
      

 

 
 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV HÄLSOFRÄMJANDE 

ARBETE MED ÖVERVIKT OCH FETMA INOM PSYKIATRISK 

SLUTENVÅRD 

 

– En intervjustudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 170109 

Kurs: K46 

Författare: Ida Bolin  Handledare: Åke Grundberg  

Författare: Anna Wramsby  Examinator: Louise Eulau  



      

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan 

dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till 

övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. Med tanke på de hälsorisker som 

psykisk ohälsa samt övervikt och fetma kan resultera i och då en stor del i sjuksköterskans 

ansvar är att främja hälsa är hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma något som 

ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

  

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med 

övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård.  

 

 

Metod  
 

En kvalitativ intervjumetod tillämpades för att besvara studiens syfte. Sju 

semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor genomfördes och transkriberades. 

Materialet bearbetades och analyserades utifrån en induktiv ansats med kvalitativ 

innehållsanalys samt en manifest utgångspunkt.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenhet är att övervikt och fetma är ett problem inom 

den psykiatriska slutenvården och att det föreligger svårigheter att arbeta hälsofrämjande 

med övervikt och fetma. I de flesta fall vidtas inte åtgärder även om sjuksköterskorna 

beskriver det som nödvändigt. Sjuksköterskorna beskrev att en anledning till varför 

åtgärder inte vidtas är rädslan att kränka patientens integritet men även att de distanserar 

sig från problemet då de ofta antar att en annan vårdenhet ska följa upp övervikten.  

 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att övervikt och fetma är ett problem inom den 

psykiatriska slutenvården. Sjuksköterskorna beskrev att det däremot föreligger svårigheter 

med hälsofrämjande arbete vid övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården och 

därmed finns ett behov av utveckling gällande omvårdnadsåtgärder. 
 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Hälsofrämjande arbete, Psykiatrisk vård, Psykisk ohälsa, 

Övervikt och fetma 
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INLEDNING 

Övervikt kan leda till flera negativa konsekvenser (Ericson och Ericson, 2012) och har ett 

samband med psykisk ohälsa. Det kan både leda till psykisk ohälsa eller uppstå i samband 

med psykisk ohälsa. Påverkan mellan övervikt och psykisk ohälsa är således ömsesidig 

(Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2014). Världshälsoorganisationen (World 

Health Organization [WHO], 2003) beskriver att problemet med fetma och övervikt inte 

tas på tillräckligt stort allvar då det ofta försummas och inte behandlas. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på en allmänpsykiatrisk avdelning 

uppmärksammades överviktsproblematiken. Vi reagerade framförallt på skillnaden mellan 

vilka resurser som lades på underviktsproblematik i förhållande till överviktsproblematik. 

Däremot hade varken läkare eller sjuksköterskor på avdelningen något svar på varför det 

såg ut så även om det, som ovan beskrivet, finns en koppling mellan övervikt och psykisk 

ohälsa. Därmed väcktes intresse för att undersöka detta ämnesområde vidare. 
 

 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 

Fetma och övervikt är idag ett av de största hälsoproblemen i världen och har bara sen 

1980–talet mer än fördubblats (WHO 2015). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) led hela 

fjorton procent av den vuxna befolkningen i Sverige under 2013 av fetma. Vidare kunde 29 

procent av vuxna kvinnor samt 42 procent av vuxna män i Sverige under samma år enligt 

BMI-index klassificeras som överviktiga. Faktum är dessutom att den största andelen av 

världens befolkning lever i ett land där fetma dödar fler människor än vad undervikt och 

svält gör (WHO, 2015). 

 

Som WHO (2015) beskriver kan övervikt och fetma förklaras som en avvikande och 

överdriven mängd fettvävnad som är så stor att den kan komma att skada hälsan. För att 

kunna tydligare definiera övervikt och fetma används vanligen BMI som innebär att kvoten 

mellan vikt och längd i meter mäts i kvadrat (kg/m2) (Ericson & Ericson 2012). BMI-

index är dock som många andra mätinstrument inte fullständigt tillförlitligt men används 

som en generell riktlinje. Fördelen är att det kan användas på vuxna människor oberoende 

av kön och ålder. Normalvikt är BMI 18,5–24,9, övervikt 25– 29,9, fetma 30–34,9, svår 

fetma 35–39,9 och sedan är det extrem fetma därifrån och uppåt. Det är denna definition på 

övervikt och fetma som används i denna studie. En annan del som är viktig att 

uppmärksamma vid kartläggning av övervikt och fetma är hur stor midje-/höftkvoten och 

bukomfånget är. Det har visats att fettvävnad kring bukområdet gör att riskerna för att 

drabbas av sjukdomar ökar mer än om det endast är BMI som är över normalvikt. När det 

gäller bukomfång är gränsvärdet för kvinnor 80 cm och 94 cm för män (Ericson & Ericson, 

2012). 

 

Riskfaktorer  

Det finns flertalet olika faktorer som styr övervikt, såsom ärftliga faktorer, aptitregleringen, 

psykologiska faktorer, minskad fysisk aktivitet och svårt att motstå fysiologiska 

hungerimpulser. Bakom dessa faktorer kan det finnas olika orsaker, det kan vara genetiskt 



      2 

betingad fetma eller livsstilsbetingad fetma. Förutom påverkan på utseendet och kroppen 

påverkar det också organen inuti kroppen. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, andnings- 

och lungsjukdomar, gikt, artros, leversteatos (fettlever), gallsten, refluxesofagit 

(inflammation i matstrupen relaterat till uppstötningar) och vissa cancersjukdomar är några 

av de sjukdomar där risken att drabbas ökar vid övervikt och fetma. Förutom detta finns 

även risk för depressiva besvär och sociala problem (Ericson & Ericson, 2012). Detta är 

inte endast något som drabbar vuxna utan som Daniels och Kelly (2014) skriver är detta ett 

problem även hos barn som har fetma. Barn har då redan i ung ålder problem med högt 

blodtryck och blodfetter (Daniels & Kelly, 2014) och det är även starkt kopplat till ökad 

dödlighet senare i livet på grund av kardiovaskulära sjukdomar (Twig et al., 2016). Fetma 

under barndomen är även förknippat med allvarliga medicinska och psykosociala 

konsekvenser (Daniels & Kelly, 2014).  

 

Konsekvenser  

Utöver påverkan på kroppen drabbas även världsekonomin negativt av övervikt och fetma. 

Persson och Ödegaard (2011) refererar till en rapport från Statens beredning för Medicinsk 

Utvärdering (SBU) där en studie om hur sjukvårdskostnaderna till följd av fetma och 

övervikt förväntades vara två procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvård. 

Detta motsvarar tre miljarder kronor för all sjukhusvård, primärvård och läkemedel. Brown 

(2006) beskriver att samhällskostnaderna för hälsovård i England går upp mot en miljard 

pund varje år och att fetma nästan har tredubblats de senaste två årtiondena. Detta ger en 

bild på hur fetma och övervikt växer som folkhälsoproblem i världen och påverkar 

samhällsekonomin. 

 

 

Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och ger stora konsekvenser för individens 

livskvalitet och ekonomi (Allgulander, 2014). Runt fem till tio procent av den svenska 

befolkningen lider av problem som kräver psykiatrisk vård och under 2010 vårdades cirka 

50 000 patienter inom den psykiatriska slutenvården. I en nationell folkhälsoenkät uppgav 

21 procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de upplevde nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2015). Skärsäter (2014) 

beskriver vidare att psykisk ohälsa idag räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen. 

Däremot finns det både inom den psykiatriska öppen- och slutenvården idag svårigheter 

med att erbjuda den vård som behövs och ofta brister det i uppföljande behandling. De 

vanligaste psykiska problemen är depression, ångest, missbruk, schizofreni och andra 

psykotiska tillstånd (Socialdepartementet, 2012). Det finns däremot ingen preciserad 

definition på vad psykisk ohälsa innebär och det kan vara allt mellan nedsatt psykiskt 

välbefinnande i form av oro och nedstämdhet, till psykiska sjukdomar såsom schizofreni 

eller förstämningssyndrom (Skärsäter, 2014).  

 

 

Samband mellan psykisk ohälsa och övervikt  

Enligt Läkemedelsverket (2015) drabbas de som är överviktiga ofta av psykiskt lidande i 

form av depressioner, ångest, negativ självbild och negativ kroppsuppfattning. Pellmer, 

Wramner och Wramner (2012) och Batsis et al. (2009) beskriver att personer med övervikt 

ofta lider av psykisk ohälsa i form av depression och ångest. Vetenskaplig forskning har 

även visat på att ängslan, depression och negativ självbild är symtom som generellt 
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förbättrats efter genomgången gastric bypass-operation (förminskning av magsäcken) med 

medföljande viktnedgång, vilket ytterligare visar på samband mellan psykisk ohälsa och 

övervikt (Järvholm et al., 2012; Zeller, Modi, Noll, Long & Inge, 2009). Dessutom har det 

visats att sambandet mellan psykisk ohälsa och fetma är oberoende av det fysiska 

hälsotillståndet (Mather, Cox, Enns & Sareen, 2009). Specifika psykiatriska problem som 

enligt Petry, Barry, Pietrzak och Wagner (2008) kan kopplas till övervikt inkluderar 

depression, mani, social fobi, paranoia och olika typer av personlighetsstörningar. 

Sambandet mellan psykisk ohälsa och övervikt är däremot komplext då övervikt inte bara 

kan leda till psykisk ohälsa utan psykisk ohälsa även kan även leda till övervikt 

(Läkemedelsverket, 2015). Gardalla (2009) menar däremot att det finns en oklarhet i om 

sambandet är kausalt eller inte. Exempelvis finns en koppling till att personer med psykisk 

ohälsa är mer benägna att tröstäta och därmed har de högre risk att bli överviktiga 

(Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2014). Hetsätning är den vanligaste 

formen av ätstörning (Allgulander, 2014) och förekommer bland 143 000 kvinnor och 40 

000 män i Stockholms län. Detta är ett stort problem då det ofta kommer tillsammans med 

oro, självförakt och skuldkänslor och försämrar därmed den psykiska hälsan (Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin, 2014). 

