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Sammanfattning   

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en sårbar grupp i samhället med mer 

övervikt och psykisk ohälsa. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en 

ökad risk för en rad sjukdomar och den självupplevda hälsan är 10 gånger sämre än 

bland normalbefolkningen. En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att främja hälsa 

och förebygga sjukdom samt att arbeta med promotion och prevention ur ett 

personcentrerat synsätt. Därmed utgör arbetet med att förebygga övervikt och stärka 

patientens egna resurser en viktig del i sjuksköterskans ansvarsområde.  

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med personer 

med övervikt inom LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att 

svara på studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Elva intervjuer 

genomfördes och analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom att övervikt 

var ett vanligt förekommande fenomen hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som sjuksköterskor blev utmanade att hantera. Fyra övergripande 

kategorier med underkategorier växte fram i analysen: Hälsofrämjande arbete, 

Organisatoriska förutsättningar och hinder, Attityd och inställning och Särskilda 

utmaningar. Vidare framkom att sjuksköterskans roll inom LSS var mångfacetterad och 

svår att avgränsa gentemot andras yrkesgruppers ansvar. En avsaknad av riktlinjer för 

hur sjuksköterskan skulle arbeta med och mot övervikt påvisades, men det fanns även 

upplevelser av att personer inom LSS var en bortglömd och åsidosatt i kommunens 

hemsjukvård. Enligt de grundläggande lagarna ska vården vara jämlik och god. Om 

jämlik vård ur folkhälsoperspektiv kunde erbjudas var tveksamt då intervjupersonerna 

inte fick möjlighet att arbeta med övervikt i rätt bemärkelse. Slutsatser som drogs var att 

det idag inte finns något fastställt sätt att arbeta med övervikt hos personer inom 

kommunal LSS-verksamhet. Kommunal hälso- och sjukvård och kommunal 



 

funktionshinderverksamhet regleras av olika lagar. Idag står dessa kommunala 

verksamheter långt ifrån varandra, vilket innebär att lagarna krockar istället för att broar 

byggs mellan dem. En utveckling av samarbete är nödvändig för att arbetet med 

övervikt inom patientgruppen ska fungera. 

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Intellektuell funktionsnedsättning, Övervikt, Hälsa, 

Intervjuer, Kommun, Hållbarhet  
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INLEDNING 

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som i många är beroende 

av stöd och insatser för att hantera det dagliga livet. De har enligt LSS-lagen dessutom 

rätt till ett liv som är så likt andras som möjligt. Som vuxna flyttar många personer in på 

kommunala gruppbostäder, där de förväntas bo i många år och där de ska få hjälp med 

att skapa ett gott liv. 

 

Författarna till denna studie arbetar med personer inom LSS sedan ett antal år tillbaka 

och har observerat att problem med övervikt är vanligt förekommande inom 

patientgruppen. En upplevelse finns att det är svårt att skapa motivation som är 

beständig, vilket gör en livsstilsförändring genom exempelvis fysisk aktivitet svår att 

lyckas med. Genom yrkeslivet har författarna utvecklat ett genuint intresse för att kunna 

hjälpa denna patientgrupp till bättre levnadsvillkor utvecklats. Med denna uppsats vill 

författarna undersöka om liknande upplevelser finns hos andra sjuksköterskor som 

arbetar inom samma patientgrupp, och därmed väcka intresse för frågan i samhället.  

 

 

 

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet 

Från Statens Folkhälsoinstitut (2010b, s. 12) kan man läsa om folkhälsans 11 

målområden. Fysisk aktivitet står som ett av dessa målområden. “Det övergripande 

nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen” (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b, s.12).  

Olika bestämningsfaktorer påverkar individers hälsa. Dessa är bland annat 

levnadsvanor, relationer, biologiska faktorer och samhällsfaktorer. Dessa 

faktorer påverkar de varandra och därför bör förebyggande insatser sättas in så tidigt i 

orsakskedjan som möjligt. Bestämningsfaktorn fysisk aktivitet kan mätas på olika sätt, 

exempel på detta är stillasittande fritid och fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Statens Folkhälsoinstitut (2010b, ss. 6-7, 12-14) 

skriver att det finns ett samband mellan hälsa och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 

används därför både i sjukdomsbehandlande och hälsofrämjande syfte. En positiv effekt 

kan ses vid en rad sjukdomar av fysisk aktivitet som exempelvis vid; benskörhet, 

parkinsons sjukdom, diabetes, KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, depression och 

vid demens.  

Olika påverkansfaktorer bidrar till att öka fysisk aktivitet i befolkningen som 

exempelvis närhet till idrottsanläggningar, kostnad för aktiviteter, attityder och 

beteenden. Drivkrafter för att åstadkomma fysisk aktivitet beskrivs som levnadsvillkor 

och ekonomiska villkor vilka har ett tydligt samband med fysisk aktivitet. Hög 

utbildning och goda levnadsvillkor ökar sannolikheten för att individen är fysiskt aktiv. 

Från Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (2011) kan det 

läsas om allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna som även är antagna 

av Svenska Läkaresällskapet. Med fysisk aktivitet menas exempelvis promenad, 

cykling, friluftsliv, fysisk träning eller trädgårdsarbete. Vuxna från 18 års ålder 



 

2 

rekommenderas minst fysisk aktivitet i 150 minuter per vecka och ansträngningen bör 

minst vara måttlig som ökar individens puls. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås vid 

ökad mängd fysisk aktivitet. Långvarigt stillasittande avråds och kan vid kontorsarbete 

brytas genom regelbundna bensträckare. Legitimerad vårdpersonal kan skriva ut fysisk 

aktivitet på recept, FaR®, som är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet på 

recept. Det är individuellt anpassade råd om både aktivitet, dosering och formas även 

efter patientens intressen. FaR® bygger på ett patientcentrerat synsätt där 

samtalsmetodik och förståelse för vikten av beteendeförändring och motivation är 

centrala. Metoden används både för att förebygga och behandla sjukdomar. 

 

Hälsa 

Folkhälsomyndigheten skriver om att Världshälsoorganisationens definition av hälsa. 

“Det övergripande målet för WHO är att bidra till att alla människor ska uppnå en så 

god hälsa som möjligt. Hälsa definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

och inte enbart frånvaro av sjukdom” (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Hälsa år 2020 är 

en överenskommelse mellan 53 medlemsstater i den Europeiska regionen för att 

förbättra individers välbefinnande och signifikant förbättra hälsan, stärka folkhälsan, 

minska ojämlikheter och att hälso- och sjukvård erbjuds med god kvalitet. En 

samhällspolitik som arbetar utifrån att det finns ett samband mellan ett blomstrande och 

frodande samhälle och en god hälsa hos befolkningen har bättre chanser att nå 

framgång. Även allmän rätt till bostad, utbildning, anständiga arbeten och inkomst har 

positiv inverkan på hälsan. En god hälsa kan i sin tur öka produktiviteten, ge mer 

effektiv arbetskraft, och ett friskare åldrande vilket kan minska samhällskostnader för 

bland annat sjukvård. Hälsa är en värdefull resurs för social och ekonomisk utveckling 

och är av stor betydelse för den enskilde, dess familj men även för samhället. Hälsa och 

välbefinnande hos ett lands befolkning uppnås bäst om regeringen samarbetar för att 

hitta de sociala och individuella bestämningsfaktorerna för hälsa. Hälsa 2020 skriver 

också att stater kan förbättra sina medborgares hälsa genom att minska ojämlikheter i 

vård och genom en god förvaltning och ett gott ledarskap (Folkhälsomyndigheten, 2013, 

ss. 1-12).  

 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv framhåller Eriksson (1997, ss. 10, 20-22) hälsan 

som att vara hel eller integrerad i ett sammanhang tillsammans med sina närstående och 

idka naturlig vård, i en rörelse mot en högre integrationsnivå. Människan är en helhet av 

kropp, själ och ande. Hos människan pågår ständigt olika hälsoprocesser som friskhets-, 

sundhets- och välbefinnandeprocesser. Människan idkar naturlig vård, ansar, leker och 

lär tillsammans med sin familj för att vara hälsa. Naturlig vård innebär att individen i 

samspel med sin familj genom handlingar skapar tillfredsställelse, tillit och välbehag. 

Ansningen ger renlighet och kroppsligt välbehag. Lekandet ger tillfredsställelse och 

tillit och lärandet leder till utveckling. Alla människor är i grunden naturliga vårdare 

men i dagens moderna samhälle med olika förändringsprocesser har den naturliga 

vården ersatts av den professionella. En mellanform av naturlig vård och den 

professionella vården är självvården där individen på något sätt får ett stöd i den 

naturliga vården av den professionella vården. Eriksson (2004, ss. 28, 78-84) beskriver 

människan som unik med egna karakteristiska särdrag som det ska tas hänsyn till i 

vårdprocessen kring den enskilda patienten för att skapa individuell vård. Individuell 



 

3 

vård bygger på en helhetssyn på människan med alla delar som hopp, biologi, 

önskningar, tankar, fantasi, drömmar och tro. 

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete  

Distriktssköterskan ska i sitt arbete med patienter och närstående integrera relevanta 

hälsofrämjande och förebyggande aspekter (Riksföreningen för Distriktssköterskor, uå). 

Distriktssköterskans områdesansvar i folkhälsoarbetet bygger på en helhetssyn på 

människan för att stödja den enskilda individens egna möjligheter och resurser. Detta 

arbete är också hälsoförebyggande och hälsofrämjande och riktat till individer i alla 

åldrar såväl enskilt som till grupper. Råd och information från distriktssköterskans kan 

gälla exempelvis motion, stress, alkohol eller kost. Enligt Statens Folkhälsoinstitut 

(2010a, ss. 6-12) är hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett eget målområde. Rapporten 

framhåller att folkhälsan förbättras genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser, vilket det idag finns starka vetenskapliga belägg för. Den hälsofrämjande-och 

sjukdomsförebyggande delen av hälso- och sjukvård ökar dessutom stadigt. Det 

hälsofrämjande arbetet har sin utgångspunkt i ett patientfokuserat förhållningssätt för att 

stärka och tillvarata den enskilde individens resurser och egen hälsa. Målsättningen är 

att patienten ska vara medproducent i sin egen hälsoutveckling, det vill säga ha 

inflytande över sin egen situation. Den sjukdomsförebyggande delen kan vara primär, 

förhindra sjukdomsutveckling eller sekundär som innebär tidig diagnos eller 

behandling. Tertiärt sjukdomsförebyggande ska förhindra återfall i sjukdom eller 

begränsa ett handikapp. Sjukdomsförebyggande insatser kan vara exempelvis att 

läkemedels behandla höga blodfetter, högt blodtryck och vaccinationer. Dessa insatser 

utförs på många olika mottagningar som mödra- och barnhälsovård (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010a, ss. 6-12). “Målområde 6, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 

lyfter fram hälsodimensionen i hälso- och sjukvårdsinsatserna och knyter därmed an till 

Hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål om att hela befolkningen ska ha en god 

hälsa på lika villkor”(Statens Folkhälsoinstitut, 2010a, ss. 12). 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är lindra lidande, återställa hälsa, 

främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan har också fyra etiska koder med 

riktlinjer för vägledning i etiskt handlande. Dessa etiska riktlinjer ska vara levande i 

sjuksköterskans dagliga arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Den första koden 

handlar om sjuksköterskan och allmänheten. Den innebär att sjuksköterskan ska främja 

en miljö som respekterar olika sedvänjor och religiösa uttryck och att patienten ska få 

tillräcklig information som är anpassad för att patienten ska kunna fatta beslut. Den 

andra koden är sjuksköterskan och yrkesutövningen som innebär att sjuksköterskan har 

ett ansvar för att genom eget lärande upprätthålla sin kompetens. Sjuksköterskan ska 

även medverka till att det finns en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt. Den 

tredje etiska koden är sjuksköterskan och professionen som bland annat innebär att 

sjuksköterskan har huvudansvaret för att tillämpa godtagbara riktlinjer inom utbildning, 

forskning, omvårdnad och ledning. Den fjärde etiska koden är sjuksköterskan och 

medarbetare som bland annat innebär att respektera kollegor och medarbetare och verka 

för gott samarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Patientcentrerat 

förhållningssätt i vården beskrivs av Arborelius (2008, s. 135) som att sjuksköterskan 

utgår från patientens situation och diskuterar fram vad som passar just den enskilda 

individen. Hänsyn tas även till patientens värderingar och uppfattningar för att få fram 
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synpunkter kring levnadsvanor och hälsa. Ett personcentrerat förhållningssätt har även 

fokus på patientens subjektiva upplevelser av ett beteende, både för- och nackdelar. 

 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Svensk Neuropediatrisk Förening (2015, ss. 3-4) har gett ut riktlinjer för hur en 

medicinsk utredning av utvecklingsstörning, även kallad intellektuell 

funktionsnedsättning, i Sverige ska gå till. Enligt riktlinjerna används i Sverige av två 

olika system för klassificering av diagnoser: International Classification of Diseases 10- 

revision (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 

Enligt ICD-10 används termen Psykisk utvecklingsstörning, medan DSM-5 beskriver 

diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige användes fram tills nu främst 

benämningen psykisk utvecklingsstörning för att beskriva diagnosen, men inom en snar 

framtid ändras termen till intellektuell funktionsnedsättning. För att diagnosen 

utvecklingsstörning ska kunna ställas krävs att tester visar IQ <70 +-5 samt att det finns 

svårigheter med att hantera situationer i vardagen, det vill säga att den adaptiva 

förmågan är nedsatt. Svårigheterna ska ha funnits redan innan 18-års ålder. I riktlinjerna 

beskrivs även fyra olika grader av utvecklingsstörning: Grav utvecklingsstörning där IQ 

är lägre än 20, Svår vid IQ 21-35, måttlig vid IQ 36-50 samt lindrig utvecklingsstörning 

vid IQ 51-70 (Svensk Neuropediatrisk Förening, 2015 ss. 3-4) 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller 

bestämmelser om insatser för personer med en utvecklingsstörning, autism, bestående 

hjärnskada i vuxen ålder eller annat fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte 

kännetecknas av normalt åldrande. Lagen ska främja likhet i levnadsvillkor för nämnda 

grupper ovan och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska bedrivas av god 

kvalitet och bygga på den enskildes integritet och självbestämmande. Insatser som 

beviljas är individuella och ska främja goda levnadsvillkor och möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Aktuella insatser som kan sökas är 1: rådgivning och personligt stöd 2: 

Personlig assistans 3: Ledsagarservice 4: Kontaktperson 5: Avlösarservice i hemmet 6: 

Korttidsvistelse 7: Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 8: Boende i familjehem 

9: Boende med särskild service för vuxna 10: Daglig verksamhet. 

 

Boende med särskild service 

Det finns tre typer av boenden: gruppbostäder, servicebostäder och annan särskild 

anpassad bostad för funktionshindrade vuxna individer. Gruppbostäder innebär små 

enheter där ett mindre antal personer med stora tillsyns- och omvårdnadsbehov kan bo i 

lägenheter som är samlokaliserade med gemensamma ytor och där tillgång till personal 

finns hela dygnet. Servicebostäder är ett mellanting mellan gruppbostad och egen 

bostad och innebär lägenheter placerade i närhet till varandra. De kan ligga i samma 

eller närliggande hus och har tillgång till gemensam service och fast personal samt 

gemensamma ytor. Insatserna ska i varje fall anpassas efter den enskildes behov och 

önskemål. Annan särskild anpassad bostad innebär en grundutrustad bostad där insatser 

kan ges enligt LSS-lagen i form av till exempel assistans eller hemtjänst. I denna 

bostadsform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella 
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aktiviteter. Gemensamt för boendena är dock att de ska vara fullvärdiga permanenta 

boenden utan institutionell prägel och ska helst ligga i vanliga bostadsområden och inte 

tillsammans med andra boenden av samma typ. Den som bor på ett boende med särskild 

service har rätt till goda levnadsvillkor och boende som håller hög kvalitet. De särskilda 

insatser som patienterna har rätt till ska förebygga, minska följderna av och kompensera 

för funktionshinder och ska grundas på den enskildes behov och önskemål. Med boende 

med särskild service menas ett boende för vuxna där det även ingår god omvårdnad och 

rätt till fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter. Personalen ska ha erfarenhet och 

kompetens för de uppgifter de utför (Socialstyrelsen, 2007, ss. 21- 22, 32-36, 41).  

