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Bakgrund: Känsliga samtalsämnen är något som sjuksköterskan ofta kommer i 

kontakt med. Ett av dessa ämnen är övervikt, som är ett stort 

folkhälsoproblem. I samtalet med patienten är kommunikation en 

nyckelfaktor för att skapa god vård.  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån aktuell vetenskaplig omvårdnadsforskning 

mellan åren 1995-2010, beskriva och analysera de strategier för hur 

sjuksköterskan hanterar känsliga samtal i mötet med vuxna överviktiga 

patienter. 

Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie, där artiklar relevanta för ämnet 

söktes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Datamaterialet inkluderar 

19 vetenskapliga artiklar som analyserades med en kvalitativ ansats i en 

metaanalys.  

Resultat: Metaanalysen visar på att övervikt är ett känsligt ämne som är svårt för 

sjuksköterskan att hantera. Det mest framträdande sättet för sjuksköterskan 

att hantera känsliga samtal är att helt och hållet undvika ämnet. När ämnet 

väl togs upp var de vanligaste strategierna för att initiera problemet att 

koppla an problemet med övervikt till en medicinsk diagnos, samt använda 

sig av kommunikativa redskap i form av mätvärden och 

journalanteckningar. Det tycks också finnas en viss struktur för hur 

känsliga samtal genomförs. 

Diskussion: Frågan är vem som bär ansvaret för att möjliggöra att känsliga samtal lyfts 

upp i den utsträckningen det borde. Detta är viktigt för att kunna bryta den 

negativa trend som ses idag, där övervikt är ett ökande folkhälsoproblem.  

Implikationer  

för vården: Studien är tänkt att användas som ett hjälpmedel i vården för att 

medvetandegöra sjuksköterskor om vikten av att lyfta fram problemet med 

övervikt, samt att redovisa de arbetssätt och kommunikativa strategier 

sjuksköterskan kan använda sig av i hanteringen av känsliga samtal. 
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Background: Sensitive topics and talks are something that nurses constantly come in 

contact with. One of these topics is overweight, which is a major public 

health problem. In dialogues with the overweight patient, communication 

is a key factor in creating good health. 

Aim: The aim of the study,  based on current scientific nursing research 

between the years 1995-2010, is to identify and describe the strategies for 

how the nurse manage the sensitive talk in the meeting with adult 

overweight patients. 

Methods: This study is a literature review, in which articles relevant to the topic 

were sought in the databases CINAHL and MEDLINE. Data set includes 

19 scientific articles which were analyzed with a qualitative approach in 

a meta-analysis. 

Results: The meta-analysis show that overweight is a sensitive topic that is 

difficult for nurses to manage. The most prominent way for nurses to 

manage sensitive talks is to completely avoid the topic. When the subject 

was raised, the most common strategies for initiating the problem were to 

link the problem of overweight to a medical diagnosis, and use means of 

communication in form of measured values and journal entries. There 

also seems to be a certain structure on how sensitive talks are carried out. 

Discussion: The question is who is responsible for enabling that sensitive talks are 

lifted to the extent it should be. It is important to clarify this in order to 

break the negative trend that reigns, where obesity is a growing public 

health problem. 

Implications  
for healthcare:  The study is intended to be a resource in health care and to raise 

awareness among nurses, about the importance of emphasizing the issue 

of overweight, as well as to declare methods and communicative 

strategies nurse’s can use in managing sensitive topics. 
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INLEDNING  

Känsliga samtalsämnen är något som sjuksköterskor inom vården ofta kommer i kontakt 

med och som måste hanteras i samtalsmöten med patienten (Sätterlund Larsson, 1989). 

Dessa samtalsmöten förväntas ske på ett respektfullt och empatiskt sätt, samt på ett sätt, så 

att patienterna förstår syftet och sammanhanget med mötet. Känsligheten kan relateras till 

sjuksköterskans val av ämnen, ord och användning av medicinska termer. Användning av 

medicinska termer gör att patienten kanske inte förstår dem, men också för att vissa ord 

kan vara av känslig natur. Fetma och övervikt är exempel på ämnen som kan uppfattas som 

känsliga (Halstead, 2009) för dem som söker vård för övervikt och fetma, men kan också 

uppfattas som känsliga av sjuksköterskan. Att inte förstå vissa ord eller att inte kunna tala 

om vissa ämnen på grund av att de är känsliga, utgör ett kommunikativt problem. Denna 

problematik har inte endast relevans för hälsa eller ohälsa, utan problematiken handlar 

också om ett folkhälsoproblem (World Health Organization (WHO), 2008). Samtidigt har 

samhället en låg acceptans för övervikt och fetma, vilket gör att många överviktiga 

behandlas respektlöst (Karolinska institutet, 2008). Kommunikativa problem i samspelet 

och i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten, reser frågor om olika sätt att lösa 

och hantera dessa problem.  

Att vara överviktig eller lida av fetma påverkar den enskilda individens psykiska och 

fysiska välbefinnande (Karlsson, Taft, Sjöström, Torgerson & Sullivan, 2003; Oliveria, 

Felson, Cirillo, Reed & Walker, 1999 i Visscher & Seidell, 2001) Många riskerar att 

drabbas av sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, hypertoni och diabetes, som en direkt 

följd av sin övervikt eller fetma. Ytterligare konsekvenser av övervikt och fetma kan vara 

lägre självkänsla och depression, vilket i sin tur innebär att det kan vara ett känsligt ämne 

för den drabbade. Av samma anledning kan sjuksköterskan uppleva att det är ett svårt 

ämne att ta upp till diskussion.  

Som framgår, är problem med övervikt och fetma relaterat till så väl samhället som den 

enskilde individen. Detta skapar lidande för individen och ökade kostnader för samhället 

gällande sjukskrivningar och sjukvård. Enligt WHO (2008) svarar övervikt, fetma och 

fetmarelaterade sjukdomar för två till åtta procent av de årliga sjukvårdskostnaderna i 

Europa.  

Som nämnts ovan, är övervikt och fetma ett stort folkhälsoproblem, vilket föranleder att 

människor söker hjälp från hälso- och sjukvården för sina överviktsproblem. För att 

sjuksköterskan ska kunna angripa och behandla problemet är det viktigt att ha goda 

kunskaper om kommunikation och förståelse för samtalets betydelse. Detta, för att kunna 

närma sig problemet och hjälpa patienten.  

Kommunikation är en nyckelfaktor för skapande av god vård.  Kommunikationen i sig kan 

också vara vårdande, exempelvis genom att i samtal åstadkomma delaktighet i sin egen 

vård eller för att skapa mening och förståelse för den vård som erhålls. Genom 

kommunikation kan också goda relationer mellan sjuksköterska och patient skapas. Goda 

relationer skapar i sin tur tillit, så att patienten vågar dela med sig av sina problem till 

sjuksköterskan (Faulkner, 1995; Andersson, 2007 i Fossum, 2007).  
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Denna studie kommer att belysa kommunikationens och samtalets betydelse i vården, 

sjuksköterskans profession, samt hur sjuksköterskan tar upp och hanterar känsliga ämnen 

med fokus på övervikt och fetma. I det följande ges en bakgrundsbeskrivning av fetma och 

övervikt som ett folkhälsoproblem, samt en redovisning av sjuksköterskans 

ansvarsområden och kompetens. Sedan beskrivs studiens teoretiska ram, som efterföljs av 

en beskrivning av begreppen kommunikation, samtal, känsliga ämnen och välbefinnande. 

Därefter följer Katie Erikssons omvårdnadsteori om hälsa. Denna bakgrundsbeskrivning 

mynnar ut i en beskrivning av studiens problemområde och syfte.  

BAKGRUND  

Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem som präglar hela världen. Enligt 

WHO (2006a) har personer med övervikt och fetma ökat trefaldigt de senaste två 

decennierna i Europa. År 2005 gjordes en global uppskattning om förekomsten av övervikt 

och fetma, vilken visade att omkring 1,6 miljarder vuxna människor (över 15 år) var 

överviktiga och omkring 400 miljoner vuxna led av fetma. Det gjordes även en 

uppskattning av hur dessa siffror skulle se ut år 2015 och beräkningen visade att omkring 

2,3 miljarder vuxna människor kommer att vara överviktiga och cirka 700 miljoner 

kommer att lida av fetma (WHO, 2006b). 

Även i Sverige är övervikt och fetma ett stort folkhälsoproblem. Enligt Statistiska 

centralbyrån (2008), är 44 procent av Sveriges vuxna befolkning (16-84 år) överviktiga 

eller lider av fetma (a a). Som redovisats, kommer problemet med övervikt och fetma 

fortsätta att öka. Det är därför nödvändigt att sjuksköterskan har kunskaper om ämnet och 

omfattningen av problematiken kring övervikt och fetma, för att kunna bidra till att bromsa 

den negativa utvecklingen av detta folkhälsoproblem.  

Övervikt och fetma brukar ofta fastställas genom metoden Body Mass Index (BMI). 

Definitionen av BMI är kroppsvikten delat med längden i meter i kvadrat (Kg/m
2
). 

Resultatet av BMI delas sedan in i olika kategorier där ett BMI under 18,5 klassas som 

undervikt, ett BMI mellan 18,5-24,9 klassas som normalvikt och ett värde mellan 25,0-

29,9 klassas som övervikt. Ett BMI över 30 klassas som fetma. Ju mer BMI ökar, desto 

större risk är det att drabbas av olika sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

hypertoni, några typer av cancer, samt en för tidig död (WHO, 2007).  

Sjukskrivningar och frånvaro från arbetsplatsen ökar i samband med ökande BMI (Tsai, 

Ahmed, Wendt, Bohjani & Donelly, 2008). Detta påverkar samhället som belastas med 

stora sjukvårdskostnader. I Europa uppgår kostnaderna till följd av övervikt och fetma till 

mellan två och åtta procent av de årliga sjukvårdskostnaderna (WHO, 2008). 

Många överviktiga personer och personer som lider av fetma lider också av någon form av 

funktionsnedsättning på grund av den stora belastningen på kroppen (Oliveria, Felson, 

Cirillo, Reed & Walker, 1999 i Visscher & Seidell, 2001). Detta medför begränsningar i 

det dagliga livet och många upplever en sämre livskvalitet (a a). Även psykisk ohälsa 
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förekommer i samband med övervikt och fetma (Mc Elroy, Kotwal & Malhotra, 2004, i 

Hach, Ruhl, Klose, Klotsche, Kirch & Jacobi, 2006). 

Fetma behandlas ofta respektlöst och många ser ner på överviktiga människor (Karolinska 

institutet, 2008). Genom diskriminering och stigmatisering (ett nedvärderande utpekande) 

begränsas det psykiska välbefinnandet vilket resulterar i försämrad självkänsla, samt oro 

och depression (Karlsson, Taft, Sjöström, Torgerson & Sullivan, 2003).  