 

Psykofarmaka 

Flertalet läkemedel som förekommer vid behandling av psykiska sjukdomar har 

biverkningar i form av viktuppgång. Antipsykotiska läkemedel ökar kolhydratsuget vilket 

bidrar till ökat energiintag som då inte är proportionerligt till energiomsättningen hos 

personen. Antidepressiva och antiepileptiska läkemedel ger också ökad risk för 

viktuppgång (Läkemedelsverket, 2015). 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2014) bör viktuppgång beaktas vid nyinsatt 

psykofarmaka. Vid tre kilos viktuppgång eller mer under de första månaderna kan byte av 

läkemedel vara aktuellt. Dock bör effekten av läkemedlet beaktas, för om det fungerar bra 

kan det vara bra att fortsätta eftersom byte inte garanterar viktnedgång och samma effekt 

av läkemedel kanske inte uppnås. Om byte inte är aktuellt är det angeläget att hälso- och 

sjukvården bistår med råd om kost och motion och insatser som förhindrar viktuppgång till 

de patienter som riskerar att utveckla metabolt syndrom. 

 

Skyddsfaktorer 

Ibland kan det vara svårt att förändra faktorer som ligger bakom psykisk ohälsa. I de fall 

där övervikten är orsakad av psykisk ohälsa kan fokus läggas på individens skyddsfaktorer.  

Dessa skyddsfaktorer kan vara fysisk aktivitet eller att fungera socialt med jämnåriga och 

vuxna (Duberg, Möller & Taube, 2013). Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011) 

definieras otillräcklig fysisk aktivitet som mindre än 150 minuter i veckan på en måttlig 

intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter högintensiv träning per vecka. För vissa 

grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra, vilket innebär att stöd och 

hjälp till fysisk aktivitet är mer angeläget. Exempel på riskgrupper är personer med 

depression, schizofreni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, 

blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång. Det finns ännu inga specifika 

centrala rekommendationer för dessa högriskgrupper, då det vetenskapliga underlaget om 

effekter av åtgärderna ofta är otillräckligt för dessa grupper (Socialstyrelsen, 2011). 
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Hälsa som begrepp  

Som tidigare nämnts är en viktig del i sjuksköterskans arbete att främja hälsa och som 

ICN:s etiska kod beskriver ingår detta i sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden, vilka är; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är även lagstadgat att all hälso- och 

sjukvårdspersonal enligt HSL (1982:763) § 2c ska arbeta för att förebygga ohälsa. Ordet 

hälsa är därmed starkt kopplat till omvårdnadsvetenskapen och kan även kopplas till denna 

studie. Hälsa är dock ett mycket omfattande begrepp och det finns många olika definitioner 

av vad hälsa innebär. Socialstyrelsen (2016) beskriver hälsa som “fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. 

Nationalencyklopedin (2016) definierar det som “ett tillstånd av välbefinnande och 

fullgoda kroppsvisioner hos människan”. Ytterligare ett annat sätt att se på hälsa är 

frånvaro av ohälsa och att åtgärdande och förebyggande arbete mot ohälsa och hälsorisker 

krävs för att uppnå hälsa. Med en utgångspunkt i denna definition av hälsa och i att 

övervikt och fetma, som ovan beskrivet, är en stor hälsorisk blir det tydligt att 

hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma är betydande för hälsan. Hälsofrämjande 

arbete är därmed ett begrepp som också kan kopplas till uppsatsens syfte och där 

innebörden bör förtydligas. 

 

Hälsofrämjande arbete 

Att arbeta hälsofrämjande innebär att sjuksköterskan har ett förhållningssätt som 

uppmuntrar till delaktighet och ansvar för den egna hälsan, stärker personens tilltro att 

kunna hantera och förbättra hälsan, erbjuder stöd och tar hänsyn och lyssnar till personens 

egen motivation till förändring. Att arbeta hälsofrämjande är således en del i processen 

med att stödja patienten till en förändrad livssituation, vare sig det är en akut och kortvarig 

förändring eller en bestående förändring av livssituationen. För sjuksköterskan sker det 

hälsofrämjande arbetet ofta i samband med andra dagliga arbetsuppgifter exempelvis 

samtidigt som såromläggning eller inskrivningssamtal. Då det handlar om hälsofrämjande 

arbete i form av förändring av livsstilsvanor bör detta ske i dialog med patienten och det är 

då extra viktigt för sjuksköterskan att utgå från patientens egna förutsättningar till 

förändring. Hälsofrämjande arbete vid livsstilsförändring kan då inledas med att endast ge 

enkla råd och information för att väcka en första tanke om förändring (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Sjukdomsförebyggande arbete  

Sjukdomsförebyggande arbete handlar om att inrikta sig på faktorer som är 

förändringsbara, såsom vanor och beteenden (Agras & Mascola, 2005). Det 

sjukdomsförebyggande arbetet för sjuksköterskan gällande övervikt handlar i stor grad om 

att uppmuntra och hjälpa till med livsstilsförändringar i form av kost och motion. Detta 

stämmer överens med det som Paoletti (2007) skriver, att sjuksköterskor har ett ansvar att 

förespråka hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. För att gå ner till normalvikt och 

behålla en hälsosam vikt, utan kirurgiska ingrepp, är det nödvändigt med ett energiintag 

som motsvarar förbrukningen av energi (Ericson & Ericson, 2012). Genom kunskap och 

utbildning om detta ökas motivationen och förändringen blir lättare att genomföra för 

patienterna. 
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Tengland (2010) beskriver att hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande arbete är 

svåra att särskilja. Däremot ökar inte det sjukdomsförebyggande arbetet den befintliga 

hälsan så som det hälsofrämjande arbetet ämnar göra och begreppen kan således särskiljas 

i teorin, men är svårt i praktiken eftersom flera åtgärder syftar till och gör båda delar. 

Mycket som kallas hälsofrämjande arbete syftar till grundläggande hälsovård och blir 

därmed en del av det sjukdomsförebyggande arbetet. Vare sig det är 

sjukdomsförebyggande arbete eller hälsofrämjande arbete är målet att uppnå hälsa och lång 

livslängd. Eftersom det hälsofrämjande arbetet ökar hälsan och kan täcka det 

sjukdomsförebyggande arbetet kommer hälsofrämjande arbete vara det begrepp som 

används i denna uppsats (Tengland, 2010).  

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Att främja hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) och förebygga ohälsa (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] 1982:763 §2c) är ett stort och grundläggande ansvarsområde i 

sjuksköterskans arbete. Med tanke på de hälsorisker som övervikt och fetma kan leda till är 

det således sjuksköterskans ansvar att förebygga detta och arbeta preventivt mot övervikt. 

Däremot är preventivt arbete, som Fineberg (2013) beskriver, något som ofta fungerar bra i 

teorin men som kan vara svår att förankra i praktiken. Utmaningen kan vara att förändra 

invanda beteenden hos människor då det kräver en fast beslutsamhet till förändring. Det 

kan även tolkas personligt att bli kritiserad för livsstilsvanor då det kan vara starkt kopplat 

till ens identitet. Det är även ofta svårt, både för sjuksköterskan och för patienten, att se 

den långsiktiga effekten av det preventiva arbetet då det pågår under lång tid. 

 

Ett annat problem som identifierats i Browns (2006) studie, som mer specifikt berör 

preventivt arbete med fetma och övervikt, är sjuksköterskans negativa attityd gentemot 

patienter som är överviktiga eller lider av fetma. Problemet uppstår då personer som är i 

behov av hjälp och vill genomföra livsstilsförändring känner av den negativa attityden och 

blir motvilliga att söka vård hos någon som inte upplevs stöttande. Detta hänger ihop med 

det som Fisher och Kridli (2014) förklarar i sin studie. De undersökte den egna viljan och 

beslutsamheten till livsstilsförändring i relation till sjuksköterskans uppgift att motivera. 

Dom kom fram till att sjuksköterskan har en mycket stor betydelse. För även om 

motivation och beslutsamhet finns hos patienten behövs sjuksköterskan för att patienten 

ska klara av det. Med enkla verktyg och utbildning kan det preventiva arbetet förbättras 

och på så sätt påbörjas i tid och användas som preventivt arbete. 

 

Sjuksköterskans uppgift när det kommer till psykisk ohälsa är att från ett personcentrerat 

förhållningssätt bemöta personen utifrån en teambaserad ansats (Skärsäter, 2014). 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera, bedöma och ta ställning till patientens vård- och 

stödbehov, samt tillmötesgå patientens förväntningar. En annan del är att öka 

tillgängligheten av information som är anpassad för individen och på så sätt kunna nå fram 

då det kan vara svårt att kommunicera. Det är enligt Skärsäter (2014) viktigt att alltid 

komma ihåg att empati, ärlighet och respekt ökar möjligheten att nå fram till den andra 

människan. Tystnad är också något som kan ge god effekt och behöver inte betyda att 

problemet negligeras utan kan hjälpa patienten att själv bjuda in till samtal. Som Skärsäter 

(2014) vidare beskriver kan omvårdnaden innefatta att stärka känslan av kontroll över sitt 

eget liv, hjälp med att hantera känslor av meningslöshet och utveckla strategier för att 

hantera situationer och på så sätt kunna ge stöd till personen, så rimliga livsmål och 

personlig utveckling kan uppnås. 
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Egenvårdsteorin 

En teori som kan kopplas till uppsatsens ämnesområde är Orems egenvårdsteori (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Orem menar att alla människor har förmågan att handla och 

tänka själva. Människan är därmed kapabel till att själv komma fram till och fatta 

förnuftiga beslut som är bra för oss och gör att vi mår bra. Däremot är människan enligt 

Orem en del av naturen vilken påverkar oss. Människan påverkas även av kulturen och den 

sociala värld vi lever i. Trots att människan har en förmåga att fatta beslut och själv uppnå 

välbefinnande genom egenvård kan därför vissa avvikelser i vår miljö påverka oss negativt 

och leda till ohälsa. Enligt Orem ses hälsa därför som föränderlig genom livet och som 

beroende av vår förmåga till egenvård samt beroende av stöd från våra närstående. Då 

människan själv eller med stöd av närstående inte kan hantera situationen och bevara hälsa 

krävs stöd från professionella och det är här omvårdnaden och sjuksköterskan kommer in. 

