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Sammanfattning 
 
Övervikt är ett globalt växande hälsoproblem som under kort tid ökat markant. Detta 
medför att sjuksköterskor utsätts för nya komplexa utmaningar i mötet med 
överviktiga personer. Trots att övervikt har blivit allt mer vanligare förekommer det 
stigmatisering, negativa attityder och fördomar mot överviktiga personer. Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen ska alla människor behandlas med respekt och lika värde för den 
enskilda människans värdighet. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer med övervikt. En kvalitativ design 
utformade arbetet där en induktiv ansats användes. Tio artiklar valdes ut för analys, 
där samtliga genomgick Jönköpings Hälsohögskolas kvalitetsgranskningsprotokoll 
och analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer med övervikt påverkade 
arbetsmiljön samt vårdrelationen. En av slutsatserna är att överviktiga personer har 
en negativ påverkan på sjuksköterskors arbetsmiljö, då utrustningen inte är anpassad 
utefter överviktiga personer. Den andra slutsatsen är att vårdrelationen mellan 
sjuksköterskor och överviktiga personer är svårhanterliga, då personer med övervikt 
och sjuksköterskor inte visar ömsesidig förtroende till varandra. 
 
Nyckelord: Attityder, Erfarenheter, Högt BMI, Tillit, Utmaningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

When nurses’ encounter a growing 
global health problem within healthcare 
 
Abstract 
 
The increasing amount of overweight people is a global health problem that has grown 
significantly over a short period of time. This means that nurses are exposed to new 
complex challenges in the meeting and caring for overweight people. Although obesity 
has become increasingly common, there are stigmatizations, negative attitudes and 
prejudices against overweight people. According to the health and medical care laws, 
all people should be treated equally and with respect for the individual’s dignity. The 
purpose of this literature review was to describe nurses' experiences of meeting and 
caring for overweight people. A qualitative approach was used to design the method, 
where an inductive approach was used. Ten articles were selected for analysis, all of 
which underwent Jönköping’s School of Health and Welfare’s quality review protocol 
and were analyzed using Friberg's five-step model. The results show that nurses' 
experiences of meeting overweight people affected the working environment and the 
care relationship. One of the conclusions is that overweight people have a negative 
impact on the nurses' work environment, because the equipment is not designed for 
overweight people. The second conclusion is that the nursing relationship between 
nurses and overweight people is difficult to handle, since both parties do not show 
mutual trust in each other. 
 
Keywords: Attitudes, Challenges, Experiences, High BMI, Trust.  
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Inledning 
Sedan 1975 har det globala hälsoproblemet med övervikt ökat markant (World Health 
organisation [WHO], 2017a). Fler dör av övervikt än av undernäring, och i Sverige är 
det mer än 51% av den vuxna befolkningen som lider av övervikt (WHO, 2017a; 
Folkhälsomyndigheten, 2017). Siffrorna varierar beroende på utbildningsnivå, kön och 
ålder. Övervikt är mer förekommande hos lågutbildade än hos högutbildade, liksom 
hos män jämfört med kvinnor samt hos äldre jämfört med yngre 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Personer som lider av övervikt riskerar att drabbas av 
följdsjukdomar som bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Gregg & 
Shaw, 2017; Fruh, 2017; WHO, 2017a). Ökningen av övervikt bland personer medför 
också en större utmaning för sjuksköterskor (Poon & Tarrant, 2009). Kompetensen 
behöver därför intensifieras eftersom mötet med överviktiga personer ökar markant 
inom vården (Poon & Tarrant, 2009).   

Bakgrund 
Övervikt  
Övervikt graderas utefter fyra olika nivåer. Dessa graderingar är övervikt, fetma, svår 
fetma och extrem fetma och utgår från Body Mass Index (BMI). BMI beräknas enligt 
formen vikt/längd2, (kg/m2). Ett BMI över 25 klassas som övervikt, ett BMI över 30 
anses vara fetma, ett BMI över 35 innebär svår fetma och extrem fetma har ett BMI 
över 40 (WHO, 2017a). För individer med stor muskelmassa kan BMI ge en 
missvisande bild. Då finns det en alternativ metod för att mäta övervikt: 
midje/höftkvot-metoden, som innebär att midjemåttet divideras med omkretsen på 
den bredaste delen av höften. Gränsvärdet för övervikt är över 1.0 för män och över 0.8 
för kvinnor (Ericson & Ericson, 2012; Correa, De Oliveira, Thumé  & Tomasi, 2016). I 
arbetet kommer uttrycket ”övervikt” benämnas och inkludera personer med ett BMI 
över 25.     
    
Övervikt är ofta resultatet av ett obalanserat energiintag. I sällsynta fall kan övervikten 
bero på en ärftlig sjukdom, som innebär att kroppen har svårt att hantera 
energiöverskott (Hu, Hunter, Kraft & Qi, 2008). För att personer med övervikt ska 
känna mättnad eller orka röra på sig, krävs det mer energi än för en person som har ett 
BMI under 25. Mer energi gör att hypotalamus skickar signaler till hunger- och 
mättnadscentrum om att mer föda behöver intas, det finns ingen ”broms”. Ofta brister 
balansen i mättnadscentrum redan i tidig ålder på grund av livsstilsfaktorer. Detta 
resulterar i att kroppen får ett högre intag av energi, än vad kroppen förbränner 
(Ericson & Ericson, 2012). Faktorer som har genererat i att övervikten har ökat är 
samhällets snabba utveckling av till exempel transport, urbanisering och mer 
stillasittande arbete, vilket har lett till mindre vardagsmotion (WHO, 2017a). 

Negativa konsekvenser av övervikt  
Personer med övervikt riskerar att utsätta kroppen för ökade påfrestningar och 
överbelastningar. Detta kan resultera i olika konsekvenser och komplikationer som 
kan förvärra hälsan både fysiskt och psykiskt. Diabetes typ två är en möjlig 
komplikation som uppkommer ofta på grund av bristfälliga vanor vad gäller kost och 
andra levnadsvanor. Risken att utveckla sjukdomen är större hos överviktiga på grund 
av att dessa personer ofta har dåliga matvanor, utövar mindre fysiska aktiviteter samt 
har låg mättnadskänsla (WHO, 2017b). BMI över 25 har också visat samband med 
hypertoni. Risken att utveckla hypertoni är högre hos personer med övervikt än hos 
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personer med ett BMI under 25 (Miljković & Todorović, 2017). Hypertoni kan i sin tur 
innebära en större risk för att utveckla bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar (Bonaventura, Carbone, Dallergi, Frühbeck, Liberale, Montecucco, Po
rtincasa, & Veccihe, 2018; Ericsson & Ericsson, 2012). Personer med övervikt har 
också lättare att utveckla olika former av cancer, till exempel ökar risken för att 
utveckla cancer i gallblåsan eller i njurarna för varje fem enheter av ökad BMI 
(Bhaskaran, Douglas, Forbes, Dos-Santos-Silva, Leon & Smeeth, 2014). 

Att leva med övervikt    
Personer med ett BMI över 25 löper avsevärt större risk att hamna i ett hälsotillstånd 
som är skadligt, sjukligt och i vissa fall dödligt. Det förekommer ett dagligt lidande för 
personer med övervikt med symtom som trötthet, värk och nedsatt rörelseförmåga 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Överviktiga personer har också större risk att drabbas 
av psykisk ohälsa och depression (Vallance, Winkler, Gardiner, Healy, Lynch, & Owen, 
2011). En konsekvens av psykisk ohälsa och depression är att personer kan förlora 
kontakten med samhället genom att isolera sig (Edberg & Wijk, 2009).  
 
Dömande attityder, fördomar och diskrimineringar är vanliga förekomster som 
överviktiga personer ofta får utstå (Lewis, Thomas, Warwick Blood, Castle, Hyde, & 
Komesaroff, 2011). Överviktiga döms ofta på grund av sitt utseende, och där personer 
i deras omgivning saknar respekt eller inte tar hänsyn till deras tankar, känslor och 
färdigheter. Det förekommer även diskriminering från företag som förhindrar 
överviktiga från att befordras (Lewis, Thomas, Warwick Blood, Castle, Hyde, & 
Komesaroff, 2011). Överviktiga upplever också att de blir dåligt bemötta av personal i 
klädbutiker, som påpekar att butiken inte säljer kläder i deras storlek (Lewis, Thomas, 
Warwick Blood, Castle, Hyde, & Komesaroff, 2011).   
 
I vårdsammanhang har överviktiga personer erfarenheter av att fokus enbart har varit 
på deras vikt, istället för den primära sjukdomen personerna sökt hjälp för (Merrill 
& Grassley, 2008). Det har även förekommit att överviktiga personer måste gå ner i 
vikt innan andra undersökningar kommer att utföras (Merrill & Grassley, 2008). 
Överviktiga känner också oro över att stolarna i vänt- och patientrummen kommer 
vara för små och väljer hellre att stå upp eller leta efter stolar utan armstöd (Merrill 
& Grassley, 2008). Ett av de största problemen är att överviktiga personer känner att 
de blir behandlade som ett objekt enbart för deras storlek. Personer med övervikt 
känner att sjuksköterskor inte ser den inre personen och vem de egentligen är, utan 
enbart dömer det yttre (Merrill & Grassley, 2008).  

