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Sammanfattning    
 
Övervikt och fetma ökar i världen och Sverige vilket medför en ökad sjukdomsrisk. 
Överviktiga personer upplever att de inte passar in och stigmatiseras av samhället där 
hälso- och sjukvården också räknas in. I tidigare forskning har svårigheter kring att 
vårda överviktiga prehospitalt beskrivits. Relaterat till den ökande förekomsten av 
övervikt och fetma och svårigheten att vårda personer med övervikt eller fetma är det av 
intresse att undersöka hur ambulanspersonal upplever det att vårda dessa patienter. 
Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonals upplevelse av att vårda 
personer med övervikt eller fetma. Data insamlades från ambulanspersonal via 
intervjuer där data sedan analyserades med en induktiv kvalitativ analysmetod. Det 
framkom i resultatet att informanterna upplevde att mötet väcker tankar om situationen 
som den överviktiga personen befinner sig i samt att de konfronteras med sina egna och 
andras fördomar om övervikt och fetma. Ambulanspersonalen upplevde att det fanns 
svårigheter att ge god och lika vård relaterat till brist på utrustning men även fysiska 
hinder hos patienten. Svårigheterna gäller både medicinska åtgärder samt förflyttning. 
De upplever att fokus i mötet tenderar att bli problemlösande avseende förflyttning där 
vården hamnar i skymundan. För att vårdmötet med dessa personer ska bli ett bra möte 
som främjar hälsa och välbefinnande blir det viktigt att se sin patient som en helhet där 
kroppen inte kan skiljas från personen utan patienten måste ses som en helhet i den 
kontext han eller hon befinner sig i. 
 
 
 
 
Nyckelord: Ambulanspersonal, upplevelse, vård, patient, övervikt, fetma. 
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INLEDNING 

Författarna har valt att undersöka ambulanspersonals upplevelser av att vårda personer 
med övervikt eller fetma prehospitalt. Detta grundar sig i ett allmänt intresse rörande 
hälsa och välbefinnande och en oro kring en allt mer accepterande attityd gentemot 
övervikt i samhället. Författarna är intresserade av hur övervikt och fetma påverkar 
vårdarens möjlighet att ge god och lika vård.  
 
Forskningsläget visar på en avsaknad av beskrivningar av vårdares upplevelser av 
överviktiga patienter prehospitalt. Fokus i forskningen ligger nu på de medicinska 
aspekterna och transportbarheten av denna patientgrupp. Denna patientgrupp är utsatt 
för stigmatisering och diskriminering i samhället enligt studier gjorda på 
patientupplevelser. På dessa grunder är det av intresse att studera detta fenomen för att 
kunna bidraga till ett bättre omhändertagande av de överviktiga patienterna.  
 
 
BAKGRUND  

Utbredning och definition av övervikt och fetma 
Sedan 1980 har övervikt och fetma mer än fördubblats, 2008 var mer än 1,4 miljarder 
människor överviktiga och 65% av världens befolkning lever i ett land där övervikt och 
fetma dödar fler människor än undernäring. Övervikt och fetma definieras som 
onormalt eller överdriven ansamling av fett som kan försämra hälsan och mäts i body 
mass index, BMI. BMI är ett mått på kilogram/m2 (World Health Organization (WHO) 
2012). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (FHI 2013) har en normalviktig person BMI 
mellan 18,5-24,9, medan ett BMI på 25-29,9 definieras som övervikt och ett BMI på 30 
eller mer definieras som fetma. I Sverige mellan åren 2008 och 2011 var 35% av 
befolkningen överviktig och 13% led av fetma, 50% ansågs vara normalviktiga och 2 % 
underviktiga. Vilket kan jämföras med åren 2004-2007 då 34% ansågs lida av övervikt, 
11% av fetma, 52% var normalviktiga och 2 % var underviktiga (FHI 2013). 
 

