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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund: I dagens samhälle är fetma ett välkänt medicinskt och socialt problem. Inom sjukvården 
har denna patientgrupp ett stort behov av sjukvård och det kommer att bli större inom närliggande 
framtid. Negativa attityder till personer med övervikt och fetma har sin grund tillbaka i historien. 
Även om en patient lider av fetma skall denna inte bemötas kränkande eller fördomsfullt. Den 
individuella människosynen påverkar det professionella bemötandet inom hälso- och sjukvården. 
Bemötandet påverkar kvalitén på vården indirekt genom den individuella människosynen. Det är 
därför av stor vikt att beskriva hälso- och sjukvårdens attityder till patienter med övervikt och 
fetma. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av 
patienter med övervikt och fetma. Metod: Litteraturstudien gjordes utifrån en kvalitativ ansats där 
information från redan förekommande publicerade artiklar samlades in. Analysen skedde utifrån 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Med hjälp av analysen framkom tre 
kategorier: Attityders inverkan på bemötandet, Begränsningar i bemötandet, Patient och 
personalsäkerheten. Slutsats: Majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen har negativa attityder 
till patienter med övervikt och fetma. Hälso- och sjukvårdspersonalen anstränger sig dock för att 
undvika att kränka patienten och för att bibehålla en god patientrelation. Det skulle vara intressant 
att ta del av en observationsstudie med samma syfte, samt att ta del av hur patienter med övervikt 
och fetma upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. 
 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, bemötande, attityder och hälso- och sjukvårdspersonal. 
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INLEDNING 
Övervikt och fetma är idag ett växande globalt problem. I dagsläget är det en patientgrupp som är i 
stort behov av vård men behovet kommer att bli större inom en närliggande framtid (World Health 
Organisation [WHO] 2006). Eftersom detta är ett växande problem kommer vi alltmer att ställas 
inför att bemöta dessa patienter i vården. I dagens samhälle finns mycket attityder och fördomar 
mot personer med övervikt och fetma (Andersen, Rissanen, Rössner 1998).  
Varje patient inom vården ska bemötas på ett värdigt sätt utan fördomar. (Statens beredning för 
medicinsk utredning [SBU] 2002). Därför anser vi att det är av stor vikt att belysa hur 
människosynen och attityder påverkar det professionella bemötandet inom hälso- och sjukvården. 
Det är viktigt att vara medveten om sin egen individuella människosyn och attityder till denna 
patientgrupp för att bemötandet ska bli professionellt.  
 
BAKGRUND  

Övervikt och fetma 
Människokroppen består av en viss mängd fett som är nödvändig för att kunna leva. Kroppsfettets 
funktion är att lagra energi, fungera som isoleringsmaterial och har betydelse för en normal 
hormonproduktion (Statens folkhälsoinstitut; [FHI] 2002). 

 

Övervikt och fetma definieras enligt WHO (2006) som onormal eller överdriven ansamling av fett 
som kan försämra hälsan. BMI som är en förkortning på Body mass index, är ett internationellt mått 
för att klassificera övervikt och fetma. BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kg divideras med 
kroppslängden i kvadratmeter (kg/ m²). Kvoten ska vid normal vikt ligga mellan 20 och 25 
(Nationalencyklopedin 2009). Vidare definierar WHO (2006) övervikt då BMI är 25 och över, 
fetma räknas som BMI på 30 eller mer. Det finns dock belägg för att risken för kroniska sjukdomar 
i befolkningen ökar successivt från ett BMI på 21 (Ibid) . 
 
Om fettmassan ökar till onormala proportioner kommer detta leda till en rad hälsoproblem. Fetma 
är en sjukdom och både sjukdomen i sig samt alla de följdsjukdomar som fetman kan orsaka, är ett 
allvarligt hot både mot individen själv och mot samhället. Exempel på följdsjukdomar kan vara högt 
blodtryck, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, stroke, gallblåseproblem, sömnapné, lungsjukdom och det 
finns även ett samband mellan fetma och vissa cancersjukdomar (FHI 2002).  
 
Den grundläggande orsaken till fetma, enligt WHO (2006) är att vi i dagens samhälle konsumerar 
för mycket kalorier samtidigt som vi förbrukar för lite. Den globala kosthållningen har förändrats 
och konsumtionen av energirika livsmedel som har en hög halt fett och socker, men har låg halt 
vitaminer och mineraler har ökat. Samtidigt minskar våra fysiska aktiviteter då vi inte behöver röra 
oss speciellt mycket på jobbet eller för att transportera oss. Vi sitter även längre tid framför både 
dator och TV än vad som gjorts innan. FHI (2002) menar att det är en kombination mellan tidigare 
nämda faktorer som orsakar fetmaepidemins framfart. FHI tar även upp huruvida genetiska faktorer 
är en bidragande orsak till fetmaepidemin. De menar att en person med genetiskt anlag för fetma 
har lättare att lägga på sig vikt. Däremot menar FHI att den globala fetmaepidemin omöjligt kan 
förklaras med genetiska förändringar då genetiska förändringar inte sker lika fort som 
fetmaepidemin har gjort (ibid). Antalet personer med fetma har kraftigt ökat under de senaste 20 
åren i Sverige och uppgår nu till ca 500 000 personer (SBU 2002). Fetmans utbredning ser olika ut i 
olika europeiska länder. Detta geografiska mönster kan förklaras åtminstone delvis av olika socio- 
ekonomiska förhållanden liksom livsstil och näringsämnen. Förutom kostvanor har förändringar i 
livsstilen identifierats som viktiga faktorer som bidrar till ökande BMI. Förekomsten av fetma i 
Europa har ökat med ca 30 % under de senaste 10-15 åren (Berghöfter, Pischon, Reinhold, Apovian, 
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Sharma & Willich 2008). 
 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Personer som räknas som hälso- och sjukvårdpersonal är de med legitimerad yrkestitel samt de som 
biträder legitimerad yrkesutövare vid patientvård. Såväl offentlig som privat verksamhet innefattas. 
Hälso- och sjukvårdspersonal står under Socialstyrelsens tillsyn (Lag om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område 1998:531). 
 
