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Abstrakt 

Förekomsten av fetma har ökat under en kort period i många delar av världen. I 

Sverige har fetma hos vuxna dubblerats under de två senaste årtiondena och finns 

nu hos tio procent av både män och kvinnor. Sjuksköterskor har en nyckelroll när 

det gäller stöd och vård till personer med fetma. Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till 

livsstilsförändringar. Data samlades in genom intervjuer med åtta sjuksköterskor 

varav fyra var distriktssköterskor och övriga sjuksköterskor utan 

specialistutbildning till distriktssköterska. Hälften arbetar inom primärvården och 

övriga inom elevhälsan. Studien genomfördes som en intervjustudie och analysen 

av intervjuerna genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. 

Analysen resulterade i ett tema; Strategier för att stödja samt tre kategorier; 

Motivationens betydelse, Kunskapens betydelse och Viljan att arbeta 

förebyggande. Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskor upplevde tid och 

resursbrist för att kunna stödja personer med fetma. Detta folkhälsoproblem 

kräver att sjuksköterskor ges resurser till att arbeta långsiktigt både med vuxna 

och med barn. Strategierna som sjuksköterskorna använde för att stödja personer 

med fetma var bland annat motiverande samtal men även BMI kurvor. Slutsatser 

är att sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att motivera personer med 

fetma till livsstilsförändring. De vill utveckla sina kunskaper genom fortlöpande 

utbildningar. Resurser till sjuksköterskors arbete att bedriva livsstilsförändringar 

är lågt prioriterat. Sjuksköterskor hade insikt i att de måste tänka långsiktigt när de 

stödjer personer med fetma.  

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, fetma, barn, vuxna, livsstilsförändring, primärvård. 
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Förekomsten av fetma har ökat under en kort period i många delar av världen (Brown et al., 

2007). I Sverige har fetma hos vuxna dubblerats under de två senaste årtiondena och finns nu 

hos tio procent av både män och kvinnor. Vidare ur ett internationellt perspektiv så har 

Sverige en av de lägsta förekomsterna av fetma men utvecklingen går mot en alarmerande 

ökning av fetma hos både hos barn, ungdomar och vuxna även i Sverige (Neovius, Janson & 

Rössner, 2006).  Det framkommer även att hälften av alla män i Sverige mellan 16 och 74 år 

har övervikt eller fetma och siffran för kvinnor i samma ålder är drygt en tredjedel. Män har 

mer ofta övervikt än kvinnor men vid fetma är det nästan lika vanligt förkommande mellan 

könen. Ökningen av antalet överviktiga är lika i socioekonomiska grupper men antalet med 

fetma är fler hos dem med lägre utbildning än de med höge utbildning (Persson et al., 2006) 

 

Sjuksköterskor har en nyckelroll när det gäller stöd och vård till personer med fetma eftersom 

fetma har blivit ett vanligt och stort folkhälsoproblem i många länder världen över (Brown, 

2006). Enligt Brown, Stride, Psarou, Bewins och Thompson (2007) upplever 

distriktssköterskor att fetma är en viktig hälsofråga och att stödja patienter till viktkontroll ses 

som en del i deras yrkesroll. Samtidigt upplevde få distriktssköterskor att de hade specifik 

utbildning till detta samt att det organisatoriskt inte fanns tid till att stödja patienter till 

viktkontroll. Få distriktssköterskor tror att personer med fetma är motiverade att genomföra en 

livsstilsförändring rörande sin fetma (Melin, Karlström, Berglund, Zamfir & Rössner, 2005). I 

en studie av Brown (2006) framkommer att fetma är orsak till kroniska sjukdomar och tidig 

död genom hjärtinfarkt, stroke, diabetes, hypertoni och vissa cancerformer.  

 

Boström och Eliasson (2005) definierar fetma genom att mäta mängden kroppsfett genom 

kroppsmasseindex, BMI (body mass index). BMI räknas ut genom att vikten i (kg) divideras 

med längden (m) i kvadrat. WHO definierar kroppsvikt och olika grader av övervikt utifrån 

dessa BMI skalor som gäller för vuxna. Det BMI värdet som definierar fetma är; fetma, grad I 

30-34,9, fetma, grad II 35-39,9 och slutligen fetma, grad III ≥ 40 (WHO, 2008). Definition på 

barns BMI är en flytande skala som grundar sig på barnets längd, vikt, ålder och kön. 

Åttaåriga flickors gräns för övervikt är 18,3 i BMI och för fetma 21,6 motsvarande siffror för 

åttaåriga pojkar är 18,4 för övervikt och 21,6 för fetma (Cole, Bellizzi, Flegal. & Dietz, 2000). 

En svaghet med BMI är att denna mätmetod inte särskiljer fett och muskelmassa (Boström, & 

Eliasson, 2005). 
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En bättre metod än BMI är enligt Melin et al., (2005) att följa upp viktminskning genom att 

mäta förändringar av midjeomfånget där mängden bukfett avspeglas över tid samt risker för 

insjuknande i olika former av sjukdomar exempelvis diabetes typ-två.  Midjemåttet mäts i 

stående efter normal utandning mellan tolfte revbenet och höftbenskammen (Sönmez et al., 

2003). Det råder oklarheter om vid vilka midjemått som riskerna ökar men att påtaglig ökad 

sjuklighet föreligger vid ett midjeomfång över etthundratvå centimeter hos män och åttioåtta 

centimeter hos kvinnor (Boström, & Eliasson, 2005). Ytterligare ett sätt att mäta fetma är 

måttet midja – höft- kvot, detta ger en uppfattning om patientens risk för metabola och 

kardiovaskulära komplikationer. Om kvoten är >1,0 för män eller > 0,85 för kvinnor så 

betyder det att bukfetman bidrar till komplikationer (WHO, 2008).  

