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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskans profession är omvårdnad och utgår från vetenskapligt 

kunskapsområde och ett patientnära arbete. En förutsättning för att kunna erbjuda 

god omvårdnad är kunskap inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och 

hållbar utveckling. Obesitas är ett växande folkhälsoproblem och orsakas när 

kaloriintaget överstiger kaloriförbränningen. Svårigheter med mobilisering och 

personlig hygien kan förekomma i omvårdnadsarbetet av personer med obesitas. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

obesitas. Metod: Metoden som används är en litteraturöversikt med kvalitativ 

ansats. De inkluderade artiklarna har sökts fram i databaserna Cinahl Complete och 

PubMed. Resultat: Resultatet kommer från nio vetenskapliga artiklar som alla 

beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med obesitas. 

Huvudkategorierna beskriver en annorlunda arbetsmiljö samt kommunikation och 

bemötande. Resultatet har fem subkategorier: En ökad arbetsbelastning, ett 

komplext vårdbehov, rädslor för arbetsskada, sjuksköterskors olika attityder och 

att värna om relationen. Diskussion: Litteraturöversiktens trovärdighet har 

bedömts utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. Styrkor och svagheter med metoden har diskuterats. I 

resultatdiskussionen har tre huvudfynd diskuterats dessa var: vilka komplexa 

vårdbehov sjuksköterskor utmanas av, relationen mellan sjuksköterskan och 

personen med obesitas och sjuksköterskors erfarenheter av kollegors negativa 

attityder mot personer med obesitas. Bubers interaktionsteori, Husserls livsvärld 

och etiska principer har diskuterats. 
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Abstract 

Background: The nurse's profession is nursing care and is based on scientific 

knowledge and patient-centered work. A prerequisite for being able to offer good 

nursing is knowledge in medical science, behavioral science and sustainable 

development. Obesity is a growing public health problem and is caused when 

calorie intake exceeds calorie burn. Difficulties with mobilization and personal 

hygiene can occur in the nursing work of people with obesity. Aim: The aim was 

to describe nurses' experiences of caring for people with obesity. Method: The 

method used is a literature review with a qualitative approach. The included articles 

have been searched in the databases Cinahl Complete and PubMed. Results: The 

results come from nine scientific articles that all describe the nurses' experiences of 

caring for people with obesity. The main categories describe a different work 

environment as well as communication and treatment. The result has five 

subcategories: An increased workload, a complex need for care, fears of an 

occupational injury, nurses' different attitudes and safeguarding the relationship. 

Discussion: The credibility of the literature review has been assessed on the basis 

of the quality concepts reliability, verifiability, confirmability and transferability. 

Strengths and weaknesses of the method have been discussed. In the discussion of 

results, three main findings have been discussed, these were: what complex care 

needs nurses are challenged by, the relationship between the nurse and the person 

with obesity and nurses' experiences of colleagues' negative attitudes towards 

people with obesity. Buber's interaction theory, Husserl's lifeworld, and ethical 

principles have been discussed. 
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Inledning 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal utsätts för tunga och stressiga arbetsuppgifter i 

omvårdnadsarbetet av personer med obesitas. Obesitas och övervikt är ett växande 

folkhälsoproblem och därför måste lösningar utvecklas gällande vård av personer med övervikt, 

framförallt obesitas. De tunga och stressiga arbetsuppgifterna ökar sjuksköterskornas känslor 

av otillräcklighet och medför ökning av arbetsbelastningen. God omvårdnad av patienten är 

centralt och därför behövs adekvat kunskap för en hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskorna.  

Bakgrund 

Sjuksköterskans profession är omvårdnad och i omvårdnaden ingår det ett vetenskapligt 

kunskapsområde samt ett patientnära arbete där individen är central. Sjuksköterskan ska enligt 

kärnkompetenserna självständigt kunna fatta beslut som främjar patienternas välbefinnande. 

Patienterna ska erbjudas den hjälp som behövs för att förbättra hälsa, bibehålla hälsa och återfå 

hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kärnkompetenserna består av personcentrerad 

vård där patienten och sjuksköterskan ingår ett partnerskap. Sjuksköterskan ska ta del av 

patientens och de närståendes berättelse och utforma vården därefter samtidigt som hen värnar 

om integritet och värdighet. Samverkan i team innebär att ta vara på varandras kompetenser 

inom teamet och andra professioner för att möjliggöra den bästa vården. Sjuksköterskan ska 

utgå från evidensbaserad vård vilket innebär att vård och metod som används är evidensbaserad 

eller vetenskapligt beprövad. Inom vård- och omsorg ska förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling bedrivas, vilket gör att det behövs ett innovativt tankesätt hos 

sjuksköterskorna. Säker vård är en förutsättning för patientsäkerheten och sjuksköterskan ska 

ha kunskap om att förebygga vårdskador. Sjuksköterskor ska förhålla sig till lagar, författningar 

samt styrdokument och vara medveten om risker och göra riskbedömningar. Den sista av de 

sex kärnkompetenserna är informatik och består av att patienten ska få information under hela 

vårdförloppet och vara uppdaterad kring sin vård samt att allt ska dokumenteras på ett begripligt 

sätt för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En förutsättning för att sjuksköterskan 

ska kunna erbjuda god omvårdnad är kunskap inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap 

och kunskap gällande hållbar utveckling. Omvårdnaden ska präglas av ett etiskt förhållningssätt 

där alla människor respekteras för deras olikheter, känner delaktighet och bibehåller integritet. 

Sjuksköterskan ansvarar för personlig utveckling av styrkor och reflektion av sina svagheter. 

Omvårdnadsarbetet leds självständigt av sjuksköterskan som tillsammans arbetar med andra 
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professioner och närstående till patienterna. Omvårdnaden ska utgå från patienten och ges 

utifrån patientens behov och önskemål och ska göra patienten delaktig i vården. 

Omvårdnadsarbetet ska bidra till förtroende för sjuksköterskan och känslan av trygghet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska ha förståelse för att omvårdnad är intimt och 

nära förknippat med andras kroppar och beröring (Lindahl & Skyman, 2019). Omvårdnaden 

ska utgå från personens egna behov för att uppnå maximal hälsa och förhindra ohälsa (Willman, 

2019).  Hälsa är ett brett begrepp som kan definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv 

som det utgår ifrån och kan objektifieras där största fokus handlar om frånvaro av sjukdom där 

personen delas upp i två komponenter, kropp och själ. Om kroppen är frisk anses människan 

frisk, utan hänsyn till personens subjektiva känsla. Perspektivet benämns som det 

biomedicinska synsättet. Vidare finns det ett humanistiskt synsätt på hälsa som har en holistisk 

syn på människan. Det humanistiska synsättet tar hänsyn till den subjektiva känslan av 

sjukdom, samt den subjektiva känslan av frånvaro av sjukdom (Pellmer et al., 2017; Willman, 

2019).  En sjukdom är en folksjukdom när prevalensen överstiger 1% av befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Folksjukdomar kan vara somatiska där hjärt- och 

kärlsjukdomar samt diabetes är främst förekommande och kan orsakas av osunda levnadsvanor. 

Många av folksjukdomarna kan förebyggas med hjälp av goda levnadsvanor som att undvika 

tobak, motionera måttligt och välja sunda livsmedel. Obesitas, även kallad fetma är en 

folksjukdom och orsakas av dåliga levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2021). Vanligt 

förekommande sjukdomar relaterat till obesitas är kardiovaskulära sjukdomar såsom 

hjärtsjukdomar och stroke (World Health Organization [WHO], 2021). Obesitas är ett växande 

folkhälsoproblem och år 2016 var 39 % av världens befolkning överviktiga och 13 % av 

världens befolkning led av obesitas. Enligt BMI är en vuxen människa under 70 år överviktig 

om personen har ett BMI på 25 och uppåt fram tills BMI på 30, därefter räknas det som obesitas. 

Obesitas klassificeras i tre steg med olika BMI där den högsta klassificeringen innebär BMI> 

40. Obesitas och övervikt är en kronisk sjukdom som definieras med en skadlig mängd fett på 

kroppen, den farligaste risken är när fettet lägger sig runt de inre organen. Det som orsakar 

obesitas är när kaloriintaget överstiger kaloriförbränningen och globalt ses en kraftig ökning 

utav högt intag av energirik mat. Samtidigt som det onyttiga matintagen stiger ses ett samband 

med minskning av fysisk aktivitet (WHO, 2021).  

Människor kan uppleva sjukdom och ohälsa, följder kan bli en annorlunda kroppsuppfattning 

för personen. Självklara kroppsliga funktioner kan bli omöjliga och/eller svåra att utföra. 

Exempel på nedsatta funktioner är förflyttning, personlig hygien eller förmågan att kunna ta sig 
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upp och ner från sängen. De nedsatta funktionerna hos personerna med obesitas kan orsaka 

svårigheter för sjuksköterskan i omvårdnaden (Lindahl & Skyman, 2019). I en 

interventionsstudie från Heggdal et al. (2021) utgår de ifrån en personcentrerad modell. Den 

personcentrerade modellen vill främja de funktionerna som fungerar hos personerna och inte 

fokusera på begränsningarna. Modellen främjar hälsa och autonomi samtidigt som den 

förhindrar försämring och underlättar återhämtning (Heggdal et al., 2021).  