Bemötande 
 
Enligt Fossum (2007) har ordet bemötande synonymer som uppträdande, mottagande och 
behandling.  I bemötande är kroppsspråket en viktig aspekt. Med kroppsspråket visar personalen 
hur de förhåller sig till patienten exempelvis genom hur de hälsar, ögonkontakt, hur de sitter eller 
står i förhållande till patienten. Ordet bemötande är svårt att översätta till engelska och ersätts ofta 
med ord med samma innebörd, exempelvis ¨interaction¨, ¨relationship¨ och ¨ bedside manner¨. 
Bemötandet påverkar även kvalitén på vården indirekt genom den individuella människosynen. 
Människosynen påverkar mycket av det som sker i vården idag. Bemötande handlar även om att bli 
bemött på ett värdigt sätt vilket innefattar respekt och människovärde. Detta lägger ofta grunden för 
det fortsatta förhållandet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient (Fossum 2007).  
Patientens upplevelse av god vård grundar sig på interaktionen mellan patienten och 
vårdpersonalen. En god vårdrelation förutsätter både tid och ömsesidig förståelse och förmågan att 
lyssna till patienten, även viljan att ta sig an patientens problem. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
vill att människan ska förstå att de har ett eget ansvar för sin hälsa (Kovero 1999).  
 
Attityder till övervikt och fetma 
 
Fördomar mot personer med övervikt och fetma har sin grund tillbaka i historien. Det finns flera 
moraliska och religiösa tolkningar som ligger till grunden för dagens negativa attityder mot övervikt 
och fetma. Frosseri ansågs av den kristna kyrkan som en av de sju dödssynerna. Under 1800-talet 
kopplades frosseri till fetma och under denna period började även kriminologer att använda vikt för 
att mäta karaktärer. Livsförsäkringsbolag började använda vikt för att mäta dödlighet. Fetma kom 
att bli kopplat till ett synligt bevis på frosseri, hälsoproblem, moraliskt misslyckande och bedömdes 
oattraktivt. De nervärderande attityderna mot övervikt och fetma har hängt kvar fram till dagens 
föreställningar om att fetma är något självorsakat bl.a. genom bristande karaktär, lathet, och 
känslomässiga problem (Andersen et.al, 1998). 
 
I dagens samhälle är fetma ett välkänt medicinskt och socialt problem. I västvärlden har det blivit 
en statussymbol att vara mager. Att vara mager har blivit ett mått för hälsa, välstånd och framgång. 
Fetma i västvärlden ses som fult, oönskat, ohälsosamt och omoraliskt.  Olika delar av världen, har 
olika syn på fetma som inverkar på attityderna i olika samhällen. I länder som Nicaragua ses fetma 
som vackert och är ett tecken på hälsa, medans slankhet är kopplat till lidande. I norra Mexico 
betraktas stora lår som ett krav på skönhet (Andersen et.al. 1998). 
 
Även om en patient lider av fetma ska denne inte bemötas kränkande eller fördomsfullt. Fördomar 
om denna sjukdom måste förhindras. Personer med fetma har försämrad livskvalitet, delvis orsakad 
av omgivningens inställning till dessa personer (SBU 2002). Diskrimineringslagen (2008:567) har 
för avsikt att hindra diskriminering och gynna lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att målet för hälsosjukvården är en god hälsa och 
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vård på lika villkor för hela befolkningen (ibid).  
 
Genom ökad förståelse till varför sjukdomen uppkommer och hur besvärlig den är att behandla, kan 
detta bistå med att minska fördomarna som förekommer både inom hälso- och sjukvården och i 
övriga samhället (SBU 2002).  
 
Patientens upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården 
 
Merrill & Grassley (2008) har gjort en kvalitativ studie där syftet var att belysa kvinnors 
uppfattning och erfarenheter som överviktiga patienter i mötet med hälso- och sjukvården. 
Resultatet visar på flera viktiga aspekter. Kvinnorna har känslan av att de inte passar in i 
sjukvårdsmiljön. De känner en viss fruktan eller sårbarhet inför sjukvårdsbesök, att inte hitta en stol 
utan armstöd, att personalen inte kan hitta en passande blodtrycksmanschett eller 
undersökningsrock i rätt storlek osv. De uttrycker även att de inte känner sig riktigt mänskliga. Att 
vårpersonalen har svårigheter att se personen bakom vikten. Kvinnorna beskriver även problem 
med att inte bli betrodda, samt att inte få den behandlingen de söker för, utan problemet tolkas 
istället som ett viktrelaterat problem.   
 
Overgaard (2002) har gjort en studie där syftet var att beskriva hur det är att leva som överviktig, 
samt att få en djupare förståelse för deras upplevelser som överviktiga. I bemötandet med hälso- 
och sjukvården upplever dessa patienter en mer negativ attityd till sina egna kroppar. Att hälso- och 
sjukvårdens syn på hälsa är viktigare och att de inte själv blir respekterade för sin syn på hälsa.  

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Enligt Travelbee kan omvårdnadens mål och syfte endast uppnås genom att etablera en relation som 
inte enbart är byggd på roller så som sjuksköterska och patient. För att uppnå en god relation mellan 
sjuksköterska och patient måste de båda lära sig att se individen bakom rollen. Travelbee menar att 
detta sker genom en interaktionsprocess som består av flera olika faser.  Den första fasen kallas 
”Det första mötet” och präglas utav att två personer är främmande för varandra och har därför i stor 
grad förutfattade meningar samt förväntningar på den andra parten. Sjuksköterskan stereotypiserar 
patienten och patienten i sin tur kommer att förhålla sig till sjuksköterskan utifrån dennes allmänna 
uppfattningar av sjuksköterskor (Kristoffersen, Nordvedt & Skaug 2006). I det första mötet kommer 
både sjuksköterskan och patienten göra sig en uppfattning av den andre genom att observera 
kroppspråk, språk och handlingar.  I detta skede är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om 
sina uppfattningar och hur det präglar hennes intryck av patienten. Sjuksköterskans förmåga att se 
den sjuka patienten, beror på hennes förmåga att inte utgå från sig själv, samt intresset för andra 
människor som enskilda individer. Sjuksköterskan måste undvika att tolka patienten utifrån 
sjuksköterskans tidigare uppfattningar och erfarenheter (Travelbee 1971). 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienter med 
övervikt och fetma 