Orsak och riskfaktorer 
Orsak till övervikt är enligt WHO (2012) en energiobalans där konsumtionen av 
kalorier överskrider förbrukningen. Globalt sett har intaget av energirik mat med högt 
fett-, salt- och sockerinnehåll ökat. Samtidigt rör sig människor allt mindre som en följd 
av stillasittande arbete, urbanisering och förändrade transportvanor. Dessa förändrade 
vanor har sin grund i förändringar i samhället såsom stadsplanering, matindustri, social 
situation och utbildning (WHO 2012). Bakomliggande orsaker till fetma kan variera. 
Genetiska faktorer spelar in då det genom evolutionen varit fördelaktigt för människan 
att kunna lagra energi, dessa gener kan nu vid en tid av överflöd bidra till fetma. Vidare 
ses att sociala förutsättningar har en del i utvecklingen av fetma där sämre förhållanden 
predisponerar för övervikt (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2002). 
Enligt Kark och Rasmussen (2005) ses att personer med lågutbildade mödrar löper 
högre risk att utveckla övervikt eller fetma än de med högutbildade mödrar. Vidare ses 
också att denna skillnad har ökat sedan 1970 (Kark & Rasmussen 2005). Även vissa 
läkemedel såsom antidepressiva, kortison och insulin kan bidra till övervikt som en 
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biverkan. Hos kvinnor, som löper större risk att utveckla övervikt, ses graviditet som en 
riskfaktor (SBU 2002). 
 

Följdsjukdomar och komplikationer  
Övervikt och fetma ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, 
muskuloskeletala besvär och även vissa former av cancer enligt WHO (2012). Enligt en 
rapport från SBU (2002) ökar risken för en rad följdsjukdomar i hjärta och kärl såsom 
hjärtinfarkt, hjärtsvikt och hypertoni och vid bukfetma finns en ökad risk för stroke. 
Vidare ses också en ökad risk för vissa typer av cancer, framförallt hormonberoende 
cancerformer. Även problem med fettinlagring i lever och gallsten ses oftare hos 
personer med övervikt. Mellan övervikt och utveckling av diabetes typ två ses ett starkt 
samband, detta troligtvis på grund av genetiska faktorer, fet mat och fysisk inaktivitet. 
Konsekvenser av fetman kan bli sömnapné och belastningsskador på kroppen på grund 
av den ökade vikten. Även individens livskvalitet och psykosocial hälsa påverkas 
negativt. Dessa faktorer är något som bevisat leder till en för tidig död (SBU 2002).  
 

Patientens perspektiv 
Personer med grav övervikt beskriver hur de i vardagen upplever stigmatisering och 
ifrågasättning av deras levnadsvanor samt förmåga att klara av allt från arbete till 
föräldraskap. Vidare upplever de även att det finns en ökande trend av skuldbeläggning 
mot dem i samhället, att de är en börda och belastning (Thomas, Hyde, Karunaratne, 
Herbert & Komesaroff 2008; Lewis, Thomas, Blodd, Castle, Hyde, Komesaroff 2011b). 
Fördomarna ger sig ofta till uttryck via verbala kommentarer från personer i nära 
omgivningen och från vårdpersonal (Rogge, Greenwald & Golden 2004; Merrill & 
Grassley 2008; Puhl, Moss-Racusin, Schwartz & Brownell 2008; Thomas et al. 2008). 
Överviktiga upplever att folk ser på dem som lata, ointelligenta, har dålig självdisciplin 
och dålig hygien (Puhl et al. 2008). Denna stigmatisering leder till minskat 
välbefinnande och försämrad psykisk hälsa, en följd av detta blir social isolering och 
leder till ifrågasättning av den egna identiteten (Thomas et al. 2008; Lewis el al. 2011b). 
Överviktiga patienter uttrycker hur utrustning och vårdmiljöer ej är anpassade efter 
deras kroppsstorlek (Singh, Arthur, Worster, Iacobellis & Sharma 2007; Merrill & 
Grassley 2008), vilket leder till en känsla av att ej passa in, något som uttrycks som en 
rädsla (Merrill & Grassley 2008). Detta är även fallet i vardagen där överviktiga ej får 
plats i stolar på restauranger, bussäten och kan inte hitta kläder i rätt storlek (Rogge, 
Greenwald & Golden 2004; Puhl et al. 2008). Bristande tillgång på rätt anpassad 
utrustning är något som skapar känsla av skuld och skam hos patienter med övervikt. De 
upplever även att deras hälsoproblem inte tas på allvar utan relateras till deras övervikt 
(Merrill & Grassley 2008; Thomas et al. 2008). Men möten med vården kan också bli 
en positiv upplevelse när bemötandet är respektfullt (Thomas et al. 2008).  
 