Enligt Orem syftar omvårdnad då till att stödja patienten och dess närstående för att återfå 

sin egenvårdsförmåga (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Problemformulering  

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem som för med sig många hälsorisker 

(WHO, 2015). Utöver att övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem ökar risken 

att drabbas av en rad sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, andnings- 

och lungsjukdomar och vissa cancersjukdomar (Ericson & Ericson 2012). Övervikt och 

psykisk ohälsa är ett ömsesidigt problem då faktorerna och tillstånden påverkar varandra 

och det kan börja från båda håll. Viktuppgång är en vanlig biverkan vid behandling med 

psykofarmaka (Läkemedelsverket, 2015) och Socialstyrelsen (2014) har utfärdat nationella 

riktlinjer som dels berör viktuppgång vid nyinsatt behandling och dels vilka rättigheter till 

stöd från vårdpersonal som finns. Däremot är övervikt och fetma ett problem som inte tas 

på tillräckligt stort allvar då det i flertalet fall försummas och inte behandlas (WHO, 2003), 

trots att sjuksköterskan har ett viktigt ansvar med att arbeta hälsofrämjande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Försummelsen något vi upplevde under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning. Därmed 

ansågs detta som ett angeläget område att studera. 

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med 

övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård.   

 

Forskningsfrågor:  

1. Vilka möjligheter och hinder ser sjuksköterskorna med hälsofrämjande arbete vid 

övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård? 

2. På vilket sätt hanterar sjuksköterskorna övervikt och fetma inom psykiatrisk 

slutenvård? 

3. Hur önskar sjuksköterskor att det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma 

inom psykiatrisk slutenvård ska bedrivas? 

 



      7 

METOD   

Val av metod 

Denna studie ämnar studera sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med 

övervikt och fetma inom psykiatrisk vård. Kvalitativ metod används för att beskriva 

människors levda erfarenheter och i enlighet med studiens syfte och ämnesområde har 

därmed kvalitativ design valts. En kvalitativ studie som har som avsikt att beskriva den 

sociala verkligheten formas ofta och äger rum i den miljö som det valda ämnesområdet 

utspelar sig. Då det är erfarenheter och upplevelser som beskrivs finns däremot ingen 

absolut sanning i kvalitativa studier, men inte heller något rätt eller fel (Polit och Beck, 

2012). Intervjuer har valts som datainsamlingsmetod då detta enligt Danielson (2012a) är 

lämpligt när få studier om det valda ämnet gjorts, vilket stämmer överens med denna 

studie. Under arbete med projektplanen inför denna studie fanns nämligen endast ett fåtal 

artiklar om sjuksköterskors erfarenhet av det valda ämnesområdet. Däremot togs inte 

bibliotekarierna till hjälp för att söka fram artiklar.  

 

 

Urval 

För att begränsa studien är urvalskriteriet för intervjudeltagare sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrisk slutenvård med vuxna patienter mellan 18–65 år i Stockholms län och i 

Södermanlands län. Sjuksköterskorna som tillfrågats har minst två års erfarenhet inom 

psykiatrisk vård, då Benner (2001) menar att sjuksköterskor efter minst två år inom ett 

visst område har tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att besvara frågor och delge 

kunskap. Som Henricson och Billhult (2012) beskriver väljs deltagarna i en kvalitativ 

studie inte ut slumpmässigt utan deltagarna väljs ut på grund av erfarenhet inom 

ämnesområdet samt personligt intresse. För att skapa variation har sjuksköterskor från 

olika psykiatriska kliniker tillfrågats. Detta stödjer det som Trost (2010) skriver; att urvalet 

ska vara heterogent inom en given ram men ändå inneha variation, i detta fall inom 

psykiatrisk vård men från olika kliniker. 

 

Danielson (2012a) menar att både för få och för många intervjudeltagare kan skapa 

svårigheter vid analys av materialet. Strukturerade intervjuer som ämnar göra statistiska 

analyser behöver fler deltagare (Danielson, 2012a). I kvalitativa intervjuer är statistiska 

slutsatser med representativa urval däremot ointressant och det viktiga är främst att få en 

variation inom den heterogena gruppen som valts (Trost, 2010). I denna studie var tanken 

att cirka åtta intervjuer skulle genomföras för att ge en variation i erfarenheter samtidigt 

som textmassan av de transkriberade intervjuerna skulle vara hanterbar.  

 

Trost (2010) beskriver strategiskt urval som en metod för att finna deltagare. Däremot 

menar han att denna metod ibland är svår och exempelvis gäller detta då forskarna måste 

gå igenom någon annan för att få tag i intervjupersoner. I denna studie, på grund av etiska 

skäl och regelverk från skolan var det nödvändigt att först kontakta verksamhetschefer och 

därefter chefssjuksköterskor för att finna deltagare och detta gjorde strategiskt urval svårt. 

Trost (2010) beskriver dock att det med detta tillvägagångssätt finns risker. Han menar 

bland annat att de personer som forskarna behöver gå igenom kan försöka styra urvalet. 

Det är därmed en risk som det funnits medvetenhet om. 
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Datainsamling 

För att besvara syftet och samla in data har semistrukturerade intervjuer använts som 

metod. Som Danielson (2012a) skriver är det studiens syfte som styr 

datainsamlingsmetoden och intervjuer är lämpligt när forskarna eftersträvar beskrivningar 

av fenomen eller situationer. Semistrukturerade intervjuer har valts som struktur för att 

skapa en så naturlig och öppen situation som möjligt. Då denna studie ämnar undersöka 

erfarenheter av det valda ämnesområdet och beskriva den sociala verkligheten ansågs det 

nödvändigt att gå ut i empirin med intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna 

besvara det valda syftet (Danielson, 2012a). Intervjuerna genomfördes med sjuksköterskor 

inom den psykiatriska vården.  

 

Inhämtning av tillstånd 

För att komma i kontakt med sjuksköterskor som kunde vara intresserade av att delta i 

studien kontaktades först verksamhetschefer på de olika psykiatriska enheterna runt om i 

Stockholms län. Samtliga verksamhetschefer fick information om studien och dess syfte 

via mail (bilaga A). De som godkände att datainsamling genomfördes inom deras 

verksamhet återkopplade genom att bifoga tillbaka dokumentet med inskannad 

namnteckning. Därefter kontaktades chefssjuksköterskor på olika avdelningar inom 

enheterna via telefon och fick information om studien. Totalt kontaktades 15 

chefssjuksköterskor på olika avdelningar. De sjuksköterskor som var intresserade att höra 

mer om studien, åtta stycken, mailades med ytterligare information och informerat 

samtycke (bilaga B) och med fem stycken erhölls kontakt vid möte med 

chefssjuksköterskor på respektive avdelning.  

 

Intervjuguide 

Som Trost (2010) skriver innebär semistrukturerade intervjuer att intervjusituationen styr 

ordningsföljden och en intervjuguide används, vilken inte består av förformulerade frågor. 

En intervjuguide upprättades därför till detta arbete och användes som stöd vid intervjuerna 

(bilaga C). Som Danielsson (2012a) tar upp gjordes detta för att under tidsbegränsningen 

som intervjuerna hölls lättare kunna hålla sig till ämnet. Vilka detaljer av det valda ämnet 

som berörs och formulering av frågorna styrs också av situationen och den som intervjuas. 

Det eftersträvas att i slutet av intervjun ha berört alla aktuella frågeområden. Som Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver ges den som blir intervjuad möjligheten att själv beskriva 

fritt från sitt perspektiv och på så sätt kunna ge sin bild av dennes vardag. Intervjuguiden 

var fortsättningsvis, i enlighet med vad Danielsson (2012a) skriver, endast på ett A4 med 

stora bokstäver. Detta för att det inte skulle vara störande under intervjun med flera papper 

att bläddra i.  

 

Pilotintervju 

Danielson (2012a) beskriver att intervjufrågorna behöver testas genom provintervju vilket 

också gör att författarna får prova på en som intervjuare. Då vi är ovana intervjuare 

testades frågorna på anhöriga och bekanta innan intervjuerna genomfördes med deltagarna 

till studien. Detta gjordes dels för att få pröva på en intervjusituation men också för att 

kontrollera om den tänkta tidsramen på 20-30 minuter var realistisk. Vidare är det viktigt 

att kontrollera att inspelningsutrustningen fungerar som tänkt och inte blir ett störande 

moment i intervjusituationen (Danielsson, 2012a). För att förbereda testade vi därför hur 
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inspelningsutrustningen fungerade så att ljudkvalitén var som förväntat och kunde 

användas vid transkriberingarna.  

 

Intervjuer 

Som Trost (2010) tar upp formas följdfrågorna efter intervjuarnas sätt att förstå deltagaren 

och sätt att tänka i vidare banor. Det kan vara svårt att delge någon som ska analysera 

materialet, även om materialet lyssnas och läses igenom, och därför deltog vi båda vid 

intervjuerna. Som Trost (2010) vidare beskriver kan det även vara ett gott stöd att vara två 

om intervjuarna är samspelta och de kan då utföra en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse, än vad en person skulle göra. Eftersom vi båda är ovana 

i intervjusituationen kunde vi vara ett stöd för varandra och ha möjligheten att efteråt ge 

respons på genomförandet för att till nästa intervju kunna utvecklas i rollen som 

intervjuare.  