Det är viktigt att all sjukvårdspersonal tar problemet på allvar och intar en aktiv roll i 

hanteringen av övervikt och fetma (Aronne & Isoldi, 2007). En studie visar att 

sannolikheten för en lyckad viktnedgång ökar tre gånger så mycket, när en patient 

bestämmer sig för att gå ner i vikt, om det rekommenderas av kunnig sjukvårdspersonal 

(Galuska, Will, Serdula & Ford, 1999). Genom ovan nämnd fakta framkommer betydelsen 

av att sjuksköterskan vågar ta upp känsliga ämnen som övervikt och fetma. Hanteringen av 

känsliga ämnen är en del av sjuksköterskans ansvar och ingår i yrkesutövandet. 

Genomslagskraften att påverka patienten till förändring har visat sig vara större då 

förslagen kommer från sjuksköterskan, än om förslagen kommer från andra. Detta antyder 

vikten av att sjuksköterskan utbildas i kommunikationsfärdigheter i allmänhet och i att 

hantera känsliga ämnen i synnerhet. Fortsättningsvis i texten kommer begreppen övervikt 

och fetma att användas synonymt.  

Sjuksköterskans ansvarsområden och kompetens 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) innehåller 

detaljerad information om vilken kompetens och vilka färdigheter en legitimerad 

sjuksköterska ska besitta. I mötet med patienten ska sjuksköterskan på ett respektfullt och 

empatiskt sätt kunna kommunicera och föra en dialog, samt ge information och undervisa 

på ett sådant sätt att patienten förstår. För att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling ska sjuksköterskan även ge stöd och vägledning genom dialogen med 

patienten. Det är även genom denna dialog sjuksköterskan ska försöka motivera patienten 

till följsamhet i behandlingar. Sjuksköterskan ska även ha kunskap inom folkhälsa och ha 

förmågan att främja hälsa och förebygga ohälsa, vilket bland annat kan kopplas till 

övervikt. Det innebär att sjuksköterskan aktivt ska förebygga hälsorisker genom att 

uppmärksamma och identifiera riskerna i ett tidigt skede. Här återkommer också förmågan 

att kunna motivera patienten till att ändra livsstil och levnadsmönster, samt att patientens 

egenvårdsresurser identifieras och utnyttjas (a a). Även hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) tar upp sjuksköterskans ansvar att förebygga ohälsa och genom upplysning och 

information hjälpa patienten att förebygga sjukdom och skada. 

Som framgår, ingår många ansvarsområden i sjuksköterskans profession, vilka är 

kommunikativa till sin karaktär. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) framgår detaljerat vilka färdigheter och arbetsuppgifter en 

sjuksköterska har, men inte på vilket sätt eller hur dessa kan uppnås. Syftet med denna 

studie är därför att lyfta fram de arbetssätt och kommunikativa strategier sjuksköterskan 

kan använda sig av för att stödja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten, särskilt i de 

samtal som både patient och sjuksköterska kan uppleva som obehagliga, känsliga eller 

problematiska i någon mening. 
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Teoretisk ram 

Centralt för studien är kommunikation och ett kommunikativt perspektiv utgör därför den 

teoretiska ramen för studien. Nedan illustreras perspektivets olika nivåer i syftet att peka ut 

teoretiska begrepp (se figur 1), för att med hjälp av dessa få en bättre förståelse och 

begriplighet för sjuksköterskans hantering av känsliga ämnen i samtal med patienten, samt 

till att kunna använda dessa begrepp i analysen och för att förklara resultatet. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoretisk ram för studien. Modifierad figur från Hellström Muhli (2003). 

 

I den följande texten redogörs för såväl den lexikala betydelsen och för innebörden av 

centrala ord och begrepp, som för de olika nivåerna i det teoretiska perspektivet. 

 

- Samtal: Involverar två personer och innebär en symmetrisk relation (Fossum, 2007). 

- Dialog: Grekiska ordet Dia betyder genom. Logos är ett ord med tre sammanflätade 

betydelser, tanke, tal och förnuft. Dialog betyder därmed genom talet, tanken och 

förnuftet (Silfverberg, 1999). 

- Känsligt samtal: Vissa ämnen som kan vara svåra att prata om, och som patienten kan 

ha svårt att öppna upp sig om inför sjuksköterskan (Faulkner, 1995). 

- Känsligt ämne: Kan vara patientens levnadsvanor såsom alkoholkonsumtion, rökning 

och fysisk aktivitet (Sätterlund Larsson, 1989). 

Teoretiskt perspektiv 

Kommunikation som konstruktion 

Kommunikationens betydelse mellan sjuksköterska och patient är något som allt mer lyfts 

fram inom dagens hälso- och sjukvård. För att ett möte mellan sjuksköterska och patient 

ska bli effektivt är det viktigt att båda parter förstår varandra (sjuksköterska och patient) 

(Fossum, 2007).  

För att förstå innebörden av begreppet kommunikation ges en förklaring av den språkliga 

betydelsen. Ordet kommunikation är släkt med ordet kommunism och kommunal som 

betyder ”att göra gemensamt” (Engquist, 2009). Kommunikation innebär att när 

kommunicerande personer förvissat sig om att var och en förstår vad var och en menat 

med något så har de kommunicerat (a a s. 85). Vidare, definierar Engquist (2009) ordet 
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kommunikation som något som blir ”ett ömsesidigt utbyte”, något som går ”att dela” eller 

”något som blir gemensamt”. Detta innebär att när sjuksköterskan och patienten 

kommunicerar, gör de något tillsammans. 

Dimbleby och Burton (1995) menar att kommunikation skapar kontakter och förbindelser. 

Kommunikationen är också någonting som vi, i det här fallet sjuksköterskan, gör, skapar 

och beaktar, alltså en form av aktivitet. Genom kommunikationen kan sjuksköterskan lära 

sig att kommunicera. Att kommunicera är inte något medfött utan sker genom inlärning. 

Denna inlärning pågår konstant exempelvis genom skolgång, tv-tittande, läsning och 

genom människor i vår omgivning (a a). Slutsatser som kan dras, är att kommunikation är 

en form av verklighetsskonstruktion. Därmed kan sägas att all kommunikation, även det vi 

kallar känsliga samtal, är en form av konstruktion som vi skapat själva. Genom samhället 

och dess normer har vissa ämnen klassificerats som mer eller mindre känsliga att prata om. 

Dessa ämnen har i sin tur implementerats i bland annat vården, vilket har medfört att både 

sjuksköterska och patient kan hamna i konstruerade invecklade situationer. 

Genom kommunikation skapas dialoger (Fossum, 2007). Dialog är ett sätt för människan 

att fungera och relatera till varandra och kännetecknas av lyhördhet, öppenhet och respekt 

(Silfverberg, 1999). Att underlätta dialoger är en viktig aspekt inom hälso- och sjukvården 

eftersom beslut och bedömningar ofta sker och formas under maktpåverkan (Fossum, 

2007). Det är sjuksköterskan som har makten genom sin kunskap och expertis på sitt 

område och patienten kan uppleva ett underläge i förhållande till sjuksköterskan på grund 

av detta (Faulkner, 1995). Genom en medvetenhet om rollfördelningen mellan 

sjuksköterska och patient samt förutsättningarna för en jämställd dialog dem emellan, kan 

känsliga samtal lättare lyftas fram.  

Teoretiska begrepp 

Samtal 

För att få en bättre förståelse för vad samtal innebär, inleds avsnittet med en definition av 

begreppet. Enligt Svenska Akademiens ordbok (2008) innebär definitionen av samtal ett 

förhållande mellan två eller flera personer som talar med varandra. Fossum (2007) 

beskriver detta förhållande som en symmetrisk relation. Det är ofta innehållet som 

fokuseras på vid samtal, som till exempel vad samtalet handlar om, men även mötet och 

det verbala utbytet är i fokus.  

För att kunna identifiera och förstå patientens problem och funderingar har samtalet en 

betydande roll. Den information som sjuksköterskan samlar in under ett samtal med 

patienten är en viktigt grund för kommande vård- och behandlingsplaner (Faulkner, 1995).  

Besök på sjukhus eller vårdcentral innebär ofta en stressfaktor för patienten. För att 

patienten ska våga anförtro sig och dela med sig av sina problem till sjuksköterskan är det 

viktigt att redan vid första besöket skapa en tillitsfull samtalsmiljö (Faulkner, 1995), samt 

försöka skapa en relation till patienten som bygger på samarbete. Det är först då 

sjuksköterskan kan utifrån samtalet, koppla samman patientens upplevelser, problem och 

tankegångar med sin egen kompetens, för att kunna hjälpa patienten (Andersson, 2007 i 

Fossum, 2007).  
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Känsliga samtal 

Enligt Faulkner (1995) kan vissa ämnen vara svåra för patienten att prata om. Ett sätt att 

underlätta för patienten att tala om sina problem är genom att uppmärksamma och 

legitimera patientens problem. Andra sätt är att använda sig av tidigare lämnad 

information, till exempel anamnesen, för att göra kvalificerade gissningar, samt genom att 

visa empati. Empati beskrivs av Faulkner (1995) som en förmåga att förstå och leva sig in i 

någon annans känslor. Alla patienters reaktioner är olika och det går aldrig att helt förstå en 

annan människas upplevelser. Dock kan sjuksköterskan öka sin förståelse för patienten 

genom att försöka göra sig en bild av människan som han/hon har framför sig, och det blir 

på så vis lättare att visa empati. Att göra kvalificerade gissningar innebär att sjuksköterskan 

använder sig av den informationen som patienten tidigare lämnat, för att sedan göra 

antagande om hur patienten uppfattar sin nuvarande situation. Detta kan leda till olika 

reaktioner hos patienten, men samtidigt hjälpa samtalet framåt. Sjuksköterskan kan på 

detta vis och genom responsen på antagandena få en heltäckande bild av patienten och 

hans/hennes problem (a a).  

Som framgår, är det viktigt för sjuksköterskan att känna till olika strategier i hur ett 

känsligt samtal kan öppnas upp. På så vis får sjuksköterskan riktlinjer för hur ett känsligt 

samtal kan hanteras på ett professionellt sätt, samtidigt som eventuella obehag kring ämnet 

reduceras.  

Ett känsligt ämne 

Idag handlar sjukvården inte enbart om att bota sjukdomar utan även om att vidta åtgärder 

för att förebygga ohälsa (Sätterlund Larsson, Säljö & Aronsson, 1987, i Sätterlund Larsson, 

1989). Förutom att sjuksköterskan känner sig osäker att ta upp frågor om patientens livsstil 

kan även patienten känna sig obekväm i situationer då frågor ställs som enligt patienten 

känns privata och tabubelagda. Utbytet av information mellan patient och sjuksköterska 

kan därför bli bristfällig (Sätterlund Larsson, 1989).  Förutom att sjuksköterskan upplever 

att vissa ämnen är känsliga att ta upp, kan en annan anledning till att frågor inte ställs vara 

att sjuksköterskan redan antar att patienten känner till riskerna kring sin egen situation 

(Sätterlund Larsson, Säljö & Aronsson 1987). 