Samspelet mellan sjuksköterskor och personer  
Sjuksköterskor möter personer dagligen i sitt yrke, oavsett arbete i primärvården eller 
i slutenvården. Automatiskt befinner sig sjuksköterskor i ett överläge gentemot 
personer på grund av sin medicinska kunskap och sin omvårdnads kompetens 
(Socialstyrelsen, 2015). Det är viktigt att maktbalansen inte sätts på spel utan att 
sjuksköterskor uppträder professionellt och ansvarstagande. Dessa möten kan 
stundtals vara svårhanterliga både omvårdnads- och kommunikationsmässigt, samt 
vara en känslosam berg och dalbana både för personer och sjuksköterskor. Målet för 
en lyckad interaktion är att sjuksköterskor bibehåller ett inre lugn, är empatiska och 
ger ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjer för samspelet mellan 
sjuksköterskor och personer ska grunda sig i ett hälsofrämjande arbete där delaktighet, 
jämlikhet och självbestämmande är grundpelaren (WHO, 2016). 
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Förtroendet mellan sjuksköterskor och personer är ingen självklarhet, det är något som 
byggs upp under en längre tid genom till exempel en bra kommunikation. 
Sjuksköterskor som är bra på att kommunicera respekterar sina personer (Markides, 
2011). De förstår att personer de vårdar är en människa som har egna känslor och 
åsikter. Något som utmärker en bra kommunikatör är, aktivt lyssnande, att inte 
avbryta personer samt att försöka förstå och tolka vad individen säger (Ennis, Happell, 
Broadbent & Reid-Searl, 2013). . Detta ska ske utifrån ett perspektiv där sjuksköterskor 
inte ska kritisera eller vara fördomsfulla mot personer. En sjuksköterska som har 
förmågan att se och förstå världen utifrån personers synvinkel är en god 
kommunikatör och lyssnare (Markides, 2011). 
  
I ett möte mellan sjuksköterskor och personer är det viktigt att sjuksköterskor ökar 
personernas delaktighet genom att se personen bakom sjukdomen eller diagnosen 
(Edberg & Wijk, 2009). En ökad empatisk förståelse hos sjuksköterskor möjliggör ett 
bättre samarbete utifrån personernas individuella behov (Edberg & Wijk, 2009). 
Faktorer som engagemang, respekt, tid och givmildhet kan spela en stor roll för att 
sjuksköterskor ska kunna skapa en god relation och tillit i mötet med personerna. En 
lyckad relation mellan personer och sjuksköterskor är när personerna känner sig 
respekterad, trygg och får rätt vård (Socialstyrelsen, 2015).  
Peplaus relationsteori    
Den interpersonliga relationsteorin enligt Peplau (1988), beskriver relationsprocessen 
mellan sjuksköterskor och personer i fyra olika faser, orienteringsfasen, 
identifikationsfasen, utforskningsfasen samt upplösningsfasen. Alla aspekter i mötet 
mellan sjuksköterskor och personer ska tas i beaktande. Faserna överlappar varandra, 
där varje fas inringar uppgifter och roller som krävs av sjuksköterskor i mötet med 
personerna.  
 
I orienteringsfasen ställer personerna frågor för att försöka få en helhetsbild av den 
genomgående situationen. Sjuksköterskor hjälper personerna att bilda en klarhet i 
situationen, där personerna kan få en meningsfull förståelse av det som 
upplevs. Personerna har förväntningar på sjuksköterskor utifrån de 
behov personerna har, tidigare möten och erfarenheter med sjuksköterskor, samt 
uppfattningar om hur sjuksköterskor ska vara. Sjuksköterskor ska i mötet med 
personerna vara fördomsfria och medvetna om personernas förväntningar, samt 
beakta egna reaktioner som känslor och tankar. Vårdmiljön kan uppfattas 
skrämmande och ge upphov till känslan av hjälplöshet hos personerna. Detta då 
personerna inte vet hur de ska förhålla sig i den nya situationen samt uttrycka sina 
känslor. I identifikationsfasen hjälper sjuksköterskor personerna att bearbeta 
hjälplösheten och att identifiera sig, genom att tillge erfarenheter och upplevelser som 
underlättar processen för att öppna upp sig och yttra sina känslor. I utforskningsfasen 
har personerna kommit till ro och känner trygghet med sjuksköterskorna. De behov 
som är av värde för personerna nyttjas samtidigt som nya mål uppkommer, till exempel 
att få återvända hem. I denna fas kan personerna uppleva en rädsla över att lämna sin 
trygga tillvaro med sjuksköterskorna, till en ensam tillvaro utanför vården. 
Sjuksköterskornas uppgift här är att stödja personerna i de nya målen, men också 
försöka förstå orsaken till den rädsla som orsakar obalans hos personerna. I 
upplösningsfasen fokuserar personerna på de nya målen och känner sig stärkt av 
hjälpen som givits då behoven funnits. Upplösningsfasen är en frigörelseprocess där 
sjuksköterskor hjälper personerna att organisera sina handlingar och upplevelser 
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under hela vårdvistelsen, i hopp om att personerna ska bli självständiga (Peplau, 
1988).  
 
Under fyra faser skapas en god relation mellan sjuksköterskor och personer. 
Sjuksköterskor ska fungera som en resursgivande person, som delger precis och 
behövd information, som kan stödja personerna att komma underfund med den nya 
uppstådda situationen. Men även fungera som en kommunicerande länk i relationen 
mellan olika professioner, genom att lyssna på personernas åsikter och känslor som 
ledde till att personerna uppsökte vård. Personerna kan ibland kategorisera och delge 
roller till specifika sjuksköterskor där en bättre samhörighet uppstår mellan 
sjuksköterskor och personerna. Sjuksköterskor kan då tillgå en djupare förståelse och 
hjälpa personerna att tolka sina gamla känslor, och förlika dem med de nya känslorna 
som uppstått i vårdsammanhanget (Peplau, 1988).   

Sjuksköterskors arbete med överviktiga personer  
Det är viktigt att personer med övervikt blir bemötta utan fördomar från 
sjuksköterskor, eftersom överviktiga människor med negativa erfarenheter från 
sjukvården ofta drar sig för att uppsöka vård (Mold & Forbes, 2013). Överviktiga 
personer söker sig ofta till sjukvården för andra diagnoser som drabbat dem och 
besöket blir då en öppning för sjuksköterskor att uppmärksamma personernas 
hälsotillstånd (Mold & Forbes, 2013). Ett nytt försök till att identifiera och förebygga 
olika hälsotillstånd inom primärvården, är ett hälsosamtal (Lingfors, 2017). 
Hälsosamtal är ett frivilligt samtal och en undersökning som erbjuds till 40- , 50-, 60- 
och 70-åringar. Samtalet går ut på att identifiera eventuella risker för hjärt- och 
kärlsjukdomar, samt förbättra och främja personernas hälsa genom att kartlägga och 
få en överblick av hälsotillståndet med stöd av en hälsokurva. I samtalet inkluderas 
provtagning, ärftliga faktorer, kost och motionsvanor, psykosociala faktorer samt 
alkohol och tobaksvanor. Avvikande värden i hälsokurvan diskuteras och tillsammans 
med sjuksköterskan framställs åtgärder som exempelvis viktminskning, för att 
personernas värden ska normaliseras (Lingfors, 2017; Winklbauer-Wagner, 2014).   
 
Det viktigaste i sjuksköterskans roll för att bidra med en säker och bra vård är att 
behandla personer enligt hälso- och sjukvårdslagen det vill säga respektera och vårda 
alla med lika värde och villkor. Enligt lagen ska de personer som behöver vården mest, 
prioriteras först (Svensk författningssamling [SFS] 2017:30). För att den bästa möjliga 
vården ska uppnås, måste sjuksköterskor ta hänsyn till den vårdsökande personens 
åsikter, ställningstagande och handlingar (Svensk författningssamling [SFS] 
2014:821). Sjuksköterskor kan alltså inte vårda personer utan att respektera att alla 
personer bestämmer över sin egen kropp. Relationen mellan sjuksköterskor och 
personer är oerhört viktig och spelar en stor roll, för hur personer upplever sitt 
vårdförlopp. En god relation bidrar till att personer känner sig trygga och säkra, vilket 
är en förutsättning för en god vård (Andersson, Burman & Skär, 2010). 
 
Personer med övervikt är en växande patientgrupp för sjuksköterskor att möta i 
vården. Detta resulterar i en mer komplex och improviserande arbetsmiljö där 
sjuksköterskors egna normer och värderingar sätts på prov. Därför är det viktigt att 
öka kompetensen för att kunna möta personerna i vården med rätt kompetens. 



 5 

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer med 
övervikt. 