Sjuksköterskornas hälso- och autonomifrämjande arbete är relevant för personerna med 

obesitas men framförallt för att underlätta för dem själva i omvårdnadsarbetet. Bättre hälsa hos 

personer med obesitas förbättrar deras kroppsliga funktioner och borde därför underlätta för 

sjuksköterskorna. Obesitas är ett ökande problem i samhället och därför behövs mer kunskap 

om hur sjuksköterskorna ska vårda dessa personer på ett ergonomiskt sätt för dem själva. Det 

behövs god kommunikation och ett bra teamarbete för att kunna erbjuda rätt vård till personer 

med obesitas. Patientsäkerheten och arbetsmiljön får inte äventyras på arbetsplatsen. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskor får ökad förståelse gällande omvårdnaden av personerna med 

obesitas.   

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med obesitas. 

Metod 

Design 

En allmän litteraturöversikt görs på ett strukturerat sätt för att beskriva en överblick av befintlig 

forskning inom ett visst område. Det görs för att skapa uppfattning och befästa kunskaper inom 

aktuellt område (Friberg, 2017a). I denna litteraturöversikt granskades ett flertal artiklar och 

ställningstagande togs gällande resultaten i respektive artikel för att komma fram till nya 

resultat som svarade på syftet. Kvalitativ och kvantitativ metod har använts för att påvisa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med obesitas. En kvalitativ metod innebär att 

det som studeras är upplevda erfarenheter, oftast med intervjuer eller observationer där 

forskaren själv är involverad (Henricson & Billhult, 2017). Kvantitativ metod är ett strukturerat 

tillvägagångssätt för insamling av relevant data som svarar på studiens syfte (Billhult, 2017). 
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Sökvägar och urval 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete. Pilotsökningen utfördes för 

att skapa en överblick av tidigare forskning samt bedöma om det fanns tillräckligt med underlag 

för denna litteraturöversikt. Till litteraturöversikten användes Cinahl Complete och PubMed 

som är två databaser innehållande artiklar inom omvårdnad och ansågs som relevanta databaser 

(Karlsson, 2017). I sökningarna användes fritextord och ämnesord. Fritextord anges som 

enstaka ord men i sökblocken användes flera enstaka ord. Om sökblocken är bestående av 

enbart fritextord anses det som en fritextsökning. Orden ska vara synonymer till varandra för 

att uppnå en bredare sökning på relevanta artiklar. Fritextord användes för att få med alla nyare 

artiklar (Karlsson, 2017). Ämnesord är en omfattande sökning som inkluderar synonymer till 

det valda ämnesordet. Ämnesord användes då det täcker ett bredare resultat eftersom flera 

fritextord är samlat i en kategori. SvenskMeSH är ett ämnesordsregister som föreslår termer 

som användes i sökningen (Karlsson, 2017). Nyckelbegrepp från syftet valdes ut och ledde till 

begreppen sjuksköterskor, obesitas, erfarenheter och omvårdnad. I PubMed ansågs det 

nödvändigt att tillägga ett sökblock med vuxna för att exkludera artiklar med barn (bilaga 1). 

Booleska operatorn OR användes vid fritextsökningen och vid ämnesordssökning för att öka 

möjligheten till fler träffar. I Cinahl Complete användes trunkering [*] för att omfamna alla 

ändelser på ordet samt användes frassökning. Vid frassökning sattes citationstecken [”] före 

första ordet och efter sista ordet (Karlsson, 2017). I PubMed användes [All Fields] eller 

[Title/Abstract] i fritextsökningen. [All Fields] tillät databasen att söka fritextordet i hela 

artikeln medan [Title/Abstract] begränsade sökningen till artikelns titel eller abstrakt. När 

sökningen gjorts på varje sökblock gjordes en sökning med den booleska operatorn AND som 

inkluderade alla sökblock (bilaga 1). Begränsningar som gjordes i Cinahl Complete var peer 

reviewed, forskningsartikel och engelskspråkig. Engelskspråkig begränsning användes i 

PubMed. För att utläsa om artiklarna i sökningen var relevanta för syftet lästes titel och abstrakt 

och i vissa fall även metod och resultat. Nio artiklar inkluderades i resultatet.  

Granskning och analys 

Utifrån IMRAD-modellen har artiklarna granskats för att se om artiklarna svarade på 

litteraturöversiktens syfte. I står för introduktion, M står för metod, R står för resultat och D 

står för diskussion (Olsson, 2021). De flesta vetenskapliga artiklarnas uppbyggnad följer 
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IMRAD-modellens kronologiska struktur. Till hjälp har granskningsmallar från Högskolan i 

Kristianstad (Beck et al., 2020; Blomqvist et al., 2016) använts. 

Analysen av artiklar innebär att resultatet bryts ner i delar för att bearbetas strategiskt med 

avsikt att finna relevanta aspekter som har betydelse för syftet. Litteraturöversikten har använt 

sig av Fribergs (2017b) femstegsmodell för analys av artiklarna. I första steget lästes artiklarna 

enskilt och tillsammans för ökad förståelse för artiklarnas innehåll. Steg två innebar att skapa 

djupare förståelse för artiklarna. Artiklarna analyserades tillsammans och sammanfattades i 

artikelöversikter (bilaga 2).  I steg tre sammanfattades varje enskild artikels resultat i en egen 

kolumn i en tabell. Varje artikel fick en färg för att underlätta vilken artikel som delgav vilket 

resultat. Vidare i steg fyra sammanställdes det resultatet från varje artikel som hade liknande 

betydelse i en ny tabell. I femte steget sorterades det sammanställda resultatet och det 

utmynnade i två huvudkategorier och fem subkategorier (Friberg, 2017b). 

 

 

1. Artiklarna lästes 
enskilt och 

tillsammans.

2. Sammanställdes 
i artikelöversikter.

3. Materialet från 
varje artikel 

sammanställdes.

4. Liknande 
resultat 

sammanfördes 
till kategorier.

5.Huvudkategorier 
& subkategorier 

beslutades.

Figur 1: Översikt av granskning- och analysprocess, 

modell enligt Friberg (2017b). 
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Etiska överväganden 

Alla inkluderade artiklar var etiskt granskade och godkända samt hade muntligt och/eller 

skriftligt samtycke. Samtycke ges för att deltagarna ska förstå informationen och kunna ta ett 

självständigt beslut (Kjellström, 2017; Sandman & Kjellström, 2018).  

Helsingforsdeklarationens principer är en av de mest inflytelserika och välkända 

forskningsetiska koderna. Helsingforsdeklarationen värdesätter att den etiska granskningen 

utförs av oberoende personer. Helsingforsdeklarationen betonar värdet av deltagarnas integritet 

före behovet av ny forskning (World Medical Association, 2018). Forskningsetik är viktigt för 

att deltagarna ska få ett förtroende för forskningen som bedrivs. Inom vården är uppgifter som 

att vårda och bedriva utvecklingsarbete viktiga och grundläggande för att förbättra vården. Det 

får inte ske på bekostnad av deltagarnas autonomi eller mående. Forskningsetik finns för att 

skydda människors rättigheter och värderingar. Det är viktigt att visa hänsyn till deltagarna i 

studien och värna om deras konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att bevara känslig 

information så den inte nås av obehöriga (Kjellström, 2017). 

Förförståelse 

Författarnas arbete i hälso- och sjukvården har bidragit till erfarenhet av att vårda personer med 

obesitas. Författarna har uppmärksammat en bristande arbetsmiljö gällande hjälpmedel, 

arbetskraft och tid. Författarna anser att utmaningar med omvårdnadsarbete vid obesitas är 

tunga lyft, mer tidskrävande och ökar behovet för fler personal. Ett ökande behov av resurser 

orsakar frustrationer och känsla av otillräcklighet hos personalen. Författarnas erfarenheter är 

bristande tillgång till hjälpmedel för att vårda personer med obesitas. Författarnas uppfattning 

är att omvårdnadsarbetet ställer höga krav på kommunikation och teamarbete för att kunna 

arbeta ergonomisk och tidseffektivt. 

Resultat 

Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar varav två kvantitativa tvärsnittsstudier utförda 

på sjukhus i Australien och Tyskland. Datainsamlingen för de kvantitativa studierna insamlades 

genom enkäter för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med obesitas, vad i 

omvårdnadsarbetet som påverkades negativt av personens obesitas och vilken utsträckning 

omvårdnadsarbetet försvårades samt vårdpersonalens attityder till övervikt och obesitas. Det 
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kvalitativa resultatet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och utfördes i England 

[2], Kanada [1], Norge [1], Nya Zeeland [2] och Sverige [1]. Samtliga kvalitativa studier 

baserades på 134 sjuksköterskor där antalet män respektive kvinnor inte redovisades i varje 

artikel. Enbart en av de kvantitativa studierna redovisade 321 deltagande sjuksköterskor medan 

den andra kvantitativa studien inte redovisade antalet deltagande sjuksköterskor. 

Könsfördelningen redovisades inte. Resultatet i de kvantitativa studierna fastställde att stigande 

BMI försvårade undersökningar och omvårdnadsprocessen samt svårigheter att hitta var 

lämplig utrustning förvarades. Det framtagna resultatet från de kvantitativa studierna som 

svarade på litteraturöversiktens syfte beskrivs i löpande text tillsammans med resultatet som är 

framtaget från de kvalitativa studierna.  