 

Som Trost (2010) skriver är telefonintervjuer inte lämpade för mer in- eller djupgående 

frågor varför intervjuerna valdes att genomföras öga mot öga. Vidare menar Trost (2010) 

att det är viktigt att tänka igenom platsen för intervjuer. Denna ska helst vara ostörd, utan 

några åhörare, för att samtalet ska behålla fokus och för att en bra relation ska byggas upp 

mellan intervjuare och intervjuperson. Det är även viktigt att den intervjuade inte ska 

känna sig i underläge utan uppleva trygghet och skapa förtroende till intervjuarna. Därför 

bör en trygg plats för den intervjuade väljas. Som Trost (2010) skriver finns det däremot 

oavsett vald plats alltid för- och nackdelar med denna och det är svårt att välja en perfekt 

plats för intervju. Det viktigaste är däremot att de som intervjuar tänkt igenom för och 

nackdelar med den valda platsen. När plats för intervjuerna valdes inför denna studie 

föreslogs den intervjuades arbetsplats. Det sågs däremot till att det fanns ett enskilt rum 

med lampknapp för upptaget som kunde användas. Trots detta fanns medvetenheten om 

risken att det alltid fanns någon som kunde störa. Efter att ha vägt andra alternativ mot 

detta och rådgjort med samtliga intervjupersoner blev detta i alla utom ett fall platsen för 

intervjun. Den intervjun som inte hölls på arbetsplatsen var över telefon och både 

intervjuarna och deltagaren satt i enskilt rum för att undvika att bli störda.  

 

 

Dataanalys 

Som Trost (2010) beskriver startar bearbetningen och analysen redan under intervjun. För 

att vidare och djupare kunna analysera intervjuerna spelades de in och transkriberades 

därefter. Transkriberingen skedde direkt efter intervjuerna för att som Danielson (2012a) 

skriver kunna dra nytta av lärdomar till kommande intervjuer. Varje intervju 

transkriberades av en och samma person men processen delades upp mellan oss båda och 

vi transkriberade tre respektive fyra intervjuer var. När transkriberingen var klar läste den 

person som inte transkriberat igenom texten och lyssnade på ljudinspelningen samtidigt.   

 

För att analysera den insamlade informationen användes kvalitativ innehållsanalys. Detta 

är en metod som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är lämplig för att hantera 

stora mängder data och som går att använda på många olika typer av texter, exempelvis, 

och som i detta fall, utskrifter av inspelade intervjuer. Elo och Kyngäs (2008) 

rekommenderar denna analysmetod då det inte finns tillräckligt mycket information eller 

kunskap om ett fenomen. Då syftet med studien baseras på sjuksköterskors tidigare 

erfarenhet av ämnesområdet kommer en induktiv ansats att användas (Danielsson, 2012b). 

Denna ansats innebär att förutsättningslöst analysera texter som ofta är baserade på 
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människors upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den induktiva ansatsen 

delas in i tre faser; öppen kodning, skapandet av kategorier och abstraktion (Elo & Kyngäs, 

2008). Eftersom vi inte tagit hänsyn till miner, suckar, tystnad och gester och efter detta 

gjort en egen tolkning av innebörden av det som sagts vid analysen är det en manifest 

innehållsanalys som genomförts, som Elo och Kyngäs (2008) beskriver.  

 

Databearbetning 

Som Malterud (2014) beskriver ska det vid kvalitativ innehållsanalys byggas en bro mellan 

rådata, i detta fall inspelat intervjumaterial, och resultatet. Detta gjordes genom att, som 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver, förbereda för analys genom att den enhet som ska 

analyseras valdes ut, sedan organiserades materialet och till sist rapporterades analysen i 

form av ett presenterat resultat. Som Elo och Kyngäs (2008) vidare beskriver är detta en 

svår och utmanande process. Utgångspunkten är problemställningen och studiens syfte.  

 

Hela intervjuerna analyserades för att ge en helhet, som Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver är att föredra. Till en början gick vi båda därför igenom allt transkriberat material 

flertalet gånger, enskilt och tillsammans, för att få en översikt av innehållet. Samtidigt som 

detta gjordes antecknades kommentarer i marginalen och även den öppna kodningen 

genomfördes i detta skede. Viktiga ord och meningar markerades med markeringspenna 

för att belysa det som besvarade syftet och detta blev till meningsenheter. Meningsenheter 

kan variera i längd men som Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver är det 

viktigt att ha längden i åtanke då för långa meningsenheter kan vara svårhanterliga vid 

analysen. För långa meningsenheter kan även inneha flera betydelser och för små kan leda 

till ett spretigt resultat. Meningsenheterna togs sedan ut ur texten och fördes in i en tabell 

utifrån kodningen vilket medförde en bra organisering av materialet (Tabell 1). I tabellen 

kondenserades alla meningsenheter som tagits ut för att göra det lätthanterligt men behålla 

det väsentliga. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) togs hela kontexten till 

hänsyn vid kondensering av meningsenheterna för att innebörden inte skulle förloras. Detta 

gjordes på alla meningsenheter innan kategorier tog form. De koder som tidigare 

framtagits vid öppen kodning användes för att skapa subkategorier och detta gjordes utefter 

de meningsenheter som hade liknande innebörd och budskap (Elo & Kyngäs, 2008). 

Koderna jämfördes fram och tillbaka och resulterade till slut i 16 subkategorier och fyra 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). För att få fram kategorier genom 

subkategorierna och få en allmän beskrivning av ämnesområdet genomfördes abstraktion 

(Elo & Kyngäs, 2008). I samband med detta diskuterades som Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver de preliminära kategorierna och reviderades utefter vår gemensamma 

uppfattning. 
 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

Asså det är ju många som 

kommer in som har 

det/.../får väl ta den 

viktuppgången för det 

viktiga är att behandla det 

psykiatriska tillståndet...  

Många patienter är 

överviktiga men det 

får vi ta då det 

viktiga är att 

behandla det 

psykiatriska 

Övervikt och 

fetma 

prioriteras 

inte   

Distanserar sig från 

problemet 
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tillståndet  

...då bejakar man ju 

viktökningen men det är 

väldigt sällan som man 

har liksom bra åtgärder 

för att komma till, för att 

liksom ta tag i det 

problemet just… 

Vi bejakar 

viktökningen men 

det är sällan vi har 

bra åtgärder för att 

lösa problemet 

 

Sällan det 

finns en 

åtgärdsplan 

Avsaknad av 

omvårdnadsåtgärder 

med evidens 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att värna om deltagarnas självbestämmanderätt och integritet kommer utförlig 

information om studiens syfte och förväntade kliniska betydelse att ges innan medgivande 

av deltagande. På så vis får deltagarna möjlighet att tänka över beslutet innan och avgöra 

om studien stämmer överens med deras egna värden och intressen och om det kommer 

gynna dem. För att informerat samtycke ska ske krävs som Kjellström (2012) beskriver tre 

saker av informanterna. För det första ska personen få information och kunna ta in den, för 

det andra kunna fatta beslut. Detta innebär att det ska ges tid för betänkande och noggrant 

övervägande. För det tredje ska det vara frivilligt och det ska inte ske någon yttre påverkan 

i form av lockelse eller att hot eller tvång upplevs. Frivilligheten innefattar även att 

deltagaren har rätt att avbryta utan press eller påverkan, vilket då är viktigt att framföra till 

deltagarna så att de vet att de har den rätten (Kjellström, 2012). 

 

I enlighet med detta upprättades därför ett informerat samtycke (Bilaga B) med 

information om ovanstående och denna fick samtliga intervjurespondenter skriva under. 

Vidare tillfrågades alla respondenter om tillstånd att få spela in intervjuerna, vilket 

samtliga deltagare godkände. I de fall då detta inte skulle ha godkänts hade vi däremot 

självklart avstått från detta. I de fall då intervjurespondenterna framfört att något som sades 

under intervjun inte önskades vara med har detta uteslutits från transkriberingen, i enlighet 

med frivilligt deltagande och att när som helst ha möjlighet att dra sig ur (Kjellström, 

2012).  

 

Konfidentialitet 

För att inte kränka deltagarnas integritet kommer material avidentifieras så att känslig 

information inte kommer ut. Detta för att inte genom information kunna identifiera vilka 

informanter som deltagit i studien och på så sätt skada dessa individers integritet. 

Konfidentialitet består av två delar, dels att förvara data så att inte obehöriga kan ta del av 

det, samt att data inte redovisas på så sätt att det kan återföras till enskild individ 

(Kjellström, 2012). Detta får informanterna information om innan intervjun genomförs via 

det informerade samtycket (se bilaga B). I det informerade samtycket finns det 

kontaktuppgifter till författarna av denna studie, för att möjlighet till kontakt efter intervjun 

skulle finnas.
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RESULTAT  

Resultatet redovisas i löpande text och är strukturerad efter de subkategorier och kategorier 

som skapades genom den kvalitativa innehållsanalysen. Subkategorierna och kategorierna 

redovisas först i en tabell nedan och citat från intervjuerna kommer att användas som 

belysande exempel i texten.  
 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Subkategorier Kategori 

 Det hälsofrämjande arbetet behöver 

förbättras 

Övervikt är ett problem  

 Läkemedlens fel 

 Det psykiska måendet prioriteras högst  

 Ändå oundvikligt att de går upp i vikt 

 Ingår inte i arbetsuppgifterna 

 Öppenvården tar hand om det  

 Har ej den kompetensen inom slutenvården 

Distanserar sig från problemet  

 Integritetskränkande     

 Känsligt ämne att ta upp 

 Svårt att motivera patienterna  

 Många patienter uttrycker missnöje med 

vikten 

Integritetskränkande  

 Avsaknad av möjlighet till fysisk aktivitet 

 Finns idag inga rutiner 

 Saknas kunskap 

 Inga riktlinjer och PM 

 Sällan åtgärder vidtas 

Avsaknad av omvårdnadsåtgärder 

med evidens   

 

Övervikt är ett problem 

En erfarenhet som beskrevs av samtliga sjuksköterskor var att övervikt är ett problem inom 

den psykiatriska vården och att det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma behöver 

förbättras. Samtliga sjuksköterskor beskrev således att det är en viktig fråga. Däremot 

framkom i majoriteten av fallen en tvetydighet och de flesta inledde med att det på deras 

avdelning inte var något som behövde arbetas med. Längre fram i intervjuerna uppkom 

dock exempel på att problemet hade identifierats vid flertalet situationer.  
 