 

Holt et al., (2008) beskriver att genomföra livsstilsförändringar hos barn och deras familjer är 

svårt eftersom föräldrar upplever att tillexempel minskad skärmtid påverkar barnens sociala 

liv, med det menar de att barnen missar TV program som diskuteras med kamrater. Vidare 

beskrivs att familjer där barnen har fetma vill ha stöd i att hitta prisvärda och lättillgängliga 

fysiska aktiviteter och program samt att föräldrarna ville att samhället skulle ta ett större 

ansvar för att det fanns.  Familjerna ville att skolan skulle ta ett större ansvar när det gäller 

maten som serverades i skolan samt att skolan skulle ha mer fysisk aktivitet på schemat 

eftersom de var stillasittande större delen av dagen där. Slutligen ville familjerna att samhället 

och skolans förhållningssätt till kost skulle förändras för att påverka matindustrin vilket de 

upplevde skulle underlätta en bättre kosthållning.   

 

Berg, Simonsson och Ringquist (2005) beskriver att pojkar med fetma skiljer sig från pojkar 

med normalvikt rörande livsstil, hälsobeteende, kroppsliga och psykologiska symtom samt att 

de verkar vara ensamma och risktagande. De har även oregelbundna vanor och hälsoproblem, 

de har också ökade självmordstankar och försök till självmord än jämnåriga. För att 

framgångsrikt behandla barn med fetma och övervikt och för att förändra situationen för varje 

individ behövs många olika insatser och hela den negativa livssituationen behöver bemötas 

och tas om hand. Dessa barn verkar höra till en risk grupp som i framtiden kanske kan 

utveckla både allvarliga och psykosociala problem och för att förebygga detta så behövs 

kraftfulla och tidiga förebyggande insatser. Det framkom dessutom att pojkar med fetma 

hoppade över frukost och lunch flera gånger i veckan och oftare än sina normal och 

överviktiga jämnåriga kamrater (Berg et al., 2005). Hälften av alla överviktiga barn blir 

överviktiga som vuxna samt att barn till överviktiga föräldrar kanske har fetma som vuxna, 
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dessutom måste skol- och arbets- miljön omarbetas så att de kan bli platser där människor kan 

utöva hälsofrämjande beteenden och vara mer fysiskt aktiva (Holm et al., 2001). I en studie av 

Larsson och Zaluha (2003) baserad på svenska skolsköterskors besök av elever framkommer 

att 8 % barn i låg och mellanstadiet söker för viktrelaterade problem hos skolsköterskan och i 

högstadiet och gymnasiet är antalet 30 %. 

 

Melin et al., (2005) diskuterar vikten av utbildning av vårdgivare för att de ska kunna 

omhänderta och behandla personer med övervikt och fetma eftersom brister på kunskaper om 

behandling av personer med fetma skapade negativa attityder. Andra orsaker till de negativa 

attityderna till att arbeta med den här patientgruppen som Melin et al., (2005) tar upp är brist 

på motivation eftersom distriktssköterskorna ibland fick arbeta ensamma, brist på tid att 

planera och introducera och starta nya behandlingsmetoder.  

 

Faktorer som bland annat påverkar personal i vården är organisationsförändringar som lett till 

en reducerad personalstyrka och minskade resurser som i sin tur leder till minskad 

arbetstillfredsställelse, ökade krav, stress och minskat inflytande. Vidare diskuteras att 

kompetensen att bedriva folkhälsoarbete sällan eller aldrig tas tillvara. Distriktssköterskor 

uttrycker en önskan att arbeta på ett strukturerat sätt med prevention i olika former (Karlsson, 

Morberg & Lagerström, (2006). Enligt Melin et al., (2005) kan dessa negativa attityder 

omvändas till positiva genom utbildning, detta görs genom att undervisa vårdgivare i vilka 

metoder som finns för viktminskning och attityderna kan då omvändas till positiva. 

Vårdgivare som har en positiv attityd till personer med fetma är vanligare hos dem som har 

erfarenhet av att ha arbetat med personer med fetma (Melin et al., 2005).  

 

En annan aspekt Melin et al., (2005) tar upp är att arbeta i team med olika professioner där de 

kan lära och stötta varandra i attityder som rör personer med fetma. Särskilt inom 

primärvården behövs utveckling där ett stort upptagningsområde finns med mycket människor 

och de skulle kunna förbättra organisationen över vården i dessa områden. Teoretisk 

utbildning och klinisk erfarenhet när det gäller fetma är betydande faktorer för att initiera och 

påbörja behandling. Läkare anser att de är dåligt utrustade och har dåligt stöd för att ta hand 

om personer med fetma. Vidare diskuteras svårigheterna med att fånga upp personer med 

fetma, att bemöta dem utan att de tar illa upp och fortsatt långsiktig behandling i grupp eller 

på individbasis. Distriktssköterskorna upplever att det är lättare att möta personer med fetma 

enskilt än i grupp. Beaulieu, Talbot, Jadad och Zhignesses, (2000) fann i sin studie att 
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sjuksköterskor inom primärvården uttryckte ett behov av patientutbildningsmaterial mer än 

behovet av praktiska instruktioner.  

      

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att sjuksköterskor bedriver ett viktigt 

förebyggande arbete när det gäller fetma hos personer och deras livsstilsförändringar. Det 

framkom också att sjuksköterskor saknar tid och resurser till detta viktiga folkhälsoproblem 

men även utbildning i att bemöta och stödja personer som efterfrågar hjälp för sin fetma. Våra 

frågeställningar utifrån denna områdesöversikt är; Hur kan sjuksköterskor stödja personer 

med fetma? Vilka resurser har sjuksköterskor för att stödja personer med fetma vid 

livsstilsförändringar? Slutligen; Vilken professionell kompetens har sjuksköterskor när de 

möter personer med fetma vid livsstilsförändringar? 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med 

fetma till livsstilsförändringar.  

 

Metod 

En kvalitativ forskningsmetod användes eftersom syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma vid livsstilsförändringar. Den 

kvalitativa forskningsansatsen ger nyanserade beskrivningar av upplevelser som återger 

mångfalden hos ett fenomen och en strävan efter förståelse av helheten (Polit & Beck, 2004). 