Material och metod 
Design 
Metoden som användes var en litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design. 
Kvalitativ forskningsmetod har en utgångspunkt som grundar sig i att beskriva och 
tolka olika upplevelser, situationer, perspektiv och erfarenheter (Segesten, 2012). 
Ansatsen var induktiv, där ett förutsättningslöst synsätt användes (Polit & Beck, 
2017).   

Urval och datainsamling 
Kvalitativa artiklar söktes i databaserna för forskning inom omvårdnad, 
Cinahl, Pubmed, Psycinfo och Medline (Forsberg & Wengström, 2015). Utifrån syftet 
”Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer med övervikt”, användes 
följande sökord: 
Adult*, qualitative, obesity, overweight, obese, high BMI, morbidly obese, nurse*, exp
erience*, perspective, care* och attitudes. AND och OR användes som sökverktyg för 
att ge en större omfattning samt begränsa till syftet. Det andra sökverktyget som 
användes var trunkering (*), som möjliggör en större sökträff med olika 
böjningsformer utav ordets stam (Östlundh, 2017).  
 
Inklusionskriterier för artiklarna var kvalitativ metod, etiskt godkända att genomföras 
från en etisk kommitté samt att deltagarna skulle var över 18 år. Avgränsningarna var 
att artiklarna tidigast skulle vara publicerade 2009 i första sökningen respektive 2004 
i andra sökningen, vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Systematiska 
översiktsartiklar och artiklar där sjuksköterskor hade specialiserande kompetens, till 
exempel barnmorskor exkluderades. För att artiklarna skulle hålla en hög kvalité 
användes Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll för omvårdnad (se bilaga 1). 
Nivån för kvalitetsgranskningen var fyra av fyra möjliga på första delen samt sju av åtta 
på andra delen, då artiklarna ansågs hålla en hög kvalité. 
 
Från sökningen i Psycinfo framkom 66 artiklar varav elva sammanfattningar lästes. 
Utifrån sammanfattningarna lästes fem hela artiklar, två av de fem inkluderades i 
resultatet. I Pubmed framkom 22 artiklar varav en var dubblett och sex 
sammanfattningar lästes. Tre hela artiklar lästes och till resultatet framkom tre 
artiklar. I Medline framkom 66 artiklar varav två var dubbletter från tidigare 
sökningar. Elva sammanfattningar lästes, varav två hela artiklar lästes och dessa 
inkluderades sedan i resultatet. Från första sökningen i Cinahl framkom det  tio 
artiklar varav en var dubblett samt tre sammanfattningar lästes. En hel artikel lästes 
som sedan inkluderades i resultatet. En andra sökning i Cinahl gjordes med utökad 
årtals vidd, där 36 artiklar framkom från sökningen. Två dubbletter framkom från 
tidigare sökningar samt sex sammanfattningar lästes och två hela artiklar lästes. Till 
resultatet inkluderades två stycken artiklar och totalt framkom tio artiklar till 
resultatet (se bilaga 2). Totalt framkom 200 artiklar från alla databaser vilket 
resulterade i att 190 stycken artiklar exkluderades för att titlarna eller 
sammanfattningarna inte svarade mot syftet. 
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Dataanalys 
Artiklarna som uppfyllde kraven utifrån kvalitetsgranskningen analyserades enligt 
Fribergs (2012a) femstegsmodell. Första steget i femstegsmodellen var att noggrant 
granska, läsa igenom och förstå artiklarnas innebörd och sammanhang med fokus på 
resultatdelen. Det andra steget i modellen var att analysera de utvalda artiklarnas 
teman under resultatet. De utvalda artiklarna bearbetades vid olika tillfällen med 
pauser mellan varje granskning. Bearbetningen skedde först enskilt och 
sammanställdes sedan tillsammans för att fastslå samma idéer och tankar kring 
artiklarna. I det tredje steget sammanställdes resultatet genom att identifiera relevanta 
meningsbärande enheter så som citat och kortare stycken. Detta utfördes genom att 
föra över enheterna till nya tabeller som sedan översattes till svenska för att få en 
helhetsbild av betydelse. Diskussioner fördes över vilka meningsbärande enheter som 
ansågs vara mest betydelsefulla utifrån det valda syftet och irrelevant fakta slopades. 
Det fjärde steget i modellen var att hitta teman såsom likheter, olikheter samt 
gemensamma egenskaper från artiklarna. För att hitta teman, sammanställdes den 
mest relevanta informationen utifrån tabellerna. Enheter som stämde överens med 
varandra placerades under samma subtema utifrån de sammanställda fynden. Därefter 
kategoriserades subteman upp till huvudteman. I det femte och sista steget 
presenterades och beskrevs resultatet tydligt av analysen (Friberg, 2012a). En kort 
sammanfattning av artiklarna redovisas i en artikelmatris (se bilaga 3) För att helheten 
av arbetet skulle bli komplett, läsbart och kommunicerbart lästes arbetet av en 
utomstående. 

Etiska överväganden 
Etiskt godkännande behövs inte vid en litteraturöversikt men bör tas i beaktande för 
att deltagare inte ska fara illa vid (Forsberg & Wengström, 2015). Något som togs i 
beaktande utifrån de valda artiklarna var att personer som deltog i forskning 
behandlades rättvist och likvärdigt utifrån de fyra etiska grundläggande krav som finns 
på forskningen (Vetenskapsrådet, 1990). Egna kriterier som fanns på arbetet var att 
artiklarna uppfyllde Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget av 
avdelningen för omvårdnad (se bilaga 1) för att uppfylla de etiska riktlinjerna. Nio av 
tio studier som användes inkluderade godkännande av en etisk kommitté. Den artikeln 
som inte hade etisk godkännande stärktes upp av att personerna var anonyma, ingen 
kunde fara illa vid eller inkluderade någon form av diskriminering och därför ansågs 
vara pålitlig till resultatet. Förförståelsen ansågs vara relativt hög, då författarna 
tidigare har arbetat med överviktiga personer. Fördomar och egna åsikter togs i 
beaktande för att minimera chansen till feltolkningar i resultatet.  

Resultat 
Två huvudteman och sex subteman skapades utifrån analysen av tio kvalitativa 
artiklar. Dessa teman beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer med 
övervikt. Första huvudtemat påverkar vårdrelationen innehöll tre subteman negativa 
attityder, brist på förtroende och förekomst av dubbelmoral. I det andra huvudtemat, 
påverkar arbetsmiljön framkom tre subteman, kunskapsbrist, tidskrävande samt 
ökad arbetsbelastning. 
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Figur 1. Resultatets huvudteman och subteman 

Påverkar vårdrelationen  
Ämnet övervikt väckte känslor, attityder och fördomar bland sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor fann det svårt att diskutera och skapa ett ömsesidigt förtroende i 
relationen mellan sjuksköterskor och överviktiga personer i det tabubelagda ämnet.  

Negativa attityder  
Negativa attityder och fördomar förekom hos sjuksköterskor i mötet med överviktiga 
personer (Hales, De Vries & Coombs, 2016; Brown & Thompson, 2007). 
Sjuksköterskor hade fördomar mot personer med övervikt som handlade om att 
personerna ansågs vara lata, ovilliga till samarbete och ansvarslösa gällande sitt 
välbefinnande (Shea & Gagnon, 2015; Bornhoeft, 2018). Överviktiga personer 
symboliserades utifrån sjuksköterskors perspektiv som problematiska utifrån sina 
kroppsstorlekar, vilket bidrog till att sjuksköterskor objektifierade överviktiga 
personer. Medlidandet från sjuksköterskor var lågt för de ansåg att överviktiga 
personer enbart hade sig själva att skylla, samt upplevdes nonchalanta och fräcka då 
sjuksköterskorna ställde krav (Robstad, Söderhamn & Fegran, 2018; Lumley, Homer, 
Palfreyman, Shackley & Tod, 2015; Drake, Dutton, Engelke, Mcauliffe & Rose, 2005). 
Sjuksköterskornas negativa attityder avtog när överviktiga personer visade motivation 
och vilja till att göra sin situation till det bättre (Drake et al., 2005). 

Brist på förtroende  
Sjuksköterskorna erfor kluvenhet och bristfälligt förtroende i mötet med överviktiga 
personer. Detta baserades bland annat på när sjuksköterskorna arbetade med olika 
omvårdnadsåtgärder för personernas viktproblematik. Sjuksköterskorna ansåg att 
överviktiga personer motbevisade sina handlingar genom att personerna inte 
minskade i vikt, inte förändrade sina matvanor samt ljög för sjuksköterskorna om sina 
levnadsvanor (Brown & Thompson 2007). 
 
Sjuksköterskor med ett BMI över 25 fann svårigheter i att skapa förtroende till 
överviktiga personer. Sjuksköterskornas egen kroppsstorlek ansågs spegla en 
okunskap inom övervikt, eftersom sjuksköterskorna själva också var överviktiga och 
detta ledde till ett minskat förtroende bland överviktiga personer (Blackburn, Stathi, 
Keogh & Eccleston, 2015; Bornhoeft, 2018; Brown et al., 2007). Sjuksköterskor med 
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ett BMI under 25 ansåg också att det fanns svårigheter att skapa förtroende till 
överviktiga personer, då insikten hos sjuksköterskorna själva saknade erfarenheten av 
att vara överviktiga (Brown et al., 2007; Shea & Gagnon, 2015).   