 

Den värdegrund som all verksamhet ska grundas på är respekt för varje persons 

integritet och självbestämmande. Integriteten ska respekteras i alla situationer och är 

helt fristående från förmåga och hjälpbehov. Omvårdnaden ska i varje läge anpassas 

efter den enskildes behov. Den enskilde, och i vissa fall dess företrädare, ska också ha 

ett direkt inflytande i planering och genomförande av omvårdnaden (Socialstyrelsen, 

2007, ss. 21- 22, 32-36, 41). 

 

Ohälsa vid funktionsnedsättning 

Statens Folkhälsoinstitut (2008a, s. 7) beskriver det övergripande folkhälsomålet “att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. I Folkhälsoinstitutets enkät om uppskattad hälsa utläses att folkhälsan 

behöver förbättras speciellt hos grupper som är utsatta mest för ohälsa såsom 

funktionshindrade. Enligt deras rapport lider 20% av Sveriges befolkning, ca 1,5 

miljoner människor i åldern 16-84 år av någon nedsatt funktion. Resultatet varierar i 

olika undersökningar beroende av hur frågan ställs. Ohälsan är störst hos 

rörelsehindrade. Den självupplevda hälsan är också 10 gånger sämre hos 

funktionsnedsatta än hos normalbefolkningen. Både psykisk ohälsa och dålig tandhälsa 

är dubbelt så vanligt i denna grupp. Funktionshindrade har även en sämre ekonomi och 

kortare utbildning. Det finns fortfarande en social klyfta mellan normalbefolkningen 

och gruppen funktionshindrade som inte verkar krympa. Psykisk ohälsa såsom ångest, 

oro eller ängslan är betydligt vanligare hos funktionshindrade än i normalbefolkningen 

och de flesta av dem med psykisk ohälsa saknar kontantmarginal. Även kraftig övervikt 

är betydligt vanligare hos funktionsnedsatta, speciellt hos rörelsehindrade kvinnor. 

Funktionsnedsatta män och kvinnor utan kontantmarginal är mer kraftigt överviktiga än 

dem med kontantmarginal. Funktionsnedsatta har även en mer stillasittande fritid, 

mindre fysisk aktivitet och äter mindre frukt och grönsaker jämfört med 

normalbefolkningen.  

 

I en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (2008b, ss. 6-13) framkommer att personer 

med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad sårbarhet för såväl sjukdomar som 

psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Exempel på detta är allergier, diabetes, 

hjärtbesvär, inkontinens, depression, beteendestörningar och autism. De flesta försörjer 

sig via socialförsäkringssystemet och har litet inflytande över sin ekonomi. Mångas 

sociala liv är begränsat till familj och personal och få har vänner som de själva valt. 

Medellivslängden har ökat för yngre personer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning som idag förväntas ha lika lång livslängd som personer utan 

intellektuell funktionsnedsättning. Individer med en mer svår intellektuell 
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funktionsnedsättning har en kortare medellivslängd. Bland personer med Downs 

syndrom är idag medellivslängden 55 år. Det är vanligt att intellektuellt 

funktionsnedsatta utöver sin intellektuella funktionsnedsättning har någon ytterligare 

funktionsnedsättning som psykiska problem, nedsatt syn eller hörsel eller epilepsi. 

Downs syndrom är den vanligaste orsaken till intellektuell funktionsnedsättning och 

idag föds ca 100-150 barn med Downs syndrom, merparten pojkar. Medianåldern för 

demensutveckling hos individer med Downs syndrom är 51 år. Psykiska problem är 

underdiagnostiserade hos intellektuellt funktionsnedsatta på grund av att diagnostiska 

instrument inte är anpassade till att användas till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Rapporten framhåller även att internationell forskning indikerar 

att såväl fysisk som psykisk ohälsa hos intellektuellt funktionsnedsatta riskerar att inte 

identifieras och behandlas korrekt.  

 

Robertson, Emerson, Gregory, Hatton, Turner, Kessissoglou och Hallam (2000, ss. 469-

483) beskriver riskfaktorer för dålig hälsa i en kvantitativ tvärsnittsstudie från 

Storbritannien med 500 deltagare med intellektuell funktionsnedsättning i olika 

boendeformer. Studien indikerar att övervikt, näringsfattig kost och rökning är vanligare 

hos individer med lindrig utvecklingsstörning och självständiga boendeformer. 

Författarna hävdar att en kraftigt ökad mängd fysisk aktivitet är den enskilt bästa 

åtgärden för en förbättrad hälsa hos intellektuellt funktionsnedsatta personer. 

 

I en svensk kvalitativ studie med 130 lindrigt till måttligt funktionsnedsatta deltagare 

togs fram tre komponenter i ett hälsofrämjande program. Hälsoombud utsågs i 

personalgruppen, och studiecirkel för personal och boende ordnades. Vid studiens start 

fanns en alarmerande förekomst av bukfetma, övervikt och fetma. Resultatet visade att 

deltagarna i interventionsgruppen ökade sin mängd fysisk aktivitet med ungefär 1600 

steg om dagen. Vid uppföljning 2 år efter studiens start bibehölls personalens 

förbättrade rutiner men inte deltagarnas ökade mängd fysisk aktivitet. Men en 

signifikant interventionseffekt fanns på både fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbete 

(Bergström, Gråhed, Sundblom, Hagströmer, & Schäfer Elinder, 2013, ss. 8-41). 

 

Tidigare forskning 

I en longitudinell tvärsnittsstudie från USA jämfördes en grupp i normalbefolkningen 

med en grupp personer med intellektuellt funktionshinder, vilka rekryterades genom 

olika organisationer. Resultatet visar att i gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning har kvinnor en signifikant ökad risk för fetma. Individer med 

Downs syndrom har störst risk för fetma inom gruppen intellektuellt funktionsnedsatta. 

Intellektuell funktionsnedsatta som bor i eget boende har större risk för fetma och även 

dödlig fetma än de som bor i gruppboenden eller hos familj. I jämförelse med 

normalbefolkningen så är gruppen intellektuellt funktionsnedsatta överrepresenterade 

gällande fetma i ålderskategorin år 18-39 och underrepresenterade i åldern från 60-. 

Hälsofrämjande insatser bör riktas till dessa individer med personcentrerat 

tillvägagångssätt för att individerna ska förstå och klara goda livsstilsval (Hseih, 

Rimmer & Heller. 2014, ss. 851-863). 

 

Även Gazizova, Puri, Singh och DhaliWal (2012, ss. 895-901) i en kvantitativ studie 

från England med 100 intellektuellt funktionshindrade med psykisk ohälsa presenterar 
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liknande resultat, det vill säga intellektuellt funktionsnedsatta har ökad risk för övervikt. 

Individer med högre BMI tenderar även att ha en mindre intellektuell 

funktionsnedsättning. I en amerikansk kvantitativ studie framhåller Phillips, Schieve, 

Visser, Boulet, Sharma, Kogan, Boyle och Yeargin Allsopp (2014, ss. 1964-1975) att 

ungdomar med autism och andra funktionsnedsatta med fetma, är en sårbar grupp i 

befolkningen med betydande hälsorisker och risk för följdsjukdomar. Författarna 

efterlyser rekommenderade aktiviteter och lämplig fysisk aktivitet till denna 

patientgrupp, barn som vuxna, vilket de anser saknas. En litteratursammanställning från 

USA visar att funktionsnedsatta individer har många faktorer som ökar risken för 

övervikt och ett högt BMI. Exempel på faktorer är användning av psykofarmaka, olika 

syndrom, exempelvis Prader Willi syndrom, rörelsehinder och kostvanor. 

Kunskapsnivån hos vårdpersonal är bristfällig när det gäller nutrition och viktkontroll 

hos intellektuellt funktionsnedsatta och att kunna hjälpa dem till goda levnadsvanor 

(Grondhuis & Aman, 2014 ss. 787-799). 

 

I en amerikansk kvantitativ studie med 80 stycken deltagare med lätt till måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning beskrivs hur vårdpersonal behöver arbeta med ett 

personcentrerat förhållningssätt. Prevention och promotion som målinriktade och 

skräddarsydda insatser kan åstadkomma hälsovinster som god nutrition, viktkontroll 

och kontroll av humöret i denna målgrupp, (Hahn, 2014, ss. 304-313). Spanos, Hankey, 

Boyle, Koshy, Macmillan, Matthews, Miller, Penpraze, Pert, Robinson och Melville 

(2013, ss. 90-102) skriver i en kvalitativ studie från Storbritannien att intellektuellt 

funktionsnedsatta har svårt att förstå långsiktiga konsekvenser som felaktig kosthållning 

leder till. Vårdpersonal identifierade tre fördelar med viktnedgång och dessa var, bättre 

hälsa, rörlighet och psykosociala fördelar. Hinder till viktnedgång var att ordinarie 

personal ersattes med vikarier, personal med dålig matlagningskunskap eller frekvent 

ätande på restaurang och dåligt stöd från sin personal. För att kunna hjälpa patienter till 

viktnedgång är det viktigt att personal arbetar utifrån ett holistiskt och välkoordinerat 

utgångsläge med samma mål för patienten, för att stärka patientens delaktig och 

motivation till livsstilsförändring. Vidare beskriver Kuijken, Naaldenberg, Nijhuis van 

der Sanden och van Schroenstein-Lantman de Valk (2016, ss. 228-239) en kvalitativ 

studie utförd i Holland hur en hälsosam livsstil innebär mer än hälsosam mat och fysisk 

aktivitet för deltagarna. De räknade även in lycka, oberoende och känsla av hälsa som 

lika viktiga faktorer. Hinder för att leva hälsosamt var bristande motivation och 

bristande stöd. Från studien framkommer att lindrigt till måttligt intellektuellt 

funktionsnedsatta har en god förståelse för vad det innebär att vara och leva hälsosamt. I 

studien betonas vikten av skräddarsydd individuellt anpassad fysisk aktivitet efter 

individens motivation och förutsättningar för ett gott resultat.  

 

Bergström, Elinder och Wihlman (2014, ss. 259-270) har genomfört en svensk 

kvalitativ studie med lindrigt till måttligt intellektuellt funktionsnedsatta. Deltagarna 

fick gå en hälsokurs vid 10 tillfällen utan vårdpersonal då de också fick öva på sin 

autonomi. Motivationen varierade mycket i gruppen, en del var inte delaktiga vid några 

aktiviteter, några tittade enbart på för att stilla nyfikenheten, andra valde bort 

aktiviteterna för andra prioriteringar och vissa var glada för den sociala samvaron. 

Rädsla identifierades som hinder för nya aktiviteter hos några deltagare. Kursledarna 

försökte skapa säkerhet och trygghet hos deltagarna genom att börja och avsluta varje 

kurstillfälle på samma sätt och genom återupprepning. Kursledarna hade ofta praktiska 
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inslag i undervisningen som massage, matlagning och gymnastik. Deltagarna ombads 

att använda sina sinnen för att exempelvis lukta och smaka på mat de hade lagat för att 

våga och skapa nya intryck. För att kunna åstadkomma ett ökat välbefinnande hos 

denna patientkategori är det viktigt med individuellt anpassade aktiviteter och stöd från 

omgivningen. 

 

Övervikt  

Övervikt och fetma definieras enligt WHO (2016) som fettansamlingar på kroppen som 

har negativ effekt på hälsan. Vikten klassas med hjälp av BMI-skalan, där BMI står för 

body mass index och räknas ut genom att vikten divideras med längden i kvadrat 

(kg/m2). Övervikt innebär ett BMI på 25 eller över, och fetma på BMI 30 eller över 

(WHO, 2016). 

 

I en europeisk studie sammanställdes aktuell data gällande övervikts- och fetmaläget i 

Europa och som omfattade 14685 deltagare visade att nästan hälften av samtliga 

deltagare led av övervikt eller fetma. Av de svenska deltagarna led 36% övervikt och 

11% fetma. Övervikt och fetma är enligt studien en ökande trend i Europa. Det kunde 

ses att fetma totalt sett var vanligare bland män än bland kvinnor, att frekvensen ökade 

med åldern. Men även att personer med hög utbildning hade lägre risk att utveckla 

fetma, medan personer med låg socioekonomisk status i allmänhet hade högre risk. 

Övervikt ökar riskerna för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och andra kroniska sjukdomar 

(Bosetti, Boffetta, Gallus, La Vecchia Lugo & Murisic 2015, ss. 679-689). 

 

Etik och rätten till självbestämmande 

Sandman och Kjellström (2013, ss. 201-216, 251-261) beskriver autonomi kopplat till 

vår förmåga att styra över våra egna liv. För att vara autonom behövs handlingskraft, 

beslutskompetens och autentiska önskningar. Autonomi har en stark ställning genom att 

den finns i Hälso- och sjukvårdslagen “bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (SFS 1982:763). Grundinställningen är att patientens 

autonomi ska respekteras och låta patienten välja exempelvis vid olika alternativ i 

sjukvården. Men det har blivit vanligare att försöka påverka patienten genom rådgivning 

för att fatta ett bra beslut. Författarna skriver om olika sätt att begränsa en persons 

autonomi som att hindra, tvinga eller genom att inte respektera den och vad som kan 

motivera begränsningen. Det finns inget entydigt svar på när en gräns bör dras för 

autonomi men exempel på detta är att den bör begränsas om den inkräktar på andra 

människors autonomi. Ett annat exempel är om andra människor skadas psykiskt, 

psykiskt eller upplever sig kränkt. I vården ägnar vi oss åt paternalism, mer eller 

mindre, det vill säga att förhindra individen från att skada sig självt. Paternalism kräver 

att individen är autonom, hos en dement finns ingen autonomi att inkräkta på. Exempel 

på paternalism i vården är att vi kan lura i en patient medicin, tvingar någon att duscha 

eller förhindra självmord. I vården kommer vi mycket nära patienter då vi vårdar och 

behandlar den fysiska kroppen och hanterar känslig information. Vi kommer innanför 

patientens personliga sfär som är kopplad till integriteten. Sjukdom och behandling 

påverkar även delarna integrerat jag, där kommer respekten för kulturella och religiösa 

värderingar in. Integritet som identitet utgör kärnan i varje individ och det som 

individen identifierar sig med (Sandman & Kjellström 2013, ss. 201-216, 251-261). 
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Från en svensk kvalitativ studie (Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 

2013) som inkluderade sex enhetschefer och 6 personal från gruppbostäder undersöktes 

variationer i uppfattning hos chefernas och personalens syn på personalens roll i 

hälsofrämjande arbete. Resultatet kom fram till fem kategorier som beskrev personalens 

roll i det hälsofrämjande arbetet. En kategori beskrev personalen i en beskyddande roll 

som benämndes som föräldern, den som kände ett ansvar för den boendes hälsa men 

drog en gräns när personalen visste bäst. Föräldern ville undvika att patienten tog beslut 

som var skadliga för sig själv. Nästa kategori var manipulatören som använde olika 

förutbestämda alternativ för att få patienten att göra som personalen trodde var bäst. 