Studien genomfördes som en intervjustudie med semistrukturerade intervjuer och data 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys med latent ansats (jmf. Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Deltagare 

Totalt deltog åtta kvinnliga sjuksköterskor i studien, fyra var distriktssköterskor och fyra var 

sjuksköterskor utan specialistutbildning till distriktssköterska. Hälften arbetar inom 

primärvården och övriga inom elevhälsan. De var i åldrarna 40-60 år och alla hade mer än tio 

års erfarenhet att arbeta som sjuksköterska. Inklusionskriterium var att de skulle ha erfarenhet 

att stödja till livsstilsförändring. Verksamhetscheferna på vårdcentralerna och inom 

elevhälsan som valdes kontaktades via brev och informerades om vår tänkta studie, även ett 

godkännande för genomförande efterfrågades av dessa chefer. Efter godkännande svar 
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lämnades ytterligare information där det i medföljande missivbrev ställdes en förfrågan om 

deltagare till undersökningen som verksamhetscheferna i sin tur lämnade vidare till 

intervjupersonerna (bilaga 1). De sjuksköterskor som valde att delta i studien lämnade sitt 

informerade samtycke i medsänt svarskuvert till författarna som sedan tog kontakt med varje 

deltagare för att bestämma tid och plats för intervju. Vid detta samtal lämnades även muntlig 

information om studien. 

 

 

Datainsamling 

Åtta intervjuer gjordes, de spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. En 

intervjuguide användes där frågorna som ställdes bland annat var; ”Berätta om hur du 

upplever det att arbeta med och stödja personer som har fetma” (bilaga 2). Men även 

följdfrågor förekom. Intervjuerna genomfördes med en eller båda forskarna närvarande samt 

att strukturerade och öppna frågor ställdes. Intervjuerna tog 30-60 min per intervjuperson. 

Platsen för intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats vilket de hade valt själva. 

Varje intervju benämndes med en siffra för att av författarna kunna möjliggöra identifieringen 

av respektive intervju.  

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

stegvis analysera data. Innehållsanalys är en process där teman och mönster framkommer. 

Beskrivande text identifieras och analyseras för att hitta framstående teman och mönster i 

dessa som organiseras och integreras i enlighet med att förena teman och grundtanke samt 

delar in dessa i huvudteman och underteman (Polit & Beck, 2004). Latent ansats analyserar 

och tolkar vad texten handlar om och söker samband och den underliggande meningen i 

materialet. Manifest ansats redogör för det konstaterade och uppenbara i en text (Graneheim 

& Lundman, 2004). Analysen startade med att forskarna läste alla intervjutexterna för att få 

en uppfattning av innehållet i materialet. Därefter togs textenheter ut som svarade mot syftet, 

kondenserades, och att satser formulerades och som sedan ordnades i grupper som benämndes 

med ett kodord. När allt detta var gjort, kategoriserades att-satserna ytterligare i tre steg. I ett 

första steg grupperades alla att-satser som hörde ihop utifrån kodordet, i nästa steg 

sammanfattades att-satserna till en ny att-sats som beskrev vad de handlade om och slutligen 

sammanförde vi de att-satser som hörde ihop. I ytterligare ett steg för att förfina 
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kategoriseringen vilket ledde till en slutkategori som innehöll en att-sats som beskrev 

innehållet. Detta ledde till ett tema med tre underliggande kategorier.  

  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades gjordes en forskningsetisk prövning som godkändes av etiska 

gruppen, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Deltagarna i 

undersökningen var anonyma och avidentifierade. Sjuksköterskorna gav sitt informerade 

samtycke både skriftligt, genom brevförfrågan och muntligt, när överenskommelse om tid och 

plats för intervjun skedde. Vi informerade intervjupersonerna om undersökningens syfte, hur 

undersökningen var upplagd samt risker och fördelar som var förenat med undersökningen.  

 

Riskerna att intervjupersonerna lider skada ska vara så liten som möjligt, det positiva skall 

uppväga riskerna som i detta fall kan vara att frågorna känns svåra att svara på eftersom det är 

ett känsligt ämne och om detta sker finns risk för att intervjupersoner drar sig ur studien. Med 

informerat samtycke innebar det att sjuksköterskorna deltog frivilligt och att de hade rätt att 

dra sig ur när de ville. I det informerade samtycket skall det även ingå hur mycket information 

om studien som sjuksköterskorna delges samt när den skall ges eftersom för mycket 

information kan styra deras svar och i en studie vill man ju ha sanna åsikter om ett ämne. 

Anonymiteten är en annan viktig aspekt i studien, all data som kan spåra vem som har sagt 

vad samt var de är verksamma måste avlägsnas i alla delar i studien. Som författare måste vi 

ha ett etiskt förhållningssätt, det innebär känslighet och engagemang för moraliska frågor och 

handlingar samt att kunna identifiera en etisk fråga och utföra en lämplig handling utifrån 

frågan (Polit & Beck, 2004). Intervjubanden avmagnetiseras efter avslutad och godkänd 

studie.  
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema: Behovet av strategier med tre underliggande kategorier; 

Motivationens betydelse, Kunskapens betydelse samt Viljan att arbeta förebyggande. Temat 

och kategorierna beskrivs nedan (se tabell 1) och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1: Ett tema och tre kategorier beskriver sjuksköterskors upplevelse av att stödja 

personer med fetma vid livsstilsförändringar.  