Förekomst av dubbelmoral 
Dubbelmoral förekom när sjuksköterskorna försökte vara konsekventa i sitt vårdande. 
Sjuksköterskor normaliserade överviktiga personers storlek och bortsåg från deras 
överviktsproblematik på grund av svårigheter i att diskutera det tabubelagda ämnet 
(Hales, De Vries & Coombs, 2016). Problem uppstod när överviktiga personer inte fick 
höra sanningen från sjuksköterskorna angående sin överviktproblematik. 
Sjuksköterskorna valde att inte diskutera överviktsproblematiken för att inte skada 
patientrelationen (Philips, Wood & Kinnersley, 2014; Hales, Coombs & De Vries, 2018; 
Brown & Thompson, 2007). Samtidigt var sjuksköterskorna också oroliga över att när 
de bortsåg från överviktproblematiken, kunde överviktiga personers osunda vanor 
påverka andra i deras omgivning, främst deras barn (Bornhoeft, 2018). 

Påverkar arbetsmiljön  
Arbetsmiljön var en utmaning för sjuksköterskor som slets mellan oron över sin egen 
hälsa gentemot att kunna ge en god och säker vård till personer med övervikt. 
Kompetensen bland sjuksköterskorna och resurserna inom hälso- och sjukvården av 
att möta överviktiga personer ansågs enligt sjuksköterskorna var bristfälliga. 

Kunskapsbrist  
Sjuksköterskor fann en markant ökning utav överviktiga personer i vården. Den 
exceptionella ökningen av överviktiga personer växte snabbare än sjuksköterskors 
lärande och kunskap om övervikt. Detta resulterade i kunskapsbrist hos sjuksköterskor 
mellan evidensbaserad omvårdnad samt tillgång på hjälpmedel som vågar och sängar 
(Bornhoeft, 2018). Sjuksköterskor utmanades inför svårigheter som de tidigare inte 
upplevt och var i behov av att improvisera nya metoder, till exempel omläggningar och 
vägning av personerna (Lumley, Palfreyman, Shackley & Tod, 2015). 
 
Något som befarades och ansågs vara bristfälligt enligt sjuksköterskor var det 
kommunikativa mötet där en osäkerhet uppstod kring att diskutera övervikt med 
överviktiga personer (Bornhoeft, 2018; Hales, De Vries & Coombs, 2016). 
Sjuksköterskorna var rädda för att uttrycka sig olämpligt och förolämpa personer med 
övervikt.  Detta resulterade i att sjuksköterskorna behövde tänka till innan de uttryckte 
sig i mötet med överviktiga personer (Hales et al., 2016). Sjuksköterskornas rädsla över 
att uttrycka sig om överviktiga personers hälsotillstånd, resulterade i att 
problematiken inte togs upp. Sjuksköterskorna valde också att kringgå ämnet för att 
slippa konfrontera problemet (Hales, Coombs, & De Vries, 2018). Sjuksköterskor fann 
det lättare att kommunicera med överviktiga personer som var öppensinnade och 
erkände sin överviktsproblematik (Shea & Gagnon, 2015; Brown & Thompson, 2007).   

Tidskrävande  
Arbetet med överviktiga personer ansågs enligt sjuksköterskorna vara tidskrävande 
(Drake, Dutton, Engelke, Mcauliffe & Rose, 2005; Shea & Gagnon, 2015; Lumley, 
Palfreyman, Shackley & Tod, 2015). I slutenvården handskades sjuksköterskorna med 
tidskrävande omvårdnadsarbete som hygien och lägesförändringar av överviktiga 
personer samt röntgenundersökningar. Sjuksköterskorna ansåg att 
omvårdnadsarbetet var mer tidskrävande enbart för att personerna var överviktiga 
(Shea et al., 2015; Robstad, Söderhamn & Fegran, 2017: Lumley et al., 2015; Hales, De 
Vries & Coombs, 2016; Hales, Coombs & De Vries, 2018). Inom primärvården ansåg 
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sjuksköterskorna att personer med övervikt inte sökte hjälp på grund av deras vikt eller 
ohälsosamma livsstil. Sjuksköterskor erfor att personer med övervikt uppsökte 
sjukvård för andra sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, detta blev då en chans 
för sjuksköterskor att fånga upp samt diskutera personers överviktsproblematik. 
Resultatet blev att sjuksköterskorna tog sig tid som de egentligen inte hade eller var 
avsatt för diskussion och mötet blev en mer tidspressad situation (Blackburn, Stathi, 
Keogh & Eccleston, 2015). Sjuksköterskorna fann att planering, bedömningar, 
undersökningar samt omvårdnaden av överviktiga personer krävde längre tid, vilket 
ledde till att överviktiga personer hade en längre vistelse på sjukhuset gentemot 
personer med ett BMI under 25 (Lumley et al,. 2015).  

Ökad arbetsbelastning 
Sjuksköterskor fann personer med övervikt som överhängande risker och hot för att 
skada sig (Drake, Dutton, Engelke, Mcauliffe & Rose, 2005; Robstad, Söderhamn & 
Fegran, 2017). Sjuksköterskor prioriterade sin egen hälsa i första hand då rädsla för att 
slita ut sig i arbetet var stort, vilket resulterade i att sjuksköterskorna fann avsky och 
förakt mot överviktiga personer. Sjuksköterskor med stark personlighet arbetade 
mindre med överviktiga och en del undvek arbetet med överviktiga personer helt, då 
arbetet var mer ansträngande (Shea & Gagnon 2015). Sjuksköterskor fann att vården 
inte var utrustad eller uppdaterad med resurser för överviktiga personer, vilket ledde 
till mer slitsamma arbetsförhållanden för sjuksköterskor. Utrustningen och 
vårdmiljön var inte tillräckligt anpassad gentemot överviktiga personers vikt och 
storlek, problem uppstod främst vid mobilisering och förflyttningar enligt 
sjuksköterskorna (Lumley, Palfreyman, Shackley & Tod, 2015; Shea et al., 2015; Drake 
et al., 2005).  
   
Sjuksköterskor fann en ökad psykisk arbetsbelastning i mötet med överviktiga 
personer. Ansträngningen av att sjuksköterskorna tänkte på sitt kroppsspråk och 
förhållningsätt gentemot överviktiga personer var mer påtagligt än mot personer som 
hade ett BMI under 25 (Lumley et al., 2015; Robstad et al., 2017). 

Diskussion 
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta personer 
med övervikt. Den kvalitativa metoden fokuserar på att skapa en närhet till personen, 
där deltagaren får möjlighet att reflektera egna tankar, känslor och uppfattningar om 
frågeställningarna (Henricson, 2017). Beskrivningen av den kvalitativa metoden 
ansågs rätt gentemot arbetets syfte, i vilket en kvalitativ metod användes som design. 
En litteraturöversikt valdes för att få en överblick av kunskapsområdet kring det 
utvalda forskningsområdet. Vid en litteraturöversikt sker ett urval av artiklar, vilket 
kan öka risken för att urvalet blir selektivt och stödjer ens egen ståndpunkt (Friberg, 
2012b). För att minimera risken att urvalet skulle bli selektivt, gick alla artiklar igenom 
urvalsprocessen som innehöll avgränsningar, sökord, inklusionskriterier samt 
hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll. Samtliga artiklar som ingår i 
resultatet är vetenskapligt granskade, vilket också styrker trovärdigheten i arbetet 
(Henricson, 2017).  
   
 
En induktiv ansats användes. Området studerades förutsättningslöst, utan att på 
förhand veta hur antaganden förelåg. Detta för att öka trovärdigheten och för att få en 
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mer öppen analys av arbetet. (Henricson, 2017). Dock har frågan ställts ifall det är 
möjligt att studera något utan förutsättningar, då det krävs kunskap inom det 
studerande området, som i sin tur är förutsättningar för att studera något. Författarna 
har med sig erfarenheter och upplevelser in i arbetet, främst genom det civila arbetet 
men också en förförståelse från det privata. Detta var något som beaktades och 
samtalades om för att minska påverkan på dataanalysen, vilket stärker arbetets 
pålitlighet samt bekräftelsebarhet (Henricson, 2017).   
 
