävnaden regelbundet in ett flöde av fettsyror från 

blodomloppet i människans kropp, detta leder i sin tur till en minskad ökning av 

koncentrationen av fria fettsyror. Fettcellerna har en balans mellan fettupptaget och 

fettfrisättningen, vid onormal överdriven mängd fett i kroppen hindras denna balans som 



   

3 

kan leda till exempelvis ektopisk fettinlagring (fettet börjar lagras i andra organ) 

(Koutsari, Ali, Mundi & Jensen, 2011). Fettcellerna styr även produktionen av leptin 

som utsöndras i blodet enligt Lindros och Rössner (2007), höga leptinnivåer signalerar 

mättnad. Vid övervikt och fetma leder inte höga nivåer av leptin till aptithämning trots 

att hos dessa personer är det vanligt med förhöjda leptin värden. Det som kan vara orsak 

är att personer med övervikt/fetma kan vara leptinresistenta vilket är bara delvis 

kartlagda. Tidigare forskning har visat att leptinets passage över blodhjärnbarriären är 

betydligt försämrad hos personer med fetma.  

 

Orsaker till övervikt och fetma 

Övervikt och fetma kan härledas till såväl gener som miljöfaktorer, arvsanlagen bedöms 

stå för 30-50% av fetmautvecklingen och arvsmassan anses även ha en roll för 

utvecklingen av fetma. Socioekonomisk status samt genus har också samband med 

utvecklingen av övervikt och fetma, kvinnor och män som har god socioekonomisk 

status tenderar i hög grad att välja hälsosamma livsmedel i jämförelse med de som 

har låg socioekonomisk status (Lindmark, Nilsson, Lindahl & Johansson, 2005). Hos 

kvinnor ses ett tydligare negativt samband mellan inkomst och utveckling av fetma. 

Padyab och Norberg (2014) har funnit att i norra Sverige kan kvinnor i åldrarna 40-60 år 

som upplevt sociala motgångar ha tendens att bli överviktiga, även deras yrkesval och 

lön tycks ha påverkan på deras kroppsvikt. Studien visar också på en stark koppling 

mellan socioekonomisk status och viktförhållanden. Högre position i det sociala 

rangsystemet leder till mer pengar och inflytande, där individen kan ha mer status i 

arbetet, ökade kunskaper inom området hälsa och kan då välja att äta hälsosammare kost. 

Andra människor kan vara i lägre position med sämre förutsättningar för sin hälsa där 

livsstilsfaktorer såsom hälsosam kost bortprioriteras på grund av ekonomi och okunskap 

(Mårild, Hänni & Zethelius, 2013; Rostila & Toivanen, 2012; SBU, 2002). 

 

Till stor del består kroppen av benvävnad, muskler samt fett och mellan olika individer 

kan fettmassan variera mycket. Det vanligaste är att kvinnor har mer fett än män då 

kvinnor har mer fettdepåer över stussen, låren samt ett större lager underhudsfett. Dessa 

könsskillnader är hormonella och kvinnlig fetma på dessa ställen är ofarliga till skillnad 

från den bukfetma män får som kan leda till ökad sjuklighet och för tidig död. Metabola 

syndromet är ett samlingsnamn för olika faktorer; känslighet för insulin, högt blodtryck, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nilsson%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15737236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%20B%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15737236


   

4 

övervikt samt höga blodfetter som ökar risken att drabbas av kärl- och hjärtproblem 

(Lindros & Rössner, 2007). Enligt Holm Ivarsson (2013b) finns det obalans när det 

gäller övervikt och fetma i energiintaget och energin som personen gör av med. Vid för 

lite aktivitet och samtidigt för högt energiintag går personen upp i vikt. Beteendet med 

matvanor är påverkat av många olika faktorer så som kulturella, psykologiska och 

sociala. Det finns även olika skönhetsideal i olika kulturer där kraftig eller mager kropp 

ses som vackrast. Generellt ses smala kroppar som mer positivt och därför ger det en 

högre social status.  Mat och dess vanor berör allt från överlevnad till trygghet, lindring 

och grundläggande behov (Holm Ivarsson, 2013b). 

 

Sjukdomar relaterade till övervikt och fetma  

Högre BMI än 24,9 ökar risken markant för att drabbas av höga blodfetter, Typ 2 

diabetes, sjukdom i lever och gallblåsa (leversteatos, gallsten) samt vissa former av 

cancer är andra former av överviktsrelaterade sjukdomar (SBU, 2002; Berendsen et al., 

2011; Mårild, Hänni & Zethelius, 2013). Bukfetma ökar risken för diabetes samt hjärt- 

och kärlsjukdom, i buken och under bukmuskeln samlas det farliga fettet. Det är 60-70 

procent högre risk för män jämfört med kvinnor att dö i hjärtsjukdom i 50-60 års ålder på 

grund av att män har en tendens att fettet samlas i buken jämfört med kvinnor. Däremot i 

80-års ålder och uppåt är det lika vanligt bland könen att dö i denna sjukdom. 

Könsskillnaden är avsevärt mindre när det gäller stroke, cirka 20 procent större risk för 

män rapporterar Socialstyrelsen (2009). 

 

Fetma är klassificerat som en sjukdom, och det är framförallt fetma som utgör risk för 

ohälsa. En av hälsoriskerna är det metabola syndromet som i sin tur kan leda till 

ateroskleros och stroke. Risken ökar att blodproppar bildas i lungorna av fetma. Vidare 

drabbas både män och kvinnor av hormomrubbningar vilket kan leda till infertilitet. 

Personer med fetma har även fysiologisk påverkan som bidrar till att personen får svårare 

att röra sig, utveckling av gikt, ökad trötthet och har ofta värk i kroppen såsom artros, 

jämfört med personer som inte har övervikt eller fetma. De kan också lida av sömnapné 

vilket bäst behandlas med att gå ner i vikt. Andningsorganen påverkas genom att det 

finns fett i svalget och det blir trängre att andas. Sjukdomar som pickwicksyndromet där 

det är ett reducerat luftflöde i lungorna påverkar kroppens upptag av luft och personer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savelberg%20HH%5Bauth%5D
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som lider av fetma kan lätt somna i sittande ställning (SBU, 2002; Holm Ivarsson, 

2013b; Mårild, Hänni & Zethelius, 2013). 

 

Det finns samband mellan fetma och ökad psykisk ohälsa rapporterar SBU (2003). 

Livskvalitet och självkänsla är ofta låg hos personer med fetma då de har sämre psykisk 

och fysisk hälsa. De upplever sig mindre vitala och de mår sämre ju tyngre de är. 

Kvinnor påverkas i högre utsträckning än män, och det är själva upplevelsen att vara 

överviktig än själva vikten i sig. Holm Ivarsson (2013b) påvisar att det även är vanligare 

bland kvinnor att de blir deprimerade och får ätstörningar på grund av låg självkänsla 

som kommit av övervikten. Enligt SBU (2003) är det vanligt bland både könen att 

uppleva utanförskap, osäkerhet samt skuldkänslor som leder till ytterligare isolering, 

stillasittande hemma och förakt till sig själv.  

 

I en studie av Changchien, Tai, Huang, Chien och Yen (2015) rapporteras signifikanta 

samband mellan depression och fetma. Det som studerades var om depression, ångest 

och fetma har relation till leptinvärdet hos överviktiga patienter. Fetma är förenat med 

psykisk ohälsa i form av humörsvängningar och ångest. Leptin är ett hormon som 

påverkas av kaloriintag och mängden kroppsfett. Förutom leptinets påverkan på 

ämnesomsättningen så har dess receptorer stor spridning i hjärnan och på känslomässiga 

reaktioner. Enligt Lindros och Rössner (2007) är leptinets viktigaste uppgift att ge 

signaler till hjärnan om att energidepåerna är lagom stora eller om de behöver fyllas på.   

 

Behandling av övervikt och fetma     

Socialstyrelsen (2011a) har utarbetat nationella riktlinjer som bland annat bygger på 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som ska förebygga ohälsa inom hälso- och 

sjukvård. Distriktssköterskan har ett ansvar generellt för ledarskap samt hälsofrämjande 

förhållningssätt baserat på vetenskap rapporterar Socialstyrelsen. Enskilda bedömningar 

av patienter och god kunskap avseende hälsosamtal om levnadsvanor bör ske mer 

frekvent i hälso- och sjukvården. Levnadsvanor innefattar enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer bland annat fysisk inaktivitet samt ohälsosamma matvanor. Sjukdomar som är 

förknippande med övervikt och fetma (kranskärlssjukdom, stroke, cancer, diabetes med 

fler) kan förebyggas genom sunda levnadsvanor. Jallinoja et al. (2007) påvisar att i 

Finland har bland annat effekten av läkemedelsbehandling mot sjukdomar relaterad till 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jallinoja%20P%5Bauth%5D
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övervikt kontra ändrade levnadsvanor studerats. Förändra sina levnadsvanor är att 

föredra som behandling då många positiva effekter uppnås, framförallt kan patienten 

undvika eller trappa ut/sluta med sin läkemedelsbehandling. Socialstyrelsen (2011a) 

föreslår rådgivning och samtal som god grund i åtgärderna. Enkla råd är en åtgärd som 

kan ske på fem minuter och innefattar kort information till patienten. En längre dialog 

(10-30 minuter) mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, så kallat rådgivande 

samtal, är en åtgärd som även kan beröra hjälpmedel och verktyg till patienten gällande 

sundare levnadsvanor. Slutligen så föreslår Socialstyrelsen kvalificerat rådgivande 

samtal som kan ske vid upprepade tillfällen och personalen kan ha utbildning i till 

exempel samtalsmetoden MI som verktyg för att stötta patient. Enligt Holm Ivarsson 

(2013a, 2013b) är MI en evidensbaserad metod som lämpar sig inom många 

hälsoområden och metoden har visat sig effektiv vid hälsosamtal om övervikt och fetma. 