Tema Kategori 

 Motivationens betydelse 

Behovet av strategier  Kunskapens betydelse  

 Viljan att arbeta förebyggande 

 

Behovet av strategier  

Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor ansåg att de behövde strategier för att 

stödja personer med fetma till livsstilsförändringar. Detta eftersom de hade erfarenhet av att 

möta personer med fetma som både lyckats och misslyckats att genomföra 

livsstilsförändringar. De tyckte också att de behövde vara försiktiga och lyhörda i mötet med 

personer med fetma och speciellt när det gällde barn och mötet med deras föräldrar. Det var 

även svårt att motivera personer med fetma till livsstilsförändringar om personerna inte kunde 

vara aktiva på grund av andra sjukdomar eller krämpor så som värk. Sjuksköterskorna och 

skolsköterskorna saknade även kunskaper för att kunna stödja och motivera personer med 

fetma till livsstilsförändringar och de påpekade betydelsen av att arbeta förebyggande med 

denna patientgrupp för att nå lyckade resultat. Nedan ges en beskrivning av temats innehåll i 

de tre kategorierna. 

 

Motivationens betydelse  

Denna kategori beskriver betydelsen av att motivera personer med fetma till 

livsstilsförändringar. Att motivera beskrevs som svårt eftersom upplevelsen av fetma var olika 

hos olika personer. Sjuksköterskor inom primärvården beskrev att personer med fetma ibland 

avslutade sina försök att reducera sin vikt efter att ha prövat olika metoder i flera olika 

omgångar. De upplevde att personer med fetma ibland väntade på sjukdomssymptom för att 

förmå sig göra en livsstilsförändring. De mötte även personer med fetma som inte upplevde 
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några problem med sin vikt ännu. Skolsköterskor ansåg att föräldrar ibland accepterar sitt 

barns fetma och ursäktar den med att de ser ut så här i familjen. En sjuksköterska berättar:   

 

”många gånger är ju det där att man ser inte problemet man tycker inte att 

det är något problem”  

 

Sjuksköterskor inom primärvården ansåg att personer med fetma måste ha egen motivation 

för att kunna göra en livsstilsförändring. Ibland kunde de som professionella behöva så ett frö 

som kunde leda till att personer med fetma valde att komma till dem för att få stöd. Det 

framkom att sjuksköterskor inom primärvården vill att personer med fetma beskriver sina 

förväntningar när de kommer till vården för att få stöd. Sjuksköterskorna försökte även få 

personer med fetma att själva förstå samband mellan sin livsstil och resultatet av livsstilen och 

på så sätt hjälpa att flytta fokus från sig själva som person till hur deras livsstil påverkade 

deras kropp. Vidare berättade de att det är viktigt att personer med fetma kommer till insikt 

om sitt problem för att de ska kunna bli motiverade och ta emot hjälp. Sjuksköterskor inom 

primärvården och skolsköterskor frågade om vilken motionsform som kunde passa personerna 

med fetma själva för att de skulle kunna finna en egen modell och bli motiverad till träning.  

   

”Patienten själv ska göra det mesta jobbet så är det ganska svårt men 

samtidigt väldigt stimulerande att jobba med det här just för att man kan få 

patienten till att tänka efter själv och ta det egna ansvaret”  

 

Att betydelsen av att föräldrar uttalat behovet av stöd till sina barn underlättade, ansåg 

skolsköterskor när de skulle stödja och motivera till viktnedgång. Sjuksköterskor inom 

primärvården och skolsköterskor ansåg vidare att det handlade om att kunna erbjuda 

professionellt stöd för att motivera till livsstilsförändringar genom att få personer med fetma 

och föräldrar till barn med fetma att upptäcka brister i kosthållning och fysisk aktivitet och till 

sin hjälp kunde de ge fysisk aktivitet på recept (FaR). Många gånger handlade det om att 

samarbeta med andra professioner såsom dietister där skolsköterskorna slussat över barnet 

med fetma och dess föräldrar så att hela familjens kosthållning sågs över och omarbetades. 

Även inom primärvården var samarbetet mellan sjuksköterskor och dietist viktigt. 

Skolsköterskor berättade att de ofta mötte barn där fetman inte beror på att de äter fel mat utan 

att det många gånger handlade om att barnen åt för mycket. För att stödja dessa familjer 

anpassade skolsköterskorna samtalet utifrån föräldrarnas kunskaper. Följande citat visar på 
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hur sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor använde sig av sin samtalsteknik 

när de motiverar föräldrar till barn med fetma.  

 

”vad intressant berätta…varför det och så vidare och de känner att jag att 

på det sättet kan jag stödja dem mycket bättre därför de har själva sagt det 

det där känner jag själv också det jag själv har uttalat det har jag som 

accepterat på ett helt annat sätt”  

 

Sjuksköterskor inom primärvården ansåg vidare att de som professionella hade en viktig 

uppgift att stödja och motivera personer med fetma som verkligen ville förändra sin livsstil 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att vara medveten om att det inte var så enkelt 

att ändra sina vanor utan stöd och motivation.    

 

”det är ju dom själva som måste göra dom här bitarna men finns ju där som 

stödperson och ska informera om vikten av detta”  

 

Kunskapens betydelse  

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskor och skolsköterskor behöver kunskaper för att 

klara denna svåra och krävande arbetsuppgift. Sjuksköterskor inom primärvården och 

skolsköterskor ansåg att de behövde kunskaper om att vägleda personer med fetma och ge 

dem strategier för att de själva ska kunna lyckas med livsstilsförändringen. De strategier som 

sjuksköterskorna inom primärvården och skolsköterskorna använde för att vägleda och stödja 

personer med fetma var bland annat; förståelse, medverkan, acceptans och framtidstro, vilket 

ledde till att personer med fetma fick verktyg att använda vid livsstilsförändringen. 