Databaserna som användes under artikelsökningen 
var Cinahl, Pubmed, Psycinfo och Medline. Databaserna är inriktade för forskning 
inom omvårdnad och genom att söka artiklar i olika databaser ökar trovärdigheten 
samt anses vara en styrka i arbetet (Henricson, 2017). För att få ett bredare utslag inom 
området användes sökverktyg som trunkering, avgränsningar, inklusionskriterier 
samt AND och OR för att specificera sökningen mot det valda syftet (Östlundh, 2017). 
Sökorden togs fram efter provsökningar och diskussioner i vad som generade mest 
antal passande artiklar. Efter första urvalet av artiklar genererades nya sökord till en 
andra sökning. I andra sökningen utökades publicerings åren på artikelsökningen, 
vilket kan anses vara en svaghet i datainsamlingen då äldre forskning inte längre är 
aktuell och ny forskning är mer relevant (Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökningen 
frambringade sex dubbletter vilket stärker söksträngens tillförlitlighet (Kristensson, 
2014).  Inga artiklar är från Sverige utan är hämtade från USA, Canada, Storbritannien, 
Nya-Zeeland och Norge, vilket gör det svårt att visa överförbarheten till Sverige. Hur 
de olika ländernas sjukvårdssystem fungerar är något som saknas kännedom om. Även 
fast de inkluderade artiklarna representerar industriländer vill inte författarna 
generalisera överförbarheten mellan länderna. Dock förstärks trovärdigheten då 
studierna kommer från olika länder och kontinenter (Henricson, 2017).   
 
Analysarbetet utfördes upprepande gånger enskilt och med pauser emellan, därefter 
gemensamt för att nå en enighet om vilka artiklar som skulle användas till resultatet 
vilket anses styrka arbetet. Då det är två som analyserat artiklarna, har en dialog förts 
kontinuerligt mellan varandra kring analyseringsarbetet och tolkningen av de olika 
artiklarna, vilket stärker tillförlitligheten. Arbetet har granskats i omgångar av 
handledare och handledningsgrupp vilket stärker trovärdigheten på arbetet 
(Henricson, 2017). Utmaningarna låg i att hitta teman som passade mot det valda 
syftet. Detta då syftet fick ändras flertalet gånger under arbetets gång.  
  
De granskande artiklarna var skrivna på engelska och författarnas modersmål är 
svenska, samt att det var första gången författarna utförde en uppsats på kandidatnivå, 
kan detta anses vara en svaghet. För att stärka upp granskningen diskuterades 
meningar och ord som var svåra att tolka och förstå i artiklarna mellan varandra. Detta 
för att försöka minimera risken att ord och meningar feltolkades och fick en annan 
innebörd. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenhet av att möta överviktiga personer 
resulterade i att sjuksköterskors fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkades. 
Sjuksköterskor erfor en rädsla över att behöva åsidosätta arbetsuppgifter för att 
påfrestning på sin egen kropp var för stor. Resultatet framkallade även att 
sjuksköterskor fann svårigheter i att skapa förtroende till personer med övervikt.  
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Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenhet i mötet med överviktiga personer 
speglade en kunskapsbrist i samband med vårdandet, som påverkades av bristfälliga 
resurser. Andra studier stöder att sjuksköterskor ansågs hamna i utmanande 
vårdsituationer på grund av personernas vikt (Sikorski, Luppa, Glaesmer, Brähler, 
König & Riedel-Heller, 2013; Cowley & Leggett, 2011). En utlösande faktor är att 
övervikten har tredubblats bland den vuxna befolkningen på kort tid, vilket resulterar 
i att sjuksköterskor möter överviktiga personer allt oftare och i större utsträckning. 
Enligt Peplaus (1988) orienteringsfas förväntar sig personerna att sjuksköterskor ska 
besitta kunskap och kompetens, för att kunna ge en helhetsbild av personernas 
vårdande utifrån deras situation. Sjuksköterskornas kunskaper om att kommunicera 
samt bemöta överviktiga personer är något som är bristfälligt hos sjuksköterskor när 
de möter personer med övervikt. Sjuksköterskor ska vårda alla personer med likavärde 
och villkor oavsett kroppsstorlek (SFS 2017:30). Detta gör det svårt i rollen som 
sjuksköterska att fullfölja, eftersom kunskapen om överviktiga personer är begränsad 
och svåra utmanande situationer uppstår i mötet med överviktiga personer. En 
relaterad orsak till kunskapsbristen kan vara att det inte talas aktivt om personer med 
övervikt som en enskild patientgrupp i författarnas sjuksköterskeutbildning på 
Jönköpings University. Överviktiga personers vikt försummas och utgångspunkten i 
lärandet av mötet med personer, är personer med ett BMI under 25. Sjuksköterskor lär 
sig inte att hantera de olika arbetsförhållanden som uppstår i mötet med överviktiga 
personer.  
 
I resultatet påvisades en ökad arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt hos 
sjuksköterskorna i mötet med överviktiga personer. En faktor som påverkar den 
fysiska arbetsbelastningen negativt, är att den fysiska konditionen har försämrats 
kraftigt under de senaste åren (Ekblom-Bak, Ekblom, Andersson, Wallin, Söderling, 
Hemmingsson & Ekblom, 2018). Detta resulterar i att personer upplever sitt arbete 
mer fysiskkrävande för att deras egen grundkondition har blivit sämre och håller inte 
samma standard (Ekblom-Bak, Ekblom, Andersson, Wallin, Söderling, Hemmingsson 
& Ekblom, 2018). Ytterligare forskning stöder den fysiska påfrestningen som resulterar 
i slitsamma arbetsförhållanden samt att sjuksköterskor tar avstånd och försöker 
undvika personer med övervikt enbart på grund av deras vikt (Poon & Tarrant, 2009). 
Enligt lag har varje person rätt att bestämma över sin egen kropp, vikt och sina egna 
val (SFS 2014:821). Sjuksköterskor måste acceptera och respektera varje persons 
individuella beslut, även om det inte överensstämmer med deras egna tankar, normer 
eller val i livet. Enligt Peplaus (1988) bygger en bra relation mellan sjuksköterskor och 
personer på att sjuksköterskor möter personerna fördomsfria samt åsidosätter sina 
egna tankar och känslor. Peplaus relationsteori stärker vikten av att som sjuksköterska 
se personen bakom kroppen och inte enbart siffran på vågen. 
 
Sjuksköterskors negativa attityder och fördomar var något som framkom i resultatet. 
Faktorer som kan påverka sjuksköterskors negativa attityd och fördomar är kostnaden 
som överviktiga personer belastar samhället med (Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering [SBU], u.å). En annan faktor som stärker fördomar mot övervikt är 
förhållningssättet till kroppsvikten. Förr ansågs det att personer med övervik var 
välmående och erhöll en rikedom medan fokus nu är synen på alla hälsorisker som 
befaras med övervikten (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Att sjuksköterskorna har en 
negativ attityd gentemot personer med övervikt har stärkts och hittats i ytterligare 
forskning (Budd, Mariotti, Graff & Falkenstein, 2011; Sikorski et al., 2013). En av 
studierna belyser att legitimerade sjuksköterskor har fördomar om att är nonchalanta, 
icke samarbetsvilliga och oattraktiva (Poon & Tarrant, 2009). I delar av Asien 
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motbevisas fördomar om att sjuksköterskor har en negativ attityd gentemot personer 
med övervikt. I studien av Wang, Ding, Song, Zhu & Wang (2016) har sjuksköterskor 
en neutral eller en positiv attityd mot överviktiga personer. Detta kan bero på att 
befolkningen har en starkare sammanhållning och kulturell aspekt, att familjen är mer 
delaktig i vården med sina nära och kära än resterande del av världen, vilket ledder till 
en större acceptans av övervikt (Schoeb, 2016). Övervikten har inte heller ökat lika 
markant i Asien som i resterande delar av världen (WHO, 2018). Vilket kan resultera i 
att överviktiga personer inte är ett lika stort problem i Asien som i resterande delen av 
världen och därmed resulterar det i att sjuksköterskorna har en positivare attityd. 
Peplau (1988) beskriver att personer kategoriserar och delger roller till sjuksköterskor 
utifrån deras handlingar. En bättre samhörighet och en djupare förståelse uppstår när 
sjuksköterskor hjälper personerna med att bearbeta och tolka sin situation. Detta kan 
jämföras med att sjuksköterskor i Asien är bättre på att skapa en relation med sina 
personer på grund av deras inställning till överviktiga personer samt att de inte är lika 
fördomsfulla utan vänder situationer till något positivt. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskor fann svårigheter i att skapa förtroende till 
överviktiga personer. Detta kan baseras på att överviktiga personer oftast redan innan 
besöket har en vision av hur mötet med sjuksköterskor och vården ska se ut baserat på 
tidigare erfarenheter. Personer med övervikt drar sig från att uppsöka sjukvård då de 
tidigare har blivit bemötta med fördomar om deras kroppsstorlekar (Mold & Forbes, 
2013). Sjuksköterskor anser att skapandet av ett förtroendet till överviktiga personer 
är tvivelaktigt oberoende om sjuksköterskor har ett BMI under eller över 25. Antingen 
är förtroendet bristfälligt på grund av att sjuksköterskor och personerna är i samma 
situation eller att sjuksköterskor inte anses vara trovärdiga eftersom de inte kan 
relatera till personernas situation (Aranda & McGreevy, 2014). Förtroende är något 
som byggs upp under en längre period och är därför svårt att skapa en trygg- och 
förtroendehetskänsla redan vid första mötet med personer (Edberg & Wijk, 2009). Det 
finns också personer som redan innan eller under sitt besök googlar information om 
sina symtom eller sjukdomar och tro sig veta sina diagnoser (Cocco, Zordan, Taylor, 
Weiland, Dilley, Kant, Dombagolla, Hendarto, Lai, & Hutton, 2018). Detta resulterar i 
att sjuksköterskor inte får en ärlig chans att bevisa sin kompetens, då personer redan 
tro sig veta sin diagnos.  
 