MI-samtal har sin grund inom psykologin; humanismen, den sociala inlärningen samt 

motivationen, och genom dessa tre grundstenar ska mottagaren finna resurser inom sig 

för att våga starta en förändring. Sverige införde utbildningar och rådgivande samtal via 

metoden MI under 2004 enligt Östlund, Kristofferzon, Häggström och Wadensten 

(2015). I Sverige erbjuds alla kategorier av vårdpersonal utbildning i MI idag, men 

svenska sjuksköterskor inom primärvården behöver mer utbildning och uppföljning av 

sina MI-kunskaper menar Östlund et al. 

 

Det finns många olika produkter för att gå ned i eller behålla sin vikt. Alla preparat har 

gemensamt att individen behöver tänka på sin energibalans och för att lyckas med 

viktminskningen måste personen hitta sätt att orka behålla de nya vanorna. Very Low 

Calorie diet (VLCD) 400-800 kalorier/dag och Low Calorie Diet (LCD) 800-1200 

kalorier/dag erbjuds ofta i form av pulver som blandas ut med vatten. Dessa produkter 

innehåller lite energi men har alla viktiga mineraler och vitaminer, och de är vanligtvis 

baserade på mjölk eller sojaprotein. Produkterna har tillstånd från livsmedelsverket att 

säljas, några exempel på produkter som finns är Cambridgekuren, Itrim, Naturdiet samt 

Nutrilett (Lindros & Rössner, 2007; SBU, 2003). 
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Kirurgisk behandling i form av gastric bypass (GBP) mot övervikt och framförallt fetma, 

är enligt Schauer, Arterburn, Livingston, Fischer och Eckman (2010) den effektivaste 

behandlingsformen för viktminskning med långvarigt resultat. Det är viktigt att väga för- 

och nackdelar med kirurgisk behandling vid övervikt och fetma, eftersom komplikationer 

efter kirurgin kan leda till nya åkommor såsom läckage i operationssnittet, sårinfektion, 

bukabcess och döden. Fördelarna är att övervikts- och fetmarelaterade sjukdomar samt 

dödlighet kan minskas med denna behandling. GBP innebär att den undre delen av 

magsäcken skärs bort och den övre delen som är kvar sys ihop med tunntarmen, 80 % av 

magsäcken försvinner samt hela tolvfingertarmen. I Sverige är GBP den vanligaste 

fetmaoperationen enligt Socialstyrelsen (2011b) och patienterna har vanligtvis ett BMI 

>35. 

Xenical och Alli har samma aktiva substans och är receptbelagda läkemedel som kan 

användas av vuxna som vill gå ner i vikt. För att få läkemedlet krävs det ett BMI på 28 

eller högre med samtidiga riskfaktorer som typ-2 diabetes eller personer med fetma som 

har ett BMI på 30 eller högre utan riskfaktorer. Om patienten inte lyckas gå ner minst 

fem procent av sin kroppsvikt inom 12 veckor avbryts behandlingen (Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige (FASS), 2015). Läkemedlen används i kombination med 

reducerad mängd kalorier i maten, och det aktiva ämnet i Xenical och Alli minskar 

upptaget av fett i tarmen. Av läkemedlet blir det en oljig flytning eller diarré av det fett 

som inte tas upp i tarmen och som istället kommer ut som avföring (SBU, 2003). 

Samhällets stigmatisering av övervikt och fetma 

När en individ inte accepteras av vissa individer i samhället på grund av ett drag eller en 

egenskap som inte går att undvika såsom övervikt eller fetma, trots att övriga 

drag/egenskaper hos individen är positiva och tilltalande, så kallas det stigmatisering 

enligt Angelöw och Jonsson (2000). I dagens västerländska samhälle är attityder till 

personer som lider av övervikt eller fetma allmänt erkända som negativa och kritiska 

enligt Aranda och McGreevy (2014). Negativa föreställningar att personer med övervikt 

eller fetma skulle vara slöa, sävliga samt psykiskt viljesvaga konstateras av Aranda och 

McGreevys resultat. Fler vanföreställningar lyfts fram såsom att personer som lider av 

övervikt eller fetma upplevas oattraktiva, trögtänkta eller missanpassade och sakna 

självdisciplin. SBU (2003) styrker att personer med fetma kan diskrimineras på arbetet 

på grund av sin övervikt, och det kan vara så att de inte bemöts med samma respekt inom 
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vården som personer som inte lider av fetma (SBU, 2003).  Sjuksköterskors obenägenhet 

att starta samtal kring viktförhållanden med patienten är en central orsak till att det inte 

blir ett respektingivande möte med sjukvården enligt Aranda och McGreevy, 2014. För 

att inte göra patienten omotiverad har sjuksköterskor i Storbritannien uttryckt att de 

avstår från att till exempel väga patienter med övervikt eller fetma. Förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient tycks mynna ut i en tyst intrig där ingen av parterna törs 

diskutera övervikt eller fetma (Aranda & McGreevy, 2014). Jallinoja et al. (2007) menar 

att sjukvården måste kartlägga bakomliggande orsaker till patientens minskade 

motivation. Patienten ska alltid vara i fokus i sin behandling, ovilja till förändring samt 

okunskap om hälsosam livsstil kan vara orsaker till minskad motivation. Holm Ivarsson 

(2013a, 2013b) bekräftar att patienter som lider av fetma kan upplevas motvilliga. Detta 

kan även förklaras av negativ kroppsuppfattning som bland annat kan leda till 

motvillighet att medverka vid fysisk aktivitet och i sociala sammanhang (Holm Ivarsson, 

2013a, 2013b).  

 

Distriktssköterskans yrkesroll och ansvar i primärvården                            

För att motverka övervikt och fetma ger distriktssköterskan inom primärvården råd om 

levnadsvanor angående kost samt motion vilket leder till att patienten blir motiverad att 

förändra sina vanor. Det har visat sig att patienten går ner i vikt med mer fysisk aktivitet 

och bättre kostvanor (Eriksson, Westborg & Eliasson, 2006). Distriktsköterkans arbete 

innebär ett holistiskt förhållningssätt som är baserat på vetenskap samt beprövad 

erfarenhet. Det finns flera nationella lagar och föreskrifter som ska efterföljas så som 

lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen, patientdatalag samt socialstyrelsens författningar. Distriktssköterskans 

arbete består av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra huvudsakliga 

ansvarsområden om att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa 

hälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Edberg et al. (2013) skriver att det är en ständigt pågående process att förbättra och 

utveckla hälso- och sjukvården, det krävs både kunskap och engagemang hos personalen. 

För att bevara kvalité och säkerhet kommer det behövas nya specialiseringar inom 

sjuksköterskans område, i framtiden finns ett behov av kunskap inom bland annat kost 

och motion. 
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Omvårdnad enligt Ida Jean Orlando  

Orlando beskriver omvårdnadsmodellen som ett samspel mellan patient och 

sjuksköterska samt vilka svårigheter som kan uppstå dem emellan. En 

omvårdnadssituation har enligt Orlando tre huvudsakliga element; patientens beteende, 

sjuksköterskans reaktion på patientens beteende och omvårdnadsåtgärder som utvecklas 

till nytta för patienten. Teorin kan vara lämpad att använda i behandling av övervikt och 

fetma då Orlandos teori kopplas till att sjuksköterskan ser individen och alltid utgår från 

patientens premisser, att de gemensamt kommer fram till delmål och mål för 

viktnedgång. Vid en bra kommunikation emellan parterna menar Orlando att patienten 

kan uttrycka sina upplevda svårigheter med viktnedgång och sjuksköterskan kan 

identifiera problemet och sätta sig in i hur patienten uppfattar sin situation. I och med att 

de förstår varann kan sjuksköterskan sätta in rätt åtgärder och behandling av övervikt och 

fetma. Stor vikt läggs också på att patienten ska vara delaktig i sin behandling enligt 

Orlando vilket är nödvändigt när patienten vill gå ner i vikt. Reaktionen som 

sjuksköterskan får vid mötet med patienten utgår alltid från vilket synsätt, känslor och 

tankar hen har, det kan vara både omedvetet och medvetet. Dessa interaktioner utgör 

omvårdnadsprocessen och det viktigaste för sjuksköterskan är att kunna hantera sina 

reaktioner på patientens beteende. Situationer kan uppstå menar Orlando att patienten 

inte blir hjälpt av sjuksköterskan då patientens beteende ledde till en negativ reaktion 

från hen. Orlando skildrar dessa beteenden som att patienten beskrivs som krävande eller 

besvärlig av sjuksköterskan. Viktigt är att lägga all sin uppmärksamhet på patienten och 

behandla varje människa individuellt. 