De egna upplevelserna av orsaken till övervikt och fetma varierar. En del upplever att 
orsaken grundar sig i ändrade levnadsvanor och då framförallt minskad fysik aktivitet 
samt fysisk ohälsa (Thomas et al. 2008; Lewis, Thomas, Hyde, Castle & Komesaroff 
2011a) och genomgången graviditet (Thomas et al. 2008). Överviktiga ser ofta sig 
själva som orsaken till sitt viktproblem (Rogge, Greenwald & Golden 2004; Lewis el al. 
2011a). 
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Sjuksköterskors attityder  
Sjuksköterskor har likt resten av samhället förutfattade meningar gentemot överviktiga 
personer. De förutfattade meningarna består av att överviktiga tycker om mat, äter för 
mycket (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson 2007; Poon & Tarrant 2009) och 
är lata individer (Brown 2006; Brown et al. 2007; Poon & Tarrant 2009). Dock ger ej de 
förutfattade meningarna någon påverkan i vården av den överviktiga patienten men 
arbetet anses fysiskt tyngre än vården av en normalviktig patient. Sjuksköterskor hyser 
empati till de överviktiga patienterna och upplever ej dem som mer krävande än andra 
patienter (Poon & Tarrant 2009). Dock finns det de som upplever det motbjudande att 
vårda en överviktig patient och antal år i yrket kan påverka denna upplevelse både 
positivt och negativt (Brown 2006; Brown et al. 2007; Poon & Tarrant 2009). 
Sjuksköterskor anser att övervikt och fetma är ett allvarligt hälsoproblem och att 
eventuella hälsoproblem beror på övervikten (Brown 2006; Brown et al. 2007). 
Sjuksköterskor med normalt BMI stigmatiserar överviktiga patienter mer än 
sjuksköterskor med högre BMI (Brown 2006; Brown et al. 2007; Poon & Tarrant 2009). 
 

Ambulanssjukvård 
Med ambulanssjukvård avses hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal i eller i anslutning till en ambulans. Ambulans avser ett 
transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och 
skadade (SOSFS 2009:10). Vårdteamet prehospitalt består vanligtvis av två personer 
vilket ställer höga krav på deras kunskap inom både medicin och vårdvetenskap som är 
dem två kunskapsområden som möts i den prehospitala vården. Den medicinska 
bedömningen prehospitalt syftar till att forma en diagnos vilket blir utgången för hur 
behandlingen av patienten ska ske men på grund av den begränsade tillgången till 
diagnostiska hjälpmedel är det av stor vikt att vårdaren besitter god medicinsk 
skicklighet och kunskap (Nyström & Herlitz 2009). Vårdgivaren, som vanligtvis är 
landsting eller kommun, ansvarar för att ambulanssjukvårdens personal har rätt 
kompetens som krävs för att utföra prehospital sjukvård, till exempel skall varje 
ambulans vara bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att 
administrerar läkemedel (SOSFS 2009:10).  
 

Patienten i ambulanssjukvården  
Området vårdvetenskap syftar till att se människan bakom de medicinska symtomen 
vilket krävs för att kunna ge individuellt anpassad vård (Nyström & Herlitz 2009). Inom 
vårdvetenskap talas det om patientens livsvärld vilket innebär att se vilken kontext 
personen befinner sig i och hur denne erfar sin värld. Detta påverkas av personens syn 
på hälsa och välbefinnande. Patienten kan därmed aldrig ses som endast en person 
bakom en sjukdom eller endast som en sjukdom utan vårdaren måste se personen som 
en helhet där alla delar påverkar. Detta innebär även att kroppen aldrig kan ses som 
något människan har utan bör ses som något människan är. Kroppen kan aldrig lämnas 
och det är genom den vi upplever oss själva och når ut till vår omvärld. Förändringar i 
kroppen innebär då också en förändrad tillgång till världen och till livet (Dahlberg & 
Segersten 2010). 
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Patienter med övervikt och fetma är en patientgrupp som skapar problem, genom hela 
vårdprocessen, en process som ofta startar med att en ambulans begärs ut till en persons 
hem (Hignett & Griffiths 2009b; Cowley & Leggett 2010). Här utsätts 
ambulanspersonalen för en stor risk i samband med förflyttning av dessa patienter, 
mycket på grund av de förutsättningar som finns i omgivningen, brist på bra utrustning, 
träning och nedskrivna rutiner. Den vårdande transporten till sjukhuset börjar ofta i 
hemmet, en plats som i regel är en begränsad miljö avsedd för mobila personer, där 
bredd på trappor, dörrar och korridorer är faktorer som kan inverka på möjligheten till 
en bra förflyttning och transport (Hignett & Griffiths 2009a; Hignett & Griffiths 2009b). 
I ambulansens vårdutrymme är det inte säkert att patienten får plats, storlek och form på 
britsar är anpassade för personer med normal kroppsstorlek dvs. rektangulärt och inte 
kvadratiska, vilken är den form kraftigt överviktiga ofta tar (Grant & Newcombe 2004; 
Hignett & Griffiths 2009a; Cowley & Leggett 2010). Ofta krävs det speciella 
ambulanser som är storleksanpassade för de kraftigt överviktiga, något som belyser 
vikten av att tidigt få vetskap om när en patient är kraftigt överviktig. Detta är inte alltid 
fallet utan ibland är det först när ambulanspersonalen kommer på plats som det framgår 
att patienten är överviktig (Hignett & Griffiths 2009b). Denna information förs sällan 
vidare till mottagande enhet, såsom akutmottagning eller vårdcentral, vilket påverkar 
deras möjligheter att förbereda sig och ta fram rätt utrustning anpassad till de 
överviktiga patienterna (Grant & Newcombe 2004; VanHoy & Laidlow 2009; Cowley 
& Leggett 2010). Rutiner för omhändertagande och handlingsplaner för att optimera 
processen saknas ofta (Hignett & Griffiths 2009b; Cowley & Leggett 2010). 
 