Enligt Peplau (1988) bygger en bra relation mellan personer och sjuksköterskor på att 
utifrån sjuksköterskors egna erfarenheter skapa tillit och förtroende till personer utan 
att blanda in sina egna känslor eller fördomar. Resultatet visade på en bristfällig 
relation mellan sjuksköterskor och personer med övervikt. Sjuksköterskors fördomar, 
negativ attityd sammanvävande med deras beteende leder till tillitsproblem. 
Sjuksköterskors egna känslor och fördomar gentemot personers viktproblematik 
svävar ut för mycket i utmanande situationer och leder till att sjuksköterskor inte ger 
personerna en ärlig chans utan låter känslorna komma emellan. Sjuksköterskor måste 
arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt och åtskilja sina känslor för att inte 
åkomma bristfälligheter med överviktiga personer. Sjuksköterskor är dessutom 
skyldiga att vårda utifrån hälso- och sjukvårdslagen där alla personer har rätt till 
samma vård och vårdas på likavärde som inte är baserat på sjuksköterskors egna 
tankar, åsikter och känslor (SFS 2017:30). 
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Slutsatser 
Slutsatsen visar att det existerar negativa attityder, tankegångar samt stigmatiseringar 
av personer med övervikt hos sjuksköterskor. Något som var belysande var 
svårigheterna att lyfta upp ämnet kring övervikt till personer. Detta då en rädsla fanns 
att äventyra en blivande eller redan etablerad patientrelation. Överviktiga personer 
ansågs vara betydligt mer tidskrävande än icke överviktiga, vilket skapade en stress hos 
sjuksköterskor då den avsatta tiden inte var tillräcklig. Bristen på utrustning för 
överviktiga gjorde att sjuksköterskor fick improvisera sig fram när det kom till 
undersökningar och behandlingar, något som blev ett risktagande för 
sjuksköterskornas egen fysiska hälsa samt mot överviktiga personer. 

Kliniska implikationer 
Litteraturöversikten belyser sjuksköterskors erfarenhet av att möta personer med 
övervikt. Arbetet ger en inblick och ökad förståelse gällande skillnader av att möta 
personer med ett BMI över 25 jämfört med personer som har ett BMI under 25. Dock 
är det bra att kunskapsbristerna lyfts fram för att i framtiden kunna utbilda 
sjuksköterskor i ett bredare perspektiv så att sjuksköterskor kan hantera överviktiga 
personer bättre och skapa en bra och säker vård. Fortsatt forskning skulle kunna 
generera utifrån överviktiga personers perspektiv, för att skapa en förståelse av deras 
perspektiv av hälso- och sjukvården. Vidare forskning skulle också kunna genomföras 
genom att följa utveckling av hur vården ska förebygga och förbättra arbetssituationen 
för sjuksköterskor. Förslag till att minska slitsamma arbetsförhållande är att utrusta 
vårdavdelningarna mer med anpassade redskap för överviktiga personer samt utbilda 
specialiserad sjuksköterskor inom övervikt. Författarna tror också att schemalagd 
träning under arbetstid, till exempel som ambulanssjuksköterskor gör, skulle bidra till 
en bättre och mer motiverande grundkondition som hjälper sjuksköterskorna att orka 
mer under ett arbetspass. 
 
 
 



 14 

Referenser 
*= artiklar som användes i resultatet    
 
Andersson, L., Burman, M., & Skär, L. 
(2010). Experiences of caretime during hospitalization in 
a medical ward: older patients’ perspective. Scandinavian 
Journal of caring sciences, Vol25(4), 646-652. https://doi.org/10.1111/j.1471-
6712.2011.00874.x 
 
Aranda, K., & McGreevy, D. (2014). Embodied empathy-in-action: overweight nurses’ 
experiences of their interactions with overweight patients. Nursing Inquiry, 21, 30-
38. https://doi.org/10.1111/nin.12015 
 
Bhaskaran, K., Douglas, I., Forbes, H., Dos-Santos-Silva, I., Leon, D., & Smeeth, L. 
(2014). Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-
based cohort study of 5·24 million UK adults. The Lancet, 384(9945), 755-
765. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60892-8 
  
*Blackburn, M., Stathi, A., Keogh, E., & Eccleston, C. 
(2015). Raising the topic of weight in 
general practice: Perspectives of GPs and primary care nurses. BMJ Open, 5(8), 
E008546. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008546 
   
Bonaventura, A., Carbone, F., Dallergi, F., Frühbeck, G., Liberale, L., Montecucco, 
F., Portincasa, P., & Veccihe, A. 
(2018). Obesity phenotypes and their paradoxical association with cardiovascular dis
eases. European Journal of Internal Medicine, 48, 6-17. 
https://doi.org/10.1016/j.ejim.2017.10.020 
 
*Bornhoeft, K. (2018). Perceptions, Attitudes, 
and Behaviors of Primary Care Providers Toward Obesity Management: 
A Qualitative Study. Journal of Community Health Nursing,35(3), 85-101. 
https://doi.org/10.1080/07370016.2018.1475792  
 
*Brown, I., & Thompson, J. 
(2007). Primary care nurses’ attitudes, beliefs and own body size in relation 
to obesity management. Journal of Advanced Nursing, 60(5), 535-543.   
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04450.x 
 
Budd, M. G., Mariotti, M. Graff., D & Falkenstein, K. (2011). Health care 
professionals' attitudes about obesity: An integrative review. Applied Nursing 
Research, 24 (3), 127–137. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2009.05.001 
 
Cocco, A. M., Zordan, R. , Taylor, D. M., Weiland, T. J., Dilley, S. J., Kant, J. , 
Dombagolla, M. , Hendarto, A. , Lai, F. and Hutton, J. (2018), Dr Google in the ED: 
searching for online health information by adult emergency department patients. 
Medical Journal of Australia, 209, 342-347. https://doi.org/10.5694/mja17.00889 
   
Correa, M. M., De Oliveira, E. R. A., Thuḿe, E., & Tomasi, E. 
(2016). Performance of the waist-to-



 15 

height ratio in identifying obesity and predicting non-communicable diseases in 
the elderly population: 
A systematic literature review. Archives of gerontology and geriatrics, 65, 174-
182. https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.03.021   
 
Cowley, S. P., & Leggett, S. (2011). Manual handling risks associated with the care, 
treatment and transportation of bariatric (severely obese) clients in Australia. Work: 
Journal Of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 39(4), 477–483. doi: 
10.3233/WOR-2011-1197 
 
*Drake, D., Dutton, K., Engelke, M., Mcauliffe, M., & Rose, M. (2005). 
Challenges that nurses face in caring for morbidly obese patients in 
the acute care setting. Surgery For Obesity And Related Diseases, 1(5), 462-
466.  https://doi.org/10.1016/j.soard.2005.06.003 
 
Edberg, A., & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. (1. 
uppl.) Lund, Sverige: Studentlitteratur.    
  
Ekblom-Bak, E., Ekblom, Ö., Andersson, G., Wallin, P., Söderling, J., Hemmingsson, 
E., & Ekblom, B. (2018). Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working 
force between 1995 and 2017. Scandinavian Journal Of Medicine & Science In 
Sports, 29, 232– 239. https://doi.org/10.1111/sms.13328 

Ennis, G., Happell, B., Broadbent, M., & Reid-Searl, K. (2013). The Importance of 
Communication for Clinical Leaders in Mental Health Nursing: The Perspective of 
Nurses Working in Mental Health. Issues in Mental Health Nursing, 34 (11), 814-
819. https://doi.org/10.3109/01612840.2013.829539 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund, Sverige: 
Studentlitteratur AB 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm, Sverige: 
Natur & Kultur 
 
Folkhälsomyndigheten. (2017). Folkhälsorapportering och statistik – övervikt och 
fetma. Hämtad 6 februari, 2018, 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/    
      
Folkhälsomyndigheten. (2016). Syfte och bakgrund till frågorna i nationella 
folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Hämtad 7 februari 2018, 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-
uppfoljning/enkater-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/syfte-bakgrund-
fragorna-hlv.pdf  
       
Friberg, F. (red.) (2012a). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (2., [rev.] uppl.) Lund, Sverige: Studentlitteratur.  
  



 16 

Friberg, F. (2012b). Att göra litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.). Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Rev. Uppl., s. 133-143) Lund, 
Sverige: Studentlitteratur.     
 