 

I samspelet mellan patient och sjuksköterska skall sjuksköterskan sträva efter att se 

individen och förstå dennes situation på rätt sätt så att de gemensamt kan komma fram 

till beslut som tillgodoser behovet som patienten har. En bra kommunikation i mötet 

mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att nå målet. Sjuksköterskan bör 

vara medveten om att vid det första mötet kan det vara svårt för patienten att förstå 

sjuksköterskans förmåga. Det är då viktigt att vara tydlig i sin profession och visa sina 

kunskaper för att på så sätt klargöra hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten. Orlando 

menar att den kunskap som sjuksköterskan lär sig från praktik och samspel mellan olika 

yrkesgrupper inom vården är nödvändig, men inte tillräcklig för att möta behoven hos 

patienten. Hon framför att sjuksköterskan har sin egen profession inom omvårdnad. När 
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Orlando nämner effektivitet anser hon att stöd till patientens egna mål hänger samman 

med patientens personliga upplevelse av att vara hjälpt. Orlando ser inte bara fysiska 

hinder av ett sjukdomstillstånd, utan också patientens psykiska och själsliga hinder, 

vilket kopplas till att så länge som patienten får behandling av sin övervikt och fetma så 

är sjuksköterskans uppgift att måna om patientens psykiska välbefinnande. Patienter med 

övervikt/fetma kan må dåligt psykiskt, vilket kan innebära att patienten behöver extra 

stöd och förståelse i samtalet. I Orlandos teori behöver sjuksköterskan rannsaka sig själv 

och ha självinsikt innan behandling av patienten utförs för att kunna ge den bästa 

omvårdnaden (Orlando, 1992/2010).  

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är två stora folkhälsoproblem världen över, det dör fler personer till 

följd av fetma än som tidigare av svält (WHO, 2014). Orsakerna till övervikt och fetma 

är flera, likaså behandlingsalternativen. Det är också relativt enkelt att diagnostisera 

övervikt och fetma genom till exempel mätning av BMI. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

(2011a) finns ett stort behov av hälsofrämjande förhållningssätt i distriktssköterskans 

yrkesutövning. Att erbjuda verktyg och stöd till patienter med övervikt eller fetma kan 

leda fram till hälsosammare levnadsvanor. Preventivt och hälsofrämjande arbete är något 

distriktssköterskan bör sträva efter för att om möjligt förebygga sjukdom. Det saknas 

kunskap om hur erfarenheten ser ut hos svenska distriktssköterskor som arbetar med 

hälsosamtal om levnadsvanor, avseende vuxna personer som lever med övervikt eller 

fetma. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma. 
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Metod 

Metodavsnittet börjar med en beskrivning av nuvarande studies design som är empirisk 

med deskriptiv fenomenografisk ansats. Distriktsköterkans erfarenheter skildras genom 

beskrivningskatergorier som uppkom från enkäten som författarna till examensarbetet 

utformade.  

 

Design 

En empirisk studie med kvalitativ deskriptiv metod, med fenomenografisk ansats, är en 

metod som ger fördjupad kunskap om ett fenomen med möjlighet att öppet skildra 

verkligheten (det vill säga distriktssköterskornas erfarenhet och uppfattning av ett 

fenomen) (Henricson, 2012). Fenomenografin kommer från pedagogiken och kärnan i 

ansatsen är beskrivning samt tolkning av olika typer, inriktningen lämpar sig väl när 

variationer i uppfattning på gruppnivå ska studeras (Chekol, 2012). Studien har empirisk 

anknytning och syftar till att utforska verkligheten via enkätsvar. Inom fenomenografin 

riktas uppmärksamheten till att studera olika människors varierade sätt att uppfatta 

omvärlden, det så kallade utfallsrummet. Denna design gjorde det möjligt att undersöka 

variationen mellan distriktssköterskors erfarenheter och uppfattningar (Chekol, 2012; 

Dahlberg, 1997; Marton & Booth, 1998, refererad i Dahlgren & Johansson, 2009). 

Fenomenografin är uppbyggd på första och andra ordningens perspektiv, det vill säga hur 

ett fenomen är (första ordningen) samt hur det uppfattas att vara (andra ordningen). 

Fokus i denna studie är induktion via andra ordningens perspektiv inom fenomenografin. 

Induktion lämpar sig väl i empiriska studier för att härleda slutsatser från erfarenheter. 

Författarna till examensarbetet utgick därför från data som framställde kategorier som 

beskriver distriktssköterskornas uppfattningar och erfarenheter (Marton, 1981, refererad i 

Larsson, 1986; Marton & Booth, 1998, refererad i Dahlgren & Johansson, 2009). 

 

Undersökningsgrupp 

Med strategiskt urval syftade studien till att inkludera distriktssköterskor som hade 

erfarenhet avseende hälsosamtal om levnadsvanor med vuxna patienter som lever med 

övervikt eller fetma. Vårdcentralerna valdes med hänsyn till geografisk tillgänglighet, 

och yrkeskategorin distriktssköterska eftersom de innehar den kompetens och erfarenhet 

författarna till examensarbetet ville undersöka. Urvalet av vårdcentraler gick till så att 

totalt tolv stycken enhetschefer tillfrågades via mejl eller telefon om deras godkännande 
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att låta vårdcentralens distriktssköterskor få information och möjlighet att delta i studien. 

Författarna till studien hade avsatt en viss tid för denna process som ansågs rimlig i 

förhållande till studiens totala tid. Påminnelser om deltagande mejlades samtliga 

enhetschefer som inte svarat på tidigare förfrågan. Den slutgiltiga undersökningsgruppen 

bestod av tre distriktssköterskor från Gotland och två från Dalarna. De kom från totalt 

fyra olika vårdcentraler och de anmälde intresse att delta i studien via samtyckes 

blankett. Samtycket att delta i studien inhämtades på vårdcentralen eller returnerades via 

svarskuvertet. Enhetscheferna som tackade nej informerade att omorganisation var den 

aktuella orsaken till avböjandet. Storleken på undersökningsgruppen bedömdes ge en så 

stor variation som är möjligt utifrån rådande tidsram samt verksamheternas storlek, 

samtidigt som materialet blev hanterbart.  

 

Datainsamlingsmetod  

En kvalitativ enkät med sju frågor användes som datainsamlingsmetod, där 

distriktssköterskornas fick beskriva erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor, 

(Bilaga 3). Efter genomgång av relevant material (vetenskapliga artiklar/böcker) för att 

undersöka möjligheten att använda en färdigkonstruerad enkät, kom författarna till 

examensarbetet till insikt om att ingen färdig enkät svarade mot syftet till innevarande 

studie. Vilket kan förklaras av att inga studier med samma syfte och metod är utförda 

sedan tidigare. Enkäten består av beskrivande frågor med fokus på studiens syfte, 

frågorna är uppbyggda för att söka helhet för distriktssköterskans arbete med hälsosamtal 

om levnadsvanor. Helheten innebär att frågorna söker förståelse för distriktssköterskans 

utbildning och hur hen möter, bedömer, behandlar patienterna som lever med 

övervikt/fetma. Öppna svarsalternativ används för att få variation i svaren samt ge 

chansen att uttrycka sig fritt.  

 

Enkäten har konstruerats via Kyléns (2004) fyra stegs princip, som innebär att författarna 

till examensarbetet först skapade ett utkast av enkäten där ett antal frågor formulerades 

och testades på två vårdcentraler av distriktssköterskor. Sedan utformades 

informationsbrevet som tillsammans med enkäten genomgick en pilotstudie för att mäta 

hur lång tid frågorna tog att besvara samt diskuterades relevans och begriplighet. Den 

slutgiltiga enkäten utvecklades för utskick samt insamling av enkätsvaren. Nedan följer 

de fyra stegen enligt Kylén: 
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1. Första skissen, Det fanns inte något färdigt underlag med validerade frågor som 

passade syftet till studien, varför författarna till examensarbetet utformade egna 

frågor i enlighet med vald litteratur. Två distriktssköterskor fick förfrågan om 

att besvara frågorna och berätta hur dem uppfattade enkäten. Positiv och 

negativ respons gällande utformningen av frågorna samt studiens syfte bidrog 

till nästa steg. 

2. Första försöksversionen; Enkäten ändrades efter test av första skissen och blev 

så nära sin slutversion som möjligt. Tillsammans med ett informationsbrev som 

författarna till examensarbetet utformat efter litteraturgenomgång genomgick 

materialet ett pilottest. En distriktssköterska i Dalarna fick läsa 

informationsbrevet och besvara frågorna med en av forskarna till studien 

närvarande. För att kontrollera begriplighet och relevans för enkäten och 

informationsbrevet, och/eller få förslag på ändring/tillägg i frågorna är det av 

vikt att författaren till frågorna är med när pilottest utförs. Direkt återkoppling 

gjorde det möjligt att diskutera frågorna för att eventuell misstolkning skulle 

kunna utvärderas och korrigeras till det var dags för enkätens slutgiltiga 

utformning. 

3. Sista versionen; Efter pilottestet var utfört kom förståelse för hur frågorna 

tolkades och besvarades. Efter pilottest kan en eventuell omformulering ske för 

att öka sannolikheten att studien ska få svar på syftet. Dock gjordes ingen 

förändring av informationsbrevet eller enkäten efter pilottestet. 

4. Sista fasen; Dela ut, samla in och skicka påminnelse; Slutversionen av enkäten 

skickades ut till deltagarna samt samlades in. 

Varje enkätformulär blev efter utskrift försett med identifikationsnummer för att bevara 

distriktssköterskornas integritet samt konfidentialitet. Löpnummer användes som 

kodnummer för varje distriktssköterska som svarade på enkätfrågorna. För att bevara 

konfidentialitet samt om någon distriktssköterska ville avsluta sin medverkan kunde 

den/de identifieras via sitt kodnummer. Författarna till examensarbetet delade avsiktligt 

upp distriktssköterskorna i två grupper; Dalarna (D) och Gotland (G), samt gav enkäterna 

löpnummer ett till fem, kodnummer avser initialerna på berörd respondent. Exempel på 

identifikationsnummer var: Jannike Larsson, deltagare ett från Gotland: ”J.L.1.G”. 
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Författarna till examensarbetet var konsekventa med att få svaren via datorskriven text 

för att kunna identifiera svaren tydligt. 