 

Artiklarna är publicerade mellan åren 2010 - 2019. Kontexterna var anestesi, primärvården, 

intensivvårdsavdelning, akutmottagning och andra avdelningar på sjukhus. Under analysen av 

artiklarna framkom två huvudkategorier och fem subkategorier som kategoriserar 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med obesitas. Huvudkategorierna är: “En 

annorlunda arbetsmiljö” och “Kommunikation och bemötande”. I huvudkategorin En 

annorlunda arbetsmiljö genererades tre subkategorier: En ökad arbetsbelastning, Ett komplext 

vårdbehov och Rädslor för arbetsskador. Den andra huvudkategorin Kommunikation och 

bemötande resulterade i två subkategorier: Sjuksköterskors olika attityder och Att värna om 

relationen till patienten (Tabell 1). 

 

Tabell 1: beskriver huvudkategorier och subkategorier.  

Huvudkategorier Subkategorier 

 

En annorlunda arbetsmiljö 

→ En ökad arbetsbelastning 

→ Ett komplext vårdbehov 

→ Rädslor för arbetsskador 

 

Kommunikation & bemötande 

 

 

→ Sjuksköterskors olika attityder 

→ Att värna om relationen till patienten 
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En annorlunda arbetsmiljö 

En annorlunda arbetsmiljö omfamnar tre subkategorier: Ökad arbetsbelastning, ett komplext 

vårdbehov och rädslor för arbetsskador. I subkategorierna beskrivs erfarenheterna av en 

annorlunda arbetsmiljön som sjuksköterskor utsätts för när de vårdar personer med obesitas. 

En ökad arbetsbelastning 

Sjuksköterskors erfarenheter visar stora behov av specialanpassad utrustning för att kunna 

kvalitetssäkra omvårdnaden och minska arbetsbelastningen. Återkommande erfarenheter är 

bristande tillgång av lämplig utrustning vilket försvårade omständigheterna för 

sjuksköterskorna (Hales et al., 2017; Lumley et al., 2015; Robstad et al., 2017; Shea & Gagnon, 

2015; Sikorski et al., 2013). I en av studierna anges 122 - 167 kg som intervall på personernas 

vikter (Hales et al., 2017) vilket förstärker behovet av specialanpassad utrustning. Personerna 

med obesitas medförde att standardutrustning inte gick att använda då det äventyrade 

patientsäkerheten (Hales et al., 2017; Shea & Gagnon, 2015). Några sjuksköterskor beskrev att 

de blev uppmanade av cheferna att utmana viktgränserna på standardutrustningen. Det 

medförde att patientsäkerheten äventyrades (Shea & Gagnon, 2015). I omvårdnadsarbetet 

förekom förseningar då det var oklart hur lämplig utrustning skulle användas och var den befann 

sig (Hales et al., 2017; Lumley et al., 2015). Bristande utrustning påverkade omvårdnadsarbetet 

för sjuksköterskorna negativt utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Utrustning som underlättade 

omvårdnad av personer med obesitas var takliftar, golvliftar och specialanpassade sängar. Det 

framgick att nämnd utrustning var essentiell för omvårdnaden av personer med obesitas då det 

underlättade för sjuksköterskorna. Den specialanpassade utrustningen var framtagen för att göra 

vården säkrare, minska behovet av personal i omvårdnaden och skydda personalen från skador 

(Shea & Gagnon, 2015). 

Sjuksköterskors erfarenheter påvisar att vårda personer med obesitas ökar arbetsintensiteten 

(Kam & Taylor, 2010; Larson et al., 2019; Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon, 2015; Sikorski 

et al., 2013; Robstad et al., 2017) och leder till att mer personal behövs i omvårdnaden (Kam & 

Taylor, 2010; Larson et al., 2019; Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon, 2015; Robstad et al., 

2017). Sjuksköterskors erfarenheter visar att åtta personer kan vara nödvändigt för att erbjuda 

god omvårdnad (Shea & Gagnon, 2015). Omvårdnaden av personer med obesitas ökar 

arbetsbelastningen och blir därmed mer ansträngande än andra patienter. Omvårdnaden är 

komplex och grundar sig i försvårande omständigheter med sårvård, förflyttning, mobilisering, 
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hygien och behovet av specialanpassad utrustning. Organisera omvårdnaden samt samla mer 

personal för fysisk omvårdnad tar längre tid (Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon, 2015). 

 “When there are other people around, especially if you don’t have an appropriate lift in the 

room, right. So, your . . . your logistics take more time to, to set up . . . . and then, to do, 

everything else just takes longer and it takes more physical effort. So checking the lines and 

tubes, you have to reach further over the patient, which, first off, doesn’t make a big difference, 

but over the course of the 12 hours shift, always leaning over a patient to check for their lines, 

to listen to their lung sounds, to listen to their heart sounds, to listen to their belly, it’s more 

tiresome than on a regular patient when you can just put your arm out” (Shea & Gagnon, 

2015p.22) 

Utöver den fysiska arbetsbelastningen visade erfarenheter att det var emotionellt och psykiskt 

betungande att vårda personer med obesitas (Lumley et al., 2015; Robstad et al., 2017; Shea & 

Gagnon, 2015). Det orsakades av att en del sjuksköterskor försökte kringgå omvårdnaden 

genom att hålla sig upptagna med andra patienter. Det leder till förseningar i omvårdnaden med 

risk för komplikationer för patienten samt trötthet (Shea & Gagnon, 2015) och stress hos 

sjuksköterskorna (Lumley et al., 2015). 

Ett komplext vårdbehov 

Sjuksköterskors erfarenheter var att det krävdes mer personal vid mobilisering och 

positionering eftersom det var utmanande arbetsuppgifter (Hales et al., 2017; Kam & Taylor, 

2010; Larson et al., 2019; Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon, 2015). Det är behov av fler 

sjuksköterskor i vändningarna, positionering, generell omvårdnad, hygien, förflyttningar och 

påklädnad (Kam & Taylor, 2010; Shea & Gagnon, 2015). Vändning av personen med obesitas 

var svårt och tungt eftersom det krävdes extrema åtgärder. Erfarenheter visade att mängden nivå 

av fett kring buken samt hur fettet var fördelat runt kroppen avgjorde hur ansträngande 

omvårdnadsarbetet kommer bli. Svårigheterna som uppmärksammades var att stoppa personens 

fart i vändningen och lyckas få personen att ligga kvar på sidan. (Hales et al., 2017; Shea & 

Gagnon, 2015). Kunskap om obesitas var nödvändig för att kunna anpassa vården och ofta fick 

sjuksköterskorna improvisera för att tillgodose behoven hos personerna med obesitas (Hales et 

al., 2017). 

“You can’t position them in the bed because if you sit them up their stomach presses up on their 

lungs” (Hales et al., 2017, p. 39). 
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Sjuksköterskorna behövde ta hänsyn till patientsäkerheten eftersom personerna utsattes för 

risker vid mobilisering (Larson et al., 2019; Lumley et al., 2015; Shea & Gagnon, 2015). 

Sjuksköterskors erfarenheter visade brist på uppfyllelsen av vårdbehov (Shea & Gagnon, 2015). 

Tryck på buk, lungor och hudkostym var risker med mobilisering, likaså risk för hjärtstopp 

(Larson et al., 2019; Shea & Gagnon, 2015). Personerna med obesitas vändes och tvättades inte 

lika ofta då de var mer fysiskt krävande än andra personer. Bristande vändningar och dålig 

hygien orsakade trycksår vilket försämrade vårdkvaliteten (Shea & Gagnon, 2015) och personer 

med obesitas har sämre sårläkningsförmåga samt ett behov av andra förband vid såromläggning 

(Kam & Taylor, 2010). Däremot var specialanpassade hjälpmedel inköpta för att undvika 

tryckskador (Shea & Gagnon, 2015). Personer med obesitas har förhöjda risker för problem 

med andning- och cirkulationen under anestesi och kräver mer förberedelser. Erfarenheter 

visade att information om tidigare anestesi var viktigt för att kunna arbeta förebyggande mot 

komplikationer (Larson et al., 2019). 

“In addition to plan A, I have a plan B and a plan C . The risk is significantly greater that I 

have to convert my anesthesia, from a laryngeal mask to an intubation” (Larson et al., 2019, 

p.960). 

Söva personer med obesitas ställde höga krav på samverkan i team och det var alltid minst två 

sjuksköterskor närvarande vid intubering av en person med obesitas (Larson et al., 2019). 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade att läkemedelsadministrering och undersökningarna var 

mer komplext i omvårdnaden av personer med obesitas (Shea & Gagnon, 2015). Det komplexa 

vårdbehovet försvårade för sjuksköterskorna att ge likvärdig vård till personerna med obesitas 

på grund av bristande utrustning, vilka kollegor som arbetade och att ledningen inte hade räknat 

med ökat personalbehov (Lumley et al., 2015; Robstad et al., 2017; Shea & Gagnon, 2015). 

Rädslor för arbetsskador 

Erfarenheter visade att arbetsskadorna ökar hos sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet av 

personer med obesitas (Kam & Taylor, 2010; Robstad et al., 2017; Shea & Gagnon, 2015).  