METOD  
Metoden som användes var kvalitativa litteraturstudier. Redan förekommande information från 
publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter samlades in för att få upplysning på angelägen 
forskningsfråga (Polit & Beck 2004). Meningen var att studera hälso- och sjukvårdspersonalens 
bemötande av patienter med övervikt och fetma.  
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Datainsamling och urval 
 
Referensdatabaser som användes var Cinahl och Medline. Cinahl är mer inriktad mot 
omvårdnadsvetenskapliga referenser medan Medline är mer inriktad på medicinvetenskap, 
omvårdnadsvetenskap och hälsosjukvårdsadministration (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Vi 
började söka i referensdatabaserna Cinahl och Medline. För att få fram korrekta sökord på engelska 
översattes de i svenska MESH. Första sökningen i Cinahl gav 91 träffar varav samtliga gick vi 
igenom och de artiklar med abstrakt som verkade passa vårt syfte plockades ut. Samma sökord 
användes i Medline och gav 172 träffar, samtliga av dessa gick vi igenom men fann inget 
nytillkommet. De första träffarna gav oss en vägledning om nya sökord som användes i fortsatta 
sökningar. Alla kombinationer av sökord som användes, söktes i både Medline och Cinahl och 
samtliga artiklar gicks igenom. Samtliga kombinationer av sökord gjordes även i Psykinfo men gav 
inget nytt resultat, det vill säga att endast redan funna artiklar återkom. Det totala resultatet gav nio 
träffar, samtliga på engelska som var vetenskapligt granskade det vill säga ”peer reviewed”. Av 
dessa nio artiklar var sex stycken kvalitativa och tre stycken var kvantitativa (se bilaga 1). Enligt 
Willman et. al (2006) är det en fördel att ta med både kvalitativa och kvantitativa artiklar i 
litteraturstudier inom hälso- och sjukvårdsområdet. Därför valdes både kvalitativa och kvantitativa 
studier. Den sista artikeln var kvantitativ men innehöll en kvalitativ resultatdel, det vill säga att 
frågeformulär skickades ut med plats för egna kommentarer. Dessa kommentarer analyserades som 
kvalitativ data i resultatet. De sökord som användes i databaserna var fetma, attityder hos hälso- och 
sjukvårdspersonal, attityder till fetma, attityder hos sjuksköterskan, kvalitativ forskning, inställning 
till hälsa, vård av överviktiga, överviktskirurgi och omvårdnad. Detta översattes sedan till engelska 
termer i MESH till: obesity, attitude of health personnel, attitude of obesity, nurse attitude, 
qualitative research, attitude to health, obesity nursing, bariatric surgery och nursing. 
 
Inklusionskriterier var vetenskapligt granskade artiklar och detta fick vi fram genom att använda 
Peer Review i sökfunktionen och att det ska vara forskningsartiklar dvs. Research Article. 
Artiklarna skulle vara publicerade de senaste 15 åren samt vara skrivna på engelska eller svenska. 
Författarna hade en hypotes att de begränsningar och attityder som förekommer mot den undersökta 
patientgruppen redan börjar vid övervikt och att de sedan växt sig starkare vid fetma. Därför valdes 
medvetet att ta med artiklar om både övervikt och fetma. Enligt WHO (2006) definieras skillnaden 
av övervikt och fetma endast genom ett stigande BMI. 
Hälso- och sjukvårdspersonal ska innefatta legitimerad vårdpersonal samt de som biträder dessa, 
exempelvis undersköterskor. Både primärvård och slutenvård skulle innefattas, samt den offentliga 
och den privata sektorn. 
 
Exklusionskriterier var artiklar om barn och ungdomar samt artiklar om fetmans följdsjukdomar.   
Material som sorterades bort var inte förenlig med syftet i vår studie eller inklusionskriterierna. 
Visst material sorterades bort pga. metodologiska brister eller för att undersökningsgruppen inte var 
tillräckligt beskriven. Exempelvis hade de kvantitativa artiklarna som valdes bort inte något 
beskrivande resultat vilket var syftet med studien.  
 
 
Kvalitetsbedömning  
 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes för att öka trovärdigheten och säkerheten på de 
material vi fått fram (Willman et.al. 2006). För att få en översikt över artiklarnas kvalitet följde vi 
två olika bedömningsmallar, en kvantitativ och en kvalitativ mall av Eiman & Carlsson (2003) se 
bilaga 3 och 4. I dessa mallar ingår en frågeställning om antal patienter med lungcancer. Denna 
fråga var inte relevant för vår kvalitetsbedömning och räknades därför bort från maxpoängen. Den 
kvalitativa bedömningsmallen gav en maxpoäng på totalt 45 poäng och den kvantitativa 
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bedömningsmallen gav en maxpoäng på totalt 44 poäng. Artiklarna delades in i tre grader . Grad 1 
har stark trovärdighet med mer än 80 %, grad 2 har måttligt trovärdighet med minst 70 % och grad 
3 har begränsad trovärdighet och ligger under 60 %. Detta framgår i artikelöversikten i bilaga 2.  
 