Tillvägagångssätt 

Enligt Kyléns (2004) princip genomfördes första skissen och därefter ett pilottest för att 

validera informationsbrevet samt frågorna i enkäten, detta efter kontakt och godkännande 

av enhetschef samt distriktssköterska på berörd vårdcentral. Efter valideringen 

kontaktades berörda enhetschefer per telefon eller mejl för att inhämta godkännande att 

besöka vårdcentralerna samt ge möjlighet för enhetscheferna att innan besöket få ta del 

av informationsbrevet och enkäterna via mejl. Vid första besöket gavs muntlig och 

skriftlig information ut om studiens syfte och konfidentialitet till distriktssköterskor på 

vårdcentralerna. De fick vid besöket informationsbrev, enkätfrågor samt en blankett om 

samtycke med svarskuvert. Samtycket att delta i studien inhämtades på vårdcentralen 

eller returnerades via svarskuvertet till författarna av examensarbetet. De 

distriktsköterskor som gav samtycke att delta i studien fick enkätfrågorna via mejl då 

svaren skulle ges med datorskriven text. Författarna till examensarbetet fick skicka ut 

minst två påminnelser till enhetscheferna/distriktsköterskorna att vänligen svara på 

enkätfrågorna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning där människor involveras måste deltagarna få information om studiens 

syfte och att det är frivilligt att medverka (Codex, 2015). Det finns en lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor för att beskydda den enskilda individens 

rättigheter vid forskning. Etiska riktlinjer ger skydd för individen när det gäller 

rättigheter samt individens hälsa. För att deltagarna inte ska känna sig obekväma ska 

alltid information om hur forskningen kommer att gå till samt information om hur 

eventuellt känsligt material som använts i studien kommer att hanteras för att skydda 

individen (World Medical Association, 2013; Kampf, McSherry, Ogloff & Rothschild, 

2009). Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor tillämpades i studien (se Bilaga 4). Bedömningen visade att det 

inte krävdes något etiskt tillstånd från Högskolan Dalarnas etiska kommitté eftersom 

känsligt material inte behandlades samt att deltagandet i studien var frivilligt. I denna 

studie har deltagarna fått information om studiens syfte, genomförandet samt; att det är 

frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill utan att meddela orsak. 
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De har också skrivit under en samtyckesblankett. Deltagarna har även fått information 

om att insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.   

Analys 

Med fenomenografisk forskningsansats lyfts olika uppfattningar fram, det dominerande 

syftet hos fenomenografin är att upptäcka olika variationer av fenomen enligt Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008). Enkätsvaren resulterade i material motsvarande 2084 ord 

totalt, 300 ord innehöll kortaste enkätsvaret och det längsta enkätsvaret innefattade 600 

ord. För att analysen ska upplevas trovärdig bearbetades data i överensstämmelse med 

Chekol (2012) samt Dahlgren och Johansson (2009) sju grundligt analyserande steg. Det 

fenomenografiska utfallsrummet resulterade i fyra uppfattningsgrupper och två 

beskrivningskategorier. Studien sökte fördjupad uppfattning om hur olika 

distriktssköterskors erfarenhet av och uppfattning om hälsosamtal relaterade till 

levnadsvanor med patienter diagnostiserade med övervikt eller fetma. Författarna till 

examensarbetet tolkade Dahlgren och Johanssons (2009) samt Chekol (2012) sju stegs 

modell på följande sätt: 

 

1. Familiarization: Transkriberade och utskrivna enkäter lästes om och om 

igen för att lära känna materialet. Anteckningar fördes direkt på enkäterna 

som syftade till att betydelsefulla utsagor markerades i texten som svarande 

på syftet. 

2. Identification: De mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena klipptes 

ut (i stycken eller passager) och grupperades. Uttalandena gav en kort och 

representativ bild av enskilda enkätsvar samt svarade mot syftet med 

studien. 

3. Condensation: De utklippta och grupperade uttalandena jämfördes med 

varandra och skillnader och likheter lyftes fram i materialet.  

4. Grouping/Classification: Skillnaderna och likheterna grupperades i 

beskrivningskategorier med målet att vara varandra uteslutande. 

5. Comparison of categories: Essensen i de olika beskrivningskategorierna 

lyftes fram under steg fem genom analys för att få fram kärnan av likheter ur 

uppfattningsgrupperna.  
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Utredning och behandling 

Bejaka patientens resurser 

 

Evidensbaserade 
metoder 

 

 

Omgivnings  

faktorer 

Frekvensen av hälsosamtal 

Pedagogiskt förhållningssätt 

6. Naming: Beskrivningskategorierna namngavs med syftet att de mest 

signifikanta framträds ur materialet, författarna till examensarbetet ville 

fånga känslan i de olika sätten att uppfatta de studerade fenomenen. 

7. Contrastive comparison of categories: Granskning av alla passager och 

stycken utfördes för att kontrollera om de passade in under fler än en 

beskrivningskategori. För att framställa utfallsrummet (se Figur 1) 

reducerades beskrivningskategorierna och uppfattningsgrupperna för att bli 

så uttömmande som möjligt. 

 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver att fenomenografisk analys i grupp kan ske 

med så kallad ”förhandlad samstämmighet” mellan författarna. Chekol (2012) styrker att 

studiens trovärdighet bygger på den förhandlade samstämmigheten. Enkäterna 

analyserades enskilt tills ett system för kategorierna framträtt, därefter tog författarna del 

av varandras analys och kategorisystem. Flera sittningar och diskussioner tillsammans 

ledde fram till ett beskrivningskategorisystem som godkändes av båda. Två 

beskrivningskategorier och fyra uppfattningsgrupper skapades utifrån analysen av 

deltagarnas svar (se Figur 1). Citat har lyfts ur enkätsvaren för att resultatet ska bli mer 

verklighetstroget och visa på variationerna.  

 

Uppfattningsgrupper   Beskrivningskategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utfallsrummet som visar distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma 
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Distriktssköterskans 
erfarenheter av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor 

Evidensbaserade 
metoder 

 

Omgivnings 
faktorer 

 

Resultat 

Resultatsammanfattning 

Studiens resultat baseras på enkätsvaren från fem distriktssköterskor (se Figur 2). 

Distriktssköterskorna i studien hade lång erfarenhet i yrket och hälsosamtal genomfördes 

hos samtliga i olika utsträckning, alla hade utbildning i Motiverande Samtal (MI). 

Distriktssköterskorna i studien hade minst 20 års arbetslivserfarenhet som legitimerad 

sjuksköterska och var distriktssköterskeutbildade sedan minst 10 år. Vidareutbildning 

inom diabetes hade tre distriktssköterskor, en distriktsköterska hade vidareutbildning i 

astma/KOL. Vidare hade också en distriktsköterska utbildning i vårdpedagogik samt 

levnadsvanor.   

 

Beskrivningskategorin ”Evidensbaserade metoder” visade bland annat hur 

distriktssköterskorna valde att utreda och behandla patienter som lever med övervikt eller 

fetma. Underlag som användes för bedömning av övervikt/fetma var BMI, midjemått 

samt midja/höft kvot. Under denna kategori tydliggjordes också hur patienterna 

remitterades till distriktssköterskan samt framkommer att MI-anda är likheten i 

hälsosamtalen där samtliga distriktsköterskor använder sig av denna metod. 

Beskrivningskategorin ”Omgivnings faktorer” sammanfattar hur distriktssköterskorna 

upplever att de får tid och utrymme till hälsosamtal om levnadsvanor. Positiva och 

negativa erfarenheter lyftes även fram under denna beskrivningskategori. I redovisningen 

av resultatet skildras skillnader och likheter från deltagarnas enkätsvar. Huvudrubrikerna 

är utformade från beskrivnings kategorierna och underrubrikerna från 

uppfattningsgrupperna 
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Figur 2. ”Det totala utfallsrummet” av distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma 

 

Evidensbaserade metoder 

 

Utredning och behandling 

Patienterna hade ofta träffat läkare innan de blev remitterad till distriktssköterskan för 

utredning/hälsosamtal. Läkaren kunde remittera både från den egna vårdcentralen men 

även läkare på sjukhuset kunde remittera patienten dit. Det kunde också ske via 

konsultationsremiss, psykolog eller att patienten själv sökte för hälsosamtal om 

levnadsvanor. Distriktssköterskorna beskrev vidare att den främsta metoden för att 

konstatera övervikt eller fetma hos patienten var genom vägning på våg. Total fyra 

distriktsköterskor använde sig av BMI men midjemått samt midja/höft kvot använde sig 

bara en distriktsköterska av som underlag för bedömning. En distriktssköterska beskrev 

att hen uppfattade patientens viktnedgång som en bonus, ”Fokuserar mer på förbättrade 

levnadsvanor än kilo”.  

 

Variationen var stor bland distriktssköterskornas metoder för att behandla patienter med 

konstaterad övervikt/fetma, allt ifrån att uppmuntra till kostdagbok, stegräknare och 

viktväktarna, till att ordna grupp- eller individuella träffar med levnadsvanor-teman 

såsom näringslära och fysisk aktivitet. Att ordna stödgrupper menar en distriktsköterska 

är en mycket bra metod där patienterna kan samtala om kost, ätbeteenden samt kan de 

byta erfarenheter och ge varandra råd. De kan också diskutera faktorer som att inte sätta 

upp orealistiska mål. Att komma överens i gruppen om att sekretess är viktigt, budskapet 

är att inte föra vidare vad som sägs på mötena. 