Sjuksköterskorna inom primärvården och skolsköterskorna lyfte det som var bra, de talade 

inte om misslyckanden utan om läranden. Skolsköterskor hade speciella program som de 

jobbade utifrån och att det i dessa kunde ingå att ha återkommande samarbete med läkare, 

dietister, sjukgymnaster och kuratorer. Skolsköterskor berättade att kontakten de hade med 

föräldrar till barn med fetma var mycket viktig och nödvändig men att de fick vara försiktig 

när de tillsammans med föräldrarna gick igenom vikt och längdkurvorna för att inte 

skuldbelägga dem eller barnen.  
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”jag tror att våra möten blev ett bra stöd för henne eftersom jag inväntade 

hennes eget beslut och på det där sättet fick jag henne att själv ta itu med 

allt detta och jag visade som vägen för henne”  

 

Sjuksköterskor inom primärvården ansåg att de behövde kunskaper om hur de skulle kunna 

bekräfta personer med fetma vid livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna inom primärvården 

och skolsköterskorna upplevde att det var ett svårt arbete att stödja personer med fetma 

eftersom de inte såg så mycket resultat, samt att personer med fetma ofta har flera 

följdsjukdomar på grund av fetman såsom diabetes, högt blodtryck och smärtproblematik. 

Följdsjukdomarna gjorde det svårare för personen med fetma att göra en livsstilsförändring 

eftersom tillexempel smärtor kan göra det svårare att motivera dem att vara mer fysiskt aktiv. 

Sjuksköterskorna inom primärvården och skolsköterskorna berättade att det var svårt att prata 

om fetma eftersom det är ett känsligt ämne, mer personligt och som hör till utseendet. 

Skolsköterskor beskrev att arbetet var svårt eftersom barnen inte själva hade orsakat sin fetma 

och då måste arbeta gentemot föräldrar och hela barnets familjs livsstil. De upplevde att det 

var svårare att arbeta med barn och deras föräldrar än med vuxna. En anledning till att de 

upplevde att det var svårare var att vissa av barnen bodde på två olika håll, föräldrarna hade 

separerat och att det då var svårt att nå båda föräldrarna och få dem att komma överrens om 

en strategi som skulle fungera hos dem båda.  

 

”men det är inte lätt…det är det inte…jag själv upplever att jag haft svårare att prata 

om övervikt och fetma än tillexempel nikotin och alkohol faktiskt därför att du kommer 

alldeles för nära inpå det den personliga integriteten”  

 

Det framkom att många sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor saknade 

kunskap om hur relationen mellan dem och personer med fetma kunde påverkas vid samtal 

eftersom fetma var ett känsligt ämne. När sjuksköterskor inom primärvården och 

skolsköterskor visade BMI kurvorna där personer med fetma eller barnen kommit upp på 

kurvan för fetma så skapade det mycket tankar och känslor eftersom fakta då visades tydligt. 

Skolsköterskor beskrev att arbeta med barn med fetma skapar mycket känslor och att de 

upplevde att föräldrar till barn med fetma kände mycket skuld och skam samt att de kände sig 

misslyckade som föräldrar och därför ibland tackade nej till hjälp. Skolsköterskorna möttes 

även av föräldrar som avböjde deras stöd och hjälp och som uttryckte att detta var deras och 
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inte skolsköterskans problem, vilket upplevdes som tråkigt och ledsamt och var svårt att 

hantera.  

 

”det är inte så att dom blir arg…och så det är nån sån här rädsla som jag 

själv att komma över att det är liksom en fantasi att man tror att de ska bli 

arg och irriterade och inte vilja komma tillbaks men att så är det inte…” 

 

Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor berättade att de hade gått motiverande 

samtals utbildning vilket de använde i sina möten med patienterna vid livsstilsförändringar. 

Andra kortare utbildningar de hade handlade bland annat om kost och nutrition, arbetsmiljö 

och stresshantering. Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor ansåg att de hade 

bra kompetens för att kunna stödja personer med fetma vid livsstilsförändringar, men att de 

behövde mer kunskaper om behandling vid fetma. Skolsköterskor önskade att de kunde få gå 

fler utbildningar om fetma och livsstilsförändringar hos barn eftersom det är ett viktigt ämne 

och att det börjar bli vanligare med fetma hos barn.  

 

”jag har ju även en utbildning som heter motiverande samtal där man 

liksom skall stödja personen till att själv försöka få fram hur som skall göra 

för att ändra sin livsstil och vilka förslag dom själva kan ge”  

 

Viljan att arbeta förebyggande 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att det förbyggande arbetet gav 

bättre resultat för personer med fetma vid deras livsstilsförändringar samt att det var lättare att 

stödja dessa personer och åstadkomma bra resultat om arbetet startade tidigt. Trots denna 

insikt beskrev alla sjuksköterskor att det inte fanns tillräckligt med resurser för att stödja 

personer med fetma vid livsstilsförändringar trots att antalet personer med fetma ökar och att 

det skulle vara en ekonomisk vinst att arbeta förebyggande. Ett sätt att arbeta förebyggande 

med livsstilsförändringar, även om det var dåligt med resurser, var att vid varje möte med 

personer med fetma fråga om hur de upplever sin fetma eller livsstil och sedan dokumentera 

detta i patientjournalen. Detta för att visa att det finns ett stort behov av att arbeta med 

livsstilsförändringar. 
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”man vill gärna jobba hälsofrämjande och preventivt men den direkta 

sjukvårdande delen tar sån kraft och resurser att det finns ingen som hinner 

med helt enkelt och inte orkar”  

 

Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor ansåg att det gick åt mycket tid till att 

stödja personer med fetma vid livsstilsförändringar. Det framkom dock att tiden inte räckte till 

för att alltid bedriva preventivt arbete. Något de upplevde skapade frustration. Skolsköterskor 

upplevde att de hade många barn som kom för längd och vikt kontroller men att det fanns 

dåligt med tid att följa upp resultaten och hjälpa dem och deras föräldrar med 

livsstilsförändringar på ett optimalt sätt. 

 

”jag tycker att det här tar väldigt mycket av min tid min arbetstid det här 

jobbet och jag tycker sällan att man ser något resultat” 

 

Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor var medvetna om betydelsen av att 

tänka långsiktigt när de gav stöd till personer med fetma vid livsstilsförändringar men vidare 

så kände de press på sig eftersom de visste att personer med fetma vill se snabba resultat. 