Genom sitt tillvägagångssätt önskade manipulatören ta beslut men ville få patienten att 

tro att denne själv fattat beslutet. Coachen, den tredje kategorin var den som fungerade 

som en förebild och motiverade till ett hälsosamt beteende genom tips och råd. Coachen 

försökte förstärka positivt beteende och kritiserade aldrig negativt beteende. Den fjärde 

kategorin informatören, ville ge patienten information för att kunna bilda sig en egen 

uppfattning. Detta ställde till problem då patienten kunde ha svårt att ta till sig 

kunskapen. Personalen ska hjälpa till att göra informationen begriplig, därefter är det 

patientens sak att fatta ett eget beslut. Den sista kategorin kallades frihetskämpen. 

Denna accepterade att människor var olika och fick göra sina egna val, goda som dåliga. 

Människor med funktionsnedsättning har precis som andra rätt till självbestämmande 

och personalen måste inse sina begränsningar och låta patienten göra egna val. Om 

patienten efterfrågar information ska personalen lämna råd eller hjälpa till att hantera ett 

dåligt val. Den mest beskyddande var föräldern och den minst beskyddande var 

frihetskämpen. Skillnaden mellan dessa pooler åskådliggjorde etiska dilemman i 

processen att stödja självbestämmande.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en patientgrupp som idag i många 

fall bor på grupp- och servicebostäder i kommunal regi. De kommer där i kontakt med 

sjuksköterskor inom LSS som är anställda inom den kommunala hälso- och sjukvården 

och som har hälso- och sjukvårdsansvar på bostäderna. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har rätt till ett liv med självbestämmanderätt, och en vardag och ett 

hem som ska vara så lik andras som möjligt. Det är av vikt att se patienten som expert 

på sin egen hälsosituation, både expert på sitt liv och sig själv. Detta etiska 

patientperspektiv, bidrar till patienten känner sig som en del i ett sammanhang även om 

ohälsa tillkommit, genom att ta del i sin egen hälsoprocess. Det bidrar även till att 

patienten känner ett förtroende för vården. Detta väcker frågan om vad sjuksköterskor 

som arbetar inom LSS gör för att förebygga denna problematik och hur de arbetar med 

en befintlig övervikt. Sjuksköterskor som arbetar inom LSS ansvarar inom den 

kommunala hälso- och sjukvården för patientgruppens hälsa, och för uppföljning av 

bland annat viktutveckling. I forskningen framkommer att patientgruppen är 

överrepresenterad när det kommer till övervikt och fetma, vilket över tid kan ge svåra 

hälsoeffekter. Ingen, eller väldigt lite, information går dock att finna kring hur 

sjuksköterskor i svenska kommuner arbetar idag. Denna studie vill belysa 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med patienter med övervikt inom LSS. 
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SYFTE 

Belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med patienter med övervikt inom LSS 

 

METOD 

Ansats 

Med hänsyn till studiens syfte, sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienter 

med övervikt inom LSS, valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En 

kvalitativ studie syftar till att samla personers upplevelser och erfarenheter av ett 

fenomen genom att ta del av deras berättelser (Patton, 2015 ss. 7, 22). Med induktiv 

ansats menas att kategorier får växa fram utifrån insamlad data, och inte utifrån en 

förutbestämd mall som vid deduktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005 s. 1279).  

 

Urval 

Deltagare valdes ut genom strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att deltagare till en 

studie väljs ut för hand för att få maximal variation i resultatet (Forssén & Carlstedt, 

2012, ss 78; Patton, 2015, ss. 264-268). Graneheim och Lundman (2004, ss. 105-112) 

menar att en studies frågeställningar kan belysas från olika håll om deltagarna har olika 

erfarenheter. Malterud (2014, s. 67) skriver att det är viktigt att ha kunskap inom 

forskningsområdet för att ha möjlighet att finna personer som kan ge relevanta svar för 

syftet. Viktigt är också att försöka göra urvalet så brett som möjligt för att få så stor 

variation som möjligt i resultatet. 

 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha minst 1 års erfarenhet av arbete 

med patienter inom LSS och ha anställning i någon av två kommuner i Västsverige. 

Elva sjuksköterskor inom funktionshinder i kommunal hemsjukvård deltog i studien. 

Informanterna arbetade vid fem olika arbetsplatser i två kommuner i Västsverige, åtta 

var kvinnor och tre var män.  

 

Datainsamling 

Verksamhetschefer för hälso- och sjukvård vid fem olika kommunala arbetsplatser i två 

kommuner kontaktades via telefon. Därefter skickades blanketten för godkännande av 

studien (bilaga 1) via brev eller mail. Informanter tillfrågades av verksamhetschef för 

deltagande och blankett för samtycke undertecknades av verksamhetschef och 

returnerades först i samband med intervjutillfällena. Telefonkontakt togs därefter med 

tilltänkt deltagare och i vissa fall med en samordnande sjuksköterska som planerade 

intervjutillfällena på arbetsplatsen. 

En provintervju genomfördes enligt handledares anvisningar som utgångsläge där båda 

författarna deltog. Detta för att göra en bedömning av om ingångsfrågan och om 

intervjuns temaguide gav svar som var tillräckligt uttömmande och svarade mot syftet. 

Vissa ändringar genomfördes i temaguiden efter diskussion med handledare. 
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Provintervjun inkluderades i studien. Därefter genomfördes ytterligare 10 intervjuer 

under tiden 12 oktober - 3 november 2016. Dessa genomfördes enskilt av respektive 

intervjuare. Antal intervjuer som bör genomföras i en studie styrs av en dess syfte och 

vad de förväntas ge. I kvalitativa studier är dock resultatet av en studie mer beroende av 

innehållets mättnad och intervjuarens förmåga än antalet intervjuer (Patton, 2015, ss. 

40-42). Samtliga utom kompletteringen av pilotintervjun genomfördes på deltagarnas 

arbetsplatser och varade mellan 34 minuter till 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades 

in digitalt. Patton (2015, s. 472) beskriver nödvändigheten med att spela in intervjuer 

framför att enbart föra anteckningar är att ingen information missas och att intervjuaren 

kan hålla sitt fokus på att lyssna aktivt vid intervjutillfället. 

 

Intervjuerna inleddes med en och samma inledningsfråga och genomfördes sedan på ett 

semistrukturerat sätt utifrån en intervjuguide (bilaga 3) som innehöll ett antal öppna 

frågor. Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjutillfällen, men följdes inte 

på ett exakt sätt utan anpassades vid varje intervjutillfälle efter deltagarnas berättelser 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 165-176); Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & 

Kyngäs 2014, ss. 1-10). En lyckad intervju innebär enligt Patton (2015, s. 467) att en 

god tvåvägskommunikation skapas och att feedback ges genom hela samtalet, vilket var 

strävan vid intervjutillfällena. För att nå djupare i berättelserna ställdes även följdfrågor 

som “hur” och “på vilket sätt”. För att runda av intervjuerna och ge intervjupersonerna 

möjlighet att yttra tankar och funderingar avslutades samtliga intervjuer med slutfrågan 

“är det något mer du funderar över”. Samtliga intervjuer transkriberades sedan 

ordagrant av den författaren som genomfört intervjun.  

 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys som den tolkas av Graneheim och Lundman (2004, s. 105-

112) valdes som ananlysmetod. Metoden valdes utifrån att den syftar till att skapa 

beskrivningar av ett fenomen genom en systematisk granskning av texter. Den 

innehåller en manifest och en latent del, där den manifesta delen beskriver det textnära. 

I denna studie har fokus varit att göra en manifest analys av texterna. Analysen inleds 

med att texterna läses upprepade gånger i sin helhet för att skaffa sig en helhetsbild av 

textmassan. I nästa steg tas meningsbärande enheter ut. Dessa enheter ska inte vara för 

långa, eftersom de då kan ha flera olika budskap. De ska heller inte vara för korta, då 

meningarna kan tas ur sitt sammanhang. De meningsbärande enheterna kondenseras och 

ges sedan en kod. Koderna delas upp i underkategorier och kategorier efter innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004, ss. 105-112).  

 

Analysen påbörjades i denna studie med att samtliga intervjuer genomlästes flera gånger 

för att författarna skulle skapa sig en helhetsbild av textmaterialet. När bekantskap hade 

uppnåtts med samtliga texters innehåll lyftes så kallade meningsbärandeenheter ut, vilka 

skulle motsvara syftet. Varje enhet skrevs in i ett gemensamt samlingsdokument i 

datorn för att vara tydligt och lätt att följa tillbaka till ursprungstexterna, liksom för att 

göra materialet överskådligt. I nästkommande steg kondenserades enheterna, vilket 

innebar att texten minskades ned och endast det viktigaste innehållet behölls. Enheterna 

samlades slutligen i underkategorier och kategorier efter innebörd. Kategorierna 

färgkodades i dokumentet för att göra analysen lättöverskådlig. Författarna arbetade 
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först individuellt med texterna och sedan gemensamt genom hela analysprocessen för 

att enas om vilka meningsbärande enheter som svarade mot syfte och bakgrund. 

Författarsamarbetet kring analysförfarandet följde i varje steg genom analysen. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Den största utmaningen, att 

man inte är på boendet i den 

utsträckningen på grund av att 

personalen… patienterna är på 

sin dagliga verksamhet och har 

ingen nära kommunikation, 

och inget nära samarbete 

Största utmaningen 

är att patienterna är 

på daglig 

verksamhet, där 

finns ingen nära 

kommunikation eller 

samarbete 

Kontinuitet Organisatoriska 

förutsättningar 

och hinder 

Jag tror inte man hinner tänka 

efter så mycket, utan man 

jobbar på och tror att man ska 

hinna mer nästa dag…men 

högen är lika tjock som man 

ska jobba med varenda dag. 

Man hinner inte 

tänka så mycket, tror 

man ska hinna nästa 

dag, men högen är 

lika tjock varenda 

dag 

Bristande resurser Organisatoriska 

förutsättningar 

och hinder 

 

Förförståelse 

Förförståelse är något som bestäms av erfarenhet och som ligger till grund för hur 

omgivningen tolkas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2014, ss. 134-143). I 

forskningssammanhang handlar förförståelse om den bild av fenomenet som forskaren 

har av det som studeras. I förförståelsen finns tidigare erfarenheter, förutfattade 

meningar och teoretisk kunskap (Lundman & Graneheim, 2012, ss. 17-18, 196-197). Då 

författarna själva var verksamma sjuksköterskor inom forskningsområdet var det 

nödvändigt att göra en genomlysning av den förförståelse som fanns innan studien 

påbörjades. Förförståelse kan ses som en grund till förståelse, men även som ett hinder i 

tanken. Risken finns att vissa saker tas för givna och att reflektion uteblir, den är därför 

viktig att ta hänsyn till vid all form av forskning. Att medvetandegöra hur förförståelsen 

påverkar forskningsprocessen är nödvändigt för att inte riskera att ny information 

missas i ett resultat. Forskarna bör innan en studie påbörjas reflektera över vad de tror 

sig veta om ett fenomen, och genom att medvetandegöra detta kan förförståelsen 

förhoppningsvis tyglas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2014, ss. 134-143). Författarna 

reflekterade därför över den egna förförståelsen genom att svara på tre enkla frågor som 

rörde vilken erfarenhet av fenomenet som redan fanns, vad författarna visste och inte 

visste. Genom att uppmärksamma och reflektera över de risker som fanns försökte 

författarna minska påverkan av den förförståelse som fanns. Diskussion fördes sedan 

dels i forskargruppen där handledare ingick, dels författarna sinsemellan. Patton (2015, 

s. 58) skriver att total neutralitet inte är möjlig i en studie eftersom forskaren själv är 

instrumentet, men tillägger att genom att i varje moment reflektera över de risker som 

finns och redogöra för hur de kan minimeras kan kvaliteten i en studie öka. 

Trovärdigheten handlar om sanningshalten i resultatet men också om hur forskarens 

förförståelse har präglat analysen (Lundman & Graneheim. 2012, ss, 17-18, 196-197). 
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Etiska överväganden 

 

World Medical Association (2013, ss. 1-8) har framställt Declaration of Helsinki, där de 

redogör för etiska principer vid forskning när människor eller mänskligt material är 

inkluderat. Författarna förde inför denna studie en diskussion med handledare och tog 

ställning till att ingen etisk prövning är aktuell då intervjupersonerna var 

distriktssköterskor och inte patienter. Kvale och Brinkmann (2009, s. 78) skriver att 

etiska frågor kan uppstå i varje steg av forskningsprocessen eftersom det alltid ligger en 

svårighet i att forska om människors privatliv. Dessa frågor bör dock tas i beaktning 

redan från starten. Inför uppläggningen av en intervjuundersökning kan forskaren skriva 

ned ett etiskt protokoll för att formulera de etiska frågor som kan vara förväntade under 

studiens gång. Författarna gick innan denna studie påbörjades igenom etiska aspekter av 

undersökningen. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 97-117) beskriver etiska riktlinjer 

som forskaren bör vara medveten om under hela undersökningens förlopp. Riktlinjerna 

som är informerat samtycke, konsekvenser av studien, forskarens roll samt 

konfidentialitet, kan ses som osäkerhetsområden och bör reflekteras kring. Något 

dokument upprättades inte inför denna studie, men diskussion fördes under hela 

processen författarna sinsemellan liksom med handledare. En studies syfte och vad den 

förväntas ge, bör enligt Patton (2015, s. 496) ingå i de etiska överväganden som ska 

göras inför en studie. Denna studie förväntades ge ny och viktig kunskap om 

sjuksköterskors erfarenheter, som i förlängningen kan leda till en bättre arbetssituation 

för dem. Kunskapen ansågs även ge sjuksköterskor egennytta av studien, vilket stärkte 

nyttan med studien. 