Sjuksköterskor påtalade i intervjuerna att de var rädda för att skada sig själv medan de vårdade 

personerna med obesitas. Rädslan blev mer påtaglig när det saknades specialanpassade 

hjälpmedel i omvårdnaden och det var ett faktum att skador uppkom när hjälpmedel inte var 

tillgängliga (Shea & Gagnon, 2015). Sjuksköterskor har angett att de redan har arbetsskador i 

rygg och axlar som orsakats av lyft av tunga patienter. Dessa sjuksköterskor var uppmärksamma 

på riskerna och arbetade ständigt med att skydda sina kroppar från fler skador (Lumley et al., 
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2015; Shea & Gagnon, 2015). I krissituationer var det särskilt svårt för sjuksköterskorna att 

skydda sig själv då de behövde agera snabbt. Patientens vårdbehov i krissituationer gjorde det 

svårt för sjuksköterskorna att arbeta ergonomiskt (Shea & Gagnon, 2015). 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att användandet av “clumping” var nödvändigt för att värna 

om sina kroppar. Clumping innebär att sammanfoga det tunga arbetet till ett tillfälle. Det var 

oenigheter mellan sjuksköterskorna då en andel anser clumping vara bäst för patientsäkerheten 

och arbetsmiljön medan andra anser motsatsen. För att undvika arbetsskador var det viktigt att 

rotera personerna med obesitas i arbetslagen. Vissa sjuksköterskor angav att de inte ville vårda 

personer med obesitas orsakat av rädsla för arbetsskador. Sjuksköterskornas motvillighet 

försvårar rotation i arbetslaget (Shea & Gagnon, 2015). 

Kommunikation och bemötande 

Kommunikation och bemötande består av två underkategorier, sjuksköterskors olika attityder 

och att värna om relationen till patienten. I denna huvudkategori beskrev sjuksköterskor olika 

attityder de kan ha till personer med obesitas, positiva såväl negativa attityder. Farhågor hos 

sjuksköterskan i relation till personen med obesitas uppmärksammas också i underrubrikerna. 

Sjuksköterskors olika attityder  

Sjuksköterskors erfarenheter visade att de fysiska utmaningarna i omvårdnadsarbetet skapade 

negativa attityder från sjuksköterskor till personer med obesitas (Robstad et al., 2017; Shea & 

Gagnon, 2015; Sikorski et al., 2013). De negativa attityderna spred sig i personalgruppen 

eftersom de rapporterade vidare i negativ ton. Resultatet av detta var att nästkommande 

arbetslag tog efter de negativa attityderna. Fåtal sjuksköterskor angav att de enbart tog med sig 

det relevanta som sades om personen på rapporten och inte de negativa attityderna om obesitas. 

För att ge god omvårdnad krävs det att sjuksköterskorna sätter sina värderingar åt sidan och 

försöker förstå personen med obesitas (Shea & Gagnon, 2015). I en av studierna jämfördes 

sjuksköterskor med andra professioner och det framkom att sjuksköterskor hade minst negativa 

attityder mot personer med obesitas. Sjuksköterskor med längre erfarenhet hade mindre 

negativa attityder. Fler negativa attityder kunde ses i samband med stigande ålder hos 

sjuksköterskorna (Sikorski et al., 2013) men även sjuksköterskor med mindre kroppsform hade 

högre nivåer av negativa attityder (Shea & Gagnon, 2015). Vissa sjuksköterskor ansåg att 

personer med obesitas inte förtjänade samma vård som normalviktiga (Robstad et al., 2017).   
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Några sjuksköterskor fick testa en simuleringsdräkt för att öka förståelsen för personer med 

obesitas och erfara rörelsehindret som de lever med. Simuleringsdräktens syfte var att få 

sjuksköterskorna att förstå hur det var att leva med obesitas och förståelsen skulle minska 

negativa attityderna mot personerna med obesitas. Det gav sjuksköterskorna erfarenhet för 

framtida omvårdnad eftersom de fick förståelse för den hjälp de behövde, kände mer empati för 

personerna och agerade inte lika dömande (Hales et al., 2018). För de sjuksköterskorna som 

kände en empatisk förmåga blev det känslomässigt betungande när personerna med obesitas 

blev sårbara. Sårbara situationer var när patientkläder inte passade, när det krävdes fler personer 

i omvårdnaden eller när personerna själva upplevde sig besvärande (Robstad et al., 2017). 

“And then we have situations where we need a lot of hands, and of course it must be difficult 

for the patient laying there and thinking: I am so fat that they need four people just to turn me 

around... It is probably not so easy for them [the patients] either?” (Robstad et al, 2017, p. 

389–390)  

Samtidigt som sjuksköterskorna hade en empatisk förmåga spred sig känslor av ovilja, ilska, 

frustration, skuldbeläggning, rädslor och avsky för personerna med obesitas (Shea & Gagnon, 

2015). När sjuksköterskor upplevde att personerna med obesitas inte var motiverade till 

förbättring för sin hälsa skapades det ovilja och frustration till att hjälpa dessa personer i 

omvårdnaden (Robstad et al., 2017; Shea & Gagnon, 2015). 

Att värna om relationen till patienten 

Erfarenheter påvisade att sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att etablera en relation till 

personen för att kunna samtala om obesitas (Hales et al., 2017; Phillips et al., 2013; Robstad et 

al., 2017; Shea & Gagnon, 2015). Relationen var en förutsättning för att kunna se patienten som 

en person och inte bara som “fettvävnad” (Robstad et al., 2017; Shea & Gagnon, 2015). 

But I try with every patient just to look them in the eyes and see them for who they are and, and 

try to make some kind of connection and just not see all the extra adipose tissue and just see 

who’s in the bed or not see the ventilator or the central line, and just kind of deal with people 

on a human level. 5 (Shea & Gagnon, 2015.p.28). 

 

Vissa sjuksköterskor angav att ordvalen hade betydelse för relationen. Vissa begrepp ansågs 

mer eller mindre kränkande för personer med obesitas. Sjuksköterskorna var därför restriktiva 

när de beslutade om vilket språk de skulle använda för att undvika att låta dömande. 
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Sjuksköterskorna uppgav att deras erfarenheter var att det blev en pinsam stämning mellan 

personal och patienter om fel ordval användes (Hales et al., 2017). 

 

“It’s actually a lot worse to call someone obese than just fat. . .obese is more of a dramatic 

term of saying you’re beyond fat and morbidly obese, it’s like hammering the nail in the coffin” 

(Hales et al., 2017, p.39). 

 

I de situationer där personerna var sjuka och inte själva kunde kommunicera blev närstående en 

viktig medlare mellan personen och sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

enklare att ge vård med kvalitet om relationen till patienten var väletablerad (Shea & Gagnon, 

2015). Det uppmärksammades att sjuksköterskorna hade en skyldighet att ta upp frågor som 

berörde obesitas precis som andra hälsofrågor. Det fanns en önskan bland sjuksköterskorna att 

uppmärksamma övervikt innan det blev obesitas. Det hade lett till positiva följder som mindre 

komplikationer och förbättrad hälsa (Lumley et al., 2015; Phillips et al., 2013). 

Sjuksköterskorna använde positiva händelser i personernas tillvaro som motivation till 

viktnedgång. Erfarenheter visade att motiverande samtal var användbart i vissa avseende. 

Sjuksköterskorna såg bristande motivation hos personerna med obesitas och en förväntning att 

få en strikt diet istället för att skapa förståelse för grundläggande hälsa. Sjuksköterskorna fick 

tänka på att ge lättare motionsråd till personer med obesitas eftersom vanliga motionsråd var 

orimliga (Phillips et al., 2013). Däremot var det ett känsligt ämne och sjuksköterskorna kände 

en rädsla över att lyfta ämnet (Lumley et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De kvalitativa artiklarna är bedömda utifrån begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet 

och överförbarhet. De kvantitativa artiklarna är bedömda utifrån validitet, reliabilitet och 

objektivitet. Validiteten bedömer studiens kvalitet, reliabiliteten bedömer metodens 

tillförlitlighet och objektiviteten bedömer om det som mäts är relevant i förhållande till syftet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Tillförlitlighet innebär en översiktlig bedömning av resultatets giltighet där styrkor och 

svagheter ska redovisas. Synliggöra analysprocessen och föra resonemang kring 
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datainsamlingen är en del av bedömningen av tillförlitligheten. När resultatet ska tolkas och 

analyseras ska det vara utan påverkan av förförståelsen (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten i 

litteraturöversikten stärks eftersom Cinahl Complete och PubMed är två väletablerade 

databaser för vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Relevanta sökord valdes utifrån studiens 

syfte. Tillförlitligheten sänks då sökschemat i Cinahl Complete inte omfamnade tillräckligt med 

synonymer i varje sökblock. Ämnesord användes och kompletterades med fritextord för att inte 

gå miste om relevanta artiklar. En pilotsökning gjordes och efter genomgående pilotsökning 

kontrollerades nyckelorden i de artiklarna som ansågs relevanta. Nyckelorden diskuterades 

mellan författarna och nya synonymer togs fram som ansågs relevanta för studiens syfte. 

Synonymerna användes i sökblocken i nämnda databaser för att förstärka sökningarna efter 

relevanta artiklar. Inga begränsningar i årtal gjordes eftersom antal träffar blev för få. Däremot 

gjordes en manuell bedömning där äldre artiklar uteslöts för att stärka tillförlitligheten. Endast 

artiklar från år 2010 och framåt ingår i resultatet. Tillförlitligheten sänks då valda artiklar är 

engelskspråkiga och det kan förekomma brister i tolkning och översättning. Artikeln skriven av 

Kam och Taylor (2010) redovisar inte antalet sjuksköterskor och sänker därmed validiteten i 

litteraturöversikten. Enligt Kristensson (2014) stärks tillförlitligheten av att båda författarna 

deltagit i analysen och därmed diskuterat innehållet. Tolkning har skett enskilt och gemensamt 

och nya kategorier diskuterades tills författarna var överens. Analysen skedde i fem steg och är 

redovisad i metoden. Valda citat bekräftar det som skrivs i kategorierna. Vid insamling av fakta 

till resultatet blev förförståelsen åsidosatt och gav plats för ny kunskap. Jämförelse mellan 

förförståelse och resultatet visar på nya framtagna resultat oberoende förförståelsen. Alla nio 

inkluderade artiklar är etiskt godkända. 