Analys 
 
Analysen av texterna i artiklarna gjordes med en kvalitativ ansats med hjälp av innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys är av en manifest karaktär som innebär att 
det analyserade materialet beskrivs. Det vill säga att beskriva det som direkt uttrycks i texten, samt 
undvika tolkningar eller lyfta fram det underliggande i texten vilket är fallet vid en latent analys 
(ibid). För att skapa en helhetsbild lästes alla artiklarna enskilt flera gånger. Varvid egna 
markeringar gjordes i texten som passade vårt syfte. Därefter återgavs gemensamt det väsentliga i 
textens innehåll. Den markerade texten diskuterades författarna emellan för att undvika feltolkning. 
Sedan togs gemensamt ut meningsenheter ur texten från artiklarnas resultatdel som motsvarade 
studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter ord, meningar eller 
stycken som hör ihop i ett sammanhang (ibid). Varje meningsenhet diskuterades och de 
meningsenheter som stämde med syftet skrevs in i ett Word dokument, så alla meningsenheter fanns 
på samma ställe. Författarna kondenserade meningsenheterna tillsammans. Kondensering innebär 
enligt Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheter kortas ner utan att förlora sin innebörd 
(ibid). Därefter översattes de kondenserade meningsenheterna till svenska. Varje meningsenhet 
förseddes med en kod som beskriver vad texten handlade om. De koder som liknande varandra 
fördes över till ytligare ett nytt Word dokument för att få dessa samlade på samma ställe och för att 
få en överblick över hur de olika koderna hängde samman. Därefter diskuterades dessa koder 
ytterligare en gång författarna emellan för att försäkra att koderna stämde ihop. Koderna användes 
sedan för att skapa kategorier och underkategorier.  Kategorierna utgjorde grunden för resultatet. De 
kategorier som framkom var: Attityders inverkan på bemötandet, Begränsningar i bemötandet och 
Patient och personalsäkerheten. Underkategorierna användes som ett redskap av författarna för att 
underlätta kategoriseringen. Underkategorierna har dock ett liknande innehåll som är svårt att 
särskilja. Därför har författarna valt att inte redovisa underkategorierna i resultatet. Detta redogörs i 
bilaga 5.  
 
RESULTAT 
 
Attityders inverkan på bemötandet  
 
Den här kategorin beskriver de attityders inverkan på bemötandet och fördomar som finns hos 
hälso- och sjukvårdspersonalen gentemot de patienter som lider av övervikt och fetma. 
 
En studie undersökte vilka attityder och fördomar som fanns hos sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter och det framkom att majoriteten av deltagarna uppfattade att personer med 
fetma äter för mycket, var klumpiga, långsamma, lata och oattraktiva. En tiondel av deltagarna 
tyckte att vårda en vuxen patient med fetma var motbjudande. Endast en tredjedel höll inte med om 
att vårda en vuxen patient med fetma var motbjudande och mer än hälften valde en neutral ställning. 
En del av sjuksköterskorna ansåg att vårda patienter med fetma var fysiskt utmattande, obekvämt, 
stressigt och äckligt (Poon & Tarrant 2009). Sjuksköterskors attityder mot patienter med fetma var 
överlag negativa. De negativa attityder som framkom mest var mot patientens personlighet, livsstil 
och brist på självförtroende. Sjuksköterskorna tyckte att dessa patienter hade dålig mathållning och 
kunde förebygga fetma genom ändrade matvanor och bättre självbehärskning. Dock höll dessa 
sjuksköterskor inte med påståendet att vuxna med fetma var lata, påträngande och aggressiva 
(Culbertson & Smolens 1999).  Vidare så beskrev sjuksköterskorna sjukligt överviktiga patienter 
som mer beroende, krävande, mindre motiverade och hade mer orealistiska förväntningar på vården 
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än andra patienter (Drake, Dutton, Engelke, McAuliffe & Rose 2005). Sjuksköterskor hade en mer 
negativ inställning till patienter med övervikt och fetma än sjuksköterskestudenter (Poon & Tarrant 
2009).  
 
Sjuksköterskor med ett normalt BMI hade överlag mer negativa attityder mot patienter med 
övervikt och fetma än de med ett högt BMI. De upplevde patienter med fetma som tröga och att 
vårda dessa patienter var utmattande (Poon & Tarrant 2009). De sjuksköterskor med ett lågt BMI 
var dock mer försiktiga i uttalanden som kunde verka kritiska mot patienterna medan de med ett 
högt BMI var mer krisiska och dömande i sina uttalanden, men kände att de kunde empatisera 
starkare med patienter med övervikt och fetma. De sjuksköterskor med högt BMI var dock rädda att 
framstå som dåliga förebilder. (Brown & Thompson 2007). 
 

Sometimes I think maybe I´d be a better example, better role model if I was thinner. 
( Brown & Thompson 2007, s. 540). 

 
Manlig Hälso- och sjukvårdspersonal hade överlag mer negativa attityder emot patienter med fetma 
än kvinnor. Män kände sig mer obekväma i omvårdnaden av patienter med fetma, hade svårigheter 
att känna empati för dem och upplevde dessa patienter som mer krävande (Poon & Tarrant 2009).  
Det framkom även starka bevis på förekomst av diskriminering mot överviktiga kvinnliga patienter 
av manliga läkare (Wright 1998).  
 
Åldern hade en inverkan på fördomar och det framkom att ju äldre sjuksköterskorna var desto 
mindre fördomar hade de (Culbertson & Smolen 1999). Sjuksköterskorna framhöll även att 
patienter med fetma förtjänade lika behandling och de kände sympati för denna patientgrupp 
(Zuzelo & Seminaras 2006). 

 
”there are many things that this person will face because he/she is not like others and in many 

ways, it´s embarrassing” 
(Zuzelo & Seminara 2006, s.71) 

 
Majoriteten av sjuksköterskorna kände empati för patienter med fetma och uppfattade dem inte som 
mer krävande (Poon & Tarrants 2009). Fetma uppfattades som ett stigmatiserat tillstånd där 
samhället bedömer individen negativt. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns många bidragande 
faktorer till fetma som kultur, media, tillgänglighet av mat, social status och antal födda barn 
(Brown & Thompsons 2007). Hos hälso- och sjukvårdspersonalen uttrycktes inga tydliga attityder 
mot fetma men deltagarna var mycket medvetna om stereotyper och stigmatisering av fetma 
(Pedersen & Ketcham 2009). En del sjuksköterskor var förvånade över hur stora vissa patienter med 
fetma var (Zuzelo & Seminara 2006).  
 

”I think how did this person allow him/himself to get this heavy” 
(Zuzelo & Seminara 2006, s.70).  