 

Deltagarna informerades både skriftligen och muntligen om att deltagandet i studien var 

helt frivilligt och att dom när som helst, utan att ange anledning, kunde avbryta 

intervjun. De informerades även om att allt material skulle hanteras konfidentiellt under 

hela studien och att inspelningarna skulle förstöras direkt efter godkänd examination. I 

World Medical Association (2013, ss. 1-8) kan utläsas att alla försiktighetsåtgärder 

måste vidtas för skydda intervjudeltagares sekretess och integritet vid personlig 

information. Deltagande ska ge sitt informerade samtycke gärna skriftligt och förstå sin 

frivillighet i forskningen och informeras om att hen kan avbryta sin deltagande när som 

helst utan repressalier. Deltagaren ska även informeras om bland annat forskningens 

syfte och metod. Polit och Beck (2016, ss. 144-145) tillägger om informerat samtycke 

att deltagarna ska ges gott om tid för att läsa igenom blanketten, som ska innehålla 

tillräcklig information för att fatta beslut om deltagande. I denna studie fick deltagarna 

inför intervjuerna läsa igenom och underteckna ett informerat samtycke (bilaga 2) som 

överlämnades vid intervjutillfällena. Kvale och Brinkmann (2014, s. 87-89) skriver även 

att intervjudeltagare ska lämnas ett erbjudande om möjlighet att ta del av det färdiga 

materialet efter avslutad examination, vilket togs fasta på. Deltagarna fick efter avslutad 

intervju möjlighet att lämna mailadress för att senare få tillgång till det slutgiltiga 

materialet. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med patienter med 

övervikt inom LSS i fyra kategorier och 14 underkategorier (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kategoriöversikt 

Kategorier Underkategorier 

Hälsofrämjande arbete 1.1 Screening och uppföljning 

1.2 Vägledning till patienter och närstående 

1.3 Stöd till personal 

1.4 Daglig fysisk aktivitet 

 

Organisatoriska förutsättningar och 

hinder 

2.1 Samverkan och teamwork  

2.2 Rutiner 

2.3 Kompetens 

2.4 Resurser 

2.5 Kontinuitet 

Attityd och Inställning 3.1 Människosyn 

3.2 Känsla av otillräcklighet 

 

Särskilda utmaningar 

4.1 Autonomi och Integritet 

4.2 Boendekultur  

4.3 Medvetenhet och bristande impulskontroll 

 

Hälsofrämjande arbete 

I resultatet framkommer att intervjupersoner har en känsla av frustration och 

övergivenhet beträffande deras arbete kring övervikt då ansvaret och rutinerna inte är 

helt klarlagt inom kommunerna. Avsaknad av rutiner kring övervikt och brist på 

förståelse för att få arbeta med övervikt från viss arbetsledning är också upplevelser som 

finns bland deltagarna. Patienter inom LSS behöver hjälp med motivation för att klara 

livsstilsförändring, både från sjuksköterska och omvårdnadspersonal, men arbetet 

försvåras av att omvårdnadspersonal ofta saknar en medicinsk grundutbildning. Detta 

kan leda till att förståelsen för överviktens konsekvenser saknas, vilket kan innebära att 

risken för följdsjukdomar ökar hos patienterna. Underkategorier som framkom under 

hälsofrämjande arbete var screening och uppföljning, vägledning till patienter och 

närstående, stöd till personal och daglig fysisk aktivitet. 
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Screening och uppföljning 

Det framkommer att övervikt är ett vanligt förekommande fenomen hos intellektuellt 

funktionshindrade. Viktkontroll är en del i det hälsofrämjande arbetet, eftersom 

upplevelsen är att det inom funktionshinder finns fler överviktiga än undernärda. Flera 

intervjupersoner berättar om problem med att få in viktuppgifter på sina patienter. De 

härleder det till att det har saknats våg och att omvårdnadspersonal av olika anledningar 

inte haft tid/möjlighet att kontrollera patienternas vikt. Det berättas även om svårighet 

för omvårdnadspersonal att förstå att övervikt är ett problem med risk för följdtillstånd.   

 

“Så att på en del boenden, så kan det dröja ett år innan du får en vikt på en patient, och 

det tycker jag är rätt skrämmande”(IP 7). 

 

Flera intervjupersoner berättar om rutiner som de själva skapat för att inhämta 

screeninginformation som vikt, då det saknas riktlinjer för detta. Det innebär att 

kontroller på grund av avsaknad av riktlinjer utförs väldigt olika, allt från en gång i 

månaden till endast en gång per år. Riktlinjer efterfrågas för hur ofta kontroller som 

vikt, blodtryck, mätning av midjeomfång och puls ska genomföras. Övervikt är vanligt 

förekommande inom patientgruppen, men det framkommer även att 

underviktsproblematik inte heller är ovanligt. Vid undernäring kan Mini Nutritional 

Assessment (MNA) användas för kvalitetssäkring, men instrumentet inte är användbart 

vid övervikt. Gällande dokumentation av screenade uppgifter visar det sig att endast två 

av elva intervjupersoner har skrivit omvårdnadsplaner kring nutrition, vikt och 

träning.  Vidare visar det sig att det finns intervjupersoner som helt saknar 

dokumentation kring övervikt och andra intervjupersoner som lägger över hela ansvaret 

för övervikt på omvårdnadspersonalen. 

 

“Jag har väl inte gjort något specifikt... Nä. Inget som jag direkt kan komma på... Nääe, 

det är dåligt med det faktiskt, får jag erkänna”. (IP 4) 

 

Från resultatet framkommer även att enbart hälften av intervjupersonerna har 

dokumentation kring vikt. Detta trots att det redan idag finns patienter som på grund av 

sin övervikt drabbats av följdsjukdomar som diabetes. Intervjupersonerna ger förslag på 

överviktsåtgärder som att räkna ut kaloriintag med hjälp av kaloritabeller och att räkna 

ut BMI. Det framkommer dock att de oftast inte har någon som helst möjlighet till 

uppföljning av övervikt. 

 

Vägledning till patienter och närstående 

 

I intervjuerna framkommer det att många intervjupersoner har besökt sina 

gruppbostäder och informerat kring mat och fysisk aktivitet, antingen individuellt till en 

patient, eller som allmän information till personalgruppen. När informationen rört en 

enskild patient involveras patientens stödperson på boendet, då intervjupersonerna 

behövt fortsatt stöd för att implementera det motiverande arbetet för patientens 

förståelse. Flera intervjupersoner påpekar att det viktigt att gå in prestigelöst och 
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etablera ett förtroende för att ge arbetet bästa förutsättningar. Berättelser finns även 

där kostrådgivning har upplevts leda till en konfliktsituation. 

 

“Då tänker jag, då börjar vi stegvis på detta sättet, men tyvärr har jag egentligen inga 

belägg för att det funkar men det är det enda jag har att komma med” (IP6). 

 

Intervjupersoner berättar att det är lättare att hitta lösningar vid övervikt hos gravt 

funktionsnedsatta patienter då omvårdnadspersonal har tagit över ansvaret för individen 

och har full kontroll över kostbiten. Dessa patienter kan inte föra sin talan och kan inte 

påverka sitt matintag. Sjuksköterskan kan då få full insyn i planeringen och lämna råd 

till omvårdnadspersonal.  

 

Gruppen lindrigt funktionsnedsatta upplevs som en svårare grupp att påverka till bättre 

levnadsvanor. De bor ofta i egna servicelägenheter där de mer eller mindre har eget 

ansvar för sin kosthållning. Det framkommer att denna grupp handlar sin mat helt själva 

eller tillsammans med ansvarig personal. Även om patient och personal tillsammans 

gjort handlingslista inför matinköp så kan lockelserna i mataffären bli för stora att 

hantera och då kan handlingslistan bli mindre viktig. Det framkommer svårigheter kring 

att de ska bestämma själv kring sin egen kosthållning, då intervjupersonerna beskriver 

problem kring autonomin. Patienterna förstår inte och vet många gånger inte sitt eget 

bästa utan handlar det som ser gott ut i affären eller väljer att äta på pizzerian eller 

McDonalds. Ett exempel på att även patienter från denna patientgrupp tar till sig 

information men att det ändå kan gå fel, handlar om en patient som hade läst om 

hälsosam mat. Patienten diskuterade kring veckans mathandling med sin personal men 

valde att gå till affären själv. Det slutade med att patienten hade handlat en hel 

kundvagn full med enbart grönsallad, för det hade denne hört var nyttigt. 

Intervjupersoner jobbar med vägledning och rådgivning, men de beskriver det 

motiverande arbetet som svårt och tidskrävande. De arbetar genom att sätta små delmål 

för annars klarar inte patienten att följa tråden. Även om delmål används så beskrivs det 

motiverande arbetet som en rejäl utmaning. 

 

“Dom är glada när de träffar andra, de är glada när de är på bio, när de hör och 

dricker Coca-cola och äter popcorn, det är en upplevelse för dom. Sen om vågen visar 

100 kg, det är inte så farligt i deras ögon och det är kanske därför svårt att motivera 

dom att gå ned i vikt” (IP11). 

 

Närståendes roll bör lyftas då de fyller en viktig funktion vid arbete med övervikt när 

det kommer till att motivera och stötta patienten i processen. Flera intervjupersoner 

berättar att de försöker samverka med närstående. Det finns även upplevelser av att det 

kan vara problem med följsamheten av kostplaner när patienter vistas hemma hos sina 

föräldrar eller när närstående kommer på besök. Det framkommer även att vissa 

närstående ger patienter mat och godsaker utan att egentligen reflektera över de 

hälsorisker det kan leda till.  

 

Stöd till personal 
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Flera intervjupersoner berättar att de inte alls har kommit igång med något motiverande 

eller förebyggande arbete. Stöd har dock givits i form av tips om olika hemsidor för att 

registrera kaloriintag som ett verktyg till personalen. Detta då vissa patienter kan ha 

lättare för att förstå information genom exempelvis bilder, ” Så det är en rejäl kamp att 

motivera och hitta ett sätt som de är nöjda med”(IP 5). 

 

Att utbilda och handleda personalen är något som ingår i intervjupersonernas 

arbetsområde. Från resultatet framkommer att intervjupersoner upplever sig sakna 

kunskap / utbildning när det gäller övervikt hos patienter inom LSS. De beskriver egna 

hemsnickrade lösningar för att göra någonting för patienterna och att de inte kan göra 

mer än hoppas att det går vägen. Näst intill samtliga intervjupersoner upplever att 

bristen på kunskap är störst bland personalen, som i många fall helt saknar medicinsk 

grundutbildning. Det framkommer att intervjupersonerna upplever att det vilar på deras 

ansvar att delge information/ kunskap till många gånger helt outbildad 

omvårdnadspersonal för att kunna utföra och förstå vårdande arbetsuppgifter med eller 

utan delegering. Några intervjupersoner berättar att de är ute på boendena och utbildar 

och informerar personalen gällande nutrition och övervikt. I många fall sker detta i 

samband med personalens arbetsplatsträffar, men det framkommer även att detta sker 

kontinuerligt över tid. Okunskap nämns i allmänhet som en svårighet då den leder till 

oförståelse och negativa konsekvenser för patienter på längre sikt. Insikt om att övervikt 

är ett hälsoproblem med konsekvenser på sikt för hälsan som exempelvis diabetes 2, 

upplevs också saknas hos en stor del av omvårdnadspersonalen. Risker finns att 

hälsoproblem missas då outbildad omvårdnadspersonal inte alltid förstår vad de ska 

rapportera till patientansvarig sjuksköterska. Det föreligger även risker för patienters 

hälsa i det faktum att omvårdnadspersonal på vissa boenden äger hela ansvaret för att 

planera veckomatsedel, sköta matinköp och laga mat. Saknar omvårdnadspersonalen 

grundläggande kunskaper i näringslära så blir det problematiskt när de sköter inköp och 

lagar mat till diabetespatienter, underviktiga liksom till överviktiga patienter 

 

Daglig fysisk aktivitet 

Flertalet intervjupersoner berättar att patienter efter önskemål fått hjälp till 

fritidsaktiviteter av omvårdnadspersonal från gruppboende. Någon intervjuperson 

beskriver sig ibland vara engagerad i patienternas fritidsaktiviteter som fysisk aktivitet 

men att det egentligen inte ingår i deras arbetsuppgifter utan det ska skötas av personal 

på gruppboendet. Intervjupersoner berättar att fysioterapeuter ses som resurser i detta 

arbete och kan hjälpa till med individuellt anpassade träningsprogram samt 

implementera och informera om motion och rörelse bättre än vad sjuksköterskan kan. 

Det gäller att få in fysisk aktivitet som en naturlig del i patienternas vardag. 

 

Intervjupersoner berättar om vikten av att informera patienten om att hålla igång 

kontinuerligt för att åstadkomma en viktminskning. Det kan hjälpa att hitta en form av 

motion som patienten gillar för att nå ett positivt resultat. Exempel nämns där patienter 

med hjälp av fysioterapeut går på gym, som till exempel Friskis och svettis och tränar 

både själva och tillsammans med fysioterapeut. Någon patient har börjat rida och är 

nöjd med sin form av motion. Även simning nämns som en fysisk aktivitet hos flera 

patienter. Några intervjupersoner berättar att det finns arrangemang där olika aktiviteter 

för funktionshindrade anordnas i en idrottsanläggning i närområdet. En berättar att 
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några av hens motiverade patienter, har fysisk aktivitet inlagt på schemat på daglig 

verksamhet. Dock framkom att patienter med störst problem kring övervikt inte är 

motiverade och delaktiga.  

 

Ett exempel på handlingskraft och åtgärder vid övervikt är ett boende där alla patienter 

var överviktiga och enhetschefen köpte in en crosstrainer så patienter och personal fick 

träna tillsammans dagligen. Tyvärr blev inte resultatet som önskat då träningen inte 

kunde genomföras kontinuerligt på grund av att ordinarie personal varit frånvarande och 

ersatts med vikarier som patienterna inte accepterade att träna tillsammans med. Det 

fanns även svårigheter i personalens planering, tider och antal anställda på plats.  

Flera intervjupersoner beskriver svårigheter i samband med fysisk aktivitet som att 

skapa motivation. Patienter inom LSS tappar snabbt fokus kring överenskommelser 

exempelvis kring fysisk aktivitet för att åstadkomma en viktnedgång. Patienterna 

behöver stödjande personal omkring sig, som hjälper dem kontinuerligt med 

motivationen för att inte välja den lätta vägen. Det vill säga gå ett varv runt huset istället 

för att gå en lite längre runda. 

 

“Dom kanske som har lätt utvecklingsstörning har lättare att röra på sig, de kan 

promenera och springa, men när de vill, hur länge de vill och under deras regler” (IP 

11). 

 

Organisatoriska förutsättningar och hinder 

 

Att arbeta som sjuksköterska inom LSS kan enligt intervjupersonerna upplevas som 

intressant, utmanande eller till och med svårt. Vissa utmärkande faktorer tycks dock 

gynna förutsättningarna för nå uppsatta mål gällande patienternas vikt och hälsa och ha 

motsatt verkan där de inte finns eller fungerar. En fungerande samverkan mellan 

sjuksköterska och personal är grundläggande, liksom kontinuitet i personalresurserna. I 

intervjuerna framkommer att det på många arbetsplatser är svårt att få tag i personal och 

att resurserna därför brister. Personalens kompetens är en faktor som påverkar arbetet, 

men även kontinuiteten bland personalen liksom i sjuksköterskans arbete och i 

läkarkontakter. Underkategorier som framkom var samverkan och teamwork, rutiner, 

kompetens, resurser och kontinuitet. 

 

Samverkan och teamwork 

Samverkan mellan de parter som arbetar med gemensamma patienter beskrivs 

genomgående som något centralt och viktigt. Mest grundläggande beskrivs dock 

samarbetet med personalen vara, då det är de som arbetar närmast patienten och 

praktiskt förväntas genomföra gemensamma beslut som tagits. Att arbeta mot samma 

mål nämns som förutsättning för framgång. Goda exempel där personalen är 

entusiastisk och energisk i sitt arbete kring övervikt nämns, men flera påtalar 

svårigheter i arbetet med att få personalen med sig i detta. 

 

“Det är svårt att få med sig personalen på tåget. Har man inte det så är det svårt att få 

med sig vårdtagare till något” (IP 9). 
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Samverkan i olika former beskrivs även med enhetschef och kostpedagog, liksom med 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbete i team med rehabpersonal beskrivs vara ett 

vanligt sätt att arbeta med överviktsproblematik, vilket kan ge bra förutsättningar att nå 

de viktmål som sätts. I de flesta fall fungerar samarbetet väl, men faktorer som resurs- 

och tidsbrist kan leda till ett försämrat eller helt avsaknat samarbete. På vissa enheter 

finns det tillgång till kostpedagog inom kommunen, vilken intervjupersonerna arbetar 

mycket tillsammans med vid problem relaterade till kost och vikt. Kostpedagogen kan 

bistå med hjälp med upplägg av matsedlar, men även hjälpa till med information kring 

näringsbehov och tipsa om bra hjälpmedel efter behov. Detta samarbete beskrivs 

genomgående i positiva ordalag av berörda intervjupersoner. 