Verifierbarhet är kvalitetsbegreppet som beskriver metodens tillvägagångssätt för att 

möjliggöra att litteraturöversikten ska kunna göras om av andra. Det innebär att sökvägarna och 

analysen är väl beskriven (Kristensson, 2014). Litteraturöversikten stärks eftersom 

tillvägagångssättet för sökningarna är beskrivna utöver det har sökschema redovisats för båda 

databaserna (bilaga 1). Sökscheman är kontrollerade ett flertal gånger under arbetets gång, både 

av opponenter och av författarna själva. Valda artiklar är granskade med hjälp av 

artikelöversikter (bilaga 2). Verifierbarheten stärks då en överblick av valda artiklar redovisas 

i artikelöversikterna. Verifierbarheten sänks något på grund av ett färre antal träffar i databasen 

Cinahl Complete, däremot kompletteras det med sökningen i PubMed som gav resultat med 

fler träffar. Sökningen i Cinahl Complete gav fyra relevanta artiklar som inkluderades, vilket 

borde stärka verifierbarheten. Kristensson (2014) menar att verifierbarheten stärks om analysen 
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är gjord av flera personer samt relevanta citat redovisas i resultatet. Analysen har gjorts i fem 

steg enligt Fribergs modell (2017b) och båda författarna har deltagit i analysen. Analysen är 

beskriven i metoden och var analysen kan hittas framgår i beskrivningen. En tydligt beskriven 

analys stärker verifierbarheten. I resultatet finns citat som är relevanta till subkategorierna och 

förstärker resultatet samt verifierbarheten. 

Pålitligheten är ett mått på resultatets stabilitet och trovärdighet (Kristensson, 2014). 

Förförståelsen är redovisad innan sökning efter artiklar påbörjades, vilket stärker pålitligheten. 

Förförståelsen skiljer sig från det framtagna resultatet vilket kan anses som en indikation på 

författarnas förförståelse inte har speglat resultatet. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att 

pålitligheten stärks om förförståelsen beskrivs samt att förförståelsen har åsidosatts under 

granskning och analys av artiklar. Pålitligheten stärks då flera författare i de inkluderade 

artiklarna har deltagit i analysen men sänks därför majoriteten av de inkluderande artiklarna 

inte redovisat någon förförståelse. Artikeln av Shea och Gagnon (2015) har ett väl beskrivet 

resultat som har varit relevant för litteraturöversikten och därför utgör en stor del av resultatet. 

Det kan anses som en svaghet för litteraturöversiktens pålitlighet, däremot svarar artikeln på 

litteraturöversiktens syfte och inte på författarnas förförståelse.  

Överförbarhet är ett mått huruvida resultatet kan appliceras i andra sammanhang än det som 

representeras i studien (Kristensson, 2014; Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten 

baseras på urvalet av det sammantagna artiklarna. Vid artikelsökningar gjordes inga 

begränsningar som påverkade urvalet förutom i PubMed där det var nödvändigt med ett 

sökblock för vuxna för att exkludera artiklar om barn. De nio inkluderade artiklarna utgick ifrån 

Australien, England, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Sverige och Tyskland och har därmed en 

spridning globalt. Det stärker överförbarheten eftersom likvärdigt resultat har framtagits från 

olika delar av världen. Resultatet kan mest troligt överföras till liknande kontexter där personer 

med obesitas förekommer. Utöver olika länder är resultatet insamlat i olika kontexter som 

intensivvårdsavdelningar, primärvård, anestesi och andra sjukhusavdelningar.  En sänkning av 

överförbarheten kan anses vara att endast nio artiklar är sammanställda i litteraturöversikten, 

önskvärt hade varit ett större antal artiklar. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer tre huvudfynd diskuteras. Huvudfynden som kommer diskuteras 

är vilka komplexa vårdbehov sjuksköterskor utmanas av, relationen mellan sjuksköterska och 
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personen med obesitas och sjuksköterskors erfarenheter av kollegors attityder mot personer 

med obesitas. Huvudfynden kommer diskuteras utifrån Bubers interaktionsteori (1990), 

Husserls livsvärld (2002) och etiska principer (Sandman & Kjellström, 2018; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Det första fyndet som kommer diskuteras är vilka komplexa vårdbehov som sjuksköterskor 

utmanas av. Specialanpassad utrustning i omvårdnaden av personer med obesitas är nödvändigt 

för att förhindra ohälsa hos sjuksköterskor, såväl fysisk som psykisk ohälsa.  I 

litteraturöversikten framkom det att en person med obesitas kan ha en kroppsvikt på 122 - 167 

kg vilket orsakade en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskan. Arbetsbelastningen ökade 

eftersom det krävdes fler sjuksköterskor i omvårdnaden. Det behövdes upp till åtta personer 

endast för att förflytta en person. Arbetsytan blev trängre när behovet av hjälpmedel samt fler 

personal ökade. Trånga arbetsytor medförde ökad risk för arbetsskador hos sjuksköterskan. 

Utan specialanpassad utrustning försvårades omvårdnadsarbetet eftersom standardutrustningen 

inte var tillräckligt hållbar till tyngre vikter. Trots det uppmanade ledningen sjuksköterskorna 

att använda standardutrustningen. Ledningen saknade förståelse för behovet av vårdpersonal i 

omvårdnaden samt behovet av specialanpassad utrustning. Eftersom personal saknades blev 

belastningen högre för den personal som fanns på plats, vilket försvårade 

arbetsomständigheterna. I majoriteten av studierna visade erfarenheter att specialanpassad 

utrustning var viktig även i andra sammanhang än förflyttning. En förutsättning för att kunna 

utföra en undersökning var korrekt utrustning, utan korrekt utrustning försvårades eller 

omöjliggjordes undersökningarna. Arbetsmiljöverket (2018) bekräftar att det är tungt och 

påfrestande att hjälpa personer med förflyttningar, oavsett normalvikt eller obesitas. Därför är 

omvårdnadsarbetet betydligt mer påfrestande om personen har obesitas. För att minska riskerna 

för sjuksköterskor och annan vårdpersonal menar Arbetsmiljöverket (2022) att det är viktigt att 

kunskap förändras och förnyas efter behovet som finns. Det är viktigt att rätt arbetsutrustning 

finns tillgänglig och är anpassad efter verksamheten. Försvårade arbetsomständigheter 

äventyrar sjuksköterskans hälsa och Arbetsmiljöverket (2018) påtalar att besvär i axlar, armar, 

rygg och nacke är vanligt förekommande. När arbetsbelastningen stiger utan tillgång till 

adekvata hjälpmedel äventyras sjuksköterskans hälsa. Sjuksköterskan ansvarar för god 

omvårdnad för personen men ansvarar även för sin egen hälsa. I omvårdnadsarbetet 

förekommer det lyft och förflyttningar av personer utan hjälpmedel vilket inte ska förekomma 

oavsett personens vikt. Det som är avgörande för sjuksköterskans arbetsbelastning är 

individuellt och utgår från sjuksköterskans fysik (Kälvemark, 2021). Arbetsgivaren ansvarar 
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däremot för att utforma arbetsmiljön för att underlätta för vårdpersonalen (Arbetsmiljöverket, 

2021). Enligt vårdpersonalens etiska koder ska patienternas hälsa vara det huvudsakliga målet 

och alltid utgå från att människor har lika värde (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett etiskt 

dilemma uppkommer när sjuksköterskornas hälsa utmanas när patienternas hälsa ska sättas i 

främsta rummet. Alla sjuksköterskor ska prioritera sina patienters hälsa och utföra god 

omvårdnad. De utmaningarna sjuksköterskan ställs inför i omvårdnaden av personer med 

obesitas försämrar sjuksköterskornas hälsa eftersom det finns en bristande förståelse från 

ledningen. Den bristande förståelsen från ledningen orsakar att vissa sjuksköterskor bryter den 

etiska koden då de inte vill äventyra sin hälsa.  

Det andra fyndet beskriver relationen mellan sjuksköterska och personen med obesitas. 

Obesitas är ett känsligt ämne och en förutsättning för att kunna lyfta svåra frågor gällande 

personens obesitas är en god relation mellan sjuksköterskan och personen med obesitas. Därför 

ställs det höga krav på kommunikationen mellan sjuksköterskan och personen. Erfarenheter 

visade att relationen till personerna med obesitas var viktigt. Det gjorde det lättare för 

sjuksköterskorna att se personen bakom obesitas. Det är viktigt att välja rätt ordval för att inte 

riskera att kränka personen. En väletablerad relation är en förutsättning för personen att våga 

prata om sin obesitas. Dessutom känner sjuksköterskorna att vård med kvalitet är lättare att 

utföra om relationen till personen är väletablerad. I de situationer när personerna med obesitas 

inte vara talbara, på grund av olika anledningar, ansågs anhöriga som viktiga medlare mellan 

personerna och sjuksköterskorna. De anhöriga bidrog med grunden för relationen såväl positivt 

som negativt. De hinder som kunde uppstå var skiljaktigheter mellan sjuksköterskan och 

anhörig vilket försvårade relationen mellan sjuksköterskan och personen med obesitas. 