Vård och bedömning 
Vid trauma ökar risken för dödlig utgång hos patienter med ett högt BMI. Detta troligen 
på grund av att skademönstret skiljer sig ifrån den normalviktige patienten (Grant & 
Newcombe 2004; Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 2009; VanHoy & Laidlow 
2009). Skador i thorax, bäcken och nedre extremiteter förefaller oftare hos den svårt 
överviktige patienten däremot har skallskador en lägre prevalens än hos den 
normalviktige (Grant & Newcombe 2004; Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 
2009; VanHoy & Laidlow 2009). Problem i det akuta omhändertagandet av en 
överviktig traumapatient uppstår när han eller hon skall extraheras från ett fordon, detta 
då extra personalresurser kan krävas och utrustning så som ryggbrädor och nackkragar 
ej passar. Detta är något som i sin tur kan innebär förlängd tid innan avfärd till sjukhus 
(Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 2009; VanHoy & Laidlow 2009). Dessa 
patienter är även mer svårintuberade och svårventilerade (Grant & Newcombe 2004; 
Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 2009) och etablering av intervenös access är 
svårare än på den normalviktiga patienten (Grant & Newcombe 2004; Singh et al. 2007; 
Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 2009). Likaså påverkas möjligheten att mäta 
ett blodtryck korrekt och kan utgöra ett problem för vårdpersonalen, detta på grund av 
bristande tillgång på rätt anpassad utrustning i det allmänna omhändertagandet (Grant & 
Newcombe 2004; Singh et al. 2007; Frey Sherwood, Gerberg Smith & Johnson 2009; 
Hignett & Griffiths 2009a; Hignett & Griffiths 2009b; Cowley & Leggett 2010). 
Luftvägshantering blir speciellt svår då överflödig vävnad tenderar att komprimera 
luftvägarna, det förfaller även en ökad respirationsrisk på grund av reflux och högre 
intraabdominellt tryck. Den ökade mängden subkutan vävnad kan innebära svårigheter 
att palpera bröstkorgen för att känna efter skador i thorax. Den extra vävnaden hos feta 
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patienter kräver en ökad genomblödning vilket ökar belastningen på hjärtat normalt sett 
och vid ett trauma blir därför dessa patienter enklare hypoxiska då hjärtat ej klarar att 
syresätta patienten. I de fall där hjärt- och lungräddning blir aktuellt så blir den mindre 
effektiv på grund av den överflödiga vävnaden (VanHoy & Laidlow 2009).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Personer som lider av övervikt eller fetma utsätts för stigmatisering och diskriminering 
av samhället i stort men även utav vårdpersonal vilket leder till försämrad psykisk hälsa 
samt social isolering. Följdsjukdomar förekommer vanligen hos den överviktige vilket 
resulterar i ett ökat vårdbehov. Deras vikt medför en eventuellt sämre förutsättning för 
god vård. Transportbarheten påverkas och det finns ej utrustning anpassad efter deras 
behov. Det är även svårare att utföra en korrekt medicinsk bedömning som kan relateras 
till deras kroppskonstitution. Utifrån detta är det av intresse att undersöka hur 
ambulanspersonal upplever att vårda patienter med övervikt eller fetma. 
 
 
SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka ambulanspersonals upplevelse av att vårda 
patienter med övervikt eller fetma. 
 