Fruh, S. M. (2017). Obesity: Risk factors, complications, 
and strategies for sustainable long-
term weight management. Journal of the American Association of Nurse Practitione
rs, 29, S3-S14. doi:10.1002/2327-6924.12510  
 
Gregg, E. W., & Shaw, J. E. (2017). Global 
Health effects of overweight and obesity. The new England Journal Of Medicine, 
377, 80-81. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMe1706095   
   
*Hales, C., De Vries, K., & Coombs, M. 
(2016). Managing social awkwardness when caring for morbidly obese patients in 
intensive care: A focused ethnography. International 
Journal of Nursing Studies, 58, 82–
89. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.03.016  
 
*Hales, C., Coombs, M., & De Vries, K. (2018). 
The challenges in caring for morbidly obese patients in Intensive Care: 
A focused ethnographic study. Australian Critical Care, 31(1), 37–
41. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2017.02.070  
 
Hu, F. B., Hunter, D. J., Kraft, P., & Qi, L. (2008). The 
common obesity variant near MC4R gene 
is associated with higher intakes of total energy and dietary fat, weight change and di
abetes risk in women. Human Molecular Genetics, 2008, 17(22), 3502–
3508. https://doi.org/10.1093/hmg/ddn242   
 
Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom 
omvårdnad (upplaga 2). Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.  
 
Kristensson, J. (2014). Handbok I uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm, Sverige: Natur & kultur 
 
Lewis, S., Thomas, S. L., Warwick Blood, R., Castle, D. J., Hyde, J., & Komesaroff, P. 
A. (2011). How do obese individuals perceive and respond to the different types of 
obesity stigma that they encounter in their daily lives? A qualitative study. Social 
science & medicine, 73(9), 1349-
1356. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.08.021 
 
Lingfors, H. (2017). Riktade hälsosamtal med stöd av hälsokurvan. Hämtad 23 April 
2019, från https://www.sls.se/globalassets/sls/halsa--sjukvard/levnadsvanor--
prevention/riktade-halsosamtal-jonkoping---lakaresallskapet-13-november-
2017.pdf?fbclid=IwAR2nxhLukHf0JfWbhmCx_Ulz9vuMF1LAMGBoQVGqjZz30ro7
Hgaq57p-BuY  
 
*Lumley, E., Homer, C. V., Palfreyman, S., Shackley, P., & Tod, A. M. (2015). 
A qualitative study to explore the attitude of clinical staff to 



 17 

the challenges of caring for obese patients. Journal of Clinical Nursing, 24, 3594-
3604. https://doi.org/10.1111/jocn.13016 
 
Markides, M. (2011). The importance of good communication between patient 
and health professionals. Journal of pediatric hematology/oncology, 33(2), 123-
125. doi:10.1097/MPH.0b013e318230e1e5  
 
Merrill, E., & Grassley, J. 
(2008). Women’s stories of their experiences as overweight patients. Journal of Adva
nced Nursing, 64(2), 139–146. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04794.x 
 
Miljković, D. M., & Todorović, S. Z. (2017). Frequency of hypertension and the 
correlation between body mass index and level of hypertension among patients in 
different categories of obesity. Opšta Medicina, 23(3), 43-52. 
doi: 10.5937/opmed1703043M   
 
Mold, F., & Forbes, A. (2013). Patients' 
and professionals' experiences and perspectives of obesity in health-care settings: 
a synthesis of current research. Health expectations, 16(2), 119–
142. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2011.00699.x 
 
Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 
omvårdnad (s. 421-438). Lund, Sverige: Studentlitteratur. 
 
Peplau, H. E. (1988). Interpersonal relations in nursing: a conceptual frame of 
reference for psychodynamic nursing. (2. ed.) Basingstoke: Macmillan Education.  
 
*Phillips, K., Wood, F., & Kinnersley, P. (2014). Tackling obesity: 
the challenge of obesity management 
for practice nurses in primary care. Family Practice, 31(1), 51–59. 
https://doi.org/10.1093/fampra/cmt054 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing 
evidence for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia, USA: Wolters Kluwer    
 
Poon, M., & Tarrant, M. 
(2009). Obesity: attitudes of undergraduate student nurses and registered nurses. Jo
urnal of Clinical Nursing, 18, 2355-2365. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2702.2008.02709.x 
  
*Robstad, N., Söderhamn, U., & Fegran, L. (2018). 
Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: 
A hermeneutic study. Journal of Clinical Nursing, 27, 386–395. 
https://doi.org/10.1111/jocn.13937 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]. (u.å). Vad hjälper mot 
fetma?. Hämtad 11 mars 2019, från 
https://www.sbu.se/contentassets/e50e3ce2c6dc47f1aa359b01605a4f60/vad_hjalpe
r_fetma_fragor_svar_2003.pdf 
 



 18 

Schoeb, V. (2016). Healthcare service in hong kong and its challenges: The role of 
health professionals within a social model of health. China Perspectives, 4, 51-58. 
Retrieved from http://proxy.library.ju.se/login?url=https://search-proquest-
com.proxy.library.ju.se/docview/1854202176?accountid=11754,  
 
Segesten, K. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvantitativ forskning. I F.Friberg (Red.). Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (Rev. uppl., s. 111-121) Lund: Studentlitteratur.   
 
Svensk författningssamling [SFS] 2014:821. Patentlagen. Hämtad 3 Mars 2019, 
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821   
 
Svensk författningssamling [SFS] 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 3 
Mars 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  
  
*Shea, J-M., & Gagnon, M. (2015). Working With Patients Living With Obesity in the 
Intensive Care Unit: A Study of Nurses' Experiences. Advances in Nursing Science, 
38(3), E17-E37. doi: 10.1097/ANS.0000000000000074  
 
Sikorski, C., Luppa, M., Glaesmer, H., Brähler, E., König, H., & Riedel-Heller, S. 
(2013). Attitudes of Health Care Professionals towards Female Obese 
Patients. Obesity Facts, 6(6), 512-522. https://doi.org/10.1159/000356692 
 
Socialstyrelsen. (2015). Att mötas i hälso- och sjukvård. Hämtad 28 februari 2019, 
från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19620/2015-1-
5.pdf?fbclid=IwAR1VM2Ipfz9FXEQWADc0QrKuyBcPBWP0GzzN32c4UM3aM0zlYh
es0jY45YM  
 
Statens folkhälsoinstitut (2003). Hälsorelaterade levnadsvanor – Vad vet vi och vad 
behöver vi veta?. Hämtad 11 mars 2019, från 
https://www.who.int/fctc/reporting/Sweden_annex2_HealthRelatedHabitsStudy_2
003.pdf 
 
Vallance, J. K., Winkler, E. A., Gardiner, P. A., Healy, G. N., Lynch, B. M., & Owen, N. 
(2011). Associations of objectively-
assessd physical activity and sedentary time with depression: NHANES (2005-
2006). Preventive medicine, 53(4-5), 284-
288. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.07.013   
 
Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 20 januari, 2018, 
från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
 
Wang, Y., Ding, Y., Song, D., Zhu, D., & Wang, J. (2016). Attitudes Toward Obese 
Persons and Weight Locus of Control in Chinese Nurses. Nursing Research, 65(2), 
126–132. doi: 10.1097/NNR.0000000000000145. 
 



 19 

Winklbauer-Wagner, M. C. (2014). Utvärdering av hälsosamtal för 40-, 50- och 60-
åringar på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping. Hämtad 5 februari. 2019, från 
https://plus.rjl.se/info_files/infosida39150/hans_lingffors.pdf  
 
World Health Organisation [WHO]. (2016). Promoting health in the SDGs. Hämtad 8 
maj 2019, från https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259183/WHO-
NMH-PND-17.5-eng.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR0FVODNEiCQ-
9LV1bLwttZZXk9SgIoycxJ2TBC9oP7YUxv0LjzCJXGTcso 
 
World Health Organisation [WHO].. (2017a). Media centre - Obesity and 
overweight. Hämtad 6 februari. 2018, 
från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/    
   
World Health Organisation [WHO].. (2017b). Media centre - diabetes. Hämtad 7 
februari, 2018, från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/    
 
World Health Organisation [WHO]., (2018). Obesity and overweight. Hämtad 10 
mars 2019, från https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-
overweight 
 
Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbete (s. 59-82). Lund, Sverige: 
Studentlitteratur AB. 