Övervikt är för många ett känsligt ämne (Sätterlund Larsson, 1989 i Johanson, Sätterlund 

Larsson, Säljö & Svärdsudd, 1995). Andra exempel på ämnen som både sjuksköterska och 

patient anser vara känsliga är alkohol och tobak. Patienten undviker ofta att svara på frågor 

om dessa ämnen eller fattar sig kort (Johanson, Sätterlund Larsson, Säljö & Aronsson, 

1995).  

Som redovisats, kan känsliga ämnen utgöra ett kommunikativt problem i samtalet med 

patienter som söker sjuksköterskans omvårdnad för sin övervikt. Genom att 

medvetandegöra dessa brister och kommunikativa problem, samt att konkretisera de 

tillvägagångssätt, användbara för sjuksköterskan, bidrar denna studie förhoppningsvis till 

att skapa förutsättningar för en bättre vård, samt ökade kunskaper om hanteringen av 

känsliga ämnen i omvårdnaden.  
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Teoretiska begrepp relaterat till omvårdnad 

Hälsa och välbefinnande är två viktiga teoretiska begrepp inom omvårdnad och genom att 

förstå deras innebörd, ökar möjligheten för sjuksköterskan att ge en teorigrundad god vård. 

Katie Erikssons omvårdnadsteori valdes här, för hennes tydliga beskrivning av begreppet 

hälsa, samt att hennes hälsokors enkelt kan kopplas till studiens problemområde med 

övervikt och känsliga samtal. 

Välbefinnande 

Enligt Dunn (1959) är välbefinnande inget ensamt formlöst tillstånd, utan ett komplext 

begrepp som består av olika överlappande nivåer av välbefinnande. Att uppnå en hög nivå 

av välbefinnande beskrivs som, enligt Maville och Huerta (2008), att välbefinnande är ett 

dynamiskt tillstånd som förekommer på den individuella, miljömässiga, kulturella och 

sociala nivån. Nyckeln till att uppnå detta tillstånd ligger hos den enskilda individens 

kapacitet och potential. Alla individer är kapabla till att påverka den riktning mot vilket 

personligt plan av välbefinnande de själva vill uppnå, även om det inte finns någon optimal 

nivå av välbefinnande (a a).  

Genom att känna till begreppet välbefinnande och dess innebörd kan sjuksköterskan skapa 

sig förståelse för patientens livsvärld. Detta i sin tur skapar en mer patientorienterad vård 

där det är patientens upplevelse av välbefinnande som är i fokus, istället för 

sjuksköterskans antagande av vilken vård som är bäst för patienten. Genom att sätta 

patientens upplevelse av välbefinnande i fokus kan hanteringen av känsliga samtal om 

övervikt underlättas, eftersom patienten själv kan relatera till sitt problem, och därmed inse 

allvaret med det. 

Katie Eriksson omvårdnadsteori om hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller lyte (Eriksson, 

1984, s. 44). Sundhet förklaras i definitionen som den psykiska hälsan, medan ordet 

friskhet står för den fysiska hälsan. Välbefinnande beskrivs som för individen en 

upplevelse av välbehag (a a).  

Eriksson (2000) menar att människan ”är” hälsa. En individ kan inte ge hälsa åt en annan 

individ, men däremot kan vi stödja någon i att vara hälsa. Det är många faktorer som spelar 

in på hälsan och dess tillstånd och hälsa är därmed en form av rörelse som är 

förändringsbar. Hälsa ses också som en helhet vilken avgör varje individs känsla av att 

vara hälsa. Vidare, förklarar Eriksson (2000) att hälsa kan ses ur ett övergripande 

perspektiv och där hälsa är: 

 en helhet 

 relativ, som varierar från individ till individ 

 individuell och personlig  
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Tillståndet hälsa kan i relation till verkligheten omfatta flera dimensioner där känslan av 

välbefinnande betonas. Hälsa kan beskrivas i olika positioner som individen kan befinna 

sig i (Eriksson, 2000). Dessa möjliga hälsopositioner framgår av figur 2, nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Hälsokorset. (Eriksson, 1984, s. 46). 

Hälsokorsen kan förklaras enligt följande: Position A innebär att individen känner sig frisk 

och upplever hälsa trots objektiva dysfunktionella yttringar. Position B innebär både 

upplevd hälsa och frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar. Position C innebär att 

individen upplever ohälsa och saknad av välbefinnande trots att det inte förekommer några 

tecken på objektiva dysfunktionella yttringar. Individen i position D upplever ohälsa och 

där också objektiva dysfunktionella yttringar förekommer (Eriksson, 1984).  

Omvårdnadsteorin belyser det faktum att alla människor är kapabla att uppleva hälsa, trots 

att problem såsom att vara överviktig rent kroppsligt är en form av dysfunktion. Detta 

problematiseras i mötet med patienten då sjuksköterskan främst pekar på de medicinska 

aspekterna, medan patienten själv kan uppleva sig ha god hälsa trots objektiva 

dysfunktionella yttringar (se position A i hälsokorset ovan). Denna upplevelse av god hälsa 

kan i sin tur försvåra för sjuksköterskan att ta upp ämnet.  

PROBLEMFORMULERING 

Som framgår i bakgrunden, kan vissa ämnen vara svåra att samtala om och patienten kan 

ha svårt att öppna sig för sjuksköterskan. Aptit och vikt kan vara exempel på känsliga 

ämnen för patienten. Studier visar, att övervikt är ett stort folkhälsoproblem, med negativa 

effekter för både individen och samhället. Dock finns det lite tillgänglig litteratur om 

kommunikationens och samtalets betydelse inom vården, exempelvis hur sjuksköterskan 

hanterar känsliga samtal med överviktiga patienter. För att kunna bemöta patienter med 

värdighet, empati och respekt, måste sjuksköterskan ha kunskap om ämnet övervikt, samt 
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hur känsliga ämnen hanteras. En av sjuksköterskans verksamhetsmässiga roller är att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, men vad gäller problemet med övervikt blir det ofta 

förbisett eftersom det är ett känsligt och komplext ämne att ta upp med patienten, vilket 

kan resultera i att det inte tas upp i den utsträckning det borde. Hur sjuksköterskan 

använder sig av kommunikativa resurser, strategier och redskap för att hantera 

kommunikativa problem såsom känsliga samtal, här övervikt, är av intresse att studera 

eftersom det ger en förståelse för hur denna samtalsverksamhet byggs upp och förstås av 

de inblandade. 

SYFTE 

Syftet med studien är att utifrån aktuell vetenskaplig omvårdnadsforskning mellan åren 

1995-2010, beskriva och analysera de strategier för hur sjuksköterskan hanterar känsliga 

samtal i mötet med vuxna överviktiga patienter.  

Forskningsfrågor 

 Hur initieras problemet med övervikt? 

 Hur hanterar sjuksköterskan känsliga samtal? 

METOD 

Studien har designats som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att aktuella 

vetenskapliga artiklar inom det valda problemområdet om känsliga ämnen och övervikt, 

kritiskt granskats och sammanställts (Oxman, Cook & Guyatt, 1994). En bieffekt av den 

valda metoden är att en helhetsbild kan fås över det valda problemområdet. Analysen i 

denna studie bygger delvis på kvalitativa studier, då dessa på ett övergripande sätt 

beskriver sjuksköterskans hantering av känsliga samtal i vårdsituationer (Pearson, 

Wiechula, Court & Lockwood, 2007, i Forsberg & Wengström, 2008).  

Nedan följer en beskrivning av metoden för datainsamling, samt en redovisning av vilka 

databaser och sökordskombinationer som använts. I metoddelen redovisas även hur urvalet 

av artiklarna till litteraturstudien genomförts, samt vilka inklusions- och exklusionskriterier 

som använts. Kvalitetsgranskningen av valda artiklar har skett enligt nedan nämnda 

kriterier och analysen har en kvalitativ ansats. 

Datainsamling 

Innan datainsamlingen påbörjas kan det vara bra att, som Colville-Stewart (2002) i Tarling 

och Crofts (2002) säger, tänka igenom artikelsökningen i tre steg. Dessa tre steg innefattar 

1) att definiera det valda ämnet, 2) välja ut relevanta sökord och 3) sätta gränser för urvalet 

av artiklar. I denna studie söktes artiklar i databaserna CINAHL och MEDLINE som båda 

är breda databaser och täcker områdena medicin, omvårdnad, odontologi, sjukgymnastik 
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och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2003). Sökorden som användes i dessa databaser 

var bland annat obes*, overweight*, nurs*, adult*, patient*, talk*, method* och encount*. 

Trunkering av sökorden har använts för att täcka in olika varianter av samma begrepp 

(Forsberg & Wengström, 2003). Fullständiga sökordskombinationer redovisas i tabell 1, 

nedan. Kolumnen ”manuell sökning” visar på de artiklar som hämtats från redan 

publicerade litteraturstudiers referenslistor. 

 

Tabell 1. Sökordsredovisning. 

Databas Sökordskombination Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

valda 

artiklar 

Manuell 

sökning 

Cinahl (overweight* OR obes*) AND prevention* 

AND adult* AND nurse* 

101  20  2   

Cinahl (overweigth* OR obes*) AND tactic* AND 

discuss* AND (treat* OR car*) AND nurs* 

AND adult* 

1  1  1   

Cinahl (obes* OR overweight*) AND strateg* AND 

encount* 

20  4  1   

Cinahl Nurs* AND (overweight* OR obes*) AND 

adult* AND method* 

156  15  2   

Cinahl Nurse-Patient Relations AND (obes* OR 

overweight*) 

52  11  1   

Cinahl (overweight* OR obes*) AND raising issue* 1  1  1   

Cinahl Primary Health Care AND nurse* AND 

(overweight* OR obes*) 

61  12  1   

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

prevent* AND problem* 

106  17  1   

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

inform* 

233  18  1   

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

management* AND prevent* 

131  5  1   

Cinahl (overweight OR obes*) AND adult AND talk 4  3  1   

Medline (overweight* OR obes*) AND counseling* 

AND Primary Care 

152  20  1   

Medline Nurse* AND (overweight* OR obes*) AND 

adult AND strateg* 

51  8  2   

Cinahl (consultation* OR discussion* OR talk*) 

AND nurs* AND patient* AND adult* AND 

obes* 

10  2  0   

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

strateg* AND assessment* 

39  7  0   

Cinahl nurs* AND (overweight* OR obes*) AND 

prevention* AND relationship* AND adult 

12  2  0   

Cinahl (overweight* OR obes*) AND adult* AND 

nurs* AND (plan* OR strateg* OR tactic*) 

AND problem* AND prevent* 

14  6  0   

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

strateg* AND prevent* AND method*  

26  1  0  

 

 

Cinahl nurs* AND caring AND talk AND adult*  14  3  0   

Cinahl (consultation* OR support*) AND nurs* 

AND patient* AND adult* AND obes* AND 

(problem* OR difficult*) 

15  4 0 1 

Cinahl nurs* AND (obes* OR overweight*) AND 

strateg* 

159 9 0 2 

Summa  1358 169 16 3 
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Som framgår, av tabell 1 ovan, består studiens datamaterial av 19 artiklar, vilka 

sammanlagt utgör 145 A4-sidor data, som sedan granskades och analyserades. Artiklarna 

numrerades från 1-19 för att få en tydlig bild över vilka artiklar som innehöll vilka 

undersökningsbegrepp (se redovisning i tabell 2, s. 14). Detta underlättade även 

analysprocessen och numreringen användes som en form av referenshantering i 

resultatredovisningen genom att hänvisa till citat hämtade från de numrerade artiklarna. 