 
Begränsningar i bemötandet 
 
Den här kategorin beskriver vílka begränsningar som framkommer i interaktionen mellan hälso- 
och sjukvårdspersonalen och patienten med övervikt och fetma. 
 
Begränsningar som framkom i mötet med denna patientgrupp var bland annat utmaningen att göra 
en fysisk bedömning (Pedersen & Ketcham 2009). 
 

” If the cuff doesn´t fit I explain why we need to go up a size, that they won´t get an accurate 
reading if the cuff doesn´t fit properly so they don´t feel badly about it” 
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(Pedersen & Ketcham 2009, s.467). 
 
Vården av patienter med fetma var frustrerande då den uppfattades som att vara ett känsligt område 
som kan vara en utmaning för att bibehålla en bra relation med patienten (Brown & Thompson 
2007). Många läkare tyckte att en bra patientrelation var grundläggande för deras roll som 
allmänläkare. Dock uttryckte många läkare att det var speciellt utmanande och svårt att bibehålla en 
bra relation till patienten med fetma (Epstein & Ogden 2005). 
 
Alla sjuksköterskor uttryckte att fetma var ett obehagligt, svårt, obekvämt och känsligt ämne att ta 
upp med patienter som var i behov av vård.  De sjuksköterskorna utan någon speciell förberedelse 
eller utan något protokoll att gå efter verkade känna sig mest obekväma att diskutera fetma. Det var 
mest obekvämt inledningsvis av relationen då man skulle ta upp ämnet. Den lättaste situationen var 
när patienten själv tog upp sin vikt som sitt huvudproblem (Brown & Thompson 2007 ). Hälso- och 
sjukvårdspersonalen upplevde att det kunde vara obekvämt att bestämma hur och när man ska ta 
upp diskussionen om vikt (Pedersen & Ketcham 2009 ) 

 
”There are lots of people who are uncomfortable with their body, it´s hard to bring it up... 

 ...phrasing to help and not hurt them” 
(Pedersen & Ketcham 2009, s.467). 

 
Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte olust att prata med patienter om deras vikt och skulle inte 
ta upp ämnet om inte patienten själv tog upp det först. Frågan var ett känsligt ämne både för 
sjuksköterskorna själv och för patienten (Whright 1998). Sjuksköterskorna kände att de var mer 
eller mindre medvetna om deras egen kroppsvikt i interaktionen där fetma var i fokus. 
Sjuksköterskor med ett lågt BMI ökade känsligheten kring fetma med oro att verka mindre 
empatiska och lida brist på egen erfarenhet. Detta ledde oftast till att sjuksköterskorna undvek att ta 
upp ämnet eller presenterade sig själv som svaga inom andra områden för att bygga upp en relation 
som kan ha påverkats av att de var smala (Brown & Thompson 2007). 

 
” If they don´t perceive you as ever having a problem with weight or what you eat, then they 

obviously think you can´t possibly understand” 
(Brown & Thompson 2007, s.539). 

 
Sjuksköterskorna ansträngde sig för att undvika ett sårande bemötande och var försiktiga i deras 
första möte med patienter med fetma genom att flitigt övervaka ansiktsuttryck och kroppsspråk för 
att undvika att förolämpa patienten. Sjuksköterskorna försökte att inte vara fördomsfulla eller 
okänsliga i sitt professionella uppförande och försökte behandla patienter med fetma respektfullt 
och hjärtligt (Zuzelo & Seminara 2006). Det var tydligt att sjuksköterskorna använde sig av flertalet 
olika taktiker för att hantera känsligheten kring fetma i mötet med patienten. Lösningen för nästan 
alla deltagare var använda förmildrandet av termer och generellt undvika termen fetma på grund av 
dess negativa betydelse. En taktik var att prata om problemet relaterat till livsstil och den generella 
hälsan istället för att prata direkt om vikt och fetma (Brown & Thompson 2007). 

 
” I actually put it in sideways and say, well! The computers saying that, in fact,  

you are overweight or obese” 
(Brown & Thompson 2007, s.538). 

 
Allmänläkare kände frustration med deras patienters oförmåga att förändra deras livsstil och 
beskrev hur förslag för beteendeförändringar ofta möttes med ursäkter, de beskrev även hur 
patienten inte förstod orsaken till problemet och att patienterna kan vara i ett förnekande. Endast en 
liten minoritet uttryckte en tro i att göra en skillnad till beteendeförändring (Epstein & Ogden 
2005). Sjuksköterskorna uttryckte att det var mycket svårt att motivera patienter att mobiliseras 
efter operation. Det tyckte att vissa patienter inte hade förståelse för hur tidig mobilisering 



 

 8 

reducerade risker för komplikationer och beskrev hur patienterna ibland försökte manipulera dem 
för att undgå mobilisering. Sjuksköterskorna ansåg att vissa familjemedlemmar inte stöttade 
patienten i mobiliseringen och istället gjorde allt åt patienten, vilket var frustrerande för 
sjuksköterskorna. Detta ledde till en maktkamp mellan sjuksköterskorna, patienterna och dess 
familjer angående mobilisering. Sjuksköterskorna kände att deras kunskaper blev ifrågasatt när 
patienter och anhöriga motsatte sig mobilisering eller insisterade på att prata med läkaren istället för 
att lita på sjuksköterskans kliniska bedömning (Whitfield & Grassleys 2008). 
 
Det finns många yttre faktorer som bidrar till fetma men det är patienten som har det slutgiltiga 
ansvaret (Poon & Tarrant 2009 ). Patienterna var inte villiga att erkänna sitt eget ansvar för deras 
problem, men allmänläkare tycker att fetma var ett problem som var orsakat av patienten och ska 
hanteras av patienten själv (Epstein & Ogden 2005 ).  
 