 

Intervjupersonerna framhåller att samarbetet med vårdcentralen och ansvariga läkare är 

överlag positivt och välfungerande. Dock även här i likhet med vad ovan beskrevs finns 

det svårigheter. Detta är främst beroende på tidspressade läkare som inte upplever sig ha 

möjlighet att arbeta med överviktsproblematik. Enligt intervjuade sjuksköterskor har 

läkare en viktig roll att fylla när det gäller läkemedel, då läkemedelsbiverkningar 

genomgående ses som vanlig orsak till övervikt. 

 

Det framkommer även att vården i stort kan ha svårt att möta patienter med 

funktionsnedsättning på deras villkor. Det kan leda till att patienter inte får den vård de 

har rätt till när de söker sig till exempel akutmottagningar. Detta bör uppmärksammas 

då patienter inom patientgruppen har svårt att anpassa sig till vården, varför vården 

måste anpassas efter patienten.  

 

Rutiner 

Många intervjupersoner upplever att det i dagsläget saknas rutiner och riktlinjer för 

arbete med övervikt inom LSS.  Att improvisera och försöka arbeta efter eget förstånd 

är strategier som tas upp. En enighet framträder i att sjuksköterskor försöker hjälpa på 

det sätt de uppfattar vara det bästa för patienten. Det finns arbetsplatser där rutiner för 

regelbundna viktkontroller är antagna, men inget exempel har framkommit där tydliga 

rutiner kring sjuksköterskans arbete med övervikt finns beskrivet. Det finns dock på 

många arbetsplatser tydliga riktlinjer och rutiner för arbete kring undervikt. Rutiner för 

undervikt är nödvändiga, och undervikt finns även inom LSS. Uppfattningen är dock att 

övervikt är ett större problem inom patientgruppen. 

 

“För undervikt finns det jättemycket liksom rutiner, och det finns jättemycket för oss 

som sjuksköterskor, men just när det kommer till övervikten så känner jag att vi saknar 

lite verktyg för hur vi ska göra inom denna patientgruppen” (IP 7). 

 

Ansvaret för vikt och övervikt beskrivs idag ofta ligga på personalen. De har i många 

fall ansvar för patientens näringsintag och är de som lagar maten eller stöttar patienter i 

den egna mathanteringen. Önskan om en tydligare ansvarsfördelning finns hos 

intervjupersoner. Detta eftersom överviktsproblematik ofta uppmärksammas i ett sent 

läge då vikten redan nått höga siffor. Brister i dokumentation och uppföljning kring 

hälsoproblem inom patientgruppen är också något som reflekteras över i intervjuerna. 

Det finns idag flera olika kvalitetsregister som används inom äldreomsorgen för 
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kvalitetssäkring. Patienter inom LSS är i allmänhet under 65 år och faller därför utanför 

systemen. 

 

“Inom LSS så har vi ju inga kvalitetsregister, och vi har ju frågat många gånger varför 

vi som arbetar med funktionsnedsatta… varför är det inte så viktigt….att vi följer dom 

lika mycket som vi...alla äldreboenden?” (IP 9). 

 

Någon intervjuperson berättar att man tidigare arbetade på ett annat sätt än man gör idag 

på gruppbostäderna. Tidigare fanns ofta en särskild personal, en så kallad “mamma” på 

varje arbetsplats, vilken tog på sig mammarollen på gruppbostaden och ansvarade för 

helheten och att uppsatta rutiner följdes. Arbetsrollen upplevs dock ha försvunnit med 

åren och ha ersatts med stödpedagoger som i många fall ansvarar för flera olika 

gruppbostäder. 

 

Kompetens 

Personalens kompetens upplevs vara av grundläggande betydelse i intervjupersonernas 

arbete kring övervikt. Många upplever dock att en stor del av personalen saknar adekvat 

utbildning för yrket. Patientarbetet grundas då enbart på erfarenhet och egen förmåga, 

vilka kan skilja kraftigt från person till person. En annan uppfattning bland 

intervjupersonerna är många väljer att arbeta inom LSS medan de läser utbildningar 

inom andra områden. 

 

“Det finns några få undersköterskor, men annars så är det ju levnadskonstnärer ibland 

är det pedagoger, njae.. jag tror inte socionomer, en del är ju rätt högt utbildade, men 

inte i det som de sysslar med, en del har ingen… de kan ju vara naturliga talanger 

ändå” (IP 5). 

 

Matlagning tillhör som tidigare nämnts personalens ansvarsområde på gruppbostäderna. 

Det framkommer en uppfattning om att maten som serveras på gruppbostäder är av 

varierande kvalitet. Hur näringsriktig kost som serveras är helt avhängigt av personalens 

allmänna kunskaper i matlagning och näringslära. Maten kan variera från näringsriktig 

mat lagad från grunden till färdiglagad mat som serveras utan större tankar på 

näringsinnehåll och mängd. Att en så stor del av personalen upplevs sakna 

grundläggande medicinsk kompetens kan försvåra sjuksköterskans arbete. Detta 

eftersom hen i det mesta måste förlita sig på personalens förmåga att upptäcka och 

förmedla problem som rör hälsan. Personalen är de som följer patienten i vardagen och 

därmed är de som måste finna sätt för att få allt att fungera i praktiken. 

 

Resurser 

Intervjupersonernas berättelser vittnar i många fall om bristande resurser inom flera 

olika områden. Många upplever att arbetstiden ofta inte räcker till, vilket leder till 

prioriteringar av de mest akuta insatserna. Detta till nackdel för det förebyggande 

hälsoarbetet på boendena som inte är av akut karaktär, och därför sällan kan prioriteras. 

Att inte ha tid att följa upp de planer som gjorts tillsammans med personal är också 

något som blir en konsekvens av tidsbristen.  
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“Jag tror inte man hinner tänka efter så mycket, utan man jobbar på och tror att man 

ska hinna mer nästa dag…. men högen är lika tjock som man ska jobba med varenda 

dag” (IP3). 

 

Resurser upplevs saknas när det gäller dietister, och det finns en tydlig önskan om 

dietiststöd när det handlar om livsstilsändringar hos personer med 

funktionsnedsättning.  I enstaka fall finns tillgång till dietist på vårdcentralerna, men 

resurserna räcker inte för att kunna prioritera övervikt hos patienter med 

funktionshinder. Många hade dock önskat stöttning av en dietist för råd och stöd liksom 

kostupplägg för patienter med kraftig övervikt. Intervjupersonerna upplever att det 

förväntas att de idag ska klara av detta på egen hand, “Finns inte (dietist) när det gäller 

övervikt, för det skall man kunna sköta själv” (IP10). 

 

Brist på personal på boendena kan göra att arbetet med att motivera patienter till rörelse 

och ändrad kost svårt. Patienterna är ofta bundna till sin personal och det är inte alltid 

möjligt att utföra det som har planerats när vikarier ersätter ordinarie personal.  

 

Kontinuitet 

Arbete med intellektuellt funktionsnedsatta patienter förutsätter ett väldigt nära 

samarbete med personalen. Detta för att kunna möta patienten på bästa sätt och för att 

nå uppsatta mål i arbetet, vilket också nämnts tidigare. Personalomsättningen upplevs 

vara hög, vilket kraftigt inverkar på intervjupersonernas arbete med och mot övervikt. 

Patienterna accepterar i många fall inte vilken personal som helst när det gäller stöttning 

i vardagliga aktiviteter som träning. Det kan därmed vara svårt att genomföra de 

åtgärder och aktiviteter som satts upp som mål, trots att tillfälliga ersättare sätts in för 

ordinarie personal vid frånvaro. En annan aspekt är att information förloras när personal 

slutar och måste ges om och om igen vartefter personal ersätts och vikarier kommer in:  

 

“Och så kommer ny personal man ska lära ut igen på nytt, på nytt ge information, och 

så går de igen, och så kommer det ny (IP 10). 

 

Intervjupersonerna reflekterar även över bristen på kontinuitet i egna möten med 

patienter. Deras arbetstider matchar inte de tider patienterna är hemma eftersom 

patienterna vistas på daglig verksamhet under dagarna, och därmed försvårar möten. 

Möjligheten till att istället träffa patienter på deras dagliga verksamheter varierar mellan 

olika arbetsplatser. Läkarkontinuiteten upplevs också vara av betydelse för arbetet med 

och mot övervikt. Stadigvarande läkare får personlig kännedom om patienter liksom en 

personlig relation med sjuksköterskor och kan därmed stötta intervjupersoner i deras 

arbete med övervikt. 

 

Attityd och inställning 

I intervjuerna framkommer att mat ibland upplevs vara patienters enda glädjeämne i 

livet. Några intervjupersoner väljer därför att blunda för överviktsproblematik med 

uppsåt att inte ta ifrån dem denna enda glädje. En frustration och maktlöshet kan utläsas 

hos många intervjupersoner kring patienternas ökande behov av sjukvårdsinsatser och 

omvårdnadspersonalens och enhetschefers krav på habilitering. Hinder för promotion 
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och prevention kring övervikt är bland annat patientgruppens många gånger bristande 

motivation, många personalgrupper att arbeta gentemot, okunskap och organisatoriska 

faktorer som tidsbrist. Underkategorier som framkom var människosyn och känsla av 

otillräcklighet. 

 

Människosyn 

I resultatet framkommer att patienters övervikt inte ses som lika allvarligt som andra 

tillstånd. Många patienter är multisjuka, varför arbete med och mot övervikt inte 

prioriteras. Intervjupersoner berättar att många patienter har en så kallad stabil övervikt 

och att de förmodligen lider av den nedsatta ork som följer övervikten. Några 

intervjupersoner prioriterar inte promotion och prevention kring övervikt med 

motiveringen att det är en livsstilsfråga och menar med detta att många patienter inom 

LSS har maten som enda glädjekälla. De väljer därför att ignorera problemet, men 

påpekar ändå att detta är fel. 

 

Intervjupersoner upplever i arbetet med multisjuka patienter att systemfel föreligger då 

två lagrum LSS/ HSL med skilda mål och traditionellt olika arbetssätt ska samverka. 

Samarbetet mellan hälso- och sjukvård och funktionshinder är inte tydligt och rutiner 

som utformas till äldreomsorgen appliceras inte i funktionshinder. Det beskrivs även att 

funktionshinder bara är inriktat på habilitering, så det finns inte alltid en insikt om den 

ökande problematiken med åldrande inom patientgruppen. 

 

“En del (omvårdnadspersonal) har ju tom blivit anställda och fått den försäkran att de 

inte skall behöva syssla med nått sjukvårdsmässigt, och det är ju väldigt krångligt 

eftersom många är multisjuka” (IP 5). 

 

Det framkommer även att intervjupersoner upplever att patienter inom LSS är en 

bortglömd, åsidosatt grupp som sjuksköterskorna får kämpa för hela tiden. 

Föreläsningar / information som intervjupersonerna får ta del utav är ofta inriktat till 

den stora delen av hemsjukvården, det vill säga för äldrevården. Detta påvisar inte bara 

att patienter inom LSS är åsidosatta och bortglömda, utan att även sjuksköterskorna 

inom LSS är det. 

 

“Så det.. på nått vis är det precis som att man.. inte bryr sig om dom här personerna 

som bor på våra gruppbostäder eller som är… Det är B-gruppen och då är det inte så 

noga” (IP 9). 

 

Känsla av otillräcklighet 

Det framkommer att ett flertal intervjupersoner inte är känner sig tillfredsställda med sitt 

arbete mot övervikt. Några berättar till och med att de överhuvudtaget inte arbetar med 

övervikt fast de känner att de borde. Organisatoriska hinder som för många patienter per 

sjuksköterska ger mindre tid att lägga på varje patient. Det beskrivs som att de finns 

tillgängliga för patienterna, men inte när, vilket skapar känsla av otillfredsställelse och 

uppgivenhet. 

 



 

23 

“Inte så jäkla mycket om jag ska vara va helt ärlig utan...ja, nej, utan det är mer ett 

konstaterande att såhär är det” (arbete med övervikt) (IP 7). 

 

Från resultatet framkommer att det vid undervikt finns tydliga strategier för hur arbetet 

ska utföras, men att samma sak gäller inte vid övervikt. Det beskrivs även att 

sjuksköterskors arbete i första hand är inriktat på den medicinska biten, men att de på 

grund av avsaknad av rutiner/riktlinjer och i många fall outbildad personal på 

gruppbostäder, blir involverade i allt annat som rör patienterna också. 

 

Intervjupersoner berättar om överviktiga patienter som saknar motivation till 

viktnedgång, men att sjuksköterskorna inte prioriterar dessa patienter då det hela tiden 

dyker upp annat som är viktigare. Övervikt ses som en utmaning som de skulle vilja 

arbeta mer med om tid och möjlighet gavs. “Man försöker ju naturligtvis men sen 

ibland så ger man ju upp… gör man..” (IP 9). 

.  

Flertalet intervjupersoner berättar att det är viktigt att få med sig omvårdnadspersonal 

och enhetschefer i arbetet med övervikt så att de blir delaktiga och involverade. 

Svårigheten är att de jobbar mot många olika personalgrupper och olika enhetschefer, 

vilket gör arbetet tungrott och liknas vid att arbeta i en uppförsbacke. De beskriver även 

att det är svårt att lyckas som sjuksköterska i LSS-verksamhet och några menar att de 

nästan har gett upp. Ett gott samarbete och samverkan med omvårdnadspersonal och 

enhetschefer är intervjupersoners bästa och enda möjlighet att påverka och få patienten 

delaktig. 

 

Särskilda utmaningar  

Vid arbete med patienter med intellektuell funktionsnedsättning förutsätts att alla 

personer har kännedom om vissa beteenden som är vanligt förekommande hos patienter 

inom gruppen och som kräver att bemötande och arbetssätt kan behöva anpassas. Vissa 

faktorer nämns öka risken för konflikt i mötet mellan patient och sjuksköterska eller 

patient och personal. Konflikter kan lätt leda till att patienter avstår all hjälp, och väljer 

bort nödvändiga insatser. Många patienter har dessutom fasta mönster och rutiner som 

de följer, vilket kan göra förändringar svåra att genomföra vare sig det gäller mat eller 

aktiviteter. Något som också framkommer är att patienter inom patientgruppen inte 

upplevs ha samma uthållighet som andra, vilket också kan försvåra förändringsarbete. 

Specifika ord som “nej” framgår vara extra känsligt att använda i kommunikationen, 

varför annat ordval bör göras.  

 

Speciellt för patientgruppen är också att kroppsundersökningar kan vara svåra att 

genomföra ensam med patienten. I många fall krävs att känd personal medverkar och 

stöttar patienter vid undersökningar, men det finns även fall där patienter inte alls 

medverkar till undersökning. Att sätta diagnoser i dessa lägen upplevs ibland vara att 

göra rena chansningar. Underkategorier som framkom var autonomi och integritet, 

boendekultur, medvetenhet och bristande impulskontroll. 
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Boendekultur  

Det framkommer en upplevelse av att personal på gruppbostäder är särskilt 

självständiga i sitt arbete. Ett exempel på detta är när personal säger att de klarar av 

nutritionsproblem och kostplanering på egen hand och inte är i behov av råd och stöd 

från sjuksköterska i denna fråga. Flera intervjupersoner berättar om patienter som 

tillsammans med personal veckohandlar mat, och där det har uppstått situationer trots 

att det har funnits förberedd inköpslista. Personalen backar då från överenskommelser 

för att lösa situationen där och då. 

 

“Ofta så brukar ju personalen ändra sig bara för det ska inte uppstå en… ja, scen i 

affären då. Att de bråkar med varandra” (IP 10). 