Urval  

I urvalsprocessen har olika kriterier använts för att bedöma huruvida de sökta artiklarna är 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Följande kriterier har använts: 

Inklusionskriterier: 

 Studier med både kvalitativt och kvantitativ ansats. 

 Artiklar och studier om sjuksköterskans och övrig sjukvårdspersonals hantering, 

metoder och arbetssätt för att ta upp känsliga ämnen som övervikt. 

 Vetenskapligt granskade (peer reviewed) artiklar. 

 Studier gjorda mellan årtalen 1995-2010. 

 Engelsk- eller svenskspråkiga artiklar. 

 Studier från hela världen. 

 

Avgränsningen mellan årtalen 1995-2010 gjordes för att erhålla så aktuell forskning som 

möjligt. Ingen avgränsning gällande inriktning inom vården gjordes, eftersom problemet 

med övervikt finns överallt. Därmed har både länssjukvård, primärvård och kommunal 

vård inkluderats. Studier har valts att sökas från hela världen för att inte begränsa urvalet. 

Artiklarna i denna studie kommer från USA, Storbritannien, Finland och Sverige.  

Exklusionskriterier: 

 Artiklar om barn och ungdomar under 18 år. 

 Artiklar om personer som är normalviktiga och underviktiga (BMI under 25). 

 Studier skrivna på annat språk än svenska och engelska. 

 Litteraturstudier och litteraturöversikter. 

 Studier som inte är publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. 

 Studier där det tydligt framkommer att någon eller några av de fyra etiska 

grundprinciperna inte efterföljs. 

Kriterier för kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har utgått ifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006) metod för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod. För 

att erhålla relevanta kriterier för studien gjordes ett urval av de kriterier som Willman et al. 

(2006) redovisar. Vissa kriterier har valts ut och formulerats i punktform nedan.   
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Kvalitetsgranskning av kvalitativ metod i artiklarna: 

 Finns det ett tydligt och relevant syfte? 

 Är urvalsprocessen tydligt beskriven? 

 Är redovisningen av datainsamlingsmetoden tydlig? 

 Finns det en tydlig redovisning för hur dataanalysen utförts? 

 Har forskarna analyserat sin eventuella påverkan på tolkningarna av 

forskningsarbetet? 

 Framgår resultatet tydligt och verkar det relevant?  

 

Kvalitetsgranskning av kvantitativ metod i artiklarna: 

 Är resultatet tillförlitligt? 

 Kan resultatet tillämpas i klinisk verksamhet? 

 Finns det en tydlig och klart definierad forskningsfråga? 

 Redovisas undersökningsgruppens deltagare? 

 Är urvalsprocessen lämplig och väl utförd? 

 Redovisas behandlingens effekt och resultat tydligt? 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes för att säkerhetsställa studiens trovärdighet och giltighet. 

Utifrån de ovan nämnda kriterierna gjordes en kvalitetsgradering av artiklarna, med hjälp 

av procentindelning. Varje uppfyllt kriterium tilldelas ett poäng och maxvärdet för en 

artikel kan uppgå till 6 poäng. Den slutgiltiga poängsumman räknas sedan om i procent av 

den totala poängsumman. Till studien har en tregradig skala valts för att klassificera 

artiklarna, varav indelningen är låg kvalitet, medelhög kvalitet och hög kvalitet. Låg 

kvalitet svarar för 0-49 procent, medelhög kvalitet för 50-79 procent och hög kvalitet för 

80-100 procent av möjliga granskningsprocent (a a). Vid artikelgranskningen framkom att 

tolv artiklar var av hög kvalitet, tre artiklar av medelhög kvalitet, samt tre artiklar av låg 

kvalitet. En mer detaljerad artikelöversikt redovisas i bilaga A. 

Analys 

Den form av analys som använts i studien är en metaanalys. Det innebär att artiklarnas 

resultat har analyserats utifrån denna studies forskningsfrågor och teoretiska ram. 

Resultatet av analysen, det vill säga metaanalysen, bidrar till att erhålla ny kunskap 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 1994 i Forsberg & Wengström, 

2008). Ytterligare en anledning till valet av en metaanalys är att dess styrka innebär att 

resultat från tidigare studier med hög kvalitet vägs samman. Dessutom kan metaanalyser 

leda till att omvårdnadsåtgärder kan föreslås, då resultatet har ett starkt bevisvärde 

(evidens) (Forsberg & Wengström, 2008).  

Första steget i studiens metaanalys var att noggrant läsa igenom artiklarna för att få en 

överblick av vad dessa handlade om. Nästa steg var att från den tidigare redovisade 

teoretiska ramen granska artiklarnas resultat utifrån följande undersökningsbegrepp: 

hantering, strategier, redskap och struktur. Därefter sammanställdes innehållet i punktform 

under respektive undersökningsbegrepp. Dessa analyserades och sammanställdes till en 

sammanhängande text. I hela analysprocessen har undersökningsbegreppen använts för att 
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få en förståelse för datamaterialets metaempiriska fält, det vill säga känsliga samtal mellan 

sjuksköterska och patient. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådets rapport av Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) säger att 

forskaren har ett ansvar att presentera väsentliga och hållbara resultat som allmänheten kan 

förlita sig på. Forskaren är skyldig att följa etiska riktlinjer och har ett ansvar gällande 

kvaliteten på sin forskning (Codex, 2010). I den etiska analysen i denna studie, har etiska 

frågor aktualiserats i hela forskningsprocessen, från problemställning till studiens resultat. 

När det gäller analys, har förstahandskällor i största mån använts. Detta för att undvika 

feltolkning, vilket stöds av Olsson och Sörensen (2007) som skriver att det är viktigt att 

citat och referenser anges korrekt för att bevara trovärdigheten på arbetet. När det gäller 

resultatet, har den etiska analysen fokuserats på att inte omtolka eller förvanska data. 

Enligt Codex (2010) får oredlighet såsom plagiat, påhittad data eller förfalskad data inte 

förekomma inom forskning, vilket tagits hänsyn till. Forskaren ska även ha ett opartiskt 

förhållningssätt till sin egen forskning, där resultatet inte får påverkas vare sig av eget 

intresse eller yttre faktorer (a a). Dessa riktlinjer har tolkats och tagits hänsyn till genom att 

alla använda artiklar är vetenskapligt granskade. Stor vikt har även lagts vid att noggrant 

återge den information som erhållits av artiklarna. Målsättningen har också varit att alla 

artiklar som används ska vara granskade eller diskuterade ur etisk synvinkel.  

Det finns dessutom fyra etiska grundregler enligt forskningsetisk policy och organisation i 

Sverige (2003) som forskaren ska ta hänsyn till. Dessa är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen 

innebär att alla individer har rätt till självbestämmande, integritet och självständigt 

ställningstagande till att delta i studier. I denna studie består datamaterialet av tidigare 

studier, vilket gör att autonomiprincipen inte omfattas av den etiska analysen. 

Godhetsprincipen innebär att ingen ska utsättas för skada och att forskaren har en god 

avsikt med studien. Inom forskningen innebär det att undersökningen ska vara motiverad 

och relevant, samt effektiv och tillförlitlig. Principen att inte skada innebär att ingen 

individ ska utsättas för risk eller skada. Författare och artiklar, samt den analys som gjorts 

utifrån redan publicerade resultat, har redovisats noggrant. Detta innebär att ingen enskild 

individ har utsatts för några risker eller skador. Med rättviseprincipen menas att alla 

personer ska behandlas lika och skillnader måste kunna rättfärdigas (a a). Dessa fyra etiska 

grundregler har funnits i åtanke vid granskningen av artiklarna. I studier där det tydligt 

framkommer att någon eller några av dessa etiska grundprinciper inte efterföljs har dessa 

exkluderats. 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att identifiera och beskriva de strategier som sjuksköterskan 

använder sig av vid hanteringen av känsliga samtal i mötet med vuxna överviktiga 

patienter utifrån aktuell vetenskaplig omvårdnadsforskning inom ämnet. Som tidigare 

framkommit i bakgrunden är övervikt ett känsligt ämne, som sjuksköterskan har att hantera 

och som kan vara problematiskt på olika sätt. Med tanke på denna problematik syftar 

metaanalysen till att få svar på hur sjuksköterskan på ett bra sätt kan hantera dessa känsliga 

samtal. Forskningsfrågorna som därmed skulle besvaras i denna metaanalys, var hur 

problemet med övervikt initieras i mötet med patienten, samt hur sjuksköterskan hanterar 

känsliga samtal. I analysen granskades artiklarna utifrån fyra undersökningsbegrepp. Dessa 

undersökningsbegrepp är hantering, strategier, redskap och struktur. Att använda sig av 

olika strategier, redskap och samtalsstrukturer är en form av hantering, vilket resulterar i 

att hantering är det genomgående och centrala begreppet för hela studien. I tabellen nedan 

ses en sammanställning av artiklar relaterat till de fynd som fanns under respektive 

undersökningsbegrepp.  

Tabell 2. Redovisning av undersökningsbegrepp. 

 

Varje granskat analysområde resulterade i kunskaper som sjuksköterskan kan använda sig 

av i känsliga samtal i möte med överviktiga patienter. Nedan följer en närmare beskrivning 

av resultatet relaterat till de fyra undersökningsbegreppen. 

Sjuksköterskans hantering av känsliga samtal 

Analysen av datamaterialet visar att sjuksköterskan hanterar känsliga ämnen, såsom 

övervikt, på flera olika sätt. I samtalet med patienten tas ämnet övervikt i många fall inte 

upp, vilket beror på att sjuksköterskan upplever sig ha för lite kunskap om ämnet och hur 

det initieras, samt vilka metoder och riktlinjer för viktnedgång som kan erbjudas. 