Patient och personalsäkerheten  
 
Denna kategori beskriver en oro för säkerheten och de begränsningar som uppkommer i bemötandet 
med patienter med övervikt och fetma i den dagliga vården 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde oro och obehag i vården av patienter med övervikt och 
fetma (Pedersen & Ketcham 2009). Sjuksköterskorna kände sig överväldigande av vårdbehovet 
som denna patientgrupp ofta krävde. De upplevde de unika vårdkraven som hårt ett fysiskt arbete 
som oftast var både emotionellt utmattande och tidskrävande (Zuzelo & Seminara 2006). 
Personalsäkerheten var ett återkommande problem.  Det fanns en ständig rädsla hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen att göra sig illa med rygg och knäskador i det dagliga vårdarbetet (Zuzelo & 
Seminara 2006). Sjuksköterskorna upplevde att personalstyrkan var otillräcklig i vården av 
patienter med fetma. Assistera denna patientgrupp krävde mer tid och arbete än att assistera andra 
och det framkom även bekymmer för bristande patientsäkerhet på grund av otillräcklig 
personalstyrka.  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienter med 
övervikt och fetma. Eftersom författarnas tidsram var begränsad till tio veckor, valdes en kvalitativ 
litteraturstudie då den metoden ger mer information på kortare tid.  Enligt Willman, Stoltz & 
Bahtsevani (2006) beskriver den kvalitativa litteraturstudien hur hälso- och sjukvårdspersonalen 
upplever, känner och uppfattar bemötandet . Dock finns en nackdel med kvalitativa studier. Antalet 
deltagare är ofta få vilket kan bidra till generalisering och otillräcklig tillförlitlighet (ibid). De 
kvantitativa studierna styrkte de kvalitativa studierna då antalet deltagare i dessa var betydligt fler. 
Information samlades ihop från redan förekommande publicerade vetenskapliga artiklar (Polit & 
Beck 2004). De kvantitativa artiklarna som valdes hade ett beskrivande resultat som tydligt gav svar 
på hälso- och sjukvårdspersonalens attityder till patienter med övervikt och fetma. 
 
Författarna började söka på artiklar som inte fick vara äldre än tio år, detta gav inte tillräckligt med 
material och därför utökades antal år till femton år. Vi anser inte att attityderna har förändrats 
nämnvärt på de utökade fem åren att det skulle påverka vårt resultat. Det gjordes inga 
begrännsningar geografiskt och alla artiklar utom en var gjord i England och USA vilket kan 
översättas till liknande svenska förhållanden. En artikel var dock gjord i Kina vilket kulturellt sätt 
skiljer sig från Sverige och kan därför ha en viss inverkan på resultatet. Författarna av artikel som 
utfördes i Kina påpekar att Kina överlag har mer fördomar till personer med övervikt och fetma än 
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andra delar av världen. 
 
För att öka trovärdigheten och säkerheten på det material som framkommit har artiklarna 
kvalitetsgranskadskas. Artiklarna granskades efter två olika mallar av Eiman och Carlsson (2003) 
som var utformade att kvalitetsbedöma kvalitativa respektive kvantitativa studier. Både grad 1 och 
grad 2 artiklar bedömdes att ha god vetenskaplig kvalité för att användas i studien. Noteras bör att 
ingen av författarna har kvalitetsgranskat artiklar förut och oavsett om mallarna följdes noggrant 
kan brist på erfarenhet påverka bedömningen av artiklarna. För att undvika detta i största möjliga 
mån så kvalitetsgranskades artiklarna av varje författare var för sig och resultatet jämfördes och 
sammanställdes för att öka säkerheten. 
 
Ingen av författarna har engelska som modersmål och därför föreligger en liten risk för felaktig 
översättning. För att undvika misstolkning i översättningen har författarna diskuterat 
översättningarna samt använt ett svensk- engelsk lexikon. Citat översattes inte. Författarna hade 
som mål att resultatet skulle bli så tydligt och trovärdigt som möjligt. Författarna är även medvetna 
om att innehållet i resultatets kategorier är svårt att särskilja då deras innehåll till viss del liknar 
varandra. 
 
En annan aspekt som bör uppmärksammas är en viss tveksamhet att resultatet i artiklarna som 
valdes ut till studien verkligen speglar de rätta tankar och funderingar som hälso- och 
sjukvårdspersonalen har i bemötandet av patienter med övervikt och fetma.  Risken för att det kan 
förekomma en så kallad ”Haloeffekt” då hälso- och sjukvårdspersonalen vill verka mindre 
fördomsfulla än vad de egentligen är och genom detta ge ett svar på intervjufrågor som förväntas av 
dem i deras yrkesroll, men som inte reflekterar deras verkliga attityder och kroppsspråk i 
bemötandet av denna patientgrupp. Författarna är medvetna om att en observerande studie kan 
komma att ge ett annat resultat, men detta kunde inte genomföras på grund av tidsbrist.  

 
Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att hälso- och sjukvårdspersonalen överlag har negativa attityder och 
fördomar mot patienter med övervikt och fetma. En stor del av hälso- och sjukvårdspersonalen 
uppfattar personer med övervikt och fetma som exempelvis lata, långsamma, har dålig mathållning 
och är mer beroende än andra patienter (Poon & Tarrant 2009; Culbertson & Smolen 1999). En 
liten del av deltagarna går så långt som att förklara patienter med fetma som motbjudande och 
äckliga och mer än hälften valde en neutral ställning på frågan ”om att vårda en vuxen patient var 
motbjudande” (Poon & Tarrant 2009). Frågan är om den ”neutrala ställningen” beror på en 
haloeffekt det vill säga viljan att verka mindre fördomsfull än i verkligheten? Detta kan jämföras 
med Puhl & Brownells (2001) litteraturstudie där en stor del av läkarna uppfattar patienter med 
fetma negativt och rankar denna patientgrupp på fjärde plats efter drogberoende, alkoholberoende 
och mentalsjukdommar. Överlag så uppfattar hälso- och sjukvårdspersonalen patienter med fetma 
som viljesvaga, ointelligenta, misslyckade och inaktiva.   

 

I resultatet framgår det även att sjukvårdspersonalens egen kroppsstorlek, ålder och kön har 
inverkan på hur mycket attityder och fördomar personalen har.  Personal med lågt BMI har mer 
fördomar än de med högt BMI och män har även mer fördomar än kvinnor. (Poon & Tarrant 2009; 
Brown & Thompson 2007).  Browns (2006) litteraturstudie styrker resultatet.  Patienter med fetma 
döms hårdare på grund av deras vikt och att dessa fördomar är relaterade till hälso- och 
sjukvårdspersonalens eget kön, ålder och kroppsvikt.   
 