 
METOD 

Ansats 
Arbetet avser att beskriva och utforska ambulanspersonals upplevelser av att vårda 
personer med övervikt eller fetma. För att beskriva upplevelser av detta fenomen valdes 
en induktiv kvalitativ ansats som enligt Graneheim och Lundman (2012) är lämpad för 
att beskriva verkligheten utifrån hur betraktaren erfar den. För att uppnå syftet används 
en kvalitativ forskningsintervju vilket möjliggör att undersöka informantens synvinkel 
och utveckla dess erfarenheter inom det aktuella området. Den kvalitativa intervjun 
syftar till att skaffa fram kunskap om intervjupersonens levda erfarenheter (Kvale & 
Brinkman 2009). 
 

Förförståelse 
Författarna anser att varje individ har ett eget ansvar för sin hälsa. Vilket innebär att 
individen måste anpassa sin matkonsumtion gentemot sin fysiska aktivitet för att hålla 
sin vikt och därmed sin hälsa. Genom att göra detta tar personen också sitt ansvar 
gentemot det samhälle den är en del av. I samhället anser vi att det finns en mer 
accepterande attityd kring att ha en liten övervikt, men ändå över ett normalt BMI, men 
att det finns mycket negativa attityder mot personer med fetma. Författarna har tidigare 
arbetat på sjukhus och har där erfarit att det är ett tyngre arbete att vårda överviktiga 
som därmed blir mera resurskrävande. En följd av detta är att möjligheten att ge lika 
vård till alla individer försvåras. 
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Urval/deltagare 
Initialt skickades en förfrågan (se bilaga 1) till verksamhetschefen för 
ambulanssjukvårdsorganisationen i en västsvensk stad med 9 stationer med sammanlagt 
19 bilar varav 12 är dygnsbilar som täcker ett område med ca 520 000 invånare. Denna 
förfrågan innehöll tillåtelse att tillfråga personalen inom det aktuella området att deltaga 
i arbetet, vilket godkändes. Därefter skickades ett informations- och samtyckesbrev (se 
bilaga 2) ut till samtlig personal i området. Initialt hade författarna en ambition om 6-8 
deltagare med en jämn könsfördelning. Inga inklusionskrav gällande specialstutbildning 
eller år i yrket fanns. Gensvaret på detta blev endast en informant. För att få ett större 
antal informanter valdes efter detta ett bekvämlighetsurval där författarna tog 
direktkontakt via mail och sociala medier med personer som arbetar inom 
ambulanssjukvården. De personer som kontaktades kände författarna till genom 
Högskolan i Borås samt tidigare arbetsplatser. Detta resulterade i ytterligare fem 
informanter. Dessa informanter delgavs samma informations- och samtyckesbrev. 
 
Deltagarna bestod av fem kvinnor och en man med ett åldersspann på 26-48 år. 
Samtliga informanter var grundutbildade sjuksköterskor med erfarenhet från 
ambulanssjukvård från nio månader till 14 år. Två av informanterna hade 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård respektive anestesi och tre var under 
pågående specialistutbildning inom ambulanssjukvård. 
 

Datainsamling 
Beslut om tid och plats för intervjun valdes i samråd med informanten. Detta för att öka 
bekvämligheten för informanten och att vara i en miljö där personen känner sig trygg 
inför att tala öppet kring det aktuella ämnet. Innan intervjuerna påbörjades gavs 
informanterna återigen information om att allt material behandlas konfidentiellt och att 
det kommer avidentifieras samt att han/hon när som helst får avbryta sitt deltagande helt 
utan att ange anledning. 
 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer som enligt Kvale och Brinkman (2009) syftar 
till att förstå upplevelser utifrån informantens perspektiv (Kvale & Brinkman 2009). 
Tanken är att intervjun skall efterlikna ett vanligt samtal där informanten pratar fritt om 
ämnet och intervjuarens följdfrågor grundar sig i vad informanter uttrycker och säger 
under samtalets gång (Kvale & Brinkman 2009).  
 