... men det [uppsatsens ämne] var intressant, det var lite… ja alltså, jag har väl 

inte riktigt tänkt i de banorna sådär… men det är ju ett problem och mycket folk 

som… Jag tror man skulle behöva lite mer just, asså… en plan… 

 

... det [överviktsproblematiken] är ju en väldigt viktig fråga… 
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Distanserar sig från problemet 

En återkommande erfarenhet var att det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma 

inom den psykiatriska slutenvården inte arbetades med då det inte ingår i 

arbetsuppgifterna. Många sjuksköterskor beskrev att det saknades resurser i form av tid 

och vad som återkom var också att de på avdelningarna inte fanns någon dietist att tillgå. 

Detta beskrevs trots att någon direkt fråga om detta inte ställdes.  
 

... men vi har ju ingen dietist här… 

 

... på en akutavdelning som den här, då är det väldigt svårt att göra väldigt mycket 

direkt sådär... då hinner man inte sätta in sig… 

 

En sjuksköterska beskrev att de inte arbetar med övervikt eftersom det inte är därför de är 

på avdelningen. Hens erfarenhet var att sjuksköterskor på en psykiatrisk avdelning inte har 

kompetens och kunskap om hur de ska prata med patienterna om vikt. Sjuksköterskan 

beskrev att de som är inlagda på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning behandlas för psykisk 

ohälsa och inte övervikt.  
 

... det får behandlas på något annat ställe där de har specialistvård för sånt. För vi 

har inte den kompetensen och den kunskapen kring hur vi ska prata med 

patienterna... 
 

En erfarenhet som beskrevs av sjuksköterskorna är att det föreligger en osäkerhet i vems 

ansvar det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma är. Däremot beskrev samtliga 

sjuksköterskor att det hälsofrämjande arbetet med övervikt inte är den psykiatriska 

slutenvårdens ansvar. Sjuksköterskorna beskrev att när patienterna kommer in akut på en 

slutenvårdsavdelning prioriteras det psykiska välbefinnandet och det viktiga i denna fas är 

att behandla den psykiska ohälsan. Många sjuksköterskor beskrev att de därför tar för givet 

att det är öppenvården som tar ansvar för det och har tiden att hantera eventuell övervikt 

och fetma. 
 

... problemet blir väl att vi inte vet vad öppenvården sen gör av det… jag har ingen 

aning om hur de jobbar med eventuell övervikt etcetera… frågan är om de tar den 

frågan… 

 

... det är ju glappet mellan sluten- och öppenvård, vad händer med de här, den här 

viktuppgången som skett i slutenvården när patienten kommer till öppenvården, 

eskalerar den och fortsätter? 

 

Psykiatrisk sjukdom prioriteras 

En erfarenhet som majoriteten av sjuksköterskorna beskrev var för att behandla det 

psykiska ohälsotillståndet tillåts en viktökning när nya mediciner sätts in. Enligt 

sjuksköterskorna är prioriteten att behandla den psykiska ohälsan eftersom det är därför de 

blivit inlagda på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Sjuksköterskorna beskrev att 

åtgärder sätts in om det blir “för mycket” och detta sker då i form av exempelvis utbyte av 

läkemedel eller att de väger patienten för att förhindra viktuppgång, men samtidigt finns 

det inga riktlinjer som säger när “för mycket” är. Sjuksköterskornas erfarenhet är således 

att det blir en subjektiv bedömning när åtgärder ska sättas in och hur.  
 

...Asså det är ju många som kommer in som har det /.../ får väl ta den 

viktuppgången för det viktiga är att behandla det psykiatriska tillståndet...  
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... vi använder oss av att ta vikten på patienterna här på avdelningen en gång i 

veckan och det är ju för att de inte ska gå upp i vikt och många av våra patienter är 

ju väldigt måna om sin vikt och veta de kan ju bli jättesvårt att gå ner i vikt och så 

att dom vill ju inte att de helt plötsligt ska lämna avdelningen 20 kilo plus. Det är 

ju fruktansvärt. I så fall måste läkarna byta mediciner om det är sådär att de inte 

klarar av viss medicin och äter för mycket… 

 

Oundviklig viktuppgång 

Vissa sjuksköterskor beskrev att svårigheterna med att arbeta hälsofrämjande berodde på 

att det finns en förutfattad mening om att patienterna går upp i vikt och erfarenheten är att 

viktuppgången inte kan förhindras. 
 

... det är ganska givet att du kommer gå upp i vikt… 

 

En erfarenhet som identifierats bland sjuksköterskorna är att psykofarmaka tillskrivs 

orsaken till problemet med övervikt inom den psykiatriska vården. Därmed beskrivs det 

svårt att göra någonting åt övervikten.  
 

... ja min erfarenhet av övervikt kring patienter är att de kan förekomma att 

patienter överviktiga väldigt lätt på grund av neuroleptika… 

 

... de satts in på mediciner och de har ju ofta börjat gå upp i vikt när de kommer till 

oss, för det blir en mer inaktiv livsstil och så får de mediciner på det...så de flesta 

patienter de börjar gå upp… 

 

Integritetskränkande 

En sjuksköterska beskrev att det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma upplevdes 

vara svårt då patienterna enligt hen redan befinner sig i en väldigt svår situation. 

Sjuksköterskan beskrev att hens erfarenhet var att det var jobbigt att ta upp ämnet då det 

fanns en rädsla för att göra patientens situation svårare. 
 

... då vill man kanske inte heller begränsa patienten i onödan, att säga “nej men du 

får bara äta så mycket” men att man redan då har en så pass svår situation som 

man kanske inte såhär går in och begränsar deras matintag, och det är väl det man 

har att jobba med när patienterna inte får gå ut… 

 

Många av sjuksköterskorna beskrev vidare att de är svårt att arbeta hälsofrämjande med 

övervikt och fetma då det kan uppfattas som integritetskränkande av patienterna och på 

grund av att det är ett känsligt ämne. Erfarenheterna var att det finns en rädsla om att 

arbetet grundas på en personlig åsikt, vilket visar på en avsaknad av rutiner och riktlinjer 

att stödja arbetet mot.  
 

... att det inte känns som ett övergrepp eller att jag till exempel tycker att patienten 

är för tjock och sådär är den egentligen är väldigt nöjd med sin vikt. Det är ett 

väldigt känsligt ämne… 

 

En sjuksköterska beskrev dock att för att hantera rädslan om att kränka patienternas 

integritet valde hen att väva in det hälsofrämjande arbetet i det dagliga samtalet. Ett 

exempel på detta som beskrevs var då en patient frågade om varför det inte fanns någon söt 
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yoghurt varpå hen på ett naturligt sätt kunde informera om kost och varför den osötade 

sorten yoghurt valts att ha på avdelningen. Sjuksköterskan beskriver detta som ett bra sätt 

att få förklara utan att en personlig åsikt ges om den enskilde patientens vikt. 
 

... och då öppnar man ändå för samtalet utan att påpeka för dem att, ja, ja men vi 

ser att du är tjock eller nått sånt, för då kommer de mera naturligt varför och ja 

men varför det blir de bortplockat och inte så kopplat till just en person, det sättet 

som vi jobbar...så det tror jag är bra på det sättet… 

 

Svårt att motivera till viktminskning 

En annan aspekt på integritetskränkning som beskriver sjuksköterskornas erfarenhet är att 

de i många fall avstår från att samtala om övervikt och fetma trots att patienterna uttrycker 

att de önskar hjälp och är missnöjda med sin vikt. En sjuksköterska beskriver att hon i 

flertalet fall möter patienter som upplever sin övervikt som ett problem.  
 

... det är sällan jag träffar på patienter som känner sig fullt nöjda med deras vikt, 

när de är överviktiga… 

 

I samband med patientens missnöje med vikten beskriver flertalet sjuksköterskor 

svårigheten med att motivera patienten. Det framkom av många sjuksköterskor att 

erfarenheten var att motivationen påverkas vid psykisk ohälsa och att detta är ett hinder för 

att förebygga övervikt och fetma. 
 

...Eehm, ja, medan andra gånger så har de ingen motivation över huvud taget för 

att de har gått upp så mycket under så kort tid och då vill de inte ens försöka och 

de blir ju svårt då, asså de skulle man ju själv märka av att om man gör sitt bästa 

och börjar begränsa och äta bra, motionerar och ändå fortsätter att gå upp, då 

tappar man ju motivationen...  

 
 

Avsaknad av omvårdnadsåtgärder med evidens 

Det finns inga riktlinjer och PM 

När vi frågade om hur det hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma såg ut på 

avdelningarna framkom det i samtliga fall att det inte fanns erfarenheter av att arbeta 

utifrån riktlinjer och PM. Många sjuksköterskor beskrev även här att detta berodde på att 

huvudfokus inte var på vikten. Däremot var det många av sjuksköterskorna som uppgav att 

detta var något som kunde vara bra att införa då de insåg att övervikt var ett återkommande 

problem hos patienterna och att patienterna, som ovan nämnt, vill ha hjälp med vikten. En 

sjuksköterska beskrev dock att hens erfarenhet är att det inte behövs några riktlinjer för det 

hälsofrämjande arbetet kring övervikt och fetma då detta har genomsyrat hela 

sjuksköterskeutbildningen.  
 

...Det finns inbyggt lite i vårt system tror jag [hälsofrämjande arbete]. Men nej vi 

har inga riktlinjer, vi är ju affektiv avdelning och allmänpsyk så att nej, vi har inga 

PM just kring det, snarare depression och ångest och ECT... 
 