 

Många delar uppfattningen att patienter inom gruppen är matglada och att fika är ofta 

förekommande i verksamheterna. Så snart det ska göras något roligt så finns fika med i 

bilden, och fika innebär i allmänhet kaffe och något sött. Fikat har en viktig roll i att 

tillfredsställa och lugna patienterna och ger både belöning och positiva känslor. Bakning 

fyller samma syfte, och är en uppskattad aktivitet av såväl patienter som personal. 

Bakning beskrivs vara något som höjer mysfaktorn på gruppbostäderna. Att förändra 

fikasituationen genom att byta ut fikabrödet kan inverka på en rad olika sätt. Då maten i 

många lägen kan ha en lugnande inverkan på patienter finns upplevelser av att maten 

ibland används för att bibehålla ett lugn på gruppbostäderna. Det berättas att viss 

personal kan frångå bestämda rutiner i samband med måltider för att förenkla 

arbetsdagen för egen del. Det kan handla om att ge patienter mer mat, eller en extra 

bulle vid fikat. Mat kan även användas som belöning och motivation i samband med 

aktiviteter. Goda exempel finns på alternativa belöningssystem arbetats fram på 

boenden för att motivera och aktivera patienter i vardagen. Exempel som framkommer 

är bland annat system med klisterstjärnor vid promenader. 

 

“För att få dem motiverade då kanske till att göra någonting som är lite mer tråkigt, så 

får man nånting roligt också sen, då” (IP 1). 

 

Autonomi och Integritet 

Många lindrigt funktionsnedsatta patienter rör sig helt själva ute i samhället. De tar 

hand om sina pengar och sköter helt eller delvis sina inköp av exempelvis mat, där de 

gör sina egna fria val. Det upplevs vara svårt att ha insyn i dessa fall och många gånger 

är en ökande vikt den indikator som finns på att patientens livsstil inte är långsiktigt 

hållbar. Intervjupersoner reflekterar över hur dessa patienter ska nås, och hur långt 

sjuksköterskans ansvar egentligen sträcker sig. De svårigheter som kan ses hos personer 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning sträcker sig till svårigheter att fatta beslut 

samt att följa upp eget tagna beslut, vilket ställer stora krav på patienten.  

 

“Den egna viljan den liksom egna självständigheten kontra... vad man kan göra och så, 

man kan gå in och informera och diskutera men i slutändan är det ändå upp till 

patienten själv” (IP2). 

 

En svårighet som visas är i handledningssituationer då intervjupersonerna informerar 

och stöttar genom att ge råd. Det visas där på ett dilemma i att veta hur mycket de vågar 
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trycka på innan de det blir psykisk ohälsa. Ett exempel ges där personal på ett boende 

står fast vid att patienter har betalat mat och hyra och att det då inte är deras uppgift att 

begränsa patientens intag av mat. Frågeställningar som intervjupersonerna då kan ställas 

inför är hur personalen kan agera när patientens egen vilja är att äta, trots att planen är 

en annan. Att veta vart gränsen går för när en insats blir tvång, upplevs vara en stor 

fråga. 

 

“Det är svårt att veta var gränsen för vårt ansvar i detta, alltså var går gränsen till att 

man... när blir liksom rekommendationen att man tvingar; och man får ju aldrig 

tvinga” (IP 6). 

 

Maten beskrivs ha en central plats i patienternas liv. Ett av de problem som diskuteras 

är när gruppbostädernas kök nattetid är obemannade och patienter stiger upp och äter 

vad de hittar, vilket kan innebära stora mängder mat. Att låsa kylskåpet nämns som en 

tänkbar åtgärd, dock innebär det en begränsningsåtgärd som absolut bör undvikas. 

Patienter med större funktionsnedsättningar som inte har förmågan att uttrycka sin egen 

vilja beskrivs vara en grupp där personalen har större möjligheter styra patienten för att 

uppnå mål som fastställts genom samverkan, än för de med lindrigare 

funktionsnedsättningar. 

 

“Där funktionshindret är så stort så att patienten själv inte kan, den inte kan själv 

liksom välja eller välja bort på det sättet, så blir det enklare så att säga att justera 

liksom att det varken går upp eller ned i vikt”(IP 2). 

 

Medvetenhet och bristande impulskontroll 

 

Avsaknad av impulskontroll är något som intervjupersonerna återkommer till i flera 

intervjuer. Att inte kunna stå emot impulsen att äta när något serveras och hetsäta maten 

nämns flera gånger. Någon funderar kring äldre patienter som tidigare vistats på 

institutioner där de kanske varit tvungna att äta sin mat snabbt för att inte bli av med 

den. Vid hetsätning går omvårdnadspersonal in och försöker styra till ett lämpligare 

beteende. Även bristande mättnadskänsla kan enligt intervjuerna leda till ett för stort 

matintag, vilket kan vara svårt och konfliktfyllt att styra till normala nivåer om 

patienten inte förstår. 

 

Vissa patienter upplevs förstå och medverka vid planering kring kost och motion, men 

tycks inte kunna stå emot när de erbjuds eller ser något gott, utan faller för impulsen. 

Någon berättar om patienter som går upp nattetid och äter vad de kan hitta, tex ett 

halvkilo smör. Det nämns även att patienterna kan uppleva ett nöje i att försöka lura 

personalen och på så sätt få lite extra i matväg. När patienterna väl sätter den sidan till 

att de ska få tag på någon matvara så är de snabba och de är starka och 

omvårdnadspersonal har inte mycket att sätta emot. 

 

“Det är ändå svårare för många utav denna patientgrupp att kunna stå emot frestelsen 

eller stå emot.. den, den vad heter det, den omedelbara tillfredsställelsen med många 

såna saker”(IP2). 
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Patienters egna medvetenhet om vikt och hälsa kan vara av betydelse för hur 

sjuksköterskorna väljer att arbeta med och mot övervikt. Flera av sjuksköterskorna 

berättar att patientens egna medvetenhet om kost och vikt är beroende av graden av 

funktionsnedsättning och förståelse. Intervjupersoner berättar att patienterna kanske inte 

förstår konsekvenser av att äta för mycket eller felaktig kost, vilket de härleder till att 

patienterna inte har den kognitiva förståelsen av orsak och verkan. De nämner också att 

patienterna förmodligen inte är medvetna om sin övervikt utan lever här och nu och gör 

det som känns bra i stunden. Någon upplever att många patienter är medvetna, men att 

de oftast saknar förståelsen till att det är negativt eller farligt på något sätt. De kan inte 

heller koppla överviktsrelaterade problem till den egna vikten. Att byxorna inte passar 

längre eller att blusen sitter för trångt är inget som bekymrar patienterna utan det 

problemet kan lösas med en storlek större kläder. 

 

“De uppfattar inte själva att jag går upp i vikt, jag kommer att bli sämre, må sämre, jag 

behöver inte göra nånting åt det” (IP 11). 

 

Patienter med funktionsnedsättning upplevs i många fall vara väldigt tillmötesgående, 

vilket här syftar på att de ofta säger och gör sådant de förväntas säga och göra bara för 

att vara människor till lags. Någon intervjuperson uttrycker att många patienter är ja-

sägare, vilket de menar skulle kunna vara en bidragande orsak till deras övervikt. Ja-

sägare tackar ja till mer mat och fika som därmed ökar på vikten. Nej-sägare har inte 

den problematiken utan snarare problem att hålla vikten. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Genom studien har vi tagit del av sjuksköterskors erfarenheter av övervikt hos patienter 

inom LSS. Därmed har vi fått svar på studiens syfte. 

 

Datainsamling 

I denna studie genomfördes totalt 11 intervjuer, varav den första var en provintervju. 

Provintervjun genomfördes inledningsvis där utfallet diskuterades med handledaren  för 

att kontrollera att frågorna svarade till studiens syfte. En överenskommelse om vissa 

justeringar i frågorna gjordes då svaren inte upplevdes vara tillräckligt uttömmande.  En 

kompletterande intervju genomfördes sedan för att fylla luckor i texten, där författarna 

var nöjda med utfallet. Vid provintervjun var båda författarna delaktiga men den ena 

agerade som observatör. Anledningen till att båda var delaktiga vid denna första 

pilotintervju var att båda författarna kände nervositet inför momentet. Detta eftersom 

erfarenhet från någon liknande situation saknades. Intervjun transkriberades av den av 

författarna som agerade intervjuare och genomlästes ett flertal gånger och jämfördes 

mot syftet. Intervjuguiden innehöll sju grundfrågor, men en större mängd följdfrågor 

användes för att fånga fenomenet. Intervjuerna varierade från den kortaste på 34 

minuter till den längsta på 1 timme och 5 minuter. Författarna var till en början ovana i 

sina roller som intervjuare, men intervjuteknik är något som förbättras genom övning. 
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Ju fler intervjuer som genomförs, desto större blir förmågan att ställa följdfrågor vilket 

kan ge en ökad kvalitet över tid (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 33-35; Graneheim & 

Lundman, 2004, ss. 105-112). Intervjuerna upplevdes i denna studie bli bättre i sin 

kvalitet ju fler som genomfördes. Dels blev vi mer avslappnade i vår roll som 

intervjuare, vilket förmodligen ingav trygghet till intervjupersonerna, som öppnade upp 

sig allt mer och gav mer djupgående svar. Dels utvecklades tekniken för att ställa 

följdfrågor och för att hitta metoder att nå djupare i berättelserna. Med färre intervjuer 

hade fenomenet troligen inte fångats i den omfattning som det ändå gjorde, vilket gör att 

antalet intervjuer upplevts ha relevans. Fler intervjuer hade eventuellt kunnat ge större 

mättnad till resultatet, men upplevdes inte finnas möjlighet till inom ramen för kursen. 

Polit och Beck (2016, s. 497) skriver att antalet intervjuer beror av behovet av 

information, men grundprincipen är att sträva efter en mättnad i data. Efter ett visst antal 

gjorda intervjuer erhålls ingen ny data utan bara information som upprepar redan 

etablerad information. Med detta menas att en mättnad har uppnåtts. Målet är att skapa 

tillräckligt med djupdata för att belysa kategorier, mönster och ett fenomens 

dimensioner.  

 

Urval 

De deltagare som valdes ut till studien var samtliga sjuksköterskor som hade mer än ett 

års erfarenhet av att arbeta med patienter inom LSS. De flesta var kvinnor, men några 

män fanns bland intervjupersonerna. Åldrarna var blandade, men ingen fråga ställdes 

kring intervjudeltagarnas ålder, vilket kunde ses som en nackdel då målet var en så stor 

spridning som möjligt i urvalet. Tanken var från början att intervjua distriktssköterskor, 

men det visade sig att inga sjuksköterskor inom LSS hade den vidareutbildningen, 

varför grundutbildade sjuksköterskor valdes ut. Samtliga intervjuer genomfördes inom 

Västra Götaland, men vid fem helt skilda arbetsplatser. Detta för att få ett så brett 

underlag som möjligt. Syftet med studien var dock att fånga sjuksköterskornas 

berättelser, och kärnan var då att samla in de berättelser som kunde ge mest kunskap 

(Patton, 2015, s, 264). Då flera av intervjupersoner hade arbetat i 10-20 år inom LSS 

kunde ett extra djup av erfarenhet tillföras studien. Samtliga tillfrågade personer som 

tillfrågats valde att delta i studien, vilket sågs som positivt. Ytterligare intervjupersoner 

visade sig under informationsinsamlingens gång finnas tillgängliga på arbetsplatserna, 

vilket kunde tyda på att ämnet var viktigt och att behovet av att lyfta problematiken 

fanns. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades. Efter transkribering lästes 

intervjuerna igenom åtskilliga gånger av författarna var för sig och sedan påbörjades det 

delikata arbetet med att välja ut meningsbärande enheter som svarade mot syfte och 

bakgrund. Materialet var stort och arbetet tog lång tid för två oerfarna forskare. All 

information skrevs ned i datatabeller, och sedan påbörjades abstraktionen. Att 

kondensera texterna och se underkategorier och kategorier växa fram upplevdes gå lätt 

eftersom texterna redan behandlats så mycket att de var levande hos författarna. 

Abstraktionerna kom naturligt och kändes efter bearbetning uppenbara. Ett exempel 

som visar på en ingående textbearbetning var att författarna nästan kunde urskilja från 

vilken intervju ett citat kunde härledas. Polit och Beck (2016, ss. 549-550) skriver om 



 

28 

tolkning av texter. Forskaren tolkar sina texter när han läser dem om och om igen, 

kategoriserar och kodar dem, induktivt utvecklar granskning av tema och till slut 

inordnar temana till en helhet. Kvalitativa texter får mening genom forskarens 

fördjupning och närhet till texterna och det är först när forskaren förstår sina texter som 

hen kan dra berättigade och insiktsfulla slutsatser. Utvärdering av en kvalitativ studie är 

en grannlaga uppgift då det är svårt att göra en bedömning av huruvida forskarna till 

studien har haft ett gott omdöme och kritiskt förhållningssätt vid analysprocessen och 

sammanställningen till en helhet. En primär uppgift vid utvärderingen är att bedöma om 

forskarna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att validera slutsatser. Här är det viktigt att 

ha ordentligt dokumentation kring analysprocessen. I denna studie har det latenta 

budskapet utelämnats då en djupare analys inte har hunnits med inom tidsramen för 

kursen. 

 

Trovärdighet 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet beskrivs som användbara begrepp när det 

gäller att beskriva en studies trovärdighet. Giltigheten svarar här för hur väl forskaren 

kan motivera och beskriva gjorda ställningstaganden genom forskningsprocessen, till 

exempel genom att stärka resultatet med citat i texten. Tillförlitligheten är beroende av 

hur väl kategorierna täcker datan, att ingen viktig information uteslutits och att inget 

oväsentligt tagits med i analysen. Den är även beroende av möjligheten att bedöma 

skillnader och liknelser mellan kategorier, att stärka varje kategori med citat kan därför 

vara ett sätt att öka tillförlitligheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2014, ss.105-

112).  

 

Författarna arbetade i denna studie tillsammans genom hela analysprocessen. Först 

genom att arbeta var för sig i varje steg och därefter gå igenom stegen gemensamt. På 

detta sätt upplevdes bästa resultat nås, och därmed ökade tillförlitligheten i studien. 

Författarna gick dessutom i många fall tillbaka till grundtexterna under processen. Detta 

för att inga feltolkningar skulle göras, liksom för att garantera att ingen viktig 

information utelämnades. Överförbarheten handlar om möjligheten att överföra 

resultatet till andra grupper eller situationer. En forskare kan ge förslag på hur studien 

kan överföras, men det är alltid upp till läsaren att avgöra en studies överförbarhet. 

Genom att ge läsaren en tydlig bild av kultur och sammanhang, informanter, 

frågeformulär, datainsamling och analysprocess kan dock överförbarheten underlättas 

(Graneheim & Lundman, 2004, ss. 105-112). Författarna har genom noggrann 

beskrivning av urvalsförfarande, datainsamling och dataanalys givit goda 

förutsättningar för läsaren att skapa sig en bild av studiens överförbarhet. Bilden som 

författarna beskrivit i resultatet upplevs legitim i Sverige med tanke på gällande 

lagstiftning och även många LSS-individers tillhörighet till hemsjukvård. Det ser dock 

lite olika ut i kommuner gällande om individer tillhörande LSS-personkrets boende i 

gruppbostäder automatiskt är inskrivna i hemsjukvård eller inte. Oinskrivna LSS-

individer på LSS-boenden skulle kunna vara ett dilemma för omvårdnadspersonal att 

hantera. Då ligger ansvaret för att hantera frågor om hälsa och vård hos individen själv 

med eventuell hjälp av omvårdnadspersonal och kanske föräldrar.  