 

En del av distriktssköterskorna delade med sig av underlagen de använde vid hälsosamtal 

om levnadsvanor. Vid samtal om mat och hälsa fick patienten information om 

näringsämnen, vilka funktioner mineraler, vatten, vitaminer, proteiner, kolhydrater och 

fett har i kroppen samt vilka livsmedel ämnena återfinns i. Vidare så fick patienten lära 

sig om energibalans, hur fysisk aktivitet, kroppsvikt, kön samt ålder spelar roll i denna 

balans. Vikten av att variera sin kost med alla näringsämnen och information om olika 

tallriksmodeller via bild samt text var andra levnadsvanor-teman. Tips på hur mat kan 
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tillagas samt information om nyckelhålsmärket kunde även höra till informationen i 

hälsosamtalet.  Fysisk aktivitet på recept (så kallat FaR) var en annan metod för 

behandling. Patienterna fick tillsammans med distriktssköterskan arbeta fram förslag på 

lämplig fysisk aktivitet som passade patientens intressen och livssituation. Att väcka 

intresse för fysisk aktivitet var distriktsköterskans mål på en av vårdcentralerna, annars 

är det vanligt att patienten tröttnar och får en negativ upplevelse av fysisk aktivitet. FaR 

kan med fördel genomföras i en grupp liksom individuellt.  

 

Bejaka patientens resurser 

En distriktssköterska beskrev sin erfarenhet av hälsosamtal om levnadsvanor så här 

”Man får utgå från patientens situation och var patienten är just nu och hur motiverad 

denne är osv.”. Samtliga distriktssköterskor hade gått en kurs i motiverande 

samtalsmetodik och beskrev att de arbetade med MI-anda under hälsosamtalen. I 

primärvården används allt mer motiverande samtal för att stärka patienten till inre 

motivation att förändra sitt liv i positiv riktning. Graden av motivation hos patienten 

styrde alltid hälsosamtalen, distriktssköterskorna beskrev att det är alltid patientens vilja 

och önskemål som formar val av behandlingsstrategi. Distriktsköterskan eftersträvade att 

skapa relevanta mål och delmål med patienten i en sann MI-anda och att alltid försöka ha 

en god kommunikation med patienten. En distriktssköterska förankrade MI-andan genom 

ett underlag hen fått under sin MI-utbildning. Underlaget berör delar såsom 

egencentrerat förhållningssätt som utgår från yrkesmässiga värderingar samt samhällets 

och sina egna värderingar. Individcentrerat förhållningssätt betyder i första hand att utgå 

från patientens uppfattning och synpunkter om sin situation där distriktsköterskan är 

lyhörd och inte moraliserar och använder pekpinnar. Motivationsprocessen samt dess fem 

stadier innebär att patienten får en tro på sig själv samt växer ett intresse fram till 

förändring. Hur vi bedömer motivationen, osäkerhet och ambivalens, tips på 

samtalsteknik samt viktiga principer i motiverande samtal är andra delar som berördes i 

underlaget. Lättförståeligt och kortfattat underlag som lämpade sig väl att ha som stöd 

vid hälsosamtalen.  

 

De beskrev vidare att de utformade en plan med patienten genom bland annat 

Socialstyrelsens riktlinjer, SBU, livsmedelsverket samt lokala vårdprogram från 

vårdcentralen. Några av distriktssköterskorna delade med sig av sitt lokala vårdprogram 
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och dem innehöll bland annat frågor om livsstil och hälsa. Patienten fick besvara frågor 

om sitt aktuella hälsotillstånd och välja om den ville gå vidare till ett hälsosamtal om sina 

levnadsvanor. Frågorna kunde beröra fysisk aktivitet, mat och måltider, tobak samt 

alkoholkonsumtion. Även dessa häften influerades av MI-andan genom att patienten fick 

fylla i mål och delmål gällande att förändra sina levnadsvanor. Det framkom att 

livsmedelsverkets kostråd var de som utnyttjades mest, kostråden fokuserar på att via 

enkla knep hitta hälsosammare matvanor. Regelbundenhet och ett system för 

uppföljning, utvärdering och återbesök uppfattade distriktssköterskorna som en viktig del 

i utformandet av planen oavsett vilka riktlinjer som var aktuella.  

 

Omgivnings faktorer 

 

Frekvensen av hälsosamtal 

Det varierade hur frekvent distriktssköterskorna utförde hälsosamtal om levnadsvanor 

med patienter som lever med övervikt eller fetma. Variationen var stor från få 

genomförda hälsosamtal till samtal varje dag. Orsakerna till att de sällan utförde 

hälsosamtalen var beroende av verksamhetens prioriteringar samt distriktssköterskan 

inriktning av specialkunskaper. De distriktssköterskor som var inriktade på diabetes och 

distriktsköterskan som hade utbildning i vårdpedagogik samt levnadsvanor träffade 

oftare på patienter med övervikt och fetma. Detta kan i sin tur härledas tillbaka till 

verksamheternas prioritering och upplägg. Likheten var att distriktssköterskorna beskrev 

att de arbetade efter principen desto högre vikt desto större hälsorisker, det vill säga att 

om patientens vikt hade bidragit till sjukdom var denna patient högre prioriterad, så även 

patienter där övervikten gått över till fetma. Distriktssköterskorna erfarenheter var också 

att de sällan träffar patienten på grund av dennes övervikt eller fetma. De beskrev att 

patienten hann få följdsjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes, besvär med lederna, 

komplikationer med hjärtat och att dessa problem initierade till ett hälso- och 

sjukvårdsbesök och ibland hälsosamtal där själva övervikten/fetman kunde diskuteras. 

Att ta sig tid att ha uppföljningar med patienten frekvent är också något som är positivt 

och något som är mycket viktigt då förändringar i levnadsvanor ofta tar tid innan 

patienten kommer i gång med sitt nya förhållningssätt. Dock är det något som varierar på 

vårdcentralerna hur ofta uppföljningar sker för hälsosamtal 
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Pedagogiskt förhållningssätt 

Människosynen är en viktig del i vårdrelationen förmedlar en distriktssköterska och 

samtliga distriktsköterskor i studien arbetade med patienten i fokus med respekt för 

autonomi där målet var att stödja och uppmuntra. De erfarenheter distriktssköterskorna 

hade från arbetet med hälsosamtal om levnadsvanor med patienter som lever med 

övervikt eller fetma var att de upplevde att det ibland var svårt att komma tillrätta med 

viktproblem. Somliga patienter vill inte delta i gruppverksamhet och då måste dem 

erbjudas individuell behandling, allt för patientens bästa. En distriktsköterska förmedlade 

att när hon hade motiverande samtal med en patient i början av behandlingen som led av 

fetma nämnde hon inte en enda gång ordet vikt och vad patienten väger då det är 

förknippat med negativa skuldkänslor för vissa patienter. Distriktsköterskan menar att 

patienten redan vet att hen lider av övervikt och troligtvis vet patienten redan vad hen 

väger. Det måste utvecklas ett förtroende och samarbetsvilja dem emellan och att inte 

bara se vågen och vikten utan lyfta patienten att se det friska i situationen, att få patienten 

att vilja förändras. Ofta önskade patienten snabba resultat och i början var de mer 

entusiastiska, sedan sviktar motivationen och viktnedgången stannar av. Motivationen 

kunde variera hos patienter med övervikt eller fetma, där skam, tabu och depression 

lyftes fram som negativa faktorer under behandlingen.  En distriktssköterska 

uppmärksammade att det var viktigt att uppfatta om patienten lider av depression sedan 

tidigare och att den bör behandlas först för att patienten ska orka med att förändra sina 

levnadsvanor. Distriktsköterskan som tar emot patienten som vill få hjälp med sin 

övervikt och fetma måste kunna uppfatta symtom på depression som ibland kan vara 

svåra att upptäcka. Symtom som oro, irritation och extremt trötta patienter är symtom 

som patienten kanske inte själv märker av.  

 

Distriktssköterskorna hade olika erfarenheter angående patienter som genomgått gastric 

by-pass operation och dess effekter på vikten. De upplevde det negativt att genomföra 

viktkontroll efter denna operation eftersom patienterna tenderade att vanligen gå upp i 

vikt efter några år. En annan distriktssköterska upplevde det istället positivt att möta 

dessa patienter för att de hade lyckats gå ner i vikt.  
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Distriktssköterskorna beskrev också olika uppfattningar om vems ansvar det var att 

motivera patienten för ett hälsosamt liv. Det framkom vissa uppfattningar om att det 

ligger hos patienten själv medan några lyfte fram att det kan finnas psykologiska 

bakomliggande faktorer att ta hänsyn till som påverkar patientens vikt. Gemensamt för 

alla i studien var att se kopplingarna mellan det fysiska, psykiska och sociala 

förhållandena hos individen, vilket distriktssköterskorna beskrev som kärnan i 

hälsosamtalet. Det kan dock skilja sig bland distriktsköterskorna på vårdcentralerna 

angående motivationen för patienten i viktnedgång eftersom alla är olika individer och 

har olika erfarenheter och utbildning.  

 

Slutligen framgick det att distriktssköterskorna önskade att hälso- och sjukvården skulle 

prioritera patienter som lever med övervikt och fetma. ”Jag tycker att vi inte har 

tillräckligt med tid att göra ordentliga hälsosamtal men vi har ändå blivit bättre på det”. 