Alla deltagare fick samma öppningsfråga som var “ Kan du berätta om ett tillfälle när 
du har vårdat en överviktigt patienten prehospitalt?”. Som följdes av frågor utifrån det 
informanten berättar till exempel “Hur upplevde du det?”, “Vilka tankar/känslor väckte 
det?”, “Kan du beskriva dessa?”. Intervjuerna avslutades med frågan “Är det något 
ytterligare du vill tillägga som jag inte har frågat om?”. Författarna har under 
intervjuerna i de fall då informanten använt sig av kroppsspråk i sina förklaringar 
försökt att be denne i största möjlig mån förklara dessa känslor mera verbalt. Varje 
författare utförde tre individuella intervjuer var som varade från 28 till 35 minuter. 
Dessa spelades in för att sedan transkriberas ordagrant av respektive författare. Inspelat 
material förstördes efter transkribering.  
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Dataanalys 
Materialet analyserades med en induktiv kvalitativ analysmetod som innebär att finna 
liknelser och skillnader i det transkriberade materialet enligt Graneheim och Lundman 
(2012). Detta gjordes genom att det transkriberade intervjuerna lästes igenom noggrant 
av båda författarna tills man lärt känna materialet i samtliga intervjuer. Författarna gick 
sedan igenom samtliga intervjuer för att märka ut meningsenheter, olika färger för de 
olika informanterna, som kunde utgöras av enstaka ord, del av mening, hel mening eller 
ett helt stycke. Meningsenheterna kondenserades för att göra enheten mer överskådlig. 
Dessa kondenserade meningsenheter kodades sedan med ord eller kort mening som 
beskrev innebörden. Koderna bearbetades därefter till underkategorier, se exempel i 
tabellen nedan. Underkategorierna arrangerades sedan under huvudkategorier. 
 

     Tabell 1: Exempel på dataanalys 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori  

Men äh det va inte så 
enkelt att fånga upp 
honom för han vägde 
nog uppemot 150 160 
kg 

Inte enkelt att 
fånga upp honom 
på grund av hans 
vikt 

Fånga upp Förutsättningar för 
att ge lika vård 

Så min kollega fick ju 
dels då mm kalla på 
förstärkning för att vi 
insåg att ämh då att 
patienten att vi inte 
skulle få ner honom 
ensamma 

Kalla på 
förstärkning för 
att få ner honom 

Hjälp med 
förflyttning 

Överväga assistans 
vid förflyttning 

…så försökte jag hålla 
fria luftvägar men 
huvudet va ju väldigt 
tungt det va inte helt 
enkelt att få en fri 
luftväg. 

Svårt att hålla fri 
luftväg p.g.a. 
tungt huvud 

Svårt med fri luftväg Svårigheter med 
livräddande 
behandling 

Man kan få någon 
slags känsla av att 
patienten inte är lika 
mycke värd som andra 
patienter av folks 
blickar då 

Känsla av mindre 
människovärde 
utifrån kollegors 
blickar 

Minskat 
människovärde 

Att bli besvärad av 
kollegors sätt att 
bemöta patienten  

…patienten beklagade 
sig konstant på att han 
va så stor som han va 
och att han skulle bli 
omöjlig att få ner för 
trapporna 

Patienten 
uttryckte oro över 
förflyttning i 
trappor 

Oro över 
förflyttning 

Patienten bär 
skulden 
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Forskningsetiska överväganden 
I enlighet med vetenskapsrådets forsknings etiska principer har informanterna fått ett 
informations- och samtyckesbrev. I detta brev framgick syftet med examensarbetet samt 
att deras deltagande i arbetet innebar att de skulle deltaga i en intervju med en utav 
författarna. Brevet innehöll även information om att deltagandet är helt frivilligt och kan 
när som helst avbrytas helt utan att ange anledning. Vidare innehöll brevet information 
om att all data behandlas konfidentiellt. Skriftligt samtycke till deltagande lämnades 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Då flera av informanterna erhölls genom en mailkontakt måste detta enligt Kvale & 
Brinkman (2009) ses som ett forskningsetiskt problem då författarna hade någon form 
av relation till dessa informanter. Dock fick alla ta del av samma informations- och 
samtyckesbrev och informerades om att deltagande är helt frivilligt. De var själva 
tvungna att kontakta författarna för att deltaga., vilket gav dem möjlighet att ej svara. 
 