Ytterligare en anledning till att ämnet undviks är sjuksköterskans egna värderingar och 

attityder gentemot patienten. Exempel på värderingar och attityder som sjuksköterskan har, 

är bristande tro på patienten och en negativ inställning till patientens kapacitet för att gå 

ner i vikt. I de fall där sjuksköterskan tror att patienten inte är villig eller kan gå ner i vikt, 

tas inte heller ämnet upp. Analysen tyder också på att tidsbrist är en avgörande anledning 

till att ämnet inte lyfts fram i den utsträckning sjuksköterskan önskar. Däremot anser de 

flesta sjuksköterskor att det ingår i deras arbetsuppgift att främja hälsa, och därmed i 

samtal med patienten initiera problemet med övervikt. Sjuksköterskan tar lättare upp ämnet 

om det hos patienten finns något medicinskt problem kopplat till övervikten. Lider 

         Artiklar 

Begrepp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Hantering x x   x x  x x x x x x x x x x x x 
Strategi   x x    x x x   x  x x x   

Redskap    x x  x x     x  x     

Struktur       x x        x    
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patienten av exempelvis hypertoni eller diabetes, som i bakgrunden nämns som vanliga 

komplikationer till följd av övervikt, används diagnoser som stöd för anmärkning om 

patientens övervikt. Detta styrks även av följande citat: 

 

I tailor the approach to the patient and to the situation/…./For example, if 

the patient has hypertension we try to tie how weight and the hypertension 

interact, if the patient has diabetes how weight interacts with diabetes and 

makes diabetes hard to control/…./ I´ll try to relate it to another problem 

and see how that is affecting the other problem (Artikel 15, s. 336).  

 

Analysen tyder på att merparten av sjuksköterskorna tycker att det är lättare att ta upp 

ämnet övervikt om patienten själv är medveten om sin övervikt, samt i de fall då patienten 

är kraftigt överviktig. Dock anser sjuksköterskan att det finns hinder vid hanteringen av 

ämnet övervikt i mötet och i samtalet med patienten. Dessa hinder är patientens bristande 

motivation och ovilja till livsstilsförändringar. Detta resultat kan kopplas an till Katie 

Erikssons hälsokors som finns beskrivet i bakgrunden. Som framgår av hälsokorset kan 

patienten befinna sig i fyra möjliga positioner av upplevd hälsa. Befinner sig patienten i 

position A, som innebär förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar men ändå 

upplevd hälsa, kan det vara svårt för sjuksköterskan att motivera patienten till 

livsstilsförändringar och utgör därmed ett kommunikativt problem för sjuksköterskan 

De allra flesta sjuksköterskor anser också att det är ett svårt och obekvämt ämne att ta upp, 

eftersom de är rädda för patientens känslomässiga reaktion, att patienten ska känna sig 

påhoppad eller att relationen dem mellan ska försämras. Detta stöds av ett citat av en 

sjuksköterska, som följer:    

 

I find it quite difficult because I don´t want to offend someone, I don´t wanna 

start off by putting them on sort of the back foot, and then them never coming 

back (Artikel 4, s. 538).  

 

Resultatet visar också att det tycks vara så att sjuksköterskor med liten arbetslivserfarenhet, 

har svårare att ta upp ämnet övervikt, än sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet. 

Utifrån patientens synvinkel upplevs, att ämnet övervikt inte tas upp för att sjuksköterskan 

tycker det är känsligt, trots att patienten själv inte upplever detta. Som nämnts i 

bakgrunden ökar sannolikheten för en lyckad viktnedgång trefaldigt om det 

rekommenderas av en sjuksköterska, än av andra personer. Detta belyser vikten av att 

sjuksköterskan inte ska förbise problemet, utan måste ta upp ämnet trots visst obehag.  

Dessutom tyder analysen på att patienten upplever bristande stöd i kommunikationen med 

sjuksköterskan när ämnet berörs, då de bara blir tillsagda att gå ner i vikt, men inte får 

någon rådgivning om hur de ska gå tillväga, samt uppföljning av resultatet. Patienten 

önskar få mer konkreta målsättningar att sträva efter. 

Som framgår, hanteras känsliga samtal på flera olika sätt. Det mest framträdande sättet för 

sjuksköterskan att hantera känsliga samtal är att helt och hållet undvika ämnet på grund av 

bristande kunskaper om övervikt, rädsla för patientens känslomässiga reaktioner, tidsbrist, 

samt en upplevelse av att ämnet är svårt och obekvämt att ta upp. I de fall där patienten 
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själv är medveten om sitt problem, har sjuksköterskan lättare att hantera ämnet och därmed 

ta upp ämnet till diskussion. 

Sjuksköterskans strategier för att hantera känsliga samtal 

Analysen visar flera olika strategier som sjuksköterskan använder sig av för att bemöta och 

ta upp ämnet övervikt. De mest framträdande kommunikationsstrategierna, och som flera 

artiklar tar upp, är att låta patienten själv prata om sina problem, att sjuksköterskan börjar 

prata allmänt runt problemet övervikt, undvika termer som fetma, peka på de medicinska 

effekterna av övervikt, samt använda ett rakt tillvägagångssätt utan att vara dömande. 

Strategin att låta patienten själv prata om sina problem är ett sätt att i kommunikationen 

göra det enklare för sjuksköterskan att närma sig ämnet. Dessutom ger det patienten en 

chans att ge sin syn på problemet. Att närma sig problemet övervikt genom att prata 

allmänt kring problemet, peka på positiva effekter av viktnedgång, vara taktfull och 

angripa ämnet långsamt på ett mjukt och sympatiskt tillvägagångssätt, gör att patienten 

känner sig mer avslappnad. Genom detta tillvägagångssätt och en givande dialog 

sjuksköterska och patient emellan, har sjuksköterskan lättare att motivera patienten till 

ändrade levnadsvanor och en hälsosammare livsstil. I motsats till denna, är en annan 

strategi att angripa problemet med övervikt på ett aggressivt sätt.  

Många sjuksköterskor anser att fetma är ett starkt betingat ord, som har en negativ 

betydelse, och därför undviks många gånger ordet. Istället används ord som stor, tung och 

överviktigt eller termer som att patienten har ”gått upp i vikt”, vilket framgår av nästa citat:  

I just talk in terms, you know, ”Have you ever thought, you know, trying to 

lose weight?” or this sort thing, not just saying, “You´re obese”. I think that 

they must know they´re overweight – you don´t want to rub it in (Artikel 4, s 

538).  

En annan strategi som sjuksköterskan använder sig av, som nämnts ovan, är att peka på de 

medicinska effekterna av övervikt. Med detta menas att en ingång för samtal om övervikt 

öppnas upp genom att använda sig av konkret fakta i form av mätvärden som exempelvis 

högt blodsocker, högt blodtryck och högt BMI.  

Ytterligare en kommunikationsstrategi som sjuksköterskan använder sig av i dialogen med 

patienten är att presentera sig själv som den svaga parten, genom att hänvisa till sig själv 

eller någon bekant som är överviktig. Detta medför att patienten varken känner skuld, 

känner sig dömd eller känner sig ensam om sitt problem. Resultatet av analysen visar 

dessutom att det är viktigt att utveckla en god och tillitsfull relation sjuksköterska och 

patient emellan, eftersom det skapar trygghet hos båda parter.  

Analysen visar att öppna frågor är lämpliga att ställa för att påbörja en konversation. 

Sjuksköterskan låter patienten själv få fundera och reflektera över bakomliggande orsaker 

till problemet och utifrån det bygga vidare på samtalet kring övervikt. Genom att 

sjuksköterskan repeterar och reflekterar över patientens svar, får patienten en chans att dels 

rätta sjuksköterskan om missuppfattningar uppstått, samt en chans att reflektera över sina 

egna svar. Exempel på öppna frågor som tas upp vid känsliga samtal beskrivs i artikel 16 

(s. 27), och redovisas nedan: 
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 How long have you been overweight? 

 Why do you think you have been unable to maintain a healthy weight? 

 What will you gain from being a healthy weight? 

 

Ytterligare en strategi som sjuksköterskan använder sig av är att oavsett besöksorsak, inte 

förbise problemet utan alltid ta upp ämnet övervikt hos berörda patienter. 

De vanligaste strategierna är enligt ovan, att koppla an problemet med övervikt till en 

medicinsk diagnos, att använda sig av öppna frågor, samt att sjuksköterskan skapar sig en 

god relation gentemot patienten.  

Sjuksköterskans användning av redskap för att hantera känsliga samtal 

I känsliga samtal med patienten använder sig en del sjuksköterskor av olika redskap i 

kommunikationen och i mötet med patienten. Detta för att kunna styrka sina ord, och på ett 

konkret och objektivt sätt kunna förklara och tydliggöra för patienten att han/hon är 

överviktig. På detta sätt undviks missförstånd eftersom patienten många gånger annars kan 

uppleva att det är sjuksköterskans egna åsikter som framförs. Dessutom är det, som nämnts 

ovan, en form av strategi och ett sätt för sjuksköterskan att öppna upp samtalet kring 

problemet. Redskap som används är bland annat stödjande litteratur som bevisar effekter 

och hälsorisker med att vara överviktig. Andra redskap som används är 

journalanteckningar och kalkyler för kaloriintag, samt mätinstrument såsom våg, 

blodtrycksmanschett, måttband och BMI-formel. Med hjälp av journalanteckningar och 

kalkyler för kaloriintag kan sjuksköterskan på ett bra sätt tydliggöra brister i patientens 

livsstil. Dessa brister kan till exempel vara ett för högt kaloriintag som patienten inte själv 

är medveten om. Journalanteckningarna kan också användas som ett hjälpmedel för 

sjuksköterskan att påvisa återkommande problem relaterat till övervikt, till exempel högt 

blodtryck och ledbesvär. Användning av våg, blodtrycksmanschett, måttband och BMI-

formel visar på konkreta siffror som kan jämföras med siffror som ligger inom 

normalvärdet. Dessa siffror kan i sin tur hjälpa patienten att förstå sin situation och det 

faktum att han/hon är överviktig. Citatet nedan visar ett exempel på hur redskap kan 

användas i kommunikationen med överviktiga patienter: 

I actually, sort of, put it sideways and say, ”Well the computer´s saying that, 

in fact, you are overweight or obese” (Artikel 4, s. 538). 

Sammanfattningsvis, använder sig sjuksköterskan av mätvärden och journalanteckningar 

som sina främsta kommunikativa redskap, i hanteringen av känsliga samtal med 

överviktiga patienter. Genom detta kan sjuksköterskan konkret påvisa fakta om patientens 

hälsosituation, samt ha redskapen som underlag och stöd i sin konsultation.  

Känsliga samtalens struktur 

I analysen av artiklarna framgår inte någon tydlig eller ofta förekommande struktur på hur 

samtal om övervikt hanteras. Däremot visar analysen på att det i de allra flesta fall är 

sjuksköterskan som initierar samtalet och problematiken kring övervikt genom att använda 

sig av tidigare nämnda strategier och redskap. De strukturer som framgår, är att i mötet 

med patienten börja med mätningar och provtagningar, skaffa sig en bakgrundsbild av 
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patientens situation, samt låta patienten komma till tals och prata om sina problem. 

Strukturen att börja med mätning och provtagning istället för att direkt angripa problemet 

med övervikt som ses hos patienten, gör att sjuksköterskan har något konkret att falla 

tillbaka på när diskussionen om patientens övervikt tas upp. En annan struktur är att 

sjuksköterskan skapar sig en bakgrundsbild av patientens situation för att skapa en god 

relation sjuksköterska och patient emellan, vilket även nämnts ovan som en strategi för att 

ta upp ämnet.  