 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1. 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?      Ja            Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja            Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete        Ja           Nej  
 
Är urvalet beskrivet?        Ja                      Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av  
frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?       Ja           Nej  

Hänger metod och syfte ihop?       Ja            Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                             Ja            Nej 

Beskrivs dataanalysen?        Ja                      Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/       Ja            Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?        Ja            Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
         Ja            Nej  



 

 
 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen                                                 Ja            Nej 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign.: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 Bilaga 2, Artikelsökning 
 

Sum
m

a:  

19- 02-07 
PubM

ed 

19- 02-06  
PsycInfo  

19- 02-12 
M

edline 

19- 02-14  
Chinahl 

19- 02-07 
Chinahl 

D
atum

/ 
D

atabas  

 qualitative AN
D

 
nurse* AN

D
 care* 

AN
D

 overw
eight 

AN
D

 obesity AN
D

 
experience* AN

D
 

adult* 

qualitative AN
D

 
nurse* AN

D
 care* 

AN
D

 overw
eight 

O
R

 obesity O
R

 
obese AN

D
 

experience* AN
D

 
adult* 
 qualitative AN

D
 

nurse* AN
D

 care* 
AN

D
 overw

eight 
O

R
 obesity O

R
 

high BM
I AN

D
 

attitudes O
R

 
perspective  

qualitative AN
D

 
nurse* AN

D
 care* 

AN
D

 overw
eight 

O
R

 obesity O
R

 
obese AN

D
 

attitudes  

N
urse* AN

D
 

experience O
R

 
attitudes AN

D
 

care* AN
D

 
m

orbidly obese  

Sökord 

 Engelska  
>18år  

200 9 ®
 2019  

Vetenskaplig 
granskad  
Engelska  
>18år  

2009 ®
 2019 

Engelska  
>18år  

2009 ®
 2019 

Vetenskapligt 
granskad  
Engelska  
>18år  

2004 ®
2009   

Vetenskapligt 
granskad  
Engelska  
>18år  

2009 ®
 2019  

Avgränsni-
ngar  

200 
 22 

66 

66 

36 

10 

Antal 
träffar vid 
artikelsök
ning och 
lästa titlar 

37 (-6)  

6 (1 dubblet 
från 
PsycInfo) 

11 

11 (2 
dubbleter 
från 
PsycInfo) 

6(2dubblett
er från 
PubM

ed) 

3(1 dubblet 
från 
PsycInfon)  

U
rval 1: 

Lästa 
abstract 

13  
 3 5  2 2 1  U

rval 2:  
Lästa  artiklar 

10 

3 2 2 2 1 U
rval 3: 

Efter 
kvalitetgransknin
gaen 

 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3, Artikelmatris: 
 

Författare 
(år). 
Tidsskrift. 
Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitets-
granskning 

Resultat 

Blackburn 
et al. 
(2015). 
BMJ open. 
 
United 
Kingdom 

Rasing the 
topic of 
weight in 
general 
practice: 
perspectiv
es of GPs 
and 
primary 
care 
nurses 

Att utforska 
primärvårdspe
rsonalens 
erfarenheter av 
barriärer och 
hinder i att 
lyfta ämnet om 
övervikt samt 
kommunicera 
med 
överviktiga 
patienter. 

34 
Kvinnor:2
8 
Män:6 
 
32-66år 

Kvalitativ 
metod: 
Semistrukt
urerade 
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlitligh
ets och 
trovärdighe
tsdiskussio
n 

Erfarenheter av 
tillitsproblem mellan 
sjuksköterska och patient 
samt tidsbrist för att 
hantera en 
livsstilsförändring. 

Bornhoeft 
(2018). 
Journal of 
Community 
Health 
Nursing. 
 
New Jersey 

Perception
s, 
Attitudes, 
and 
Behaviors 
of Primary 
Care 
Providers 
Toward 
Obesity 
Managem
ent: A 
Qualitativ
e Study 
 

Att undersöka 
primärvårdens 
sjuksköterskor
s fördomar, 
attityder, 
erfarenheter 
och beteende 
av övervikt 
hantering.   

12 
Kvinnor: 
8 
Män: 4 
 
31-65år 

Kalitativ 
metod: 
semistruktu
rerade face- 
till face 
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Otillräcklig kompetens.  
Erfarenheter av en rädsla 
för att äventyra relationen 
med patienten. 

Brown et al. 
(2007).  
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
England 

Primary 
care 
nurses’ 
attitudes, 
beliefs and 
own body 
size in 
relation to 
obesity 
managem
ent 
 

Utforska 
sjuksköterskor
s attityder, 
åsikter och 
erfarenheter 
om deras egen 
kroppsstorlek I 
relation till att 
ge rådgivning 
inom övervikts 
hantering I 
primärvården. 

15 
 
28-57år 

Kvalitativ 
metod:  
“social 
theory”, 
intervjuver 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Språkutmaningar. 
Tillitsproblem. 
Negativa attityder. 

Drake et al. 
(2005). 
Surgery for 
Obesity and 
Related 
Diseases 
 
USA 

Challenges 
that 
nurses 
face in 
caring for 
morbidly 
obese 
patients in 
the acute 
care 
setting 
 

Beskriva 
sjuksköterskor
s erfarenhet i 
mötet med 
extremt 
överviktiga 
patienter. 

17 
Kvinnor:1
4 
Män:3 
 

Kvalitativ 
metod: 
Fokusgrupp
er 

Del 1:4/4 
Del 2: 8/8 

Komplext och fysiskt 
krävande arbete.  
Negativa attityder. 
Personalbrist 

Hales et al. 
(2018). 
Australian 
critical 
care. 
 
New 
Zealand 

The 
challenges 
in caring 
for 
morbidly 
obese 
patients in 
Intensive 
Care: A 
focused 
ethnograp
hic study 
 

Att undersöka 
sjuksköterskan
s attityder I 
intensivvården 
när man tar 
hand om 
kritisk sjuka 
patienter. 

80 Kvalitativ 
metod: ett 
fokuserat 
etnografiskt 
tillvägagång
sätt 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighe
tsdiskussio
n 
 

Språkutmaningar.  
Erfarenhet av en rädsla för 
att äventyra relationen 
med patienten. 
Komplicerat och fysiskt 
krävande arbete. 
 



 

 
 

Författare 
(år). 
Tidsskrift. 
Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitetsgra
nskning 

Resultat 

Hales et al. 
(2016). 
Internation
al journal of 
nursing 
studies. 
 
New 
Zealand 
 
 
 

Managing 
social 
awkwardn
ess when 
caring for 
morbidly 
obese 
patients in 
intensive 
care: A 
focused 
ethnograp
hy 

Att utforska 
kulturen och 
påverkan på 
sjuksköterskor 
inom 
intensivvården 
när de vårdar 
dödligt sjuka 
överviktiga 
patienter 

80 Kvalitativ 
metod: ett 
fokuserat 
etnografiskt 
tillvägagång
sätt 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Osäkerhet inom 
språkanvändning samt 
barriärer och tabu kring 
patienter med övervikt.  

Lumley et 
al. (2015). 
Journal of 
clinical 
nursing. 
 
United 
Kingdom 

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

Att undersöka 
från 
sjuksköterskor
s synvinkel hur 
det är att vårda 
patienter med 
övervikt och 
fetma samt om 
den 
patientgruppe
n har några 
extra behov 
och hur 
effekten av det 
påverkar 
vården. 

30 Kvalitativ 
metod: 
semistruktu
rerade 
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighe
tsdiskussio
n 
 

 
Svårhanterad omvårdnad 
med betoning på tröttsamt, 
utmattande, krävande, 
tidsbrist samt otillräcklig 
utrustning. 

Philips et 
al. (2014). 
Family 
practice  
 
United 
Kingdom 

Tackling 
obesity: 
the 
challenge 
of obesity 
managem
ent for 
practice 
nurses in 
primary ca
re 

Att undersöka 
sjuksköterskor
s hantering och 
erfarenheter 
inom 
primärvården 
av vårdandet 
för patienter 
med övervikt 
samt vilka 
barriärer det 
finns och hur 
man kan 
uppnå bästa 
effekt. 

18 
Kvinnor:1
8 
Män: 0 

Kvalitativ 
metod: 
Semistrukt
urerad face-
till face 
intervju  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighe
tsdiskussio
n 

Otillräcklig kompetens, 
erfarenhet av en rädsla för 
att äventyra relationen 
med patienten 

Robstad et 
al. (2017). 
Journal of 
clinical 
Nursing. 
 
Norway 

Intensive 
care 
nurses´ex
periences 
of caring 
for obese 
intensive 
care 
patients: A 
hermeneu
tic study 

Att få en 
djupare 
förståelse för 
kvalificerade 
intensivvårdsp
ersonaler 
erfarenhet av 
att vårda 
överviktiga 
patienter I 
intensivvården
. 
 
 

13 
Kvinnor: 
13 
Män: 0 
 
33-54år 

Kvalitativ 
metod: 
Hermeneuti
k studie 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Erfarenhet av att 
sjukvården är för dåligt 
anpassad samt att 
sjuksköterskors kompetens 
inte räcker till. 
Negativande beteende 
upplevs samt att 
personalen trigger 
varandra. 

Shea et al. 
(2015). 
Advances in 
nursing 
science 
 
Kanada 

Working 
with 
patients 
living with 
obesity in 
the 
intensive 
care unit: 
A study of 
nurses’ 

Att undersöka 
intensivvårdssj
uksköterskors 
erfarenhet av 
att vårda 
patienter med 
övervikt. 

11 
Kvinnor:9  
Män:2 
 
25-44år 

Generisk 
kvalitativ 
metod. 
 
“generic” 
qualitative 
research 
design 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlitligh
et och 
trovärdighe
tsdiskussio
n 

 

Rädsla för skador. 
Förekommer känslor som 
frustration, ilska, avsky 
och motbjudande samt 
slitsamt och tröttsamt 
arbete. 



 

 
 

experience
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