MI är en tidskrävande metod och förändringsprocessen kan ta tid hos många patienter, 

för att uppnå bra resultat krävs det mer tid. Det tar också mycket kraft och energi från 

distriktsköterskan att arbeta med patienter som behöver stöd till förändring av 

levnadsvanor. En distriktsköterska menar att en relation skapas till patienten och då finns 

en önskan att inte ha för många patienter. Distriktsköterskor i studien vill att 

primärvården fångar upp patienter innan de utvecklar fetma där mer tid och möjlighet 

finns att arbeta preventivt med hälsofrämjande frågor.  
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultaten 

Studiens huvudresultat mynnade ut i två beskrivningskategorier; Evidensbaserade 

metoder samt Omgivnings faktorer. Ett betydelsefullt resultat var att 

distriktssköterskorna arbetade tillsammans med patienten genom MI-anda där mål och 

delmål skapades för att få hen till förbättrad hälsa. Distriktssköterskornas uppfattningar 

av hälsosamtal avseende levnadsvanor visade att merparten av dem framförde att det var 

svårt att motivera samt behandla patienter med övervikt eller fetma. Vissa patienter hade 

motivation i början av behandlingen men successivt avtog motivationen, 

distriktssköterskorna förmedlade att detta kan bero på depression, skuld och skam hos 

patienterna. Det framkom att användningen av evidensbaserade verktyg såsom 

midjemått, BMI samt midja/höftkvot var låg bland distriktssköterskorna, endast en 

använde sig av alla verktyg. Samtliga distriktssköterskor hade lång yrkeslivserfarenhet 

och hade tillämpat sig flera kompetenser inom vårdområdet såsom levnadsvanor- och 

diabeteskompetens. Slutligen visade studiens resultat att distriktssköterskorna gick efter 

MI-anda för att vägleda patienter som lever med övervikt eller fetma men det varierade 

vilka underlag de använde under behandlingen. MI-anda är ett förhållningssätt där 

distriktsköterskan skapar en atmosfär för patienten att utveckla och reflektera om sina 

egna beteende förändringar. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan följer utfallsrummet som framkom vid analys av datamaterialet från nuvarande 

studie, detta kommer att jämföras med tidigare vetenskaplig forskning i ämnet samt i 

relation till Orlandos omvårdnadsteori. Utfallsrummet diskuteras öppet efter alla 

synvinklar som författarna till examensarbetet uppfattade från enkätsvaren. 

Diskussionens upplägg är utformat till stor del från beskrivningskategorierna och 

uppfattningsgruppernas ordningsföljd (se Figur 1). 

 

Utfallsrummet i innevarande studie redogör för att det var vanligast att patienten blev 

remitterad till eller från distriktssköterskan. Enligt Hansson et al. (2011) är samarbetet 

mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen ett betydelsefullt teamarbete med olika 
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kompetenser. Istället för att remittera patienten till en annan vårdinstans kan värdefull 

kunskap som redan finns på vårdcentralen tas till vara. Orlando (1992/2010) menar att 

kunskap och samspel mellan olika yrkesgrupper inom vården är nödvändig, finns 

kompetensen för att möta behoven hos patienten bör den tas tillvara. 

 

WHO (2015) rapporterar att det mest användbara mätinstrument för att verifiera övervikt 

eller fetma är BMI som är en evidensbaserad metod. Detta skiljer sig från 

distriktssköterskorna i nuvarande studie som tenderade att kontrollera vikten via vågen i 

större utsträckning än midjemått mätning.  Engström et al. (2013) belyser att orsaker till 

varför personalen inte mäter bland annat midjemått kan vara känslan av att komma för 

nära inpå patienten och kränka integriteten. Enligt National Institutes of Health (NIH) 

beskriver riktlinjerna att BMI mätning bör användas för att diagnostisera övervikt och 

fetma (Barnes, Theeke & Mallow, 2015).   Det framkom inte i nuvarande studie varför 

distriktssköterskorna tenderade att använda vågen till störst del. Författarna till 

examensarbetet reflekterar att patient och distriktssköterska kanske behöver få förtroende 

för varandra och ett bra samspel, vilket kan leda till att det inte upplevs 

integritetskränkande att komma nära patienten. Personalen har inte heller förstått 

evidensen i att mäta midjemått vid konstaterande och behandling av övervikt och fetma 

menar Engström et al. (2013).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) bör patienter erbjudas tillexempel MI som del av åtgärd i 

hälsoarbetet. Nuvarande studies utfallsrum stämmer överens med detta att samtliga 

distriktssköterskor använder sig av MI-anda vid hälsosamtal. Att motivera via samtal är 

en metod som är uppskattad och används i hälso- och sjukvård, metoden har visat sig ha 

effekt tillsammans med andra interventioner mot övervikt/fetma (Engström, Skytt, 

Ernesäter, Fläckman & Mamhidir, 2013; Mirkarimi el al., 2015). I Saffari, Pakpour, 

Mohammadi-Zeidi, Samadi och Chen´s (2014) studie visas tydliga samband mellan MI 

och förändrade levnadsvanor och sänkt BMI hos kvinnor med övervikt eller fetma i Iran.  

 

I USA har det framkommit liknande resultat från hälsosamtal med patienter som har 

övervikt eller fetma där läkaren använde metoden MI. Patienterna var mer benägna att 

påbörja viktnedgång när de fick motiverande stöd konsekvent enligt Pollack et al. 

(2010). Huruvida MI hjälpt patienterna till viktnedgång framkom inte i nuvarande 
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studies resultat, men det kan tolkas som att MI är en välanvänd metod som ger patienten 

det stöd och verktyg som behövs till en förändringsprocess i relation till förändrade 

levnadsvanor. Patienten blir bekräftad av distriktssköterskan genom MI och motiveras 

till att skapa sin egen strategi för viktnedgång. Realistiska mål för patienten innebär att 

patienten ska klara av sina egna mål och sin individuella plan. Att det finns en 

balansgång mellan kosten och motionen så att patienten klarar av sin viktnedgång vilket 

stärker individens självkänsla tänker författarna till examensarbetet. 

Distriktssköterskorna i nuvarande studie arbetade med hela människan i fokus under 

hälsosamtalet för att mål och delmål skulle bli verklighet. Detta resultat stämmer överens 

med studier av Strandberg, Ovhed, Borgquist och Wilhelmsson (2007) som bekräftar att 

primärvården i Sverige har utvecklats och att helhetssynen bygger på en filosofisk grund 

som innebär hänsyn till patientens fysiska, psykiska samt sociala situation. Denna grund 

ska leda till att patienten upplever god kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet och samarbete 

från primärvården. Att arbeta efter en helhetssyn på människan innebär enligt Strandberg 

et al. (2007) inte bara att besitta faktakunskaper, utan kan även innefatta tyst kunskap i 

form av att distriktssköterskan känner av känslor och kroppsspråk som patienten 

signalerar.  

 

Distriktssköterskan träffar kontinuerligt samma patient för uppföljande hälsosamtal 

vilket skapar sammanhang för patienten, detta stämmer med Hansson et al. (2011) studie 

som menar att det är viktigt med kontinuitet för att skapa en god relation mellan 

distriktssköterska och patient. Orlandos (1992/2010) teori bygger på att kommunikation 

och samspel mellan sjuksköterska och patient fungerar bra för att patienten ska få 

adekvat behandling. Kontinuitet skapar trygghet för patienten genom att en relation 

byggs upp genom de återkommande samtalen. Risken för missförstånd minskar om 

distriktssköterska och patient bygger upp en vårdrelation och på detta viset ökar 

chanserna att patienten får adekvat behandling. 

 

Distriktssköterskorna i nuvarande studie hade vidareutbildat sig inom olika 

specialområden, vilket kan tolkas som att de hade intresse för levnadsvanor då 

vidareutbildningarna berörde detta. Innevarande studies resultat stämmer med Hansson 

el al. (2011) resultat som beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal som har drivkraft 

och är entusiastisk berikar mötet med patienten som lider av övervikt/fetma.  
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Utfallsrummet påvisade att patienter sökte sig ibland till vården för andra åkommor (till 

exempel smärta i leder eller högt blodtryck) än övervikt och fetma och att vårdkontakten 

då resulterade i ett hälsosamtal om levnadsvanor. En anledning till denna fördröjda 

kontakt för hjälp med övervikt kan bero på att då övervikt och fetma har ökat i samhället 

blir vi alla vana att se människor som har överviktsproblem, vilket kan leda till att 

patienter som lever med övervikt eller fetma inte ser sig själv som överviktig utan först 

när komplikationer uppkommer kontaktas vårdcentralen. Hansson et al. (2011) styrker 

att patienterna inte alltid var medvetna om sin övervikt. De menar att, sambandet mellan 

ohälsa och fetma samt information om det bör vara hälso- och sjukvårdens ansvar. 

Patienter i riskzon för övervikt och fetma ska informeras vid dessa tillfällen. 

Socialstyrelsen (2011a) rapporterar att hälso- och sjukvårdspersonal mer frekvent bör 

ställa frågor om patientens levnadsvanor än vad som utförs idag. För att förbättra 

förutsättningarna för motivationen hos patienten behövs stödjande samtal som leder till 

ökad kontroll över sin hälsa. Aranda och McGreevy (2014) beskriver att sjuksköterskor 

inom primärvården anses vara viktiga för interventionen av övervikt och framförallt 

fetmaepidemin, genom till exempel hälsosamtal om levnadsvanor.  