Relationen till personen blev bättre om det fanns en genuin nyfikenhet från sjuksköterskan. 

Patienterna bekräftade i en artikel från Attree (2001) att de uppskattade en 

tvåvägskommunikation där sjuksköterskorna hade tid för att sitta ner för samtal med 

patienterna. Samtalet med patienterna bidrog till en ökning av vårdkvaliteten. Det krävs att 

sjuksköterskor har personlighetsdragen vänlighet, omtanke, medkänsla, känslighet och sympati 

för att underlätta samtalet om personernas obesitas. Motsatta egenskaper och distanstagande till 

patienterna påvisade däremot erfarenheter om försämrad vårdkvalitet (Attree, 2001). Vidare 

menar Runius (2019) att en samtalsprocess bestående av fem faser kan användas i 

omvårdnaden. De fem faserna är öppna, lyssna, analysera, motivera och avsluta. Öppna, använd 

en välkomnande röst som inger trygghet och nyfikenhet för personen. Lyssna, aktivt lyssnade 

och validerar personen med bekräftande ord eller ljud. Analys, utforska problemet med att ställa 
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frågor kring symtom, tankar och känslor. Gör korta sammanfattningar av informationen som 

ges för att följa upp personen. Undvik att styras av egna förutfattade meningar kring symtom 

och diagnos. Motivera, presentera bedömningar med motivering till besluten på ett tydligt sätt 

till personen. Avsluta, stäm av med personen och informera om egenvårdsråd och signaler ifall 

personen ska återkoppla till vården (Runius, 2019). Samtalsprocessen är att föredra för att 

minska distansen mellan sjuksköterskan och personen med obesitas. Det framkom att 

sjuksköterskor föredrog en nära relation till personerna för att kunna ha inverkan på deras 

obesitas. Sjuksköterskornas bemötande är en grundpelare för hur vårdrelationen ska utvecklas. 

Buber (1990) har en utvecklad teori som heter “Jag-du- relationen" och bygger på att se 

människan som ett subjekt och inte som ett objekt. “Jag- du” relationen är det subjektiva 

tillmötesgåendet medan “jag-det” relationen är det objektiva. Det är sjuksköterskans ansvar att 

utveckla en “jag-du” relation men måste även respektera personen om det önskas en “jag-det” 

relation. “Jag- du” bygger på det som är viktigt i detta fynd. Sjuksköterskans genuina möte med 

en patient där sjuksköterskan ses som jämlik istället för överordnad (Buber, 1990). Bubers teori 

är en del av närhetsetiken. Närhetsetiken bygger på sjuksköterskans förmåga att möta personen. 

Om sjuksköterskan enbart fokuserar på att hjälpa personen finns det risk att “jag-det” relationen 

utvecklas. Sjuksköterskan vill sträva efter en “jag-du” relation, vilket också är en förutsättning 

för att kunna hjälpa. En förutsättning för “jag-du” relationen är sjuksköterskans förmåga att 

öppna upp en del av sig själv på ett professionellt sätt (Sandman & Kjellström, 2018).  

Det tredje fyndet är sjuksköterskors erfarenheter av kollegors negativa attityder mot personer 

med obesitas. Negativa attityder behöver åsidosättas för att kunna erbjuda personer med 

obesitas en god vård. De negativa attityderna smittar av sig i personalgruppen och äventyrar 

vårdkvaliteten. Det framkom att de negativa attityderna hos sjuksköterskorna uppstod relaterat 

till de fysiska utmaningarna och påverkade vårdkvaliteten negativt. Negativa attityder 

överfördes i arbetsgruppen och det blev svårt att fokusera på det som var viktigt i 

omvårdnaden. Sjuksköterskors attityder gentemot sin egen kropp påverkade deras attityder 

mot personer med obesitas. De som var smalast och äldst i personalgruppen hade mest 

negativa attityder mot personer med obesitas. Däremot hade sjuksköterskor minst negativa 

attityder i förhållande till andra professioner. Det var svårt att sätta sina värderingar åt sidan 

då de fysiska utmaningarna ständigt gjorde sig påminda i omvårdnadsarbetet. Erfarenheter 

visar att sjuksköterskorna måste sätta sina värderingar åt sidan för att kunna förstå personen 

med obesitas och för att kunna ge god omvårdnad. Vissa sjuksköterskor har till och med 

värderingar som menar att personer med obesitas inte förtjänar samma vård som en 
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normalviktig person. Därför framtogs simuleringsdräkter som skulle efterlikna obesitas för att 

sjuksköterskor skulle få en förståelse för personer med obesitas och minimera de negativa 

attityderna. Simuleringsdräkterna borde användas i flera verksamheter och med andra 

professioner. Personer med obesitas har uppmärksammats som mer förekommande i 

samhället. Därför är det högst troligt att alla verksamheter stöter på personer med obesitas. 

För att sjuksköterskor lättare ska kunna ge stöd och hjälp till personer krävs det att 

sjuksköterskan skapar förståelse för personens tankar och känslor. Fokus ska vara att möta 

dessa personer med empati och förståelse och inte ovilja, ilska, frustration, rädsla, 

skuldbeläggning och avsky. Nyström (2019) förmedlar att hålla tillbaka sitt omdöme medan 

sjuksköterskan lyssnar på personens berättelse ökar möjligheterna att förstå personen. 

Svårigheter att faktiskt hålla tillbaka sina värderingar är ett faktum. Insamling av information 

om personen på ett objektivt sätt var relevant för att kunna uppmärksamma vårdbehov och 

använda sig av professionell kunskap för att tillfredsställa vårdbehovet. Varje enskild individ 

har olika livsvärldar som de befinner sig i.  Livsvärld är varje enskild individs upplevelse av 

den verkliga världen. Världen är densamma för alla men upplevs olika baserat på tidigare 

erfarenheter. Livsvärlden för varje människa innebär en omgivning de befinner sig i som är en 

självklarhet för dem. Husserl (2002) delger att livsvärlden handlar om varje enskild persons 

medvetenhet. Dahlberg & Segesten (2010) menar att förstå någon annans livsvärld är en 

förutsättning för att skapa en djupare förståelse för personens hälsa samt ohälsa. 

Ytterligare kunskap behövs för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta på ett ergonomiskt sätt 

för dem själva. För att arbeta ergonomiskt behöver ledningen förstå att det behövs mer 

personal, tid och utrustning i omvårdnadsarbetet. Utrustning behöver anpassas till personer 

med obesitas eftersom obesitas är ett ökande problem. Genom ökad kunskap kan förståelse 

skapas för att sjuksköterskorna behöver mer tid och bemanning i omvårdnadsarbetet. När 

kunskap och resurser finns kan de negativa attityderna minska mot personer med obesitas och 

kvaliteten på vården kan bli mer jämställd i förhållande till normalviktiga.  

Slutsats 

Framtaget i denna litteraturöversikt är sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

obesitas. Det beskrivs en komplexitet i vårdbehovet men även hur sjuksköterskor bör förhålla 

sig etiskt trots negativa attityder. Erfarenheter visade att sjuksköterskor hade negativa attityder 

till personer med obesitas, likaså delgav de attityderna till andra i personalgruppen. De negativa 
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attityderna genomsyrade omvårdnadsarbetet. Samtidigt framkom det att vissa sjuksköterskor 

kunde känna en empatisk förmåga och en skarp instinkt att värna om personer med obesitas. 

De negativa attityderna grundade sig i svårigheterna i omvårdnadsprocessen. Bland annat 

bristen på adekvata hjälpmedel, personalbrist och tidsbrist. Många sjuksköterskor uttryckte en 

stark rädsla för att skada sig medan andra redan hade arbetsskador som riskerades att förvärras. 

Rädslan för att skada sig själv blev ett etiskt dilemma i förhållande till vårdkvaliteten. 

Sjuksköterskorna ville erbjuda god omvårdnad men inte på bekostnad av deras egen hälsa. 

Därför riskerade sjuksköterskorna vårdkvaliteten och patientsäkerheten istället för att riskera 

sin egen hälsa. För framtiden föreslås fler hjälpmedel i omvårdnaden av personer med obesitas 

såväl som en ökad förståelse från ledningen. Ledningen behöver förstå att omvårdnaden av 

personer med obesitas är tidskrävande samt sliter mer på sjuksköterskornas kroppar. Om dessa 

faktorer inte tas hänsyn till kan fler negativa attityder väckas hos sjuksköterskorna. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 15/3–2022 

Syfte: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med obesitas. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterskor Nurses [MH] OR 

Nurs* [Fritext] OR  

“Care giv*” [Fritext] 

 

1 000 487  

2 - Obesitas Obesity [MH] OR 

Obesity [Fritext] OR 

Obes* [Fritext] OR 

Overweight* [Fritext] 

 

156 066  

3 - Erfarenheter Attitude [MH] OR 

Attitud* [Fritext] OR 

Experienc* [Fritext] OR 

Emotion* [Fritext] OR 

Empath* [Fritext] OR 

Guilt* [Fritext] 

 

906 512  

4 - Omvårdnad Nursing care [MH] OR 

“Nursing car*” [Fritext] OR 

“Health personnel*” [Fritext] OR 

“Clinical staff” [Fritext] OR 

“Qualitive of healthcar*” [Fritext] 

 