 
RESULTAT 

  
Stigmatisering Uppröras över 

patientens 
situation 

Vårdutmaningar Vårdande 
transport 

Förutfattade meningar 
om orsak 
 
Patienten bär skulden 
 
Onödigt uppdrag 
 
Att hantera sina egna 
fördomar 
 
Att bli besvärad av 
kollegors sätt att bemöta 
patienten 

Att i mötet fundera 
kring följder och 
framtid för patienten  
 
Att prata om övervikten 

Att ge god vård 
 
Förutsättningar för att ge 
lika vård  
 
Att ge medicinskteknisk 
vård  
 
Svårigheter med 
livräddande behandling 

Patienten som 
transportobjekt  
 
Agera skyddsombud 
 
Förflyttningen blir en 
problemlösning 
 
Tillgång och brist på 
tillgång av hjälpmedel  
 
Överväga assistans för 
förflyttning 
 

                                                                           Tabell 2: Huvud- och underkategorier 
 

Stigmatisering 
Förutfattade meningar om orsaken 
I mötet med patientens väcks tankar kring vad som har orsakat övervikten eller fetman. 
Orsaken anses bero på osunda kostvanor men att uppkomsten av dessa vanor varierar. 
Det upplevs kunna bero på psykisk ohälsa där personen äter för att dämpa ångest men 
kan även vara ett matmissbruk vilket då bör likställas med andra former av missbruk. 
En annan upplevelse av orsaken är att det är självorsakat och endast grundar sig i dåliga 
kostvanor som i vissa fall kan härledas till personens uppväxt.  
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”Jag tror att många som är överviktiga i Sverige idag om man tittar på det beror dels 
på felaktig mat från barnsben och att det är många som mår psykiskt dåligt och tröstar 
sig med maten.” 
 
Patienten bär skulden 

Mötet med den överviktiga patienten väcker blandade känslor hos vårdaren. Då mötet 
ofta sker i hemmet blir vårdaren medveten om patientens livssituation där patienten på 
grund av sin övervikt ej kan klara sitt dagliga liv varpå hemsituationen blir ohållbar. 
Detta väcker tankar hos vårdaren om att det är oförskämt av individen att den har försatt 
sig i en situation där den ej längre klara sig själv och måste förlita sig på hjälp från 
andra. 
 
”Det är faktiskt helt fruktansvärt att man är så tjock att man inte kan ta hand om sig 
själv” 
 
Det upplevs att patienten själv är medveten om problemet kring sin vikt och känner 
skam inför detta, något som ambulanspersonalen vid förflyttning upplever som en oro 
och osäkerhet hos patienten. Det anses att patienten måste ta ett eget ansvar för sitt liv 
och gå ner i vikt eller anpassa sitt boende. Men mötet med patienten kan även upplevas 
som sorgligt och väcka känslor av empati och hopplöshet hos vårdaren. Emellertid 
upplevs det även som att det finns personer med övervikt och fetma som negligerar det 
uppenbara problem som vikten medför. 
 
Onödigt uppdrag 

Ambulanspersonal upplever att de åker på uppdrag som endast handlar om att hjälpa 
patienter som har ramlat upp från golvet eller att assistera en förflyttning av en patient. 
Detta på grund av att dessa patienter är överviktiga. Uppdrag av sådan karaktär upplevs 
inte vara ambulansärenden och därmed ett slöseri på ambulansens resurser. Detta slöseri 
bedöms även kunna ta resurser från den potentiellt akut sjuke eller skadade. Hos 
ambulanspersonalen väcker denna sorts uppdrag frustration då patienten inte har något 
vårdbehov och ej behöver följa med in till sjukhus.  
 
”…känns ju lite fel att lägga ambulansresurser på att bara åka runt och plocka upp folk 
som har ramlat” 
 
Att hantera sina egna fördomar 

Ambulanspersonalen upplever att de själva kan ha fördomar men att dessa är riktade 
mot övervikten och inte mot personen bakom övervikten. De upplever att de åsidosätter 
sina fördomar i mötet med patienten men att de kanske ändå syns genom ens 
ickeverbala kroppsspråk. Att tolka andras beteende som fördomsfullt kan grunda sig i 
sina egna oreflekterade uppfattningar och värderingar kring övervikt och fetma. 
 

Att bli besvärad av kollegors sätt att bemöta patienten 
Det upplevs att det finns mycket fördomar och åsikter om patienter med övervikt. I fall 
då detta uttrycks verbalt eller genom blickar från kollegor upplevs det som besvärande. 
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Dessa kommentarer och blickar erfars kunna leda till att patienten känner sig mindre 
värd som människa. 
 
”Man kan få någon slags känsla av att patienten inte är lika mycket värd som andra 
patienter av folks blickar” 
 

Uppröras över patientens situation 
Att i mötet fundera kring följder och framtid för patienten 

Fetman och övervikten anses av ambulanspersonalen få framtida konsekvenser i form 
av sjukdomar men även att fetman i sig får negativa hälsokonsekvenser t.ex. 
andningsbesvär på grund av ökat tryck mot lungorna. Vidare upplevs det som att 
överviktiga hamnar i en situation där fetma leder till mer fetma då dessa patienter får en 
minskad förmåga till mobilisering på grund av sin vikt. 
 