Samtidigt som resultatet indikerar mycket negativa attityder om denna patientgrupp så påvisas det i 
de flesta artiklar att hälso- och sjukvårdspersonalen känner sympati och tycker att patienterna 
förtjänar god vård på lika villkor (Zuzelo & Seminara 2006). I Browns (2006) litteraturstudie finner 
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man blandade och tveksamma attityder till patienter med fetma där sjuksköterskorna även känner 
empati för denna patientgrupp (ibid). 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är medveten om att övervikt och fetma är ett stigmatiserat tillstånd 
som grundar sig i samhällets värderingar (Brown & Thompsons 2007). Detta kan återkopplas till 
Andersen et.al. (1998) som förklarar att de negativa attityderna och fördomarna mot övervikt och 
fetma grundar sig långt tillbaka i tiden då fetma blev kopplat till ett synligt bevis på frosseri 
hälsoproblem, moraliskt misslyckande och bedömdes oattraktivt. Dessa attityder hänger tydligt kvar 
än i dag (ibid.). Trots detta visar resultatet på att hälso- och sjukvårdspersonalen anstränger sig för 
att inte vara fördomsfulla eller okänsliga i bemötandet och behandla patienterna med respekt 
(Zuzelo & Seminara 2006). Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet.  Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och 
värna för en miljö där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras (International Council of 
Nurses [ICN] 2008). Vilket hälso- och sjukvårdspersonalerna är medveten om och uppenbart 
anstränger sig för att eftersträva.  Även hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) ställer krav på hälso- 
och sjukvårdspersonalen att ge god vård på lika villkor för alla. 

Fossum (2007) skriver hur bemötandet påverkar kvalitén på vården indirekt. Bemötandet handlar 
om att bli bemött på ett värdigt och respektfullt sätt och detta lägger ofta grunden för det fortsatta 
förhållandet mellan hälso- och sjukvårdpersonal och patient (bid). Detta kan liknas med resultat där 
det framhålls att en bra patientrelation är grundläggande för en god vård, men de flesta av hälso- 
och sjukvårdspersonalen upplever det svårt att bibehålla en bra relation till patienter med fetma, då 
fetma uppfattas som ett mycket känsligt område (Brown & Thompson 2007; Epstein & Ogden 
2005).  
 
I resultatet (Brown & Thompson 2007; Pedersen & Ketcham 2009; Whright 1998; Zuzelo och 
Seminara 2006) framkommer det att fetma är ett mycket känsligt ämne för hälso- och 
sjukvårdpersonalen att ta upp med patienten. Ämnet upplevs som svårt, obehagligt och obekvämt 
att ta upp och rädsla att förolämpa patienten är ett framträdande problem. Detta leder till att hälso- 
och sjukvårdspersonalen använder sig utav olika taktiker för att undvika ordet fetma och de pratar 
hellre runt om kring viktproblemet istället för direkt om det. Vissa kan gå så långt som att hänvisa 
till att det är datorn som säger att patienten har ett viktproblem (Ibid).  Detta kan styrkas av Browns 
(2006) litteraturstudie där det påvisas att både läkare och sjuksköterskor är osäkra och tycker det är 
besvärligt att ta upp och diskutera ämnet vikt och knappt en fjärdedel skulle ta upp diskussionen om 
viktproblemet fastän det uppenbart behövs. 
 
Fossum (2007) beskriver att kroppsspråket har en betydande roll i bemötandet av patienten. 
Kroppspråket visar ofta vilka attityder sjukvårdspersonalen har genom hur de förhåller sig till 
patienten . Dessa attityder framträder genom hur de hälsar, tonfall, ögonkontakt och hur de sitter 
eller står i förhållande till patienten (ibid.). Resultat visade att sjuksköterskorna därför är mycket 
försiktiga med vad de förmedlar genom sitt kroppsspråk för att undvika att såra patienter med fetma 
(Zuzelo & Seminaras 2006).  
 
Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans förmåga att se den sjuka patienten, beror på hennes 
förmåga att inte utgå från sig själv. Sjuksköterskan måste även undvika att tolka patienten utifrån 
hennes tidigare uppfattningar och erfarenheter (ibid). Detta motsägs i resultatet där 
sjuksköterskorna är medveta om deras egen vikt i interaktionen där fetma är i fokus. Normalviktiga 
deltagare uttrycker en oro att verka mindre empatiska och lida brist på erfarenhet. Detta leder till att 
sjuksköterskorna undviker att ta upp ämnet eller pressenterar sig själv som svaga inom andra 
områden för att bygga upp en relation som kan ha påverkats av att de var smalare än patienten. De 
sjuksköterskor som är överviktiga känner att de kan empatisera starkare med patienter med övervikt 
och fetma, men är rädda att framstå som mindre bra förebilder (Brown & Thompsons 2007).  
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Vidare i resultatet så uttrycker hälso- och sjukvårdspersonalen att det finns en oförståelse hos 
patienten som leder till flertalet problem i bemötandet. Problem som uppkommer är exempelvis hur 
förslag till beteendeförändringar ofta möts med ursäkter, de tycker även att patienterna inte förstår 
hur tidig mobilisering reducerar risker för komplikationer. Vissa sjuksköterskor upplever till och 
med att patienterna kan försöka manipulera dem för att undgå mobilisering och upplever att 
patienterna kan vara i ett förnekande och inte förstår orsaken till deras viktproblem (Epstein & 
Ogden 2005; Wihtfield & Grassleys 2008). Detta kan styrkas av både Puhl & Brownell (2001) och 
Browns (2006) litteraturstudier där hälso- och sjukvårdspersonalen upplever att patienterna saknar 
motivation till förändring och har svårt att samarbeta och det är en återkommande orsak till varför 
hälso- och sjukvårdspersonalen är tveksamma och osäkra i arbetet med denna patientgrupp.  
 