Som framgår av analysen, tycks det trots lite datamaterial om begreppet struktur, finnas en 

viss agenda för hur känsliga samtal genomförs. Strukturerna i sig utgör exempel på att 

samtalet är ett institutionellt samtal, till skillnad mot informella eller privata samtal som 

inte har samma struktur.  

Sammanfattning av metaanalys 

De två forskningsfrågor som metaanalysen utgått ifrån är hur problemet med övervikt 

initieras, samt hur sjuksköterskan hanterar känsliga samtal enligt aktuell vetenskaplig 

omvårdnadsforskning. Undersökningsbegreppen i den teoretiska ramen riktar analysen för 

att få svar på forskningsfrågorna. Några exempel på hur sjuksköterskan initierar problemet 

med övervikt, som nämnts ovan, är genom att koppla problemet till någon medicinsk 

diagnos, använda sig av olika redskap, samt låta patienten själva tala om sina problem och 

fundera över bakomliggande orsaker till övervikten.  

En form av hantering, och som är vanligt förekommande, är att sjuksköterskan helt och 

hållet undviker att beröra känsliga samtal relaterat till övervikt. Sjuksköterskan har lättare 

att initiera problemet, och därmed hantera ämnet, när patienten själv är medveten om sin 

övervikt. 

Det slutliga resultatet av analysen visar att övervikt är ett känsligt ämne som påverkar 

sjuksköterskans hantering av ämnet på flera sätt. Det finns flera olika anledningar till att 

övervikt är ett känsligt ämne, bland annat på grund av de känslomässiga reaktioner som 

många gånger uppstår vid samtal om patientens övervikt, samt att ämnet överlag är 

tabubelagt i dagens samhälle. Dock anser de allra flesta sjuksköterskor att det ingår i deras 

arbetsuppgift att ta upp problemet med övervikt, men trots detta undviks ämnet i många 

fall. Genom att använda sig av olika strategier och redskap i hanteringen av känsliga 

samtal, får sjuksköterskan stöd i sin konsultation i mötet med patienten. Detta är också en 

form av struktur som sjuksköterskan gärna använder sig av i kommunikationen med 

patienten. Sammanfattningsvis visar analysen att känsliga samtal är en form av 

institutionella samtal, till skillnad mot informella eller privata samtal. Detta belyser vikten 

av kommunikativ kunskap för att på ett bra sätt kunna hantera känsliga ämnen. 

DISKUSSION 

Studien bygger på en kommunikativ ansats, som också utgör studiens teoretiska ram för 

analys, vilken innefattar fyra undersökningsbegrepp. Dessa undersökningsbegrepp har varit 

vägledande genom hela analysprocessen som redovisats utförligt, vilket bildar 
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resultatdelen. I diskussionen har vi valt att lyfta fram teoretiska, substantiella och 

metodologiska aspekter, samt implikationer för vården. Detta, för att på ett strukturerat sätt 

väga in och kritiskt granska alla de delar i metaanalysen. I avsnittet teoretiska aspekter 

behandlas den teoretiska ramen och dess olika begrepp. Under substantiella aspekter 

diskuteras bakgrundsfakta i förhållande till resultatet. Arbetssätt och metod berörs i 

avsnittet metodologiska aspekter. Avslutningsvis nämns förslag på implikationer i vården, 

samt en slutsats.  

Teoretiska aspekter 

Arbetet bygger på en teoretisk ram vilken innefattar fyra nivåbeskrivningar utifrån 

begreppet kommunikation, som är det centrala begreppet för studien. Dessa fyra nivåer är 

teoretiskt perspektiv, teoretiskt begrepp, undersökningsbegrepp, samt meta empiri. Den 

teoretiska ramen har bidragit till en tydlig struktur genom hela arbetets gång, samt fungerat 

som ett raster över datamaterialet. Genom användningen av ett raster kunde 

undersökningsbegreppen lyftas ur det insamlade datamaterialet för att sedan sorteras och 

analyseras. Hade undersökningsbegreppen och användningen av ett raster inte tillämpats 

hade arbetet blivit splittrat och materialet mer svårhanterligt. Den teoretiska ramen har 

varit vägledande genom hela arbetsprocessen. 

Trots många fördelar med den teoretiska ramen kan även en del negativa synpunkter 

diskuteras. Tillämpningen av ramen kan bidra till att data kan gå förlorad eftersom 

undersökningsbegreppen i viss mån kan vara snäva och därmed styra innehållet i arbetet. 

En medvetenhet finns om att data som skulle kunnat vara betydande för resultatet inte 

inkluderats. Dock kan sägas att det finns olika sätt att analysera datamaterial, och val av 

analysmetod i denna studie är ett medvetet val. 

Substantiella aspekter 

Övervikt är ett stort folkhälsoproblem som påverkar både individen och samhället. Några 

orsaker till denna utveckling är att befolkningen har blivit allt mer passivt, samt att allt fler 

väljer att åka bil till arbetet, skolan, affären eller fritidsaktiviteterna (Sherwood & Jeffery, 

2000). En annan erfarenhet är att barn idag är mer stillasittande i sina lekar, till skillnad 

från tio till femton år sedan då lekarna mestadels hölls utomhus. Förutom en påverkan på 

individen blir även samhället lidande med tanke på de ökade samhällskostnader som 

problemet med övervikt bidrar med. Det är därför viktigt att belysa och medvetandegöra 

problemet med övervikt. Ansvaret ligger på hela samhället i att arbeta preventivt för att 

förhindra den negativa utveckling som ses idag. En del i det preventiva arbetet kan vara att 

satsa mer på hälsofrämjande arbete för sjukvårdspersonal, här sjuksköterskan. Lyckas 

samhället vända denna trend kommer sjukvårdskostnaderna att minska, samtidigt som 

befolkningen kommer att må bättre. Detta arbete ingår också i sjuksköterskans ansvars- 

och kompetensområde. 

Genomgående har BMI-formeln använts för att diagnostisera övervikt. Formeln har en del 

brister och värdet kan i vissa fall vara missvisande. Patienten kan ha ett högt BMI, men 

samtidigt vara undernärd, eller ha ett allt för högt BMI på grund av muskelmassa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Därför är det viktigt för sjuksköterska att anta en helhetssyn på 
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patienter med övervikt och relatera sin bedömning till teoretiska kunskaper såsom 

hälsokorset (Eriksson, 1984), och inte blint förlita sig på BMI-formeln. 

Kommunikation är ett centralt begrepp och har en viktig funktion inom vården (Fossum, 

2007). Alla hanterar sättet att kommunicera på olika sätt. Det är viktigt att förstå 

kommunikationens betydelse, samt vara medveten om hur en situation kan formas 

beroende på hur dialogen mellan patient och sjuksköterska utvecklas. Ofta tycks det vara 

så att kunskaper saknas om hur kommunikation kring känsliga ämnen kan hanteras. Detta 

är något som inte heller berörs i sjuksköterskeutbildningen i den mån som är nödvändigt 

för att i det praktiska omvårdnadsarbetet kunna stödja sjuksköterskans kommunikativa 

arbete. Det är en brist, då erfarenheterna är att sjuksköterskor i vårdverksamheten har för 

lite kunskap inom ämnet. Detta bekräftas av resultatet, det vill säga att sjuksköterskor dels 

anser sig ha för lite kunskap för att ta upp ämnet övervikt, dels att de i många fall väljer att 

undvika ämnet (Jallinoja et al, 2007). Detta kan i sin tur leda till att övervikt är 

underdiagnostiserat (Huang, Herbert, Marin, Brock, Carden & Davis, 2004). Som nämnts i 

bakgrunden, är kommunikation inte något medfött, utan sker genom inlärning. Det gäller 

därför att i sjuksköterskeutbildningen bidra med den teoretiska grunden, för att 

sjuksköterskan ute i verksamheten lättare ska kunna hantera dialogen med patienten i 

känsliga samtal. 

Som nämnts i bakgrunden är kommunikation en form av konstruktion som vi skapat själva. 

I vården innebär detta bland annat att sjuksköterskan kan hamna i konstruerade invecklade 

situationer, exempelvis känsliga samtal. I mötet med patienten anser vi att det främsta 

redskapet för att skapa en god vård är kommunikationen sjuksköterska och patient emellan. 

Det belyser det faktum att en bristande kommunikation i sin tur kan leda till en sämre vård. 

Slutsatser kan därmed dras att hela vården är en form av konstruktion, där sjuksköterskan 

har en betydande roll.   

Övervikt är som konstaterat ett känsligt ämne. Detta gäller inte bara inom sjukvården utan 

även i hela samhället. Att övervikt är ett känsligt ämne tror vi till största delen beror på 

samhället och dess normer, vilket också framgår av Karolinska institutet (2008) som 

skriver att fetma ofta behandlas respektlöst. Det upplevs att det idag inte är accepterat att 

vara överviktig, vilket gör att det råder en slags vikthets i samhället. De skönhetsideal och 

hälsoideal som existerar i dagens samhälle och vilka belyses i media, leder till att det blir 

än mer känsligt och tabubelagt att tala om övervikt. Därmed blir det också svårare för 

sjuksköterskan att närma sig patienters ohälsa orsakat av övervikt. Det är viktigt som 

sjuksköterska att våga ta upp problemet med övervikt med sina patienter.  

Sjuksköterskans ansvar i professionens ram är att främja hälsa och förbygga ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta tolkas som att sjuksköterskan har en skyldighet gentemot 

patienten att oavsett eget obehag ta upp problemet med övervikt. Däremot kan det vara 

svårt att nå fram till alla patienter, eftersom många patienter trots sin övervikt, upplever 

hälsa. Detta kan åter kopplas samman med Katie Erikssons (1984) omvårdnadsteori, varför 

denna teori valdes som en tänkbar förklaringsmodell till sjuksköterskans hantering av 

känsliga samtal så som övervikt. Den visar tydligt på att patienten kan uppleva 

välbefinnande, trots övervikt. Tvärtom, kan patienten också uppleva illabefinnande trots att 

hälsokontroller visar att patienten är fullt frisk. Hälsokorset (a a) belyser därmed alla 

dimensioner av den egna individens upplevelse av hälsa, och kan vara ett pedagogiskt 

verktyg för sjuksköterskan att använda sig av i konsultationen med patienten. 
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Den strategi som tycks vara mest användbar var att i dialogen med patienten koppla an 

övervikten till en medicinsk diagnos. Genom att peka på negativa effekter av patientens 

övervikt med hjälp av konkret fakta, har sjuksköterskan något att styrka sina ord med. 