 

Drivkraften hos patienten vid hälsosamtalens start var stark och motivationen till 

viktnedgång var god enligt distriktssköterskorna i nuvarande studie. Depression, skam 

och tabu hos patienten lyftes fram som orsaker till att motivationen minskade och 

viktnedgång uteblev. Det kan tolkas som att hälso- och sjukvården måste bli bättre på att 

bemöta människor med överviktsproblem. Att patienter upplever skam och skuld över 

sin vikt är ett område som samhället måste arbeta mer aktivt med. Uppfattningar hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen i Hanssons et al. (2011) studie stämmer överens med 

nuvarande resultat; patienter med övervikt eller fetma upplevde skam, skuld och 

hopplöshet som behövde stödjas känslomässigt. Patienter som var ivriga och hade 

orealistiska förväntningar på viktnedgång fick stöd och uppmuntran att ta en sak i taget 

samt lägga upp realistiska mål. Utfallsrummet i nuvarande studie påvisar att det är 

vanligt att patienter vill gå ner fort i vikt men det gäller för dem att inte tappa 

motivationen så att viktnedgången stannar av.  
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Resultatet visade att distriktssköterskor i nuvarande studie hävdade att det var patientens 

eget ansvar att hålla hälsosam vikt. Liknande åsikter framkom i Engström et al. (2013) 

och Hanssons et al. (2011) studie där delar av personalen uttryckte att övervikt och fetma 

inte var deras ansvar utan ett samhälls problem. Åsikterna var bland annat att resurserna 

skulle läggas på barn- och ungdomshälsovården istället och att vuxna med 

övervikt/fetma skulle söka sig till kommersiella viktminskningsorganisationer. Med stöd 

av Angelöw och Jonsson (2000) beskrivning av stigmatisering som är när en individ inte 

accepteras på grund av ett drag eller egenskap som inte går att undvika, och trots att 

övriga egenskaper hos individen är positiva och tilltalande så bemöts inte denne alls eller 

med sämre respekt på grund av sitt stigma. Okunskap och rädsla hos människor kan leda 

till osäkerhet inför nya situationer, eller om situationen framkallar känslor hos individen 

som inte är bearbetade eller väcker negativa minnen/känslor som varit bortträngda 

tidigare. Författarna till examensarbetet anser att distriktssköterskan har ett ansvar att ge 

patienten kunskap, verktyg och stöd samt visar hänsyn till graden av motivation till 

förändring under hälsosamtalet. Hen bör själv bli medveten om att hen har den kunskap 

som behövs eller vet vart den kan sökas. Verksamheten bör ha tydliga riktlinjer för hur 

arbetet ska utföras, för att minska stigmatisering, rädsla, okunskap och osäkerhet hos 

både personal samt patienter. Det kan tänkas att distriktssköterskor kan känna sig 

otillräckliga för patientens behov då det krävs mycket engagemang från hen att behandla 

patienter som lever med övervikt eller fetma. Författarna till examensarbetet diskuterar 

vidare att kanske skulle de som har intresse för detta område inrikta sig på det så att 

patienten får rätt bemötande och behandling. Orlandos omvårdnadsteori styrker hur 

viktigt det är att samspelet mellan patient och sjuksköterska fungerar. De 

omvårdnadsåtgärder som distriktssköterska och patient beslutar om utvecklas till nytta 

för patienten. Orlandos människosyn är humanistisk där hon lägger tonvikten på det 

personliga och unika hos den enskilde patienten vilket dessa distriktssköterskor gör med 

det holistiska synsättet de har (Orlando, 1992/2010). 

 

Resultat från Hanssons et al. (2011) studie visar att samtidigt som primärvården har en 

viktig roll i förebyggande arbete så undviker personalen ibland att bemöta 

viktproblematik på grund av tidsbrist. Utfallsrummet i nuvarande studie visade att 

distriktssköterskorna uttryckte önskan att hälso- och sjukvården borde få mer tid till 

hälsofrämjande arbete i relation till övervikt och fetma. I Zhu, Norman och Medans 
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(2013) studie har vårdpersonal uttryckt brist på förtroende kring sin egen 

förmåga/engagemang att behandla övervikt eftersom det finns få utarbetade riktlinjer att 

följa kring övervikt. I nuvarande studies utfallsrum kan det tolkas som att 

distriktssköterskorna vet hur de ska behandla övervikt och fetma men att vårdcentralerna 

organisatoriskt inte har möjlighet att ge mer utrymme för denna patientkategori. Faktorer 

som tid och det faktum att övervikten har en tendens att leda till följdsjukdomar som bör 

prioriteras tycks ”komma i vägen” för rent hälsosarbete med övervikt och fetma i fokus 

diskuterar författarna till examensarbetet.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter lever med övervikt eller fetma. Nuvarande studie 

har begränsat material vilket leder till att utfallsrummet inte kan generaliseras. Det tolkas 

dock som att utfallsrummet innehåller viktig information som kan användas för 

utveckling av kvaliteten när det gäller distriktssköterskans arbete med hälsosamtal 

avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt eller fetma.  Designen 

fenomenografi söker andemening samt studerar människors uppfattningar, detta ansågs 

stämma väl överens med studiens syfte. Det vill säga att studien sökte insikt i olika 

distriktssköterskors erfarenheter, istället för att söka distriktssköterskornas 

faktakunskaper gällande hälsosamtal om levnadsvanor med patienter som har övervikt 

eller fetma.  

För att stärka nuvarande studies trovärdighet nyttjades Tong, Sainsbury och Craig (2007) 

kvalitativa modell ”COREQ” (Consolidated criteria for reporting qualitative research), 

modellen bygger på de fyra kvalitetsbegreppen trovärdighet, tillämplighet, 

överensstämmelse samt noggrannhet. Etiska överväganden beaktades genom att studien 

inte hade för avsikt att utsätta deltagarna för några risker, samt visades hänsyn för 

fysiska, psykiska, sociala samt ekonomiska aspekter. Noggrannheten påvisas genom 

blanketten för etisk egengranskning (se Bilaga 4) och styrker därmed etiken ytterligare i 

studien. Integritetshänsyn visades genom att deltagande skulle ske under konfidentialitet, 

samt av egen vilja och förståelse för att deltagandet kunde avbrytas när som helst utan 

förklaring. Deltagarna fick därför skriva under för deltagande/förståelse samt kan det 

tolkas som att konfidentialiteten bevarades genom varsam hantering av materialet från 

deltagarna. Via kodnummer på enkätsvaren som bara hanterades av författarna till 
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examensarbetet utlovades att deltagarnas individuella enkätutsagor inte skulle kännas 

igen i resultatet för att bevara konfidentialitet. Deltagarna informerades om att samtliga 

konfidentiella material kasserades efter studien blivit accepterad (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Strategiskt urval anses vara en förutsättning i nuvarande studie för att skapa variation 

bland distriktssköterskornas erfarenheter och uppfattningar. Förfrågan skickades till 

totalt 12 enhetschefer på vårdcentraler på Gotland och i Dalarna med uppföljande 

påminnelser, vilket ansågs vara tillräckligt många efterfrågningar i relation till studiens 

rådande tidsram. Av dessa tolv tillfrågade vårdcentraler tackade fyra vårdcentraler ja 

vilket innebar fem distriktssköterskor som medverkade i studien där kriterierna var 

erfarenhet av hälsosamtal avseende levnadsvanor med patienter som lever med övervikt 

eller fetma samt specialistsjuksköterskeutbildningen distriktssköterska. Trovärdigheten i 

studiens resultat stärks av att deltagande distriktssköterskor hade lång yrkeserfarenhet, 

samt författarna till examensarbetets noggrannhet vid analys av erhållna enkätsvar. Det 

bekräftades av enhetschefer på flera vårdcentraler att de inte kunde delta i studien på 

grund av omorganisation samt tidsbrist.  

 

Det kan tolkas som en begränsning i studien att deltagarantalet blev lågt vilket i sin tur 

leder till liten variation av uppfattningar. Likaså kan en annan begränsning framhållas 

vilken är att de distriktssköterskor som upplever ovana till datorhantering men som har 

värdefull kunskap inom området eventuellt valde att inte delta på grund av kravet att 

frågorna ska besvaras via datorn. Studien hade som mål att max tio enkäter skulle delas 

ut, om fler än tio distriktssköterskor tackade ja under studiens start skulle dessa 

informeras om att studiens deltagarkvot var uppfylld. Enligt Kylén (2004) och Trost 

(2001) gör mindre enkätstudier (<100 deltagare) det möjligt att behandla rådata manuellt, 

liksom enkätens utformning. Enligt Larsson (1986) är det angeläget att analysen inte blir 

för ytlig som ett omfattande material kan bidra till. Det kan tolkas som att materialet blir 

mer levande och personligt om det hanteras manuellt.  

 

För att erhålla så mycket kunskap som möjligt av distriktssköterskornas erfarenheter och 

uppfattningar om hälsosamtal framställdes en kvalitativ enkät med sju beskrivande 

frågor. Det positiva med enkätfrågor är att deltagarna i lugn och ro kan besvara frågorna 
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och tänka igenom svaren ordenligt menar Ejlertsson (2005). Polit och Beck (2012) 

hävdar att styrkan i kvalitativa enkätfrågor är att ingen relation skapas till deltagarna som 

kan förorsaka förförståelse, på så vis förhöll sig författarna hela tiden objektiva till det 

insamlade materialet. För att öka intresset för att delta i nuvarande studie erbjöds 

distriktssköterskorna möjlighet att ta del av studiens resultat vilket kan upplevas 

meningsfullt enligt Ejlertsson (2005). Möjligtvis hade nuvarande studie med ett annat 

angreppssätt så som halvstrukturerarde och tematiska intervjuer fått ett mer uttömmande 

resultat. Fysisk närvaro av författare och deltagare kan öka chansen att ställa följdfrågor 

samt uppfatta känslor och kroppsspråk hos deltagaren. Styrkan i enkäten som användes 

var dock att frågorna var öppna och tematiska för att beröra olika fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2009; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) framhåller att trovärdigheten i de specifika frågor 

som besvaras beror på hur väl deltagarna satt sig in i uppgiften. Med öppna frågor 

kontrolleras trovärdigheten dock i hur detaljerat svaren beskrivs, och i regel är 

trovärdigheten högre i detaljerade enkätsvar. Det kan dock vara svårt att ställa 

kompletterande frågor om det är något som deltagaren upplever svårförståeligt angående 

enkätens utformning eftersom det är en enkät och författarna inte är med när svar ges 

enligt Ejlertsson (2005) och Kylén (2004). En styrka är dock att noggrannhet utlovas då 

enkäten genomgått tre test varav ett av dem är pilottest för att göra frågorna trovärdiga. 