Sjuksköterskor inom primärvården upplevde också att media spelade en stor roll och att 

personer med fetma blev påverkade av alla annonser och reportage om snabba resultat på kort 

tid. De upplevde även att personer med fetma endast såg operation eller medicinering som 

enda lösningen på deras problem vilket upplevdes som frustrerande eftersom de hade 

kunskapen om att livsstilsförändringar sker ur ett långsiktigt perspektiv och att resultaten blir 

bättre om arbetet även sker förebyggande.  

 

”så det är inte så himla enkelt och tro att man kan förändra människors 

livsstil bara så där det kan ta år och vi ska aldrig ge upp aldrig ge upp”  

 

Sjuksköterskor inom primärvården och skolsköterskor upplevde att det var viktigt att prata 

livsstilsfrågor vid varje enskilt möte med personer med fetma för att så ett frö som kunde leda 

till en livsstilsförändring i framtiden. Sjuksköterskorna inom primärvården och skolsköterskor 

upplevde även att det var viktigt att börja i god tid innan det hade gått så långt som till fetma, 

de ansåg att det skulle vara en prioriterat arbetsuppgift eftersom det är så viktigt att det inte får 

gå så långt som till fetma. Inom elevhälsan hade skolsköterskorna hälsosamtal där de bland 

annat går igenom betydelsen av kost och motion och i vissa årskurser går man igenom 
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resultaten med eleverna och för en diskussion med dem hur man kan förbättra hälsan genom 

att äta bra och motionera.  Skolsköterskor ansåg att det var viktigt att prata med barnen i tidig 

ålder och deras föräldrar när det gäller kost och motion som en del i det förebyggande arbetet. 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer 

med fetma till livsstilsförändringar.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att personer med fetma saknade insikt och 

bortförklarade sina problem med att de redan hade försökt reducera vikten ett flertal gånger 

och att de ibland väntade på sjukdomssymptom för att söka hjälp. Sjuksköterskor upplevde att 

om de tidigt kom i kontakt med dessa personer kunde de vid senare tillfälle ge personerna 

möjligheten att komma tillbaka för att få stöd i sin livsstilsförändring. 

I en studie av Pip (2008) är det normalt för personer med fetma att känna osäkerhet till 

förändring, sjuksköterskor kan känna igen denna frustration från sina egna personliga 

ansträngningar att gå ner i vikt, sluta röka och så vidare.  

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att 

motivera personer med fetma till livsstilsförändring. Att sjuksköterskor använder sig av sin 

utbildning i motiverande samtal framkom också. Resultatet visade vidare att sjuksköterskors 

motiverande samtal underlättades när föräldrar uttryckt behovet av stöd vid 

livsstilsförändringar för sina barn. Sjuksköterskor i denna studie beskrev att de ville att 

personer med fetma uttryckte sina förväntningar över sina livsstilsförändringar för att kunna 

möta den enskilda individens behov. Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking och Weinehall 

(2006) beskrev att sjuksköterskorna upplevde det viktigt att patienterna uttryckte sina 

förväntningar och att de patienter som gjorde det blev även uppmuntrade att fortsätta med det.   

 

De sjuksköterskor som blev intervjuade i denna studie beskrev sina strategier där motiverande 

samtal är en del för att stödja livsstilsförändringar hos personer med fetma. Vidare framkom 

att sjuksköterskor anpassade sina samtal efter föräldrars kunskaper för att kunna nå ut med 

budskap på rätt nivå för livsstilsförändringar hos deras barn. Tyler och Horner (2008) beskrev 

att sjuksköterskor använde motiverande samtal och skattningsskala (0-10) för att uppfatta 

föräldrars och barns motivation till livsstilsförändring och för att sedan ge dem verktyg att öka 
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den fysiska aktiviteten, äta nyttigare mat och ha en målsättning för vikten. Clausson, 

Petersson och Berg (2003) fann att sjuksköterskor beskrev att barnens livsstil kunde ses som 

en hälsorisk som accelererade under skolåren som karaktäriserades av dålig mat, utebliven 

fysisk aktivitet och stress. Enligt Regber, Berg-Kelly och Mårild (2007) framkommer att 

betydelsen av stöd från föräldrar och andra vuxna i ungdomars miljö är viktigt för att 

ungdomar ska bli motiverade att välja hälsosam kost och vara fysiskt aktiva. Vidare beskrivs 

även vikten av att vårdgivare ges mer kunskaper i att stödja föräldrar till barn med fetma.  

 

Resultatet i denna studie beskriver att sjuksköterskor tycker att det är svårt att prata om fetma 

eftersom det är ett känsligt och skuldbeläggande ämne och att barn med fetma inte själva 

orsakat sin fetma utan många gånger handlar det om familjens livsstil. Clausson et al (2003) 

fann att sjuksköterskor upplevde att familjesituationen var viktig för barnens hälsa, de familjer 

där exempelvis barnen bor varannan vecka hos sina föräldrar mådde sämre än de barnen där 

föräldrarna var sammanboende. Edmunds (2008) beskriver att föräldrar bär det största 

ansvaret för barns fetma men att de behöver stöd och hjälp för att hjälpa sig själva och barnen. 

I samma studie framkom att flertalet föräldrar redan provat att själva förändra situationen 

innan de söker hjälp hos sjukvården och att det kräver en hel del mod att söka hjälp. Larsen, 

Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) fann att sjuksköterskor ofta samtalade om bra kost 

och fysisk aktivitet för barn med deras föräldrar, sjuksköterskorna gav stöd till föräldrarna i 

deras föräldrar roll, samt det framkom att sjuksköterskorna sällan upplevde att de förolämpade 

föräldrarna när de samtalade om barnfetma, riskfaktorer och komplikationer. 