Några negativa aspekter som framkom i analysen var att många sjuksköterskor skyllde på 

tidsbrist som en orsak till att problemet med övervikt inte togs upp. Detta kan inte vara ett 

hållbart argument, men kan användas i syfte att skydda sig själv från obehagliga samtal 

med patienten. Självklart, och av egna erfarenheter, råder ibland tidsbrist i arbetet som 

sjuksköterska. Dock ska inte detta påverka vården i negativ riktning. Även den förutfattade 

meningen om att patienten inte är tillräckligt motiverad till viktnedgång var ytterligare en 

anledning för sjuksköterskan att inte ta upp problemet. Sjuksköterskan kan inte avgöra 

patientens motivation till förändring, utan att ha samtalat om det, och är därmed ingen 

ursäkt till att förbise problemet. I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2005) är det därför viktigt att som sjuksköterska ha ett öppet sinnelag för att 

bemöta patienten på ett värdigt sätt. I vissa fall är det dock så att patienten är omotiverad 

till förändring. Som framgått, har patienten tre gånger så stor chans till en lyckad 

viktnedgång om råden kommer från sjukvårdspersonal (Galuska et al, 1999). Det är därför 

viktigt att försöka motivera patienten. 

Som tydliggjorts i analysen, finns det flera olika strategier sjuksköterskan kan använda sig 

av för att hantera känsliga samtal och lyfta problemet med övervikt. Dock är det upp till 

var och en att hitta sin egen metod. Det är även viktigt att känna av situationen och anpassa 

strategin utifrån den enskilda patienten. Vissa patienter kanske kräver ett rakt 

tillvägagångssätt med tydliga direktiv, medan andra mest behöver råd och stöttning för att 

kunna ändra sina levnadsvanor. 

Att ta hjälp av olika redskap i dialogen med patienten är positivt då det underlättar att 

hantera känsliga ämnen. Som nämnts i diskussionen om strategier har sjuksköterskan 

lättare att ta upp ämnet övervikt, om han/hon har fakta att falla tillbaka på. Användningen 

av kommunikativa redskap kan också ge patienten en mer konkret bild över sin situation, 

genom att till exempel visa på ett allt för stort midjemått. Som framgår, undgår 

sjuksköterskan, med hjälp av dessa redskap, pressen av att med endast ord framföra 

information om att en patient är överviktig. Redskapen fungerar som avledningar från det 

som är känsligt och istället kan de båda tillsammans koncentrera sig på att konkretisera och 

göra övervikten hanterbar.  

Det tycks, trots relativt lite data om undersökningsbegreppet struktur, finnas en viss agenda 

för hur känsliga samtal byggs upp. Relaterat till annan litteratur, menar Engquist (2009) att 

det innan samtalets början kan vara bra för sjuksköterskan att fundera över vilken riktning 

samtalet kommer att ta (a a). Detta anses vara ett bra förhållningssätt, eftersom det 

förbereder sjuksköterskan inför samtalet. Faulkner (1995) beskriver värdet av att 

sjuksköterskan inleder samtalet med att tala om vem han/hon är, varför samtalet ska äga 

rum, samt varför vissa frågor måste ställas. Detta för att patienten ska få en helhetsbild av 

situationen. När samtalet sedan börjar närma sig sitt slut är det bra om sjuksköterskan gör 

en sammanfattning av samtalet för att patienten ska känna att sjuksköterskan har uppfattat 

hans/hennes problem rätt, samt kunna rätta till eventuella missförstånd (a a). Genom 

kunskap och förståelse för samtalets struktur och betydelse skapar sig sjuksköterskan en 

relation till patienten. Denna relation kan leda till att patienten vågar dela med sig av sina 

problem, samtidigt som sjuksköterskan har lättare att lyfta fram känsliga ämnen såsom 

övervikt. 
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Trots att det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att hantera känsliga ämnen, är det ibland 

svårt att avgöra i vilka situationer som problemet med övervikt bör tas upp. I de fall där 

patienten söker vård som inte direkt kan kopplas till övervikt, exempelvis en bruten arm, är 

det kanske inte alltid lämpligt att nämna patientens övervikt. En bättre lösning vore att 

föreslå patienten ett nytt besök med inkluderande hälsokontroll och vid det tillfället beröra 

patientens övervikt. 

Metodologiska aspekter 

En systematisk litteraturstudie valdes eftersom metoden hjälpte till att svara på 

forskningsfrågorna och syftet för studien. Intresset låg i att ta reda på hur mycket 

datamaterial som fanns inom området för hur sjuksköterskan hanterar känsliga samtal med 

överviktiga patienter. Syftet med metoden var även att genom metaanalys av redan 

befintlig forskning söka ny kunskap om ämnet. Trots att en empirisk studie hade varit 

intressant i förhållande till studiens syfte, uteslöts den eftersom studiens metodik 

anpassades till de resurser och den tid som fanns att tillgå.  

Som nämnts i analysavsnittet har en metaanalys valts, där artiklarnas resultat har 

analyserats utifrån denna studies forskningsfrågor och teoretiska ram. Styrkan ligger i att 

resultatet av analysen, det vill säga metaanalysen, bidrar till att erhålla ny kunskap (SBU, 

1994 i Forsberg & Wengström, 2008).  

I studien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Strävan var att enbart 

använda kvalitativa artiklar, då dessa beskriver sjuksköterskans hantering av känsliga 

samtal i vårdsituationer (Pearson, Wiechula, Court & Lockwood, 2007 i Forsberg & 

Wengström, 2008). Denna strävan gick inte att uppnå, då urvalet av kvalitativa artiklar var 

begränsat. 

I början av artikelsökning upplevdes vissa svårigheter med vilka sökord som skulle 

användas, samt vilka artiklar som var lämpliga relaterat till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Trots olika kvalitetsgrader hittades artiklar som alla varit användbara. 

Endast två databaser, med fokus på medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2008), har använts. Detta kan ha begränsat sökfältet men trots det, har tillräckligt med 

datamaterial funnits att analysera för att få svar på forskningsfrågorna. 

Genom ett urval av William et al (2006) kriterier för kvalitetsgranskning av forskning har 

artiklarna granskats och studien därmed kvalitetssäkrats. Artiklarna fick efter granskning 

olika validitetsgrader, låg, medel och hög.  

Innan artikelsökningen påbörjades var målet att så många artiklar som möjligt skulle vara 

etiskt granskade. Detta var svårt att helt uppfylla, eftersom utbudet av artiklar inom detta 

ämne är begränsat. Därmed har artiklar som inte är etiskt granskade inkluderats. 

Arbetet i sin helhet anses ha hög validitet, trots ovan nämnda brister. Anledningen är att 

arbetet har genomförts systematiskt, bland annat genom användning av den teoretiska 

ramen, som i sin tur givit en systematik och struktur för analysen. En annan bidragande 

faktor till studiens höga validitet är att alla steg i arbetsprocessen har belysts. Detta gör att 

hela processen går att följa. Därmed har studien gjorts genomskinlig och går att replikera. 

Ytterligare en aspekt som anses bidragit till trovärdigheten är att arbetets olika delar 
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mestadels genomförts tillsammans av författarna, vilket bidragit till gemensamma analyser 

och diskussioner för att utsätta såväl metodik som analys för kritisk granskning.  

Slutsats 

Slutsatsen är att övervikt är ett svårt ämne för sjuksköterskan att ta upp i sitt 

omvårdnadsarbete utan utbildning i kommunikativa färdigheter och utan kunskaper om hur 

problemet med övervikt uppfattas av patienten. Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (2005) ingår det i rollen som sjuksköterska att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Att ta upp ämnen såsom övervikt är en del i att främja hälsa, och det är 

därför viktigt att sjuksköterskan lär sig hantera känsliga samtal som dessa ämnen medför. 

Som analysen visar väljer dock många sjuksköterskor att blunda för problemet. Det är först 

genom att ta upp och våga prata om övervikt som ämnet kan bli mindre känsligt och 

tabubelagt, men till det krävs kunskaper och färdigheter. 

Detta faktum att sjuksköterskan väljer att inte ta upp problemet med övervikt, lyfter frågan 

om vem som bär ansvaret för att bryta trenden med övervikt som ett ökande 

folkhälsoproblem? Är det sjuksköterskan ensam, med de krav som 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ställer, som i kommunikationen 

med patienten bär ansvaret att lyfta upp detta problem? Eller är det en utbildningsfråga? 

Dessa frågor, samt hur känsliga samtal ska hanteras, föranleder fortsatta studier inom detta 

ämne.  

Implikationer för vården  

Studiens resultat indikerar vikten av att initiera känsliga samtal med överviktiga patienter, 

samt bidrar med nya kunskaper som sjuksköterskan kan använda sig av i vården. Nedan 

redovisas de arbetssätt och kommunikativa strategier sjuksköterskan kan använda sig av i 

hanteringen av känsliga samtal. Följande förslag för omvårdnadsarbete är: 

 

 Trots obehag ta upp känsliga ämnen, såsom övervikt. 

 Koppla an patientens problem med övervikt till en medicinsk diagnos. 

 Använd mätvärden såsom BMI-formel eller journalanteckningar för att styrka 

orden med konkret fakta. 

 Strukturera upp samtalet genom att inleda med att prata allmänt om patientens 

situation, för att sedan knyta an till problemet med övervikt. 

 Låt patienten själv få prata om sitt upplevda problem. Ställ öppna frågor. 

 

Genom en redovisning av olika strategier, redskap och strukturer kan sjuksköterskor få 

hjälp att hitta sin egen metod i hanteringen av känsliga samtal med överviktiga patienter.  
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Artikel 1 

Titel: The dialemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among 

primary care physicans and nurses. 

Författare: Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & 

Patja, K. 

Tidsskrift: Scandinavian Journal of Primary Health Care. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att utforska läkarens och sjuksköterskans syn på patienten och de yrkesverksammas 

roller i hanteringen av livsstilsrelaterade sjukdomar och dess riskfaktorer. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Majoriteten av läkare och sjuksköterskor är överens om att det största hindret för 

behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar är patientens ovilja att ändra sina 

levnadsvanor. 

Kvalitetsgrad: Låg. 
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obesity. 

Författare: Swift, J.A., Sheard, C., & Rutherford, M. 
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Årtal: 2007. 

Syfte: Att undersöka kunskapen om hälsorisker associerade med fetma bland ett urval av 

brittiska sjuksköterskestudenter, dietiststudenter och läkarstudenter.  

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Majoriteten av studenterna anser att en del av deras yrkesroll innebär att upplysa 

och råda överviktiga patienter om hälsoriskerna kopplat till övervikt och fetma.  

Kvalitetsgrad: Låg. 
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Årtal: 2008. 

Syfte: Att stödja sjuksköterskors handledning av nyblivna sjuksköterskor i färdigheten att 

hantera samtal om övervikt. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: Sjuksköterskan ska oavsett besöksorsak beröra ämnet med övervikt hos 

överviktiga patienter. 

Kvalitetsgrad: Låg. 



 

A 

 

 

 

Artikel 4 

Titel: Primary care nurses´ attitudes, beliefs and own body size in relation to obesity 

management. 

Författare: Brown, I., & Thompson, J. 

Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att bland primärvårdens sjuksköterskor utforska attityder, åsikter och uppfattningar 

om sin egen kroppsstorlek i förhållande till att ge råd om övervikt. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: I samband med rådgivning försöker sjuksköterskan att prata runt problemet med 

övervikt innan ämnet tas upp, inte vara dömande, samt i många fall relatera till sig själv.  

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 5 

Titel: Current approaches to obesity management in UK primary care: the Counterweight 

Programme. 

Författare: Gibbs, H.D., Broom, J., Brown, J., Laws, R.A., Reckless, J.P.D., Noble, P.A., 

Kumar, S., McCombie, E.L., Lean, M.E.J., Lions, F. G., Frost, G.S., Quinn, M.F., Barth, 

J.H., Haynes, S.M., Finer, N., Ross, H.M., Hole, D.J., & Montazeri, A. 

Tidsskrift: Journal of Human Nutrition & Dietetics. 

Årtal: 2004. 

Syfte: Att undersöka nuvarande strategier för hanteringen av fetma inom primärvården i 

Storbritannien, samt att identifiera eventuella brister. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Merparten av sjuksköterskorna anser att det ingår i deras arbetsuppgift att ta upp 

problemet med övervikt med sina patienter och 97 procent hävdar att de skulle ta upp 

ämnet hos berörda patienter. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 6 

Titel: Primary care support for tackling obesity: a qualitative study of the perceptions of 

obese patients. 

Författare: Brown, I., Thompson, J., Tod, A., & Jones, G. 

Tidsskrift: British Journal of General Practice. 

Årtal: 2006. 

Syfte: Att utforska överviktiga patienters erfarenheter och upplevelser av stöd i 

primärvården. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: Patienten upplever att en god relation till sjuksköterskan är av vikt och att ett 

mer intensivt stöd för hanteringen av övervikt bör förbättras inom primärvården. 

Kvalitetsgrad: Medelhög. 

 

 



 

A 

 

 

 

Artikel 7 

Titel: Speaking of weight: how patients and primary care clinicans initiate weight loss 

counseling. 

Författare: Scott, J.G., Cohen, D., DiCicco-Bloom, B., Orzano, A.J., Gregory, P., Flocke, 

S.A., Maxwell, L., & Crabtree, B. 

Tidsskrift: Preventive Medicine. 

Årtal: 2004. 

Syfte: Att undersöka hur samtal om vikt kan konstrueras med målet att identifiera 

strategier som kan öka frekvensen av viktrådgivning inom primärvården.  

Metod: Kvalitativ och kvantitativ. 

Resultat: Vid rådgivning peka på de medicinska aspekterna för att sedan koppla det till 

problemet med övervikt. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 8 

Titel: Weight management practices among primary care providers. 

Författare: Timmerman, G.M., Reifsnider, E., & Allan, J.D. 

Tidsskrift: Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 

Årtal: 2000. 

Syfte: Att undersöka hur personal inom primärvården hanterar patienter med viktproblem. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Hanteringen av patienter med övervikt sker på många olika sätt. Ett sätt är att 

peka på de positiva effekterna av viktnedgång. Det framgår också att ämnet i många fall 

inte tas på grund av tidsbrist. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 9 

Titel: The art and complexity of primary care clinicians´ preventive counseling decisions: 

Obesity as a case study. 

Författare: Sussman, A.L., Williams, R.L., Leverence, R., Gloyd, P.W., & Crabtree, B.F. 

Tidsskrift: Annals of Family Medicine. 

Årtal: 2006. 

Syfte: Att identifiera och beskriva viktiga faktorer som sjuksköterskan upplever påverka 

hennes/hans beslut att inkludera förebyggande rådgivning i korta möten med patienten. 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ. 

Resultat: Det är sjuksköterskan egna värderingar och attityder som påverkar om ämnet 

övervikt tas upp. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

 

 

 



 

A 

 

 

 

Artikel 10 

Titel: Physicians´ beliefs about discussing obesity: Results from focus groups. 

Författare: Alexander, S.C., Østbye, T., Pollak, K.I., Gradison, M., Bastian, L.A., & 

Namenek Brouwer, R.J. 

Tidsskrift: American Journal of Health Promotion. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att undersöka hur läkarens övertygelse, förväntade resultat och strategier påverka 

om ämnet övervikt tas upp. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: Läkarnas svar kategoriseras i fem grupper, 1) ansvar, 2) hinder, 3) målgrupp, 4) 

introducera ämnet och 5) sätt att prata om övervikt och fetma.  

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 11 

Titel: Weight loss counseling by health care providers. 

Författare: Nawaz, H., Adams, M.L., & Katz, D.L. 

Tidsskrift: American Journal of Public Health. 

Årtal: 1999. 

Syfte: Att studera mönster för viktminskningsrådgivning av vårdgivare i Connecticut, samt 

patienternas ansträngning vid viktminskning. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Endast 29 procent av de överviktiga deltagarna i studien rapporterade att de fått 

rådgivning om viktnedgång. Resultatet visar också att vårdgivare ger råd om viktnedgång 

först när tydliga tecken syns på att en patient är överviktig. 

Kvalitetsgrad: Medelhög. 

 

 

Artikel 12 

Titel: A new evidence-based model for weight management in primary care: the 

Counterweight Programme. 

Författare: Gibbs, H.D., Broom, J., Brown, J., Laws, R.A., Reckless, J.P.D., Noble, P.A., 

Kumar, S., McCombie, E.L., Lean, M.E.J., Lions, F. G., Frost, G.S., Quinn, M.F., Barth, 

J.H., Haynes, S.M., Finer, N., Ross, H.M., Hole, D.J., & Montazeri, A. 

Tidsskrift: Journal of Human Nutrition & Dietetics. 

Årtal: 2004. 

Syfte: Att utveckla en evidensbaserad modell för hantering av fetma i primärvården. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: En utvärdering av deltagarnas viktnedgång med hjälp av den utarbetade 

modellen. Åtgärden som är mest populär bland patienter är att få individuella mål för 

viktnedgång att sträva efter, istället för exempelvis en specifik diet. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

 

 



 

A 

 

 

 

Artikel 13 

Titel: Raising issues about children´s overweight – maternal and child health nurses´ 

experiences. 

Författare: Edvardsson, K., Edvardsson, D., & Hörnsten, Å. 

Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing. 

Årtal: 2009. 

Syfte: Att beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera och att ta upp 

frågor med föräldrarna gällande barnets övervikt. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: Åtta olika kategorier identifierades om hur sjuksköterskan tar upp ämnet 

övervikt, vilka är 1) utveckla en god och tillitsfull relation, 2) försiktigt närma sig 

problemet med övervikt, 3) använda sig av ett lämpligt språk, 4) anpassa sig till 

föräldrarnas vikt, 5), använda sig av utvecklingskurvan som ett redskap, 6) ge expertråd, 7) 

vara förberedd på föräldrarnas reaktioner och 8) vara förberedd på olika kulturella 

skillnader hos föräldrarna. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 14 

Titel: Physicians´ weight loss counseling in two public hospital primary care clinics. 

Författare: Huang, J., Yu, H., Marin, E., Brock, S., Carden, D., & Davis, T. 

Tidsskrift: Academic Medicine. 

Årtal: 2004. 

Syfte: Att studera hinder för läkare vid viktminskningsrådgivning på sjukhus, samt studera 

patienternas uppfattning om läkarnas rådgivning. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Flera hinder för viktminskningsrådgivning identifieras, varav bristande kunskap, 

självförtroende och färdigheter är de största hindren hos läkarna. Gällande patienterna kan 

endast fem procent erinra sig om att de fått råd om viktminskning i samband med 

läkarbesök.  

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

Artikel 15 

Titel: Obesity counseling and guidelines in primary care, A qualitative study. 

Författare: Leverence, R.R., Williams, R.L., Sussman, A., & Crabtree, B.F. 

Tidsskrift: American Journal of Preventive Medicine. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att granska sjukvårdspersonalens åsikter gällande fetmarådgivning och jämföra 

dessa synpunkter med nuvarande riktlinjer för rådgivning vid övervikt och fetma. 

Metod: Kvalitativ. 

Resultat: Merparten av sjukvårdspersonalen anser att det ingår i deras arbetsuppgifter att 

ge råd kring övervikt och fetma. Många upplever det även lättare att närma sig ämnet 

övervikt i samband med att ta upp en medicinsk diagnos. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 



 

A 

 

 

 

Artikel 16 

Titel: Raising and addressing the issue of obesity. 

Författare: Cox, B. 

Tidsskrift: Practice Nurse. 

Årtal: 2009. 

Syfte: Att fokusera på hur sjuksköterskan tar upp den känsliga frågan om vikt och föreslår 

praktiska råd som kan erbjudas till en person som är överviktiga eller lider av fetma. 

Metod: 

Resultat: Övervikt är ett konstaterat känsligt ämne. Det finns olika strategier för 

sjuksköterskan att ta upp ämnet, och några av dem är att ställa öppna frågor och låta 

patienten själv prata om sina problem. 

Kvalitetsgrad: Låg. 

 

 

Artikel 17 

Titel: Talking to primary care patients about weight: A study of GPs and practice nurses in 

the UK. 

Författare: Michie, S. 

Tidsskrift: Psychology, Health & Medicine. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att utreda brittiska allmänläkare och sjuksköterskors kommunikation om övervikt 

med övervikta patienter. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Allmänläkare och sjuksköterskor tar oftare upp problemet med övervikt i 

samband med en medicinsk diagnos. Dock anser många att det är ett jobbigt ämne att ta 

upp, delvis på grund av patientens känslomässiga reaktion, att patienten ska känna sig 

utsatt eller att relationen dem emellan ska förstöras. 

Kvalitetsgrad: Medelhög. 

 

 

Artikel 18 

Titel: Management of obesity in primary care: nurses´ practices, beliefs and attitudes. 

Författare: Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L., & Thompson, J. 

Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing. 

Årtal: 2007. 

Syfte: Att undersöka de mönster, föreställningar och attityder som primärvårdens 

sjuksköterskor har angående fetmarådgivning. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Merparten av sjuksköterskorna anser att de har för lite kunskap om ämnet 

övervikt för att ta upp det på ett bra sätt. De anser även att det största hindret för 

rådgivning är patientens ovilja och bristande motivation att gå ner i vikt. 

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

 

 



 

A 

 

 

 

Artikel 19 

Titel: Practice nurses´ and health visitors´ knowledge of obesity assessment and 

management. 

Författare: Green, S.M., McCoubrie, M., & Cullingham, C. 

Tidsskrift: Journal of Human Nutrition & Dietetics. 

Årtal: 2000. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskans kunskaper om bedömning och hantering av fetma. 

Metod: Kvantitativ. 

Resultat: Ett stort hinder vid viktrådgivning är patientens bristande motivation för att 

ändra sina levnadsvanor, samt sjuksköterskans bristande kunskaper inom ämnet övervikt 

och fetma.  

Kvalitetsgrad: Hög. 

 

 

 

 

  