Distriktssköterskorna fick också informationen att författarna examensarbetet fanns 

tillgängliga för frågor eller funderingar både via e-post samt telefon, informationen gavs 

både muntligt och skriftligt.  

 

Analysen har skett både i par samt enskilt med samstämmighet mellan författarna till 

examensarbetet, vilket kan tolkas som att risken minskade för att viktig information gick 

förlorad. Betydelsefulla uttalanden har lyfts fram via citat under resultatdelen för att 

styrka syftet i nuvarande studie, Larsson (1986) och Uljens (1989) framhåller att detta 

visar beskrivningskategoriernas förankring i ursprungsdata och ger resultatet mer 

trovärdighet.  
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Slutsats 

Nuvarande studie ledde fram till två beskrivningskategorier som redogör för 

distriktssköterskans uppfattning angående hälsosamtal om levnadsvanor med patienter 

som lever med övervikt eller fetma. Det visar sig tydligt att distriktssköterskor tänker 

olika angående hur handläggning av patienter med övervikt eller fetma ska gå till, men 

deras likhet är att arbeta genom MI-anda. Däremot var det få som kombinerade flera 

viktmått såsom BMI, midjemått samt midja/höft kvot. Distriktssköterskorna upplevde det 

svårt att motivera och behandla patienter med övervikt eller fetma, eftersom det verkade 

vara ett känsligt ämne med psykiska faktorer inblandade. En intressant iakttagelse var att 

vissa av distriktssköterskorna ansåg att det var patientens ansvar att leva ett hälsosamt 

liv, men önskan fanns att mer tid måste läggas på preventivt hälsofrämjande arbete.  

 

Studiens kliniska betydelse 

Utfallsrummet i nuvarande studie presenterar variationer i erfarenheter och uppfattningar 

hos distriktssköterskor, detta kan pedagogiskt hjälpa bland annat hälso- och sjukvårdens 

organisation samt lärare inom omvårdnad till utveckling av områden som detta berör. 

Befolkningen borde bli erbjudna hälsointerventioner kring övervikt och fetma för att öka 

livskvaliteten och minska överviktsrelaterade sjukdomar. Det är viktigt att arbeta 

hälsofrämjande eftersom det gagnar både individen och samhället, individen får 

förbättrad hälsa, folksjukdomen fetma minskar och samhället får ekonomiska vinster.  

 

Förslag till vidare forskning 

Distriktssköterskans arbete inom primärvården innebär att bedriva god omvårdnad, där 

bland annat individuell bedömning och behandling av patienter med övervikt eller fetma 

förekommer. Ständig utveckling av sina kunskaper och förbättra omvårdnaden är krav 

som ställs på distriktssköterskan. Likaså att hålla sig uppdaterad inom forskning samt 

utveckling av evidensbaserad omvårdnad. Resultatet från nuvarande studie gör inte 

anspråk på direkt tillämpning av resultatet ute i verksamheterna, utan det kan användas 

som en del av förbättring och uppdatering inom området ”hälsosamtal om levnadsvanor 

med patienter som lever med övervikt eller fetma”. Det kan även tolkas som att det råder 

brist på tydliga riktlinjer för hälsofrämjande insatser i relation till övervikt och fetma 

inom hälso- och sjukvården, varför detta resultat kan vara en grund för fortsatta studier 

inom ämnet. Vidare forskning bör därför utföras i ämnet för att öka resultatets 
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trovärdighet samt överförbarhet. Genom till exempel djupintervjuer som är 

halvstrukturerade och tematiska, där individerna valts ut omsorgsfullt i relation till valt 

undersökningsfenomen, har tidigare visat sig ge ett rikt utfallsrum. 
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Bilaga 1 

 

 

Inbjudan till distriktssköterskor för deltagande i enkätstudien: 

“Distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor med 

patienter som lever övervikt eller fetma” 

 

Vi önskar att du deltar i vår studie då din kompetens och dina erfarenheter och 

upplevelser är av betydelse för studiens syfte som är att beskriva distriktssköterskans 

erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor med patienter som har övervikt eller 

fetma. Vi studerar till distriktssjuksköterskor vid högskolan Dalarna och studien är del av 

vårt examensarbete på magisternivå. Enkäten består av sju frågor med öppna 

svarsalternativ som beräknas ta omkring en timme att besvara, vi hoppas du ska kunna 

svara på enkäten inom två veckor. 

 

Det är frivilligt att delta, och även att avbryta deltagandet när du vill utan att förklara 

varför. Dina svar behandlas konfidentiellt genom ett kodnummer för identifiering, enbart 

författarna till examensarbetet kan identifiera personen bakom kodnumret.  När studien 

avslutats och examensarbetet är godkänt kommer känsligt material såsom namn samt 

originalenkätsvar att kasseras.  

 

Om du vill och har möjlighet att delta i studien ber vi dig att inom en vecka lämna ditt 

skriftliga samtycke (se talong nedan) och returnera det till oss i förfrankerat kuvert. När 

vi mottagit ditt samtycke mejlar vi enkäten till dig (vi önskar att enkäten besvaras 

elektronisk för att misstolkning av handskriven text ska undvikas), när du svarat önskar 

vi att du returnerar enkäten via mejl. När vi mottagit din enkät skriver vi ut den, ger den 

ett kodnummer och sedan raderas ditt mejl för att bevara konfidentialitet.  

 

Enkäten kommer att delas ut till distriktssköterskor i Dalarna och på Gotland, vår 

förhoppning är att tio stycken distriktssköterskor väljer att dela med sig av sina 

betydelsefulla erfarenheter. De första tio som väljer att delta kommer att ingå i studien, 

eventuella resterande blir meddelade via mejl att antalet deltagare redan är uppfyllt. 

 

Du får när som helst kontakta oss för frågor eller funderingar kring studien, resultatet 

från studien kommer du få ta del av om du önskar. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jannice Larsson  Sanna Olsson Handledare:  

Mobil 0737-28 02 84  Mobil 070-346 09 17 Alexandra Eilegård Wallin  

Visby, 150918  Falun, 150918 Tel. 023-77 88 26 

Mejl: h14janla@du.se  Mejl: h07sanol@du.se Mejl: aee@du.se 

mailto:h14janla@du.se
mailto:h07sanol@du.se
mailto:aee@du.se
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Bilaga 2 

Samtycke till deltagande i enkätstudie 

 

Jag har tagit del av informationen angående enkätstudien distriktssköterskans 

erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor med patienter som lever med 

övervikt eller fetma. 

Jag är införstådd med att deltagandet i studien är frivilligt och konfidentiellt, samt att jag 

när som helst kan avbryta min medverkan utan att meddela varför. 

 Ja tack! Jag vill delta i enkätstudien (sätt ett kryss i rutan) 

 

Datum: 

 

Namnunderskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Mejladress:  

 

Vänligen lägg talongen med ditt samtycke i bifogat förfrankerat kuvert och returerna det 

till oss inom en vecka från att du fått denna inbjudan. 

Du får när som helst kontakta oss för frågor eller funderingar kring studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jannice Larsson  Sanna Olsson 

mobil 0737-28 02 84 mobil 070-346 09 17  

Mejl: h14janla@du.se  Mejl: h07sanol@du.se 

Visby, 150918  Falun, 150918 

 

 

 

 Ja tack, jag vill gärna ta del av studiens resultat. 

mailto:h14janla@du.se
mailto:h07sanol@du.se
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Bilaga 3 

Distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor 

med patienter som lever med övervikt eller fetma  

En kvalitativ enkätundersökning 

 

1. Beskriv dina erfarenheter kring hälsosamtal om levnadsvanor (din 

utbildning, yrkesverksam tid, sker hälsosamtal kontinuerligt, till exempel). 

 

2. Remitteras patienter med övervikt eller fetma till dig, eller hur får de 

kontakt med dig som distriktssköterska?  

 

3. Kan du beskriva vad ett hälsosamtal om levnadsvanor innebär för patienten 

med övervikt eller fetma? (Tillämpas något stöd/underlag?)  

 

4. Beskriv hur handläggning av en patient med konstaterad övervikt/fetma 

fungerar (följer din verksamhet någon plan för prioritering, identifiering, 

bedömning, behandling och uppföljning till exempel?) 

 

5. Hur upplever du din erfarenhet att stödja och arbeta med patienter som 

lider av övervikt eller fetma? (Beskriv gärna om ni tillämpar något/några 

verktyg såsom midjemått/Body Mass Index/ Midja/höft kvot, motiverande 

samtalsmetodik (MI) och så vidare?) 

 

6. Hur upplever du arbetet med att stödja och ge råd till patienter som har 

övervikt eller fetma? Beskriv gärna positiva och negativa erfarenheter från 

möten med patienter. 

 

7. Finns det något mer du vill berätta? 

 

 

Namnunderskrift: 

 

Enkäten utformad av Jannice Larsson och Sanna Olsson, 2015 
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Bilaga 4 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 

Projekttitel: Distriktssköterskans erfarenheter av hälsosamtal avseende levnadsvanor 

gällande övervikt och fetma. 

Student/studenter: Jannice Larsson & Sanna Olsson 
Handledare: Alexandra Eilegård Wallin     

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer 

i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 
på forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 
liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 
ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening. 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  X 



   

44 

  

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
   Högskolan Dalarnarna 

Bilaga 5 

 
 

 

 