Många sjuksköterskor beskrev att information är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 

och att de uppfattar att det saknas kunskap hos både patienter och vårdpersonal om hur 

övervikt och fetma förebyggs. För att förbättra det hälsofrämjande arbetet med övervikt 

och fetma föreslog en sjuksköterska, utifrån sina erfarenheter, att det hälsofrämjande 
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arbetet ska tas upp tidigare i vårdkedjan. Sjuksköterskan beskrev att insatser sattes in först 

när övervikt var ett faktum trots att övervikten fanns i åtanke då det bland annat är en känd 

biverkan från psykofarmaka. Dessutom var sjuksköterskans erfarenhet att arbetssätt och 

inställning till hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma kan variera på avdelningar 

och att det behöver finnas gemensam policy och siktas mot samma mål för att lyckas. 
 

... få in ett hälsosamtal... ja väldigt tidigt... ja när redan kommer till sjukhuset där 

man planerar och informerar om att sjukhuset har en hälsopolicy och vad det 

innebär eller nått som och att man på det sättet skulle kunna fånga upp tidigt en 

tanke, innan de börjar gå upp i vikt…och att kunna öppna redan tidigt, oavsett 

vilken avdelning de hamnar på då och ja men att de ändå vet om att sjukhuset 

kommer ha kanske hälsosamtal regelbundet och sånt... det tror jag skulle kunna 

hjälpa lite… 

 

Sällan det finns en åtgärdsplan  

Viktökningen som sker hos patienterna på avdelningen och som sjuksköterskorna beskriver 

är oundviklig beskrevs av sjuksköterskorna sällan finnas åtgärder för. Erfarenheten hos 

samtliga sjuksköterskor var att övervikten noteras men åtgärder sätts inte in. 
 

... då bejakar man ju viktökningen men det är väldigt sällan som man har liksom 

bra åtgärder för att komma till, för att liksom ta tag i det problemet just... 
 

...Ja, det [viktökningen] lägger man ju märke till och så, men man gör väl inget 

speciellt då… 

 

Behövs möjlighet till fysisk aktivitet 

Att fysisk aktivitet är en viktig del i vardagen och att vi behöver röra på oss och komma ut 

var något en sjuksköterska beskrev som en grundläggande del för att behandla övervikt och 

fetma inom den psykiatriska vården. Vikten av fysisk aktivitet berördes dock av 

majoriteten av sjuksköterskorna och de beskriver att deras erfarenhet är att det saknas 

möjlighet till fysisk aktivitet inom psykiatriska slutenvården. Någon beskrev exempelvis 

avsaknad av gym på avdelningen, en annan att det inte finns någon sjukgymnast de kan 

träffa och träna med och beskrevs även flertalet gånger att det hade varit bra om det fanns 

en simbassäng dit patienterna kunde gå och motionera. Flertalet sjuksköterskor tog upp 

avsaknad av trevliga promenadstråk och möjlighet att vara ute och till exempel plantera. 

För att som sjuksköterska kunna arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma inom den 

psykiatriska slutenvården är erfarenheten att det behöver finnas möjlighet att träna och en 

trevlig utomhusmiljö.  
 

... om man tittar och bortser från läkemedel är det väl framförallt bristande 

möjlighet till fysisk aktivitet… 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande 

med övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården. De huvudfynd som framkom i 

vår studie var att sjuksköterskornas erfarenhet var att det föreligger svårigheter med att 

arbeta hälsofrämjande med övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården, 

sjuksköterskorna distanserar sig från problemet och de har svårt att ta upp samtalsämnet 

om vikt. De beskriver att rädslan för att det ska uppfattas som integritetskränkande finns 

och det saknas även omvårdnadsåtgärder med evidens inom den psykiatriska vården.   

 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de ofta erfar svårigheter vid hälsofrämjande arbete 

med övervikt och fetma och att det är svårt att arbeta med övervikt när patienterna vårdas 

på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning och befinner sig i den akuta fasen av sjukdomen. 

Som Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver ska hälsofrämjande arbete genomsyra 

hela omvårdnadsprocessen, oavsett fas i mående. Att arbeta hälsofrämjande är alltså viktigt 

både i det akuta skedet och i det mera stabila, icke akuta skedet. Det är en process som bör 

utföras utifrån patientens egna förutsättningar och då det kan innebära att ge enkla råd och 

endast väcka en första tanke kan det ske fortlöpande och behöver inte innebära en 

livsstilsförändring. Det kan dessutom handla om att uppmuntran, att patienten själv ska ta 

ansvar för sin hälsa och förbättra den. Flertalet av deltagarna beskrev avsaknaden av 

resurser och kunskap som en anledning till varför åtgärder inte vidtas vid övervikt och 

fetma inom den psykiatriska slutenvården. De föreslog i motsats till hur Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) beskriver hälsofrämjande arbete stora förändringar som 

förslag på hur det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma kunde förbättras och 

några exempel var ett gym och möjlighet till simbassäng på kliniken. Att de själva kan 

bidra med det lilla i form av exempelvis kunskap och uppmuntran kom däremot sällan på 

tal.   
 

I ett inledande skede av intervjuerna uttryckte många av sjuksköterskorna att övervikt inom 

den psykiatriska vården inte var ett problem men senare ändrade de sig. Detta visar på att 

problemet först vid närmare eftertanke synliggörs och att insikt först väcks vid 

intervjuerna. De påtalade vid den insikten att läkemedelsbiverkningarna är den främst 

bidragande orsaken till att patientgruppen på respektive avdelning går upp i vikt, efter 

inskrivning eller redan har en övervikt vid inskrivning. Som Läkemedelsverket (2015) 

beskriver tillhör viktuppgång och ökat kolhydratsug en av de vanliga biverkningarna. Petry 

et al. (2008) tar dock upp att psykisk ohälsa i sig kan vara en enskild orsak till 

viktuppgång, vilket inte tagits upp av någon av sjuksköterskorna. Detta kan tyda på att 

problemet behöver tas upp inom arbetsgruppen och diskuteras för att ha ett gemensamt 

förhållningssätt. Dessutom pekar detta på att kunskapen om sambandet mellan övervikt 

och psykisk ohälsa behöver utvecklas.  
 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2014) bör viktuppgång, som tidigare nämnt, 

beaktas vid nyinsatt psykofarmaka och vid tre kilos viktuppgång eller mer bör åtgärder 

vidtas. Många av sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna, som ovan nämnt, att 

viktuppgång är en vanlig biverkan men i majoriteten av fallen beskrevs det att åtgärder inte 

vidtas. De beskrev att eftersom viktuppgång är en känd biverkan ses det som en 

självklarhet och om positiv effekt av läkemedlet uppnåtts ses viktuppgången som ett senare 

problem. Detta visar på att Socialstyrelsens riktlinjer inte efterföljs eller känns till av 

sjuksköterskorna inom den psykiatriska slutenvården.  
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I de flesta fall beskrevs det vidare att överviktsproblematik inte är slutenvårdens ansvar 

utan är något som öppenvården tar itu med efter utskrivning. I lika många fall framkommer 

däremot osäkerhet om vems ansvar överviktsproblematiken är och det sägs efteråt att de 

åtminstone tror att det är öppenvårdens ansvar och tar det för givet, eftersom det inte är 

något som görs i slutenvården. Detta kan innebära att det föreligger en risk att patienten 

hamnar mellan stolarna och övervikten består om ingen tar på sig ansvaret och hjälper 

patienten att komma till rätta med vikten.  
 

I Browns (2006) studie beskrivs att sjuksköterskors negativa attityd mot övervikt skapar 

svårigheter vid preventivt arbete med övervikt och fetma. Att negativa attityder 

förekommer var något som vi fick bekräftat vid en del av intervjuerna och detta kan 

således vara ytterligare en anledning till varför några åtgärder sällan vidtas vid övervikt 

och fetma inom den psykiatriska vården. Det framkommer även i Browns (2006) studie att 

patienterna inte vill söka hjälp när sjuksköterskan har en negativ attityd gentemot övervikt 

och inte upplevs stöttande. Även om detta inte framkom genom intervjuerna är detta en 

tänkbar konsekvens på de kliniker intervjuerna genomförts.  
 

I samtliga fall tog sjuksköterskorna dock upp att åtgärder och riktlinjer för övervikt vid 

psykisk ohälsa saknas och de poängterade att detta bör finnas för att hjälpa dem och deras 

kollegor att hantera överviktsproblematiken. Som Duberg et al. (2013) beskriver kan det 

vara svårt att förändra faktorerna bakom psykisk sjukdom och menar att det istället är de 

individuella faktorerna som fokus behöver vara på. Detta stämmer även bra överens med 

Orems egenvårdsteori där det är den egna förmågan som ska fokuseras på och det är viktigt 

att individen själv har viljan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Om riktlinjer införs kan 

det därför vara svårt att applicera på verksamheten och patientgruppen som finns där, 

eftersom det handlar om individuella insatser som bör anpassas efter den enskildes behov. 

Det kan även vara svårt att ta fram riktlinjer för övervikt inom psykiatrisk vård då det 

vetenskapliga underlaget för rekommendationer inte är tillräckligt än, som Socialstyrelsen 

(2014) beskriver i de nationella riktlinjerna. Detta kan vara en tänkbar förklaring till varför 

det rent praktiskt inte vidtas några åtgärder, dock förklarar det inte varför några riktlinjer 

för övervikt inte finns.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka erfarenheter och beskriva den sociala verkligheten 

och därmed var kvalitativ metod det primära valet för denna uppsats (Polit & Beck, 2012). 

Hade kvantitativ metod använts med enkäter som datainsamlingsmetod hade inte 

erfarenheter och en djupare förståelse kunnat studeras och därmed hade studiens syfte inte 

kunnat besvaras. En litteraturöversikt som alternativ till intervjustudie var heller inte en 

metod som diskuterades då vi var intresserade av att gå ut i empirin och undersöka 

verkligheten. Dessutom fanns endast ett fåtal relevanta artiklar inom det valda 

ämnesområdet och en litteraturöversikt hade därför varit svår att genomföra. Hade 

möjligheten funnits hade en litteraturöversikt däremot kunnat ge en bredare överblick över 

ämnet med ett mer generaliserat resultat då fler källor används vid en sådan metod. 