 

Det finns olika strategier för att beskriva och säkerställa en studies trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Genom att hela tiden röra sig fram och tillbaka mellan 
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genomförande och design kan forskaren försäkra att en överensstämmelse finns till 

litteratur, frågeguide / temaguide och datainsamling, vilket kan öka en studies 

trovärdighet. Författarna till denna studie arbetade parallellt med studiens samtliga delar 

och kunde därför kontinuerligt kontrollera att en överensstämmelse fanns mellan 

litteratur och datainsamling (Morse, Barett, Mayan, Olson & Spiers. 2002, ss. 1-16). En 

sjuksköterskas arbete med patienter inom LSS skiljer sig förmodligen rätt kraftigt åt 

beroende av var sjuksköterskan är verksam. Är inte Sverige rätt ensamt om LSS-lag 

eller kanske finns något liknande i de nordiska länderna? Författarna tror inte att detta 

arbete är applicerbart till andra länder då lagstiftningar kan skilja. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framgick att sjuksköterskor som arbetade inom LSS ur många hänseenden 

saknade bra förutsättningar för arbetet med att främja hälsa och därmed även för arbete 

med övervikt. Omvårdnadspersonal upplevdes ha en viktig roll att fylla vad gäller det 

patientnära arbetet, men optimalt för hälsoarbete var ett samarbete mellan olika 

yrkesgrupper. Frustration och maktlöshet över att inte nå uppsatta mål och känslor av att 

vara åsidosatt framkom. Intervjupersonerna strävade dock efter att i alla lägen göra gott, 

och göra vad de trodde var bäst för patienterna. Kategorier som framkom var 

hälsofrämjande arbete, organisatoriska förutsättningar och hinder, attityd och inställning 

samt särskilda utmaningar.  

 

När det som görs inte är tillräckligt 

I resultatet framkom en kategori som benämndes som hälsofrämjande arbete. Den 

visade sig bli en väldigt omfattande kategori, eftersom underkategorin vägledning till 

patienter och närstående ingick. Sjuksköterskor inom LSS handleder många olika 

individer och grupper med varierande förutsättningar. Sjuksköterskor i studien försökte, 

många gånger med knappa resurser, att göra sitt allra bästa för patientgruppen. Att göra 

sitt bästa, upplevdes dock av författarna vara ett godtyckligt begrepp som var upp till 

den enskilda sjuksköterskan att definiera. 

 

Kritiskt sett skulle en konklusion bli att patienters möjligheter att få hjälp med övervikt 

är helt avhängigt av sjuksköterskans resurser och egna prioriteringar. Detta skulle 

betyda att de har ojämlika möjligheter att slippa långtgående konsekvenser som diabetes 

typ 2. Från materialets innehåll kunde ett latent budskap anas som bestod i frustration 

över att utföra ett arbete som inte upplevdes som optimalt, och en besvikelse över att 

tvingas prioritera bort viktiga förebyggande insatser. Många intervjupersoner saknade 

riktlinjer för hur de skulle arbeta med övervikt, dock fanns några goda exempel som inte 

får glömmas bort. Elva intervjuer har tagits del utav och endast ett fåtal av dessa visade 

på goda erfarenheter av ett aktivt arbete med övervikt och detta har efterlämnat en 

fundering kring om HSL och LSS samverkar som det var tänkt. Att LSS-verksamheter 

är så inriktade på habilitering att insikten saknas i att det till många diagnoser även hör 

specifika hälsoproblem. Patienter med funktionsnedsättning blir precis som andra äldre, 

med sammansatt komplexitet och ökat vårdbehov. Det skulle ju i så fall innebära att 
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patientgruppen får en vård som varken är god eller jämlik ur vissa aspekter, vilket 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2016:1298) beskriver i sina mål att den ska vara. 

Nocon, Sayce och Nadirshaw (2008, ss. 28-33) skriver i en mixad studie från 

Storbritannien och Irland om ojämlikhet i vården för individer med 

inlärningssvårigheter. Dessa individer har en sämre hälsa och dör tidigare. Olika sätt för 

att komma tillrätta med problemet har prövats som längre läkartider och påminnelser via 

telefon inför läkarbesök. Författarna till studien ser många områden som behöver 

utvecklas för att kunna möta patientgruppens behov. Exempelvis att identifiera patienter 

med inlärningssvårigheter för att kunna erbjuda rätt hjälp och kunna minska trenden 

med för tidig död hos dessa individer.  

 

I resultatet har framkommit att det finns problem med ansvarsfördelningen inom den 

kommunala hälso- och sjukvården och LSS-verksamheten. Detta är något som borde 

prioriteras för att ge sjuksköterskor inom LSS bättre förutsättningar att utföra sitt 

uppdrag. Författarna till denna studie ser det som viktigt att verksamheten blir sedd som 

en egen del av den kommunala hälso- och sjukvården, och inte som den ofta betraktas 

idag, som en del av äldreomsorgen. För att få till stånd en förbättring krävs samverkan 

över blockgränser LSS / HSL, och här ses en stor potential för vidare undersökningar i 

ämnet. Tanken finns även om en långsiktig planering och struktur kring prevention och 

övervikt hos patienter inom LSS, förutom förbättrad patienthälsa och därmed minskat 

lidande, också skulle kunna ge en samhällsekonomisk vinst. 

 

Från en svensk studie redovisas att kostnaderna för välfärdssjukdomar ökat till följd av 

ökad välfärd. Fetma är en av dessa sjukdomar och kan leda till exempel diabetes, hjärt-

kärlsjukdomar och hyperlipedemi. Vårdkostnader till följd av övervikt och fetma är stor 

och beräknas till ca 20 miljarder årligen. I dessa inräknas sluten- och öppenvård, 

läkemedel och indirekta kostnader som arbetsfrånvaro på grund av sjukdom eller 

dödsfall innan 65 års ålder. Således konstaterar Persson och Ödegaard (2011) att 3,5 % 

av Sveriges sjukvårdskostnader skulle kunna sparas om övervikt och fetma inte 

existerat. Åtgärder i Sverige mot övervikt- och fetmaepidemin har främst varit FaR® 

och kirurgiska ingrepp. En förbättrad hälsa med minskad övervikt i LSS-patientgruppen 

skulle ta mindre resurser från samtliga involverade yrkesgrupper, som därmed kunde 

frigöras. Författarna har dock en eftertrycklig fundering kring hur det skulle kunna gå 

att genomföra utan att kränka patientens rätt till autonomi. Regeln idag är att om 

patienten inte vill få hjälp till viktnedgång och med det bättre hälsa, är det idag svårt att 

göra någonting alls. Genom samarbete mellan olika yrkesgrupper kan svårigheter dock 

ses ur olika perspektiv och därmed bemötas från flera håll, vilket ökar förutsättningarna 

för att nå fram till svårmotiverade patienter.  

 

I en mixad studie från Skottland beskrivs hur patienter med inlärningssvårigheter har 

behov av sjukvård som inte alltid kunnat uppnås. Vid fyra enheter anställdes sambands 

sjuksköterskor för patienter med inlärningssvårigheter. Sjuksköterskornas uppgift var att 

säkerställa att patienternas vårdbehov skulle tillgodoses för att få en adekvat vård med 

kvalitet. Arbetsuppgifter som sjuksköterskorna ställdes inför var att ge information 

kring vårdbehov, råd kring beteende, råd kring kommunikation, planering kring 

urladdning och riskhantering. Det framkom positiv respons kring bland annat 

bemötandet och det faktum att sjuksköterskan kunde informera sina patienter efter den 

enskilda patientens nivå av förståelse. Sambandssjuksköterskan kunde även förbereda 
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inför besök på sjukhuset för oroliga patienter genom att slippa vänta i ett väntrum och 

istället få komma direkt till ett patientrum. Författarna till studien skriver att 

sambandssjuksköterskor är ett sätt att garantera funktionsnedsatta patienter en säker, 

effektiv och personcentrerad vård (MacArthur, Brown, McKechanie, Mack, Hayes & 

Fletcher, 2015, ss. 1552- 1558). Även i vår studie förde intervjupersoner fram mötet 

med sjukvården som ett problem som bör lyftas. Författarna hoppas att ett 

synliggörande av problematiken kan leda till ökade kunskaper hos vårdpersonal som 

därmed kan nå längre i mötet med patientgruppen. 

 

Sjuksköterskor ställs inom LSS ofta inför etiska ställningstagande när det gäller att 

tillvarata patienters självbestämmande och respektera patienters autonomi, autonomin 

hamnar därmed i konflikt med önskan att återställa god hälsa och att göra gott. Både 

autonomi och göra gott kan i sin tur kollidera med önskan att behandla rättvist. Studiens 

författare hade funderingar om LSS-patientens autonomi respekterades i sjuk-

sköterskornas arbete, vilket var essentiellt för att inte orsaka skada genom exempelvis 

intrång i patientens integritet. En annan fundering var hur sjuksköterskan arbetade för 

att säkerställa att patienten medvetandegjordes om olika hälsoproblem, för möjligheten 

att göra goda val. Sjuksköterskan ska arbeta för att resurser blir rättvist fördelade i 

relation till andra patienter. Här funderade författarna om patientens intellektuella 

funktionshinder kunde bli en bromskloss i sjuksköterskans vilja att göra gott och fördela 

resurser rättvist (Sandman & Kjellström, 2013, ss. 165-172). 

 

 

Samverkan som grund till god vård 

Samverkan mellan de personer och instanser som arbetar för patienten framstod i 

intervjuerna som viktigt. Sjuksköterskorna påtalade att personalen var de som arbetade 

närmast patienten och hade ett stort inflytande, men att samarbetet inte alltid fungerade 

optimalt av olika anledningar. Det kunde vara att personalen inte förstod uppsatta mål 

på grund av kompetensbrist, att kontinuiteten brast relaterat till personalbrist eller att 

sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid att avsätta på boendet. Enligt en av de 

etiska koderna från svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan respektera 

sina medarbetare och verka för gott samarbete med sina medarbetare. Även Doodey, 

Markey och Doodey (2013, ss. 1112-1119) lyfter fram samarbete mellan alla som deltar 

i vården av en patient. Genom att samla olika idéer och åsikter, och att ge samtliga 

involverade möjligheten att lyfta egna tankar ökar förutsättningarna att öka patienters 

välmående.  

 

Även närståendes roll lyfts fram i diskussionen kring samarbete och teamwork 

(Doodey, Markey & Doodey, 2013, ss. 1112-1119). Patienter som saknar förståelse och 

kunskap för den egna hälsosituationen kan inte krävas ta fullt ansvar för den egna 

hälsan. Ansvaret läggs naturligt på vårdpersonal, men även på närstående som står 

patienten nära. Detta ansvar är viktigt och har en stor betydelse för patientens hälsa 

besluten Utifrån studiens resultat föreslås följande kliniska implikationer som kan vara 

livsavgörande. Genom samarbete minskas risken för felaktiga beslut som grundas på 

känslor och okunskap. Att ha tid och möjlighet att delta vid personalträffar som till 

exempel arbetsplatsträff var något som upplevdes som önskvärt bland 

intervjupersonerna. Möjligheten att träffas regelbundet kan eventuellt lägga grunden till 
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ett gott samarbete då problem kan lyftas och relationen mellan olika yrkeskategorier kan 

stärkas. Att se träffar med personalen som något större än enbart genomgång och 

planering kunde underlätta prioriteringen för sjuksköterskornas arbete både från deras 

egen sida, organisationens- och boendets sida.  

 

Personalens kompetens var också något som uppgavs ge upphov till svårigheter 

eftersom det i många fall saknades kunskap i omvårdnads- och hälsofrågor. 

Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd (SOSFS 2014:2) en rekommendation om 

grundläggande kompetenskrav hos personal som arbetar med stöd till funktionsnedsatta 

inom LSS och SOL (Socialtjänstlagen). Rekommendationen är att all personal som 

arbetar inom området ska ha en viss grundläggande kompetens. Denna kan vara på 

gymnasienivå eller högre och innefattar bland annat kunskaper i att stötta personer med 

funktionsnedsättning i att förebygga ohälsa genom kunskap om matens inverkan på 

hälsan, fysisk aktivitet samt ha kännedom om hälsoproblem som följer med vissa 

diagnoser. Hur stor andel av omvårdnadspersonalen som hade denna kompetens 

framgick inte i vår studie, men tydligt var att en stor del av personalen var outbildad i 

hög grad. Allmänna råd är inte detsamma som lagar, men är framtagna för att förbättra 

vården. Författarna frågar sig därför hur kommuner möter dessa rekommendationer idag 

då resultatet så tydligt visar på brister i kompetensen. Funderingar kring 

utbildningsplaner finns för ny personal, men även för sjuksköterskor inom LSS. 

 

Studien påvisade positiva effekter av samarbete med närstående, som kunde ses som en 

viktig del i många patienters liv. Om de personer som står patienten närmast involveras 

kan chanserna till att nå viktmål öka, eftersom en del patienter regelbundet träffar sina 

närstående och därmed kan få problem att följa uppgjorda planer om föräldrarna inte är 

med på banan. Även läkare och personal på vårdcentraler och andra vårdinrättningar har 

en viktig roll att fylla i arbetet med patienternas vikt. Här funderas bland annat kring 

läkarnas kunskaper vad gäller diagnoser och följdtillstånd hos patientgruppen, och 

vilket samarbete som finns idag mellan olika vårdinrättningar. Intervjupersoner nämnde 

även betydelsen av läkemedelsgenomgångar och kontinuitet i läkarkontakter på 

vårdcentralen. Det framkom även att det fanns problem i vårdkontakterna, att 

patienterna inte hade samma rättigheter som andra och att de inte fick rätt bemötande på 

bland annat akutmottagningar. Detta fenomen har uppmärksammats av Nylander, 

Fernell och Björkman (2014, ss. 1-3) som skriver att patientgruppen är eftersatt inom 

vården, och därför riskerar en för tidig död. De beskriver att patienter i gruppen är 

svårare att diagnosticera och därför behöver längre avsatt läkartid för varje besök. De 

betonar även att patientgruppen är eftersatt gällande läkemedelsgenomgångar. Detta på 

grund av bristen på specifik kunskap om patientgruppen, något som förlorats under de 

senaste decennierna då den tidigare så kallade omsorgen togs bort.  

 

Fenomenet med bristande hälsoinsatser tas även upp i en kvalitativ studie av Sowney 

och Barr (2006, ss. 36-45) ur sjuksköterskornas perspektiv där det framkommit att 

sjuksköterskor inom vården ofta känner sig osäkra i mötet med intellektuellt 

funktionsnedsatta patienter. Detta då patienterna ofta har egna vårdare som gör att 

sjuksköterskorna backar i mötet trots att vårdarna inbjuder till samarbete. Mer kunskap 

och erfarenhet av att arbeta tillsammans med patienternas vårdare skulle kunna förbättra 

situationen i slutenvården. Sjuksköterskan inom kommunen kan vara delaktig i att 

förmedla denna kunskap. Författarna till denna studie funderar kring sjuksköterskans 
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roll som samordnare av hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS, om sjuksköterskan 

kunde fungera som länk mellan kommun och slutenvård. Många funderingar har väckts 

under arbetets gång. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, varför tanken 

förmedlas. 