179 065  

5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 197   

Begränsningar Sökning 5 + engelskspråkig + forskningsartikel + 

peer reviewed 

105 4 
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Databas: PubMed 

Datum: 22/3–2022 

Syfte: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med obesitas. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterskor Nurses [MeSH] OR  

Nurse [Title/Abstract] OR 

Nurses [Title/Abstract] OR  

Care givers [Title/Abstract] OR  

Health personnel [Title/Abstract] OR  

Clinical staff [Title/Abstract] OR 

Intensive care nurse [Title/Abstract] 

 

 308 767  

2 - Erfarenheter Qualitative research [MeSH] OR 

Attitude of health personnel [MeSH] OR 

Qualitative research [Title/Abstract] OR 

Qualitative [Title/Abstract] OR 

Interview [Title/Abstract] OR 

Experience [Title/Abstract] OR 

Attitude [Title/Abstract]  

 

1 169 427  

3 - Obesitas Obesity [MeSH Terms] OR 

Overweight [MeSH Terms] OR 

Obese [Title/Abstract] OR 

Obesity [Title/Abstract] OR 

Overweight [Title/Abstract] 

 

383 872  

4 - Omvårdnad Nursing care [MeSH] OR 

Nursing care [Title/Abstract] OR 

Nursing [MeSH Subheading] OR 

Nursing [Title/Abstract] OR 

Nursing staff [Title/Abstract]  

 

387 864  

5-Vuxna Adult [MeSH] OR  

Adult [All fields] OR 

Adults [All fields]  

 

7 179 152  

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 159  

Begränsningar Sökning 6 + Engelskspråkig  159 5 
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Bilaga 2. Artikelöversikter 

Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte 

 

  

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hales, C., et al.  
 

The challenges in 

caring for morbidly 

obese patients in 

Intensive Care: A 

focused 

ethnographic study 

 

Nya Zeeland, 2017 

 

Syftet var att 

förstå 

intensivvårdsp

ersonalens 

upplevelser av 

att vårda 

patienter med 

dödlig fetma. 

Alla på den IVA-avd. bjöds 

in av forskarna. 

67 st. IVA ssk & 13 st. IVA 

läkare.  
observation och intervju 

pågick under fyra månader. 

 
Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Intervjun - erfarenheter av att ta hand 

om sjukligt feta - personliga tankar - 

resurser och möjligheter för vården.  
Spelades in och transkriberades 

ordagrant. Längd 20 - 80 min. 
Konstant jämförelseanalys i tre steg; 

dekonstruktion, konstruktion och 

bekräftelse. Analysen av 1e författaren, 

bekräftades av de andra 2 författarna. 

En del av deltagarna blev utvalda för 

att bekräfta resultatet av intervjuerna 

för att höja trovärdigheten. 
 

Obesitas patienter innebär 

fysiska och språkliga 

utmaningar. Utrustningen 

som fanns tillhanda var inte 

anpassad efter den tjocka 

kroppsformen. Personalen 

fick anpassa vårdmetoderna 

utefter patientens 

kroppsform. Vårdpersonal 

uttryckte även en osäkerhet 

kring ordval i närhet av 

patienten.  
Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks, svara på syftet. 

Intervjuer och citat som bekräftar 

djupet.  

Verifierbarhet: stärks, analys bra 

beskriven. Frågornas innehåll är 

beskrivna.  

Pålitlighet: stärks, Alla forskare har 

deltagit i analysen. Bekräftat 

intervjuerna med deltagarna.  

Överförbarhet: stärks, bedöms att den 

kan överföras till liknande kontexter. 

Kategorierna kan appliceras i all 

omvårdnad av patienter med obesitas. 

 

Hales, C., et al.  

 

A Qualitative Study 

to Explore the 

Impact of 

Simulating Extreme 

Obesity on Health 

Care Professionals` 

Attitudes and 

Perceptions. 

 

Nya Zeeland, 2018 

Syftet var att 

undersöka om 

att bära 

simuleringsdrä

kt påverkade 

vårdpersonale

ns attityder 

och 

uppfattningar 

om 

personer som 

lever med 

extrem fetma. 

Rekrytering via affisch på ett 

sjukhusområde. 6 ssk och 1 

sjukgymnast. 6 = kv. 26 - 64 

år.  

5 frågor som följdes upp med 

semi-strukturerade intervjuer 

både före och efter 

simuleringen. 

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Deltag. fyllde i 5 frågor om svårigheter 

som pers. m. fetma upplever. Följdes 

upp m. intervjuer som skedde enskilt 

ca 20–40 min. Spelades in och 

transkriberades. Simuleringsdräkt 

användes sedan i 2-3h med uppmaning 

om att göra vissa saker för att få 

förståelse. Ny intervju i dräkten efter 

timmarna. 

 

NVivo- analys och kodning. Analys av 

primära forskaren, verifierades av de 

andra. 

Insikter fysiska utman. med 

extrem fetma. Förändringar i 

deltagarnas attityder mot 

obesitas. Innan simul. jobbigt 

m. moment kring feta 

patienter annan syn efter, 

mindre dömande mer 

empatiska, ge de tid och 

förstår på ett annat sätt. Citat 

finns. 

Tillförlitlighet: stärks, syftet är 

uppfyllt. Urvalet är lämpligt utvalt. 

Citaten beskriver deltagarnas känslor. 

Verifierbarhet: sänks, frågor saknas. 

Stärks, noggrann metod då intervju 

skedde före/efter + upplevelse i 

dräkten. Analysen är granskad av alla 

författare och beskriven.  

Pålitlighet: sänks, ingen förförståelse 

beskriven.  

Överförbarhet: stärks; studien kan 

överföras om dräkten används och 

följs upp med intervju 
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Författare 

Titel 
Land, År 

Syfte 

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kam, J., & Taylor 

McD, D. 

 

Obesity 

significantly 

increases the 

difficulty of patient 

management in the 

emergency 

department 

 

Australien, 2010. 

Syftet var att 

bestämma vilka 

aspekter av 

akutmottagningen 

som påverkades 

negativt av fetma 

och i vilken 

utsträckning det 

gör vården 

svårare. 

Tvärsnittsstudie på sjukhus.  

794 patienter undersöktes, 750 

användes i studien. Info 

samlades mellan okt 2008 - 

mars 2009 på formuläret.  

 

Formuläret bestod av påståenden 

m. plats för kommentarer.  

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Frågeformuläret-testades av 

personal och reviderades 

därefter. Spearmans korrelationstest 

användes för att undersöka 

sambanden mellan patienternas 

BMI och den upplevda 

svårighetsgraden  

SPSS för Windows användes för 

alla analyser. 

Stigande BMI försvårade 

undersökningarna. Ssk 

rapporterade att mobilisering, 

positionering, hjälp m. ADL.  

Intern validitet: sänks, urval 

oklart. Stärks, möjligheten till att 

lämna en kommentar i formuläret 

finns.  

Reliabilitet: stärks, mätverktygen 

är beskrivna och bedöms vara hög.  

Objektivitet: stärks, adekvata 

statistiska tester.  

Extern validitet: stärks, resultatet 

kan användas på alla sjukhus där 

vård av obes-pers finns. 

Larson, F., et al.  

 

Key Factors for 

Successful General 

Anesthesia of 

Obese Adult 

Patients 

 

Sverige, 2019 

 

 

 

 

Syftet var att 

studera anestesi-

SSK:s 

erfarenheter av 

nyckelfaktorer för 

att 

luftvägshantering 

i generell anestesi 

av vuxna 

överviktiga 

patienter 

En kvalitativ observationsstudie 

med beskrivande 

tillvägagångssätt. 

Enhetschefen gav skriftligt 

samtycke. Inklusion: anestesi-

ssk, minst 2 års erfarenhet, 

arbeta på op-avd. vilja delta. 12 

bjöds in 8 deltog. Medelålder 

49. genomsnitt i arbetet 25 år 

som ssk.  

Semi-strukturerade intervjuer.   

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Pilotstudie - inget revideras. 

Intervjuerna gjordes under mars-18 

och tog 4–10 min att genomföra. 

Identifierat 97 kritiska incidenter 

under intervjun. 

Analysen tre steg. En referensram 

skapades för dataanalysen. Critical 

incident technique (CIT)- analysera 

beteende. CIT inriktat på att lösa 

specifika problem mer än att 

beskriva olika fenomen. 

5 kategorier identifierades. 

Ssk behövde vara mer 

förbereda och planera bättre 

samt vara beredda på 

komplikationer då detta ökar 

vid fetma. Positionering var 

extra viktig för att undvika 

buktryck och trycksår. 

Optimera syresättning innan 

narkos då överviktiga lättare 

drabbas av apné. 

Teamarbetet är extra viktigt. 

Citat finns 

 

Tillförlitlighet: Stärks, svarar på 

syftet & innehållsrika intervjuer. 

Finns många resultat och 97 fynd 

identifierades. Sänks pga korta 

intervjuer. 

Verifierbarhet: sänks, inga frågor 

redovisade. Stärks, tydlig analys- 

dock oklart vem som har 

analyserat.  

Pålitlighet:  stärks pga pilotstudie. 

Sänks, pga oklar analys. 

Överförbarhet: Stärks. resultatet 

kan överföras till liknande 

kontexter. Sänks pga brister i 

metoden.  
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Författare 

Titel 
Land, År 

Syfte  

 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lumley, E., et al.  