 

Sjuksköterskor i denna studie upplevde att de kunde stödja personer med fetma genom att 

skriva ut fysisk aktivitet på recept och på så sätt hjälpa dem att hitta en motionsform som 

passade den enskilda individen. Vidare använde sjuksköterskor sin egen förståelse för att 

bättre kunna vägleda personer med fetma i deras livsstilsförändring. Det framkom också hur 

viktigt det var att sjuksköterskor var medvetna om att det inte var enkelt att förändra vanor 

hos personer med fetma. Snethen et al., (2008) beskriver att sjuksköterskor ska undervisa 

föräldrar i hälsosamma kostvanor så att också barnen får dem, sjuksköterskor ska vidare råda 

föräldrar att öka den fysiska aktiviteten för sig själva och deras barn.  

 

I denna studie hävdade sjuksköterskor att de till viss del har bra kompetens för att stödja 

personer med fetma vid livsstilsförändringar men att de vill utveckla sina kunskaper genom 
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fortlöpande utbildningar. Sjuksköterskor inom primärvården har en nyckelroll och den bästa 

kompetensen då det gäller att stödja patienter vid livsstilsförändring (Gibbs, et al., 2004).  

 

Vidare framkom att resurser till sjuksköterskors arbete att bedriva livsstilsförändringar är lågt 

prioriterat. Denna resursbrist leder till att sjuksköterskor känner sig otillräckliga och att tiden 

inte räcker till att stödja personer med fetma trots att det är en viktig arbetsuppgift. Liknande 

resultat kan ses i en studie av Jerdén et al (2006) där sjuksköterskorna beskrev brist på tid att 

arbeta med hälsopromotion och att den arbetsuppgiften prioriteras inte utan det var den 

sjukdomsinriktade sjukvården som var mer viktig. I denna studie framkom att det var viktigt 

att ta tillvara varje möjlighet till att prata om livsstilsförändringar och liknande resultat kunde 

även ses i en studie av Jerdén et al (2006) där sjuksköterskorna beskrev att de arbetade med 

hälsopromotion varje arbetsdag vid telefonsamtal eller patient besök. Gibbs et al (2004) 

beskriver att sjuksköterskor spenderar 1-10 minuter att diskutera viktrelaterade ämnen med 

personer med fetma.  Även i en studie av Larsen et al (2006) beskrivs detta fenomen med 

tidsbrist orsakat av arbetsbörda. Bowden, Shaul och Benett, (2004) visar i sin studie att en hög 

kostnad för hälsovård är ett hinder för livsstilsförändringar.  

 

Denna studie visar att sjuksköterskor har insikt om att de måste tänka långsiktigt när de 

stödjer personer med fetma vid livsstilsförändringar men många gånger upplevde de 

frustration när det tog lång tid att se resultat hos personer med fetma. Andra gånger berodde 

frustrationen på ledningens beslut att begränsa resurser till förebyggande arbete vad gäller 

livsstilsförändringar till personer med fetma och att resultatet då kan leda till att personer med 

fetma utvecklar allvarliga och kostsamma följdsjukdomar som kunnat stävjas med rätt 

resurser och kunskaper. Lissner, Lindroos och Sjöström, (1998) påvisar att viktreducerande 

behandling genom beteendeterapi och lågkaloridiet under två år är mer framgångsrik än att 

endast erbjuda beteende terapi.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie planerades att intervjua distriktssköterskor men eftersom intresset att delta från 

primärvården var litet så valde vi att även skicka ut missivbrev till skolsköterskor i två 

kommuner i norra Sverige. Inklusionskriterier för deltagande i studien var legitimerade 

sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning till distriktssköterska samt att ha erfarenhet 

av att ha arbetat med personer med fetma till livsstilsförändringar. Resultatet i denna studie 
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påverkades av att vi även intervjuade skolsköterskor och då fick in föräldrar och barn 

perspektiv på sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma. Om vi hade 

intervjuat distriktssköterskor inom primärvården hade endast vuxen perspektivet framkommit. 

Orsaken till att distriktssköterskor inte deltog kan bero på att dessa personer finner ämnet 

fetma obekvämt att diskutera men troligare beror det på tidsbrist. Ytterligare en anledning till 

att svarsfrekvensen var så låg kan vara att distriktssköterskorna som tillfrågades, själva hade 

problem med övervikt eller fetma. Studien av Brown och Thompson, (2007) beskriver att 

sjuksköterskor har svårt att prata om fetma och att det är ett känsligt ämne att prata om med 

patienter. Vidare beskrivs att sjuksköterskor som själva var överviktiga eller hade fetma var 

oroliga över att vara dåliga förebilder i samarbetet med personer med fetma. I vår frågeguide 

användes ordet fetma men sjuksköterskorna använde ordet övervikt i sina svar. 

Sjuksköterskorna förklarade att de inte gärna använde ordet fetma på grund av att det var ett 

känsloladdat ord, de använde ordet övervikt istället.  

 

Enligt Polit och Beck (2004) använder man begrepp såsom trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet för att beskriva varierande aspekter av tillförlitlighet. Trovärdighet kopplas till 

hur väl data och processen med analysen följer det tänkta fokus av undersökningen, vilket 

gjorts då vi bearbetat texterna på ett grundligt sätt både enskilt och gemensamt och vid 

flertalet tillfällen återgått till texterna för att säkerställa att det svarat mot syftet. Vi har även 

diskuterat studien vid ett flertal tillfällen med vår handledare samt vid seminarier vilket kan 

ses som viktigt då trovärdigheten stärks ytterligare då en annan person är insatt i ämnet och 

delaktig i processen (jmf Holloway & Wheeler, 2000). Pålitligheten av data som kommit fram 

har att göra med hur väl kategorin och teman täcker data. Det vill säga att ingen relevant 

uppgift oavsiktligt eller systematiskt lämnats utanför eller att irrelevant data tagits med. 

Överförbarhet betyder att kunna tillämpa en studies process till ett annat sammanhang. För att 

detta skall vara möjligt så är det värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av omgivning 

och sammanhang, urval och deltagare, data insamling och analysprocessen. En presentation 

av resultatet med lämpliga citat har gjorts för att ytterligare förbättra överförbarheten samt att 

i diskussionen stärkt resultatet genom vetenskapliga artiklar som visat liknande resultat. 