Nackdelen med en intervjustudie var således att validiteten inte blev lika hög. Som nämnt i 

metoden togs däremot ingen hjälp av bibliotekarierna för artikelsökning och vi båda är 

ovana användare av artikeldatabaser vilket kan ha påverkat sökresultatet.  

 

Studiens syfte har i stort sett varit detsamma under studiens gång. En ändring som gjorts är 

att preventivt arbete ersatts med hälsofrämjande arbete. Ändringen gjordes efter 
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fördjupning i begreppens betydelse och vi insåg vad det var vi ville studera. Vidare har 

psykiatrisk vård förtydligats med psykiatrisk slutenvård, då det var inom slutenvården vi 

valde att studera sjuksköterskors erfarenhet. Syftet har även kompletterats med tre 

forskningsfrågor. Detta gjordes för att förtydliga syftet och vad som faktiskt var av avsikt 

att studera. På detta sätt önskade vi att fokus på psykisk ohälsa inte skulle ta över.  

 

I början av studien diskuterades det hur stor plats teori respektive empiri skulle ha och vi 

kom fram till att vi ville utgå från empirin, vilket innebär att induktiv ansats använts 

(Priebe & Landström, 2012). Vi studerade ämnesområdet förutsättningslöst utan en teori 

som grund och använde vald teori vid avslutande diskussion. Analysen gjordes genom att 

utgå från innehållet i texten och inte genom en specifik teori (Danielsson, 2012b). Detta 

stämmer också överens med den induktiva ansatsen. Hade deduktiv ansats valts hade en 

teori kunnat vara till grund och en struktur genom studien, för att testa hur teorin stämmer 

överens med verkligheten. Eftersom vi valde att inte utgå från teorin utan empirin 

användes inte deduktiv ansats. 
 

Från början var tanken att genomföra åtta intervjuer, då det är maxantal enligt 

Sophiahemmet högskola studieguide och vi önskade en bra spridning. Vi ansåg däremot 

efter sju intervjuer att det insamlade materialet var tillräckligt för att besvara studiens syfte 

och fler intervjuer ansågs inte rimligt i förhållande till studiens tidsbegränsning. Danielson 

(2012a) beskriver nämligen att för många deltagare kan skapa svårigheter i analysfasen och 

tid valdes därmed att läggas på denna process.  
 

Det inkluderades sjuksköterskor med olika lång erfarenhet, men minst två yrkesverksamma 

år inom psykiatrisk vård. Detta då Benner (2001) beskriver att det först är efter två år som 

sjuksköterskan har tillräckligt med erfarenhet och kompetens och eftersom det är 

erfarenhet som studien ämnar studera ansågs det lämpligt att ha detta som kriterium. 

Spridningen på yrkesverksamma år hos sjuksköterskorna som deltog var mellan två och 17 

år och åldersspannet var mellan 32 och 68 år. Det var tre män och fyra kvinnor som 

intervjuades. Variation i ålder och kön ger som Henricson och Billhult (2012) beskriver 

större variation i berättelser, vilket kan vara en fördel för att få spridning på upplevda 

erfarenheter.  
 

Deltagarna till studien valdes inte ut slumpmässigt utan de sjuksköterskor som uppfyllde 

kriterierna var de som blev aktuella för studien. Utöver dessa kriterier handlade det om 

möjlighet att avsätta tid för intervju, tillgänglighet och personligt intresse. Vi var medvetna 

om att detta precis som Trost (2010) beskriver kunde påverka och vinkla resultatet, 

eftersom informationen gick genom någon annan innan kontakt med sjuksköterskorna 

upprättades och endast fångade de som ansåg sig ha tid och intresse i att delta. Däremot 

ansågs utifrån etiska skäl och regelverk från Sophiahemmet högskola att detta var det enda 

alternativet. 
 

Som Danielsson (2012a) beskriver styr studiens syfte metodvalet. I detta fall var det att 

beskriva sjuksköterskors upplevda erfarenheter och då ansågs semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod lämpligast. Som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är 

semistrukturerade intervjuer en lämplig metod då vi vill ge deltagaren möjligheten att 

beskriva erfarenheter fritt och inte begränsa. Då detta var viljan med denna studie och 

önskan var att beskriva den sociala verkligheten utan att färga och påverka deltagarna 

ansågs denna metod alltså passande.  
 



      20 

För att genomföra en studie med sjuksköterskor som är verksamma inom någon klinik ska, 

enligt riktlinjer om forskningsetiska överväganden från Sophiahemmet högskola, 

verksamhetschefer kontaktas för att godkänna detta. Därefter kunde respektive avdelning 

och chefssjuksköterskor kontaktas. Då det finns många avdelningar inom respektive klinik 

var denna process tidskrävande. Dock såg vi att det inte kunde ske på något annat sätt, för 

att upprätthålla de etiska riktlinjerna och samtidigt få en bra spridning mellan olika 

verksamheter.  
 

Vi ville kunna presentera sig personligen och öka möjligheten att få informanter, därför 

valdes det att ringa till avdelningarna och prata med chefssjuksköterskan, samma sak 

gjorde även vid kontakt med verksamhetschefer. Detta gav även möjlighet att direkt kunna 

svara på eventuella frågor om studien. För etiska rättigheter skulle upprätthållas även här 

så mailades även skriftlig information om studien och kontrakt för underskrift (bilaga A), 

då skriftligt godkännande är det som är ett krav enligt Sophiahemmet högskola. Till de 

sjuksköterskor som visade intresse mailades skriftlig information om studien och 

informerat samtycke (bilaga B).  
 

En intervjuguide (bilaga C) användes som hjälpmedel vid intervjuerna, för att hålla fokus 

på ämnet. Denna var svår att utforma till en början men var till stor hjälp under 

intervjuerna. Sättet att intervjua var bra lämpat då möjligheten för djupare förståelse gavs 

och möjligheten att anpassa frågorna efter vad som berättades av informanterna upplevdes 

skapa en naturlig situation precis som önskat. Intervjuguidens innehåll upplevdes även 

tillräckligt för att få svar på syftet. 
 

Då vi är ovana intervjuare upplevdes det betryggande att genomföra pilotintervjuer. Under 

pilotintervjuerna upptäcktes det att en del frågor i intervjuguiden var överflödiga och dessa 

togs därför bort. Det blev även tydligt med vilken fråga intervjuerna skulle inledas. 

Tidsramen var tänkt till 20–30 minuter och detta bekräftades under pilotintervjuerna.  
 

Eftersom det är två författare till studien ansågs det naturligt att vi båda var närvarande vid 

intervjuerna. Som Trost (2010) beskriver kan detta vara en nackdel då maktposition kan 

innehas. Däremot kan det enligt Trost (2010) också påverka resultatet till det positiva och 

skapa en naturlig situation, om intervjuarna är samspelta. Att vara två intervjuare i detta 

fall upplevdes i efterhand som en fördel då vi var samspelta och kunde ge återkoppling till 

varandra efter intervjuerna. Därmed anses inte det faktum att båda deltog vid intervjuerna 

vara något som påverkade studien och dess resultat negativt.  
 

Ljudinspelningen upplevdes däremot i vissa fall ha en påverkan på deltagarna och vad de 

sa i form av att de inte kunde uttrycka sig fritt, trots att tillstånd om inspelning hade givits 

av samtliga deltagare. Detta kan ha påverkat resultatet men om vi inte hade spelat in hade 

detta troligen påverkat resultat än mer, eftersom information hade fallit bort. Intervjuerna 

tog vidare mellan 15 och 30 minuter och upplevdes vara tillräckligt omfattande. Vi 

upplevde även att det gick över förväntan då svar på syftet gavs vid samtliga intervjuer och 

samtidigt hölls fokus på ämnet vid alla intervjuer. Detta blev en fördel vid transkribering 

av intervjuerna och vid bearbetning av dessa eftersom majoriteten av materialet var 

relevant vid analys. Att ställa relevanta frågor och hålla sig till ämnet är något som Trost 

(2010) beskriver kan vara svårt för ovana intervjuare vilket visade sig vid skrivandet av 

intervjuguiden då vi upplevde utformandet av intervjufrågor som en utmanande process. 

Vid intervjuerna upplevdes däremot frågorna som välfungerande och vi erhöll information 

som kunde besvara vårt syfte.  
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Även om planen var att genomföra alla intervjuerna på deltagarnas arbetsplats blev det i ett 

fall över telefon. Som Trost (2010) skriver är det inte optimalt, men upplevdes i detta fall, 

av både oss och deltagaren, inte vara något som hindrade genomförandet. Däremot 

upplevde vi att ett riktigt möte hade varit att föredra för upplevelsens skull, då miner och 

kroppsspråk givetvis föll bort i denna intervju, trots att detta inte var något som användes 

och togs hänsyn till vid analysen. De som genomfördes på arbetsplatsen kunde genomföras 

utan störande moment, vilket var betryggande då det kan innebära att fokus på intervjun 

förloras.  
 

Allt material transkriberades inom några timmar efter intervjuerna vilket av intervjuarna 

sågs som en fördel. De transkriberades ordagrant vilket var en fördel vid analysen, då det 

gav en tydligare bild av intervjusituationen. Då transkriberingen upplevdes vara en viktig 

del till början på analysprocessen ansågs det värdefullt att vi båda var delaktiga i denna 

process och ännu en gång lyssnade igenom samtliga intervjuer.  
 

Den kvalitativa innehållsanalysen var en process som tog tid och upplevdes vara svår och 

krävande. Framförallt upplevdes det utmanande att förstå metoden då tillvägagångssättet 

beskrivs olika av olika författare. Då vi tillslut insåg att det inte är möjligt att utföra denna 

metod på ett förutbestämt sätt, då materialet som ska analyseras och studiens syfte i stort 

sett är det som styr, blev tillvägagångssättet mer begripligt. Analysmetoden ansågs 

däremot vara lämplig för materialet då det hade varit svårt att sortera i den stora mängd 

textmassa som de transkriberade intervjuerna resulterade i.  
 