  

A qualitative study to 

explore the attitude of 

clinical staff to the 

challenges of caring 

for obese patients 

 

England, 2015 

Syftet var att 

undersöka från 

personalens 

perspektiv om 

överviktiga 

patienter har 

några ytterligare 

vårdbehov och 

vilka effekter 

det har på 

vården 

En kvalitativ studie.  

En stödgrupp identifierade 

deltagarna.  

Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Sjukhus och 

primärvård. 18 deltagare.  

Fokusgrupp: 12 deltagare. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna skedde enskilt 

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 

Intervjuer spelades in, 

transkriberades ordagrant och data 

anonymiserade. Lyssnades 

igenom för att verifiera. 

Intervjufrågorna, utforska 

inverkan på vårdpersonal när 

patienter har fetma. Även för att 

förstå erfarenheter och kunskap 

kring fetma. 

Framework analystekniker 

användes. Tre personer deltog i 

analysen. 

Tre huvudkategorier, patient, 

personal och organisation. I 

nästan alla intervjuer lyfts det 

om förseningar i 

omvårdnaden av personer 

med fetma r/t ingen 

utrustning nära till hands.  

Tillförlitlighet: stärks, deltagarna 

utvalda av stödgrupp, syftet 

besvarat. Citaten tyder på 

djupgående intervjuer. 

Verifierbarhet: sänks, frågorna 

finns ej utskrivna endast vad de 

handlar om. Stärks, analysen är 

beskriven. Pålitlighet: sänks, 

saknar förförståelse men en 

väletablerad analysmodell har 

använts, analysen gjordes av 3 pers. 

Överförbarhet: stärks, resultatet 

kan överföras i liknande kontexter 

och ej bundet till en vårdavdelning. 

Phillips, K., et al.  

 

Tackling obesity: the 

challenge of obesity 

management for 

practice nurses in 

primary care 

 

England, 2013 

Syftet var att 

utforska bra 

utförande och 

hinder från ssk 

perspektiv med 

fokus på vem de 

gav råd, hur 

ämnet togs upp 

och vad 

konsultationen 

innefattade 

Email skickades till ansv. ssk 

som vidarebefordrade till alla 

arbetande ssk. 18 ssk, alla 

kvinnor. 

  

61% = 10–20 års erfarenhet. 

Datamättnad nåddes vid 16, 2 

extra intervjuer gjordes.  

semistrukturerade intervjuer. 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 

Pilotstudie utförd. Deltagarna 

fokusera på de överviktiga pat. i 

intervjun. Guiden: 3 frågor med 

underfrågor. Intervjuerna 

anonymiseras och transkriberades. 

Tematisk analys. Induktiv metod 

utvecklade teman mha fördjupad 

läsning under transkriptionen.  

 

Data kodades mha. NVivo. 

Deltagarna fick sedan ta del av 

resultatet och bekräfta 

Ssk kände att det var deras 

plikt att ge råd om 

vikthantering vid fysiska 

åkommor. Rädsla för att 

stigmatisera pat. och riskera 

relationen till pat. “Fånga” 

pat. innan fetma blev för stor. 

Nära relation underlätta 

samtalet. Risker m. övervikt. 

och strategier diskuterades 

där pat. ville ha snabba 

resultat. 

Tillförlitlighet: stärks, svarar på 

syftet. Citat beskriver ssk:s 

erfarenheter.  

Verifierbarhet: stärks, analysen är 

beskriven och analyserad av alla 

forskarna.  

Pålitlighet: stärks, pilotstudie 

utförd.  

Överförbarhet: stärks, kan 

överföras till liknande kontexter. 
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Författare 

Titel 
Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Robstad, N., et 

al.  

 

Intensive care 

nurses’ 

experiences of 

caring for 

obese 

intensive care 

patients: A 

hermeneutic 

study 

 

Norge, 2017 

Syftet var att 

få en djupare 

förståelse för 

intensivvårds

sjuksköterska

ns erfarenhet 

av att vårda 

överviktiga 

patienter 

inom 

intensivvårde

n. 

Chefen på 2 olika sjukhus. 

rekryterade 13 ssk (8 vs 5) 

Inklusion: 2 års erfarenhet på 

IVA. Kvinnor 100%. 33 - 54 

år. Erfarenhet 4-22år. 

Semistrukturerade intervjuer.  

Muntlig och skriftlig info. 

Individuella intervjuer. 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Första frågan “hur känns det att jobba 

som IVA ssk?”. Deltagarna berättade 

fritt. Fråga om vård av obesitas 

patienter, positiva/negativa aspekter. 

Spelades in och transkriberades 

ordagrant. 16 - 47 min. Medel 30 min  

NVivo 11 användes för 

transkribering. Analys 4 steg. 

Förförståelsen utvecklades under 

tiden. 

3 kat. den sårbara patienten, den 

annorlunda patienten och den 

fysiskt krävande patienten. Den 

sårbara patienten för att det 

krävdes mer folk för hygien och 

förflyttning. Den annorlunda 

patienten såg som en kropp 

snarare än en människa och 

personalen upplevde att patienten 

behövde skyddas från fler ögon än 

nödvändigt. Den fysiskt krävande 

patienten oroar sjuksköterskorna 

för arbetsskador. Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks, citaten är 

djupgående. Urvalet bedöms tillförlitligt. 

2 sjukhus och erfarenhet finns. 

Verifierbarhet: stärks, analysen är 

beskriven + 2 frågor. Intervjuerna 

fortlöpte utefter svar.  

Pålitlighet: stärks, flera forskare deltog i 

processen. Sänks, ingen förförståelse. 

Överförbarhet: stärks, kan överföras 

till all vård av personer med obesitas. 

Shea, M J., & 

Gagnon, M. 

Working With 

Patients Living 

with Obesity 

in the 

Intensive Care 

Unit A Study 

of Nurses’ 

Experiences 

Kanada, 2015 

Syftet var att 

undersöka 

IVA-SSK 

erfarenheter 

av att arbeta 

med pat. med 

fetma. 

Rekry. fr 2 avd. mha en 

forskningsaffisch. 

Inklusion: prata engelska,> 

18 år. arbeta på ett av 

sjukhusen. Minst en 

erfarenhet av att vårda 

personer med obesitas. 

11 ssk intervjuades enskilt på 

bestämd plats. 

Intervjuer 30–60 min. 

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 

Frågorna innehöll: beskriv dina 

erfarenheter av att vårda överviktiga. 

Fokus på dagliga rutiner, omv. 

insatser, kliniska övervägande och 

utmaningar samt positivt/negativt. 

Spelades in, transkriberades, 

granskades av forskaren direkt efter 

intervjun.  

ATA16 i 4 steg - läs - identifiera 

teman - jämför och identifiera 

struktur - beskriv teman. Båda 

forskarna deltog i processen. 

4 kat + underkat. SSK beskriver 

utmaningar, fysisk belastning, 

begränsningar, svårigheter, 

komplexiteten, förseningar och 

komplikationer under vården.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks, svarar på syftet. 

Djupgående citat. 

Verifierbarhet: stärks, analysen är 

beskriven. Båda forskarna deltog i 

processen. Sänks, öppna frågor gör det 

svårare att göra om studien.  

Pålitlighet: stärks, båda forskarna har 

deltagit i analysen. Ingen relation mellan 

forskarna/deltagarna och brett resultat. 

Sänks, saknar förförståelse.  

Överförbarhet: stärks, kan överföras 

till liknande kontexter. Kategorierna är 

bra beskrivna. 
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Resultat Kvalitet 

 

Sikorski, C., et al.  

 

Attitudes of Health 

Care Professionals  

towards Female 

Obese Patients  

 

Tyskland, 2013 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonale

ns attityder till 

övervikt och 

fetma i 

Tyskland. 

Tvärsnittsstudie. 

682 (HCP) fick fylla i ett 

formulär.1739 st formulär 

lämnades ut och 682 st kom 

tillbaka besvarade (39 %).  

498 kvinnor, medelålder 36 

år, 321 SSK.  

Formulär lämnades ut på 

teammöten.  

 

Etiskt godkänd + samtycke 

finns. 
 

Vinjett-drivet tillvägagångssätt. Frågor 

som jämförde normalviktiga vs 

överviktiga. Formuläret delades ut med 

ett kuvert så det kunde lämnas tillbaka. 

En kortversion av Fat Phobia Scale. 

deltagarna behövde gradera 1 (inte alls 

viktigt) till 5(väldigt viktigt). Ålder, 

kön, längd och vikt insamlades från 

deltagarna.  

 

Signifikanta skillnader redovisades.  

Analysen- STATA 12. 

 

588 n (96 %) ansåg att det 

var svårare att vårda personer 

med obesitas. 27 n (4,4) 

tyckte inte det. 57 % blir 

påverkade av patientens vikt 

när de vårdar patienten. 63 % 

vet oftast inte var de hittar 

utrustning för att vårda 

personer med obesitas 

Interna validitet: sänks, stort bortfall, 

55 pers. Första delen: geografiska data 

100% svar, frågor om obesitas var det 

enbart 627 som besvarade. Bristfällig 

information och tydlighet? Stärks, data 

insamlades på ett tillförlitligt sätt.  

Reliabilitet: Måttligt hög då det finns 

ett visst internt bortfall.  

Objektivitet: stärks, opartisk och 

kommer med exempel som ska 

graderas utan att lägga någon 

värdering i exemplen.  

Extern validitet: stärks, det externa 

bortfallet redovisas. Stort urval. 

Resultatet kan troligtvis generaliseras 

till alla kön. 

 

 