 

Slutsatser 

Studien visar att sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att motivera personer med 

fetma till livsstilsförändring. Sjuksköterskor i studien använder sin utbildning i motiverande 
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samtal som en del av sina strategier för att stödja personer med fetma till livsstilsförändring. 

Sjuksköterskorna anser att de har bra kompetens att stödja personer med fetma men att de vill 

utveckla sina kunskaper genom fortlöpande utbildningar. Vidare upplever sjuksköterskor i 

denna studie att det är svårt att prata om fetma eftersom det är ett känsligt och 

skuldbeläggande ämne och att barn med fetma inte själva orsakat sin fetma utan många 

gånger handlade det om familjens livsstil. Resurser till sjuksköterskors arbete att bedriva 

livsstilsförändringar är lågt prioriterat. Denna resursbrist leder till att sjuksköterskor känner 

sig otillräckliga och att tiden inte räcker till att stödja personer med fetma trots att det är en 

viktig arbetsuppgift. En annan viktig aspekt som framkom i denna studie var att 

sjuksköterskor hade insikt om att de måste tänka långsiktigt när de stödjer personer med 

fetma.  

 

Betydelse och implikationer för omvårdnad 

Betydelsen för vår undersökning är att andra sjuksköterskor får möjlighet att ta del av hur de 

arbetar med och ger stöd till personer med fetma vid livsstilsförändringar. Utvecklingen av 

metoder för stöd av personer med fetma kan leda till att bromsa viktökningen i befolkningen. 

Därigenom minskar också risken för diverse följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdom och infertilitet. Melin et al. (2005) hävdar att man i öppenvården behandlar 80 % 

av sjukdomarna som kroniska och det finns ett behov av terapeut utbildning av vårdgivare för 

att kunna bemöta dessa personer med fetma.  

 

Förslag på vidare forskning 

Framtida forskningsfrågor inom ämnet kan vara att undersöka vad samhället vinner på ökade 

resurser för livsstilsförändringar hos personer med fetma. Andra frågor kan vara hur stort 

detta problem med fetma kan vara om tio år om resurser inte sätts in och hur det förebyggande 

arbetet i så fall måste se ut då?  Men även att beskriva föräldrars upplevelser av stöd från 

skolsköterskor till sina barn som lever med fetma. 
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       Bilaga 1 

 
 

Luleå tekniska universitet  

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan till sjuksköterskor och distriktssköterskor om medverkan i en intervjustudie 

 

Tidigare forskning har visat att bl.a. sjuksköterskor/distriktssköterskor har en nyckelroll när 

det gäller stöd och vård till personer med fetma eftersom fetma har blivit ett vanligt och stort 

allmänt folkhälsoproblem i många länder världen över. Sjuksköterskor/distriktssköterskor 

upplever att fetma är en viktig hälsofråga och att stödja patienter till viktkontroll ses som en 

del i deras yrkesroll.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors/distriktssköterskornas upplevelser av 

att stödja personer med fetma vid livsstilsförändringar. Resultatet av studien kan få betydelse 

för vilken utbildning sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården ska tillgodogöra 

sig av för att kunna bemöta personer med fetma på en professionell och kunskapsmässig nivå 

i framtiden.  

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudien är ställd till dig som arbetar som sjuksköterska 

eller distriktssköterska inom primärvården eller elevhälsan och har erfarenhet av att bemöta 

personer med fetma vid livsstilsförändringar. Om du väljer att delta kommer författarna att 

kontakta dig så snart att vi fått ditt svar om att du vill delta i studien eller vill ha mer 

information om studien. Överenskommelse om tidpunkt för intervjun sker då vi kontaktar dig. 

Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och genomförs på din arbetsplats alternativt av dig vald 

annan plats, intervjun bandas och skrivs sedan ut ordagrant. Den som har tillgång till data är 

författarna och handledaren för arbetet, materialet kommer att förvaras inlåst och behandlas 

konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras så att ingen intervjuperson skall kunna 

identifieras. 

Du har möjlighet att, utan motivering, när som helst att avbryta din medverkan. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för läsning våren 2009 via institutionens 

hemsida (http://epubl.ltu.se) under länken ”Examensarbete”. 

 

http://epubl.ltu.se
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Om du accepterar att delta i studien önskar vi att du fyller i svarstalongen nedan och 

sänder den till oss, senast 08-xx-xx 

 

 

 

Vänligen  

 

 

 

Marie Alm Leg. sjuksköterska  Lisa Skär   

Korallstigen 36, 941 66 PITEÅ  Docent i omvårdnad 

Telnr: 070-515 79 49    Institutionen för hälsovetenskap 

Marianne Olofsson Leg. sjuksköterska  Luleå tekniska universitet 

Hängbrovägen 14, 946 92 LILLPITE  Tel: 0920-49 10 00 vx 

Telnr: 070-256 21 07    
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervjuperson. Jag är 

medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när 

som helst utan närmare förklaring.  

 

□  Ja tack, jag önskar delta i studien 

 

□  Nej tack, jag önskar inte delta i studien 

 

Namn:________________________________  

Telefonnummer:________________________ 

E-post:________________________________ 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert till författarna Marie Alm och Marianne 

Olofsson, legitimerade sjuksköterskor, som därefter kommer att kontakta dig.  
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Frågeformulär     Bilaga 3 

 

1. Berätta om hur du upplever det att arbeta med och stödja personer som har fetma!? 

 

2. Kan du beskriva något möte i samband med stöd av en person med fetma?  

 

3. Fanns det något hos personen som du upplevde som en styrka för sin 

livsstilsförändring? 

 

4. Tycker du att det finns tillräckligt med resurser inom organisationen för att arbeta med 

livsstilsförändringar vid fetma? 

 

5. Har du någon utbildning eller liknande i hur du ska stödja personer med fetma och 

livsstilsförändring? 

 

6. Har du mött någon person som remitterats till dig med diagnosen fetma? 

 

 