 

Dahlberg et al. (2003, ss. 31-32) skriver att personalens teorigrund ska vara så 

integrerad i praktiskt vårdarbete så denna inte ska behöva fundera i termer av hur 

patienten ska få bäst hjälp i den specifika situationen. Personalen ska växla mellan 

närhet och distans gentemot teorigrunden. Denna studies teorigrund är Katie Eriksson 

omsorgsteori som beskriver hälsa som en inneboende kraft, som finns med människan 

ända in i döden trots lidande. I begreppet hälsa läggs även en existentiell och andlig 

dimension som skapar mening i livet, som naturen. En långpromenad blir roligare om 

anden finns med och inte bara kroppen (Jonsson, 2009). Författarna funderar kring 

hälsosituation för patienter inom LSS, om den är ouppmärksammad, vilket resultatet 

signalerar. Hälsa är målet, men ett lidande riskeras. Det är osäkert om de signaler som 

gravt funktionshindrade sänder ut vid ohälsa fångas upp. Mycket uppfattas handla om 

kontinuitet, resurser och kompetens. Det vill säga vikten av att det oftast är samma 

personal som kommer och tillräckliga resurser med kompetens. Patienter inom LSS är 

en grupp i samhället som inte kan göra sin röst hörd och då behöver det finnas 

kompetent personal som kan lyssna in signaler så de tolkas rätt.  

 

 Det hälsofrämjande arbetet har sin utgångspunkt i ett patientfokuserat förhållningssätt 

som syftar till att stärka och tillvarata den enskilde individens resurser och hälsa 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010a, ss. 6-12). Resultatet har i denna studie visat på att 

personalen i många fall arbetar väldigt mycket efter den principen att patienten själv ska 

vara delaktig i sin hälsa och därmed ta sina egna beslut om uppsatta hälsomål. Dock har 

det även visat på att problem finns med förståelse och motivation inom patientgruppen. 

Genom tydligt uppsatta mål, ett gott samarbete mellan de som arbetar med patienten, 

kunskap om patientgruppen och resurser att stötta patienten i arbetet kan goda 

förutsättningar ges till ett lyckat arbete med övervikt inom patientgruppen. I Sverige är 

målet att denna studie kan ge efterspeglingar då intervjupersonerna är verksamma 

sjuksköterskor som berättar om sina erfarenheter. Förhoppningar med studien var att 

öka medvetenheten kring överviktsproblematiken som finns inom LSS, och därmed ge 

sjuksköterskan bättre förutsättningar i sitt arbete med övervikt, men även i andra delar 

av arbetet. Det är viktigt väga in risken att författarna vid intervjutillfällena fick ta del 

av en hel del inneliggande frustration hos sjuksköterskorna. Frustration över en 

arbetssituation som kunde upplevas som stressig och påfrestande i många bemärkelser, 

och som inte fått den uppmärksamhet som behövs. De frågor som ställdes vid 

intervjutillfällena var neutrala, ingen laddning fanns med, men i vissa lägen infann sig 

en känsla av att området var högexplosivt. 

 

SLUTSATSER 

Jämlik vård är något som ska efterstävas och är ett mål för all vård. Studien visar att 

sjuksköterskor upplever att personer med intellektuell funktionsnedsättning ur flera 

aspekter får en sämre vård än andra. Det visas i sjuksköterskans arbete inom LSS, där 

patientgruppen inte upplevs ha samma rättigheter att få hjälp med viktproblem som 

äldre. Det visar sig i kontakter med vårdcentraler och dietister, men även i kontakten 
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med akutvården. Patientgruppen är en grupp som har väldigt tydligt utskrivna 

rättigheter i LSS-lagen, som är en rättighetslag. Problem kan dock uppstå i förhållandet 

mellan LSS och HSL i kommunal verksamhet. Författarna har fått sig en ordentlig 

tankeställare i och med studien och vården idag verkligen är jämlik. Med rådande 

lagstiftning så finns tvivel kring varför verkligheten inte upplevs vara anpassad efter 

lagstiftningarna. Omvårdnadspersonalen har inom LSS tidigare arbetat väldigt 

självständigt utan större insatser från den kommunala sjukvården. Samarbetet mellan 

kommunal sjukvård och LSS har inte utvecklats likformigt med hälso-och sjukvård och 

äldreomsorg som har en lång tradition av samarbete. Ett behov av utvecklade 

samarbetsformer ses som viktigt för att förbättra många av de brister som idag kan ses. 

HSL och LSS är två olika lagar som båda ska verka för patientens bästa. Genom att se 

lagarna som hjälp och inte hinder för samarbete finns stora möjligheter att nå 

gemensamma lösningar för folkhälsoarbete. 

 

Sjuksköterskans utbildande funktion innefattar handledning av personal. Att handleda 

personal inom LSS innebär ofta i praktiken att utbilda personal utan grundläggande 

omvårdnadskompetens. Det innebär stora utmaningar på ett teoretiskt såväl som 

praktiskt plan. Kunskap kan spridas i personalgrupper, men det kräver att majoriteten av 

gruppen har en gemensam kunskapsgrund. Enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

2014:2) ligger ett utbildningsansvar på kommunen, omvårdnadspersonal bör därför ha 

grundläggande kompetens ibland annat hälsoarbete. Genom att ge personal möjlighet 

till fortbildning kan utgångläget förbättras. I dagsläget har sjuksköterskor ofta ont om 

tid och resurser även om behov finns. Detta leder till att överviktsproblematik hos 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning prioriteras bort eller läggs på 

omvårdnadspersonal. Om en grundläggande kompetens i hälsoarbete vore standard hade 

överviktsproblem troligen fångats i ett tidigare skede, eller inte alls funnits samma grad.  

 

 

HÅLLBARHET 

Det finns en gemensam tanke om hållbar utveckling fram till 2030, där 150 länder gått 

samman och enats om 17 olika mål (WHO, 2015). Ett mål handlar om att minska 

ojämlikheten inom och mellan länder. Målet innebär bland att främja alla individers 

sociala, ekonomiska och politiska utveckling oavsett, kön, funktionsnedsättning, 

etnicitet eller religion. WHO:s mål känns angeläget för alla individer i samhället och 

speciellt för utsatta grupper. Det är ett viktigt mål som de har enats kring men det 

framgår inte hur intellektuellt funktionshindrades tillvaro ska förbättras socialt och 

ekonomiskt. I en rapport från Socialstyrelsen (2010, ss. 9-13) framkommer att personer 

med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. Deras 

disponibla inkomst efter skatt är drygt 100 000 kronor per år. Detta leder till sämre 

utgångsläge avseende boende, hälsa och fritid och detta beror av att de försörjer sig av 

sjuk- och aktivitetsersättning samt ibland ekonomiskt bistånd. En försvagad ekonomi 

leder till minskade fritidsaktiviteter, mindre semesterresor och sämre tillgång till dator 

och mobil än normalbefolkningen. Endast 10 % av funktionsnedsatta har en anknytning 

till arbetsmarknaden. Intellektuellt funktionshindrade får även utskrivet mer föråldrade 

läkemedel för att hantera beteendestörningar, trots osäker effekt. 
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Mycket tyder på avståndet är långt till jämlika levnadsvillkor vilket kan bidra till 

stigmatisering av funktionshindrade. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är 

beroende av lättillgänglig och lättförstådd information för att kunna ta del av samhället 

och även fatta intresse för samhällets utveckling, men även för sin egna personliga 

utveckling. Anpassad information kan leda till att intellektuellt funktionshindrade kom 

att ta mer av sin berättigade plats i vårt samhälle. I resultatet har visats att det många 

gånger saknas utbildning hos omvårdnadspersonal som anställs till gruppbostäder. Detta 

har upplevts som en hindrande faktor i intervjupersonernas arbete. Det finns en 

fundering kring varför de allmänna rekommendationerna från Socialstyrelsen inte 

efterlevs gällande utbildningskrav för omvårdnadspersonal (SOSFS 2014:2). 

Intervjupersonerna har visat på frustration kring att inte få möjlighet till promotion- och 

preventionsarbete i rätt utsträckning. Med en personalstyrka på gruppbostäder som 

innehar rätt utbildningsnivå så skulle sjuksköterskans arbetsbörda minska som därmed 

kunde ägna mer tid till handledning kring patienter och patientarbete. Ett större 

välbefinnande hos patienter med LSS skulle åstadkommas som kunde bidra till en 

hållbar utveckling för hela samhället. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Patienter med funktionshinder utgör en liten del av samtliga patienter inom Hälso- och 

sjukvården idag. En del forskning finns att finna vad gäller övervikt hos patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning ur medicinskt perspektiv, och även ur socialt 

perspektiv. Dock saknas vidare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv från Sverige. 

Att gruppen är åsidosatt framgick i denna studie, men att intervjupersoner kände sig 

som en glömd grupp i jämförelse med den stora äldreomsorgen kom som ett bifynd. 

Potential ses för vidare studier och forskning för att utreda närmare vad som gör att 

LSS-sjuksköterskor upplever känslor av att vara glömda och åsidosatta.  Intresse finns 

även i att se vilka insatser som krävs för de ska få en arbetsmiljö som är ansvarfull och 

hållbar för framtiden. Ett förbättrat folkhälsoarbete inom LSS kan i förlängningen ge 

hälsofördelar till patientgruppen. Forskningspotential ses även i andra yrkesgruppers 

perspektiv på problemen. Vilka erfarenheter har personalen på gruppbostäder av 

övervikt och hur ser fysioterapeuter på samma problematik? 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Sjuksköterskor som arbetar inom LSS är idag anställda i kommunal verksamhet och 

arbetar utifrån lokala rutiner, utöver Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Rutiner 

är ofta skrivna utifrån de behov och hälsoproblem som finns inom äldrevården, eftersom 

majoriteten patienter är över 65 år. Utifrån studiens resultat föreslås följande kliniska 

implikationer:   

 

 Genom att uppmärksamma och belysa sjuksköterskornas arbete med övervikt 

inom LSS finns en förhoppning om att synliggöra den problematik som finns för 

bland annat chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, kollegor och även 

omvårdnadspersonal på bostäder.  

 



 

36 

 Sjuksköterskor som anställs till kommunal LSS-verksamhet bör erbjudas 

utbildning eller kompetensutveckling vad gäller intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 Tydliga rutiner för samverkan mellan HSL och LSS bör arbetas fram inom 

kommunerna.   
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Till verksamhetschef för godkännande datainsamling                     
Vi är två sjuksköterskor, Linnéa Winckler och Carita Appelkvist som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

Distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter Distriktssköterskor/Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård har 

av att förebygga och arbeta med övervikt hos patienter med funktionsnedsättning. Vi 

skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor/ Sjuksköterskor till 

vår studie.  

Syftet är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av förebyggande arbete kring 

övervikt bland vuxna patienter med kognitiv funktionsnedsättning inom den kommunala 

omsorgen för intellektuellt funktionsnedsatta.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med distriktssköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi vänder oss till 

distriktssköterskor och Sjuksköterskor som arbetet minst 1 år på sin nuvarande 

arbetsplats och som arbetar med patienter inom LSS.  Intervjuerna kommer att ske 

hösten 2016, under v 41-43 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 60 minuter. Att 

medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Vi kommer att ta kontakt via telefon under vecka 40 för planering. Bifogat formulär om 

godkännande skickas till angiven adress så snart som möjligt.  

Carita Appelkvist 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

Hälsningar 

Linnéa Winckler   Carita Appelkvist  

linnea.k.winckler@gmail.com  cappelkvist@gmail.com  

     

Handledare 

Sepideh Olausson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås, tel: 033-4354766,   
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Godkännande                  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Linnéa Winckler och Carita 
Appelkvist genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Datum:   /    2016 
 
 
_______________________________ 
Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Till dig som arbetar som Sjuksköterska / Distriktssjuksköterska i 

kommunal sjukvård med inriktning mot funktionshinder 

Förfrågan om intervjudeltagande 

Övervikt och fetma är vanligt förekommande hos patienter med funktionsnedsättning. 

Många bor på särskilda boenden i kommunal regi, där den kommunala 

sjuksköterskan/distriktssjuksköterskan kommer i kontakt med dessa personer och deras 

problematik. Då det kan vara svårt att förebygga och arbeta med övervikts- och 

fetmaproblematik inom denna patientgrupp vill vi undersöka de erfarenheter som finns 

ute bland sjuksköterskor och distriktssköterskor. 

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie där vårt mål är att ta reda på vilka 

erfarenheter sjuksköterskor/distriktssjuksköterskor inom kommunal sjukvård har av att 

förebygga och arbeta med övervikt och fetma hos patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning. Denna studie kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats i 

vårdvetenskap som vi skriver vid Högskolan i Borås.  

Du har blivit tillfrågad att deltaga i studien då du arbetar med intellektuellt 

funktionsnedsatta inom kommunal sjukvård. Ditt deltagande är helt frivilligt, och kan 

när som helst, utan att ange anledning, avbrytas. 

Vi önskar intervjua dig med anledning av detta. Intervjuerna kommer att äga rum på din 

arbetsplats under veckorna 41 eller 42, och kommer att vara ca 30-60 minuter. Vi 

kommer att spela in intervjuerna för att kunna arbeta med materialet i efterhand. 

Inspelningarna kommer att raderas så snart texterna är utskrivna. Allt material kommer 

att behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att endast vi som författare och vår 

handledare kommer att ha tillgång till det. Resultatet kommer inte att kunna härledas till 

dig personligen. 

Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till oss eller till vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

Linnéa Winckler Carita Appelkvist 

  

 

Handledare 

Sepideh Olausson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

033-4354766 
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Distriktssköterskans / Sjuksköterskans erfarenheter och förebyggande 

arbete mot övervikt hos patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning 

 

Undertecknad godkänner att deltaga i intervjustudien och har fått 

information om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, att 

undertecknad när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att ange 

anledning samt att deltagande är helt frivilligt. 

 

Ort______________________ 

 

Datum___________________ 

 

Underskrift___________________________________________________ 

 

Vid frågor, vänligen kontakta 

 

Linnéa Winckler eller Carita Appelkvist 
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Intervjuguide  

Orientering: 

Definiera situationen, berätta kort om syftet för arbetet, berätta att intervjun spelas in 

och fråga om intervjupersonen har några frågor innan intervjun startar 

 

Kan du berätta om hur länge du arbetat som sjuksköterska / distriktssköterska med 

funktionshinder? 

 

Berätta hur du arbetar med patienter som har övervikt inom dina LSS-boenden? 

 

Hur arbetar du förbyggande mot övervikt på dina boenden? 

 

Kan du berätta utifrån vilka riktlinjer/PM du arbetar förebyggande mot övervikt? 

 

Med vilka andra yrkesgrupper samverkar du kring patienters övervikt? Beskriv På vilket 

sätt? Hjälpfråga: Får ni hjälp med anpassning av aktiviteter? 

 

Kan du berätta om utmaningar du möter i arbetet med övervikt och att förebygga 

övervikt hos personer med funktionsnedsättning? 

 

Hur upplever du som sjuksköterska/distriktssköterska patientens medvetenhet kring sina 

viktproblem? 

 

Hjälptext: 

Kan du ge konkreta exempel på det eller har du något exempel på eller fall med 

övervikt som du arbetade med?  

-Hur var det? 

-Vad tänkte du?  

-Vad gjorde du? 

 

Kan du berätta om din erfarenhet av att arbeta med motivationen för att få till en 

livsstilsförändring vad gäller kost och fysisk aktivitet? 

 

Hur påverkar patientens grad av funktionsnedsättning ditt förebyggande arbete mot 

övervikt? 

 

Avsluta med att “ Jag har inget mer att ta upp, har du något mer att berätta eller fråga”. 

Tacka för intervjun! 

 

 

 