 

Slutsats  

Studiens resultat visade gällande sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med 

övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård var den generella upplevelsen att det finns 

mycket som behöver utvecklas för att optimera patientens hälsa. De beskrev även att deras 

erfarenhet är att det är svårt och komplicerat att ta itu med då flera faktorer som inte är 

påverkbara, exempelvis läkemedelsbiverkningar, försvårar arbetet. En annan faktor som 

sjuksköterskorna i samtliga fall ansåg försvåra arbetet var rädslan av att kränka patientens 

integritet genom att nämna övervikten. Det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma 

ses vidare, i flertalet fall, som en resursfråga och de flesta uppfattade att det är i behov av 

tid och materiella resurser för att förbättra det hälsofrämjande arbetet med övervikt och 

fetma. Endast en sjuksköterska tog upp faktumet att sjuksköterskan är ett redskap i det 

hälsofrämjande arbetet och kan hjälpa patienten genom exempelvis kunskap. I samtliga fall 

framkom dock att sjuksköterskorna inom den psykiatriska slutenvården, trots att de ser att 

övervikt är ett problem, distanserar sig från problemet och anser att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter.  

 

Fortsatta studier   

I inledningen av studien var det tydligt att det saknades generell kunskap om övervikt och 

fetma inom psykiatrisk vård. Framförallt var det avsaknad av forskning om psykisk ohälsa 

och dess samband med övervikt och fetma. En insikt under studiens gång var avsaknaden 

av generella riktlinjer och rekommendationer samt omvårdnadsåtgärder inom 

ämnesområdet och det skulle därmed behöva studeras vidare. Studier om patienters 

upplevelse av stöd från sjukvården vid övervikt och fetma som orsakats av 

läkemedelsbiverkningar eller den psykiska sjukdomen skulle också vara betydelsefullt.  
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Klinisk tillämpbarhet   

Övervikt blir ett allt större problem och så även psykisk ohälsa. Då faktumet att dessa 

tillstånd även har påverkan på varandra gör att det är aktuellt i dagsläget. Studien visade att 

det hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma inom den psykiatriska slutenvården 

behöver utvecklas och sjuksköterskor behöver konkreta redskap för att hantera detta. 

Framförallt då det visat sig att kunskap i flera fall saknas inom området men också då det 

visat sig oklart vem som har ansvaret för övervikt och fetma inom den psykiatriska vården.  
 

Studien kan tillämpas genom att uppmärksamma sjuksköterskor om problemet och 

medvetandegöra de utmaningar som finns. Genom att medvetandegöra och påminna om att 

övervikt och fetma är en vanlig företeelse vid psykisk ohälsa kan detta öka möjligheten att 

det hälsofrämjande arbetet påbörjas i ett tidigt skede. Studien kan även fungera som en 

påminnelse om att sjuksköterskan själv kan bidra med mycket, utan materiella resurser.  
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BILAGA A  

Brev till verksamhetschef 
Stockholm 2016-11-17 

Till verksamhetschef 

XXX 

XXX 

 

Vi heter Ida Bolin och Anna Wramsby och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som 

ska studeras berör sjuksköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete för personer med övervikt 

och fetma inom psykiatrisk omvårdnad. Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 

individuella intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på XXX. 

 

Om Du godkänner att denna intervjustudie genomförs på XXX, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras via inskanning, upphämtning eller post. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid kliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning 

                                                                     

Students namnteckning:                                              Students namnteckning: 

__________________________                                __________________________ 

Students namnförtydligande:                                      Students namnförtydligande: 

Anna Wramsby                                                       Ida Bolin 

 

Students telefonnummer:                                             Students telefonnummer: 

XXX    XXX 

 

Students E-postadress:                                                Students E-postadress: 

XXX    XXX 

 

Handledares namnteckning: 

__________________________ 

 

Handledares namnförtydligande: 

Åke Grundberg, Högskolelektor, Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och 

Distriktssjuksköterska, Dr. Med. Vet. 

 

Handledares telefonnummer: 

XXX 
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

Arbetets titel 

Hur sjuksköterskor bedriver hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk vård. 

 

Problemområde 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på en allmänpsykiatrisk avdelning uppmärksammades 

överviktsproblematiken inom psykiatrisk vård. Vi insåg att det finns många utmaningar med att 

arbeta hälsofrämjande med fetma och övervikt inom den psykiatriska vården och ville därför 

undersöka detta vidare.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedriva hälsofrämjande arbete med 

övervikt och fetma inom psykiatrisk vård.   

 

Frågeställning exempel 

- Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av hälsofrämjande insatser vid övervikt och fetma? 

 

Arbetets design och metod för datainsamling  

För insamling av data kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras med sjuksköterskor 

inom den psykiatriska vården. Önskan är att de ska ha en erfarenhet på minst 2 år inom psykiatrisk 

vård. Semistrukturerade intervjuer har valts för att skapa en så naturlig och öppen situation som 

möjligt. Frågornas ordning och formulering kommer därmed anpassas efter vad som kommer på 

tal, men strävar efter att intervjun i slutet ska ha berört alla aktuella frågeområden. Vid 

genomförande av intervjuer kommer skriftligt informerat samtycke att upprättas med information 

om studien och att deltagande är frivilligt och kan avslutas när som helst, utan att skäl behöver 

anges. Materialet som samlas in kommer att avidentifieras innan det presenteras för handledare och 

andra studenter.  

 

 

Tidslängd för arbetet 

V. 44-03. 

 

Jag godkänner härmed att Ida Bolin och Anna Wramsby får utföra studien ”Hur sjuksköterskor 

bedriver hälsofrämjande och arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk vård” på kliniken 

under tidsperioden november-december 2016. 

__________________________ 

Ort, datum 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

__________________________ 

Namnförtydligande 

                                                                                                           Stockholm 2016-11-17 
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BILAGA B 

Informerat samtycke  
Verksamhet      2016-11-16 

XXX 

XXX 
 

 

Vi heter Ida Bolin och Anna Wramsby och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som 

ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med övervikt och 

fetma inom psykiatrisk vård. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor inom den psykiatriska vården.  
 

Problemområdet  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på en allmänpsykiatrisk avdelning uppmärksammades 

överviktsproblematiken inom psykiatrisk vård. Vi insåg att det finns stora utmaningar med att 

arbeta hälsofrämjande med fetma och övervikt inom den psykiatriska vården och ville därför 

undersöka detta vidare.  
 

Syftet 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med övervikt och 

fetma inom psykiatrisk vård.   
 

Design och metod för datainsamling  

För insamling av data kommer semistrukturerade intervjuer att genomföras med sjuksköterskor 

inom den psykiatriska vården. Önskan är att de ska ha en erfarenhet på minst 2 år inom psykiatrisk 

vård. Semistrukturerade intervjuer har valts för att skapa en så naturlig och öppen situation som 

möjligt. Frågornas ordning och formulering kommer därmed anpassas efter vad som kommer på 

tal, men strävar efter att intervjun i slutet ska ha berört alla aktuella frågeområden.  
 

Etiska överväganden  

Deltagande i studien är frivillig och kan avslutas när som helst, utan att skäl behöver anges. 

Materialet som samlas in kommer att avidentifieras innan det presenteras för handledare och andra 

studenter. Ovanstående information om studien har givits och er verksamhetschef Göran Rydén har 

godkänt att kontakt för intervjuer upprättas. Studien följer därmed riktlinjer för informerat 

samtycke.  
 

Om mer information om studien eller dess upplägg önskas välkomnar vi er att höra av er! 
 

Med vänlig hälsning, 

Ida Bolin & Anna Wramsby 

Sophiahemmet Högskola 

 

_______________________________________________________________________________

___ 

 

Studenternas namnteckning 
 

Kontakt studenter 

Ida Bolin     Anna Wramsby 

XXX     XXX  
 

 

Kontakt handledare 
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Åke Grundberg, Högskolelektor, Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och 

Distriktssjuksköterska, Dr. Med. Vet. 

XXX 

 
 

Jag godkänner härmed att Ida Bolin och Anna Wramsby får intervjua mig för insamlande av 

material till studien ”Hur sjuksköterskor bedriver hälsofrämjande arbetet med övervikt och fetma 

inom psykiatrisk vård”  

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Informant 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA C 

Intervjuguide  

“Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med 

personer med övervikt och fetma inom psykiatrisk vård” 

 

Innan inspelningen tas demografiska uppgifterna upp:   

 Kön?  

 Ålder? 

 Hur lång erfarenhet har du som sjuksköterska, antal år? 

 Har du några vidare- eller specialistutbildningar? 

 Övriga kurser eller utbildningar inom området?  

 Hur länge har du arbetat inom den psykiatriska vården? 
 

Början på intervjun, spelas in:  

 Skulle du vilja berätta om dina tankar och erfarenheter kring övervikt i samband 

med psykisk ohälsa? 

 Vad är dina erfarenheter av övervikt, som förekommer hos patientgruppen du 

möter? 

 Vad tror du är anledningen, utöver läkemedel, till att det finns ett samband mellan 

psykisk ohälsa och övervikt?  
 

 På vilket sätt hanterar ni (eventuell) övervikt på denna avdelning? 

- Hur ser era riktlinjer och PM ut kring övervikt på avdelningen? 

- Vad är era rutiner för vägning vid inskrivning och under vårdtiden?   

- Hur ser frågor kring livsstil och kost ut vid omvårdnadsinskrivning?  

 

 Kan du beskriva på vilket sätt du ser det hälsofrämjande arbetet som en del av din 

kompetens? 

- Vad innebär hälsofrämjande arbete för dig när det gäller övervikt och fetma 

hos de patienter du möter? 

- Vad tror du man bör fokusera på för att komma till rätta med 

överviktsproblematik hos målgruppen? 

- Hur vill du som sjuksköterska arbeta hälsofrämjande med övervikt och 

fetma hos den målgrupp du möter?  
 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel på detta? 

 
 

 

 

 