I resultatet framkommer det att personalen uttrycker svårigheter att göra fysiska bedömningar och 
att de känner sig obekväma i situationen när de inte kan hitta passande utrustning (Pedersen & 
Ketcham 2009). Merrill & Grassleys (2008) beskriver liknande begränsningar då patienter med 
övervikt och fetma känner att de inte passar in i sjukhusmiljön. Dessa patienter känner en fruktan 
och sårbarhet inför sjukvårdsbesöket, att de inte hitta en stol som passar eller att personalen inte 
hittar en passande blodtrycksmanschett etc. 
 
 I bakgrunden tar Kovero (1999) upp hur en god vårdrelation förutsätter både tid och ömsesidig 
förståelse och viljan att ta sig an patientens problem men med betoning på att individen även har ett 
eget ansvar för sin hälsa. Resultat visar att det finns oklarheter om vem som har det slutliga ansvaret 
för behandlingen av övervikt och fetma. Hälso- och sjukvårdspersonalen anser att problemet kan 
hanteras av patienten själv men upplever att patienten inte vill ta ansvar för sitt eget problem och 
lämnar gärna över ansvaret till sjukvården (Poon & Tarrant 2009; Epstein & Ogden 2005). Läkare 
föredrar att inte behandla överviktiga patienter, de förväntar sig inte något bra resultat när de är 
ansvariga för patienternas viktproblem (Phul och Brownell 2001). Pedersen & Ketcham 2009; 
Zuzelo & Seminara 2006; Drake et.al. 2005 kommer fram till liknade resultat i sina studier 
angående dilemman i bemötandet. Begränsningarna kan röra sig om känslor som obehag och oro i 
vården, känna sig överväldigade av vårdbehovet samt bristande patientsäkerhet och otillräcklig 
personalstyrka som leder till oro för personalsäkerheten (ibid.). Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll 
reflektera över och medverka till en god vårdmiljö. Uppmärksamma arbetsrelaterade risker och 
aktivt förebygga dessa (Socialstyrelsen 2005). Enligt ICN (2008) ska sjuksköterskan agera på ett 
lämpligt sätt för att skydda enskilda individer när deras hälsa hotas av medarbetare eller andra 
personers handlande. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden: 
Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  
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SLUTSATS 
 
Vår studie visar på flera viktiga aspekter. Majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen har 
fördomar och negativa attityder emot den aktuella patientgruppen. Trots detta anser hälso- och 
sjukvårdspersonalen att patienter med övervikt och fetma förtjänar god vård på lika villkor och 
känner empati och sympati för patienter med övervikt och fetma. Fördomarna visade sig skilja sig 
en den del beroende på hälso- och sjukvårdspersonalens egen ålder, kön och kroppsstorlek.  
Återkommande hos hälso- och sjukvårdspersonalen var viljan att bibehålla en bra patientrelation för 
att kvalitén på vården skulle bli så bra som möjligt. Men samtidigt ansågs det att övervikt och fetma 
var ett mycket känsligt och stigmatiserat ämne i bemötandet och det fanns en rädsla av att såra eller 
kränka patienten. Andra saker som framkom i bemötandet var svårigheter att motivera patienterna 
till en livsstilsförändring och det fanns även en oförståelse om vem som hade det slutliga ansvaret 
för viktproblemet. 
Trots det övervägande negativa resultat som framkom i vår studie så finns en medvetenhet att viljan 
hos hälso- och sjukvårdspersonalen att verka mindre fördomsfulla, kan påverka resultatet.  Därför 
skulle det vara intressant att ta del av fortsatt forskning hur den förväntade yrkesrollen påverkar 
deltagarnas svar genom en observationsstudie då reslultatet kan bli annorlunda. Även studier om 
hur patienter med övervikt och fetma upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande skulle 
vara intressant att ta del av.     
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Bilaga 4 Carlsson och Eiman (2003) kvalitetsbedömningsmall 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

 
Bilaga 5 Exempel innehållsanalys 
 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
The majority of 
participants 
perceived that 
obese people liked 
food, were more 
likely to overeat 
and were 
shapeless, slow and 
unattractive. (Poon 
& Tarrant 2009) 

Majoriteten av 
deltagarna uppfattade 
att personer med 
fetma tycker om mat, 
äter för mycket, var 
klumpiga, 
långsamma och 
oattraktiva. 

Förutfattad 
mening 

Fördomar i 
allmänhet 

Attitders inverkan 
på bemötandet 

Nurses found 
morbidly obese 
patients to be 
relatively more 
dependent and 
simultaneously 
more demanding 
than other patients 
with frequently 
unrealistic 
expectations. 
(Epstein & Ogden 
2005) 

Sjuksköterskorna 
förklarade sjukligt 
överviktiga patienter 
som relativt mer 
beroende och 
krävande och hade 
mer orealistiska 
förväntningar än 
andra patienter. 

Krävande och 
orealistiska 
förväntningar 

Fördomar i 
allmänhet 

Attityders inverkan 
på bemötandet  

Nurses’ obvious 
discomfort in 
relation to advising 
patients who are 
overweight –the 
matter is a 
sensitive topic both 
to themselves and 
to the patients.  
(Wright 1998) 

Sjuksköterskor var 
uppenbart obekväma 
i att ge råd till 
patienter med 
övervik. Området är 
ett känsligt ämne 
både för dem själva 
och för patienten. 

Känsligt ämne 
i interaktionen 

Svårigheter att 
ta upp ämnet 

Begränsningar i 
bemötandet 

They also 
described how 
patient can be in 
denial. (Epstein & 
Ogden 2005) 

 

De beskrev även hur 
patienter kunde vara 
I ett förnekande. 

Patientens 
oförståelse till 
problemet och 
ansvaret 

Patientens 
oförståelse 

Begränsningar i 
bemötandet 

Assisting bariatric 
patients is more 
labor and time 
intensive than 
assisting other 
patients ( Drake 
et.al. 2005) 
 

Assistera 
överviktspatienter 
kräver mer tid och 
arbete än att assistera 
andra patienter. 

Frustration 
inför 
vårdkraven 

 Patient och 
personalsäkerheten 
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