”Och det blir ju någon form av moment 22 av det för dem orkar ju inte på grund av sin 
fetma och då blir dem stillasittande och då blir dem ännu fetare och då blir det ju 
någon form av spiral, neråtgående spiral.” 
 
Denna situation erfars som tragisk då den upplevs leda till isolering och psykisk ohälsa 
som skapar tankar och funderingar om hur patientens framtid kommer att bli. Patienten 
upplevs vara i behov av en livsstilsförändring. 
 

Att prata om övervikten 
Att prata om att en patient är överviktig upplevs som svårt och tabubelagt hos 
ambulanspersonalen. Att säga till någon att han eller hon är överviktig är förknippat 
med negativa känslor och personangrepp. Dock så anses det vara viktigt att pratat om 
hälsoproblem med patienten för att kunna uppmuntra patienten att ta tag i sina problem. 
 
”…att säga till någon att de har en kraftig övervikt och behöver göra något åt det då 
går du mer på personen bakom det och det är mer tror jag förknippat med känslor, 
negativa känslor…” 
 

Vårdutmaningar  
Att ge god vård 
Möjligheterna för att kunna ge en god vård till den överviktiga patienten grundar sig i 
att vikten tas i beaktande så att vården kan anpassas efter de speciella förutsättningar 
som övervikten innebär enligt ambulanspersonalen. För att mötet mellan patienten och 
personalen ska bli ett bra möte upplever personalen att det är viktigt att vara ärlig och 
tydlig mot patienten i sin kommunikation. Detta kan dock uppfattas som kränkande men 
upplevs krävas för att ge god vård.  
 
”Han blev nog lite stött men det va ju för hans skull…” 
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Det upplevs även som att uttryck för att något är tungt försöker döljas för att skona 
patienten från utsatthet och att fokus läggas på behovet av vården och ej på patientens 
vikt. Genom att skylla på sin egen bristande styrka för att orka lyfta och bära patienten 
flyttas fokus från vikten hos patienten till vårdarens bristande förmåga vilket upplevs 
skydda patienten från ytterligare lidande. Ambulanspersonalen ser det som sin 
skyldighet att skydda för att minska lidande. 
 

Förutsättningar för att ge lika vård 
Ambulanspersonal upplever att det är svårare att ge lika vård till en överviktig patient 
med de förutsättningar som finns i ambulansen. Det upplevs som svårare vare sig 
patienten är akut eller lindrigt sjuk. Men intentionen är densamma som till en 
normalviktig patient. När patienten behöver transporteras men övervikten blir ett hinder 
för detta upplevs det som en försämrad möjlighet till att ge lika vård.  
 
”… då blir det svårigheter för dem att få samma vård som en normalviktig person just 
eftersom att man inte kan få ut personen.” 
 
Personalen upplever att patienten känner det som förnedrande att behöva vårdas 
annorlunda på grund av sin vikt, att problemet uppstår på grund av vikten och inget 
annat. 
 

Att ge medicinskteknisk vård  
Ambulanspersonal upplever svårigheter i vården av de överviktiga knutna till 
medicinskteknisk utrustning. Svårigheterna rör att ta ett korrekt EKG, utföra 
blodtryckskontroller samt korrekt immobilisering med scoop-bår.  
 
”…om vi skulle scoopa honom, då finns det ju ingenting, den tar ju bara en viss vikt och 
den är ju ganska så smal” 
 
När utrustningen ej är anpassad för den överviktiga patienten får ambulanspersonalen 
ibland stå över att utföra vissa moment såsom kontroll av blodtryck eller använda sin 
kreativitet för att lösa situationen. Det upplevs av ambulanspersonalen som svårare att 
sticka och på så vis etablera en intravenös access hos patienter med övervikt och fetma.  
 
Svårigheter med livräddande behandling 

Vid ett hjärtstopp på en kraftigt överviktig patient upplever ambulanspersonalen en rad 
av problem.  Att utföra korrekta hjärtkompressioner försvåras då det krävs mycket mer 
kraft av vårdaren. Vidare försämras även möjligheten att använda apparatur för 
mekaniska hjärtkompressioner då denna utrustning ej är anpassad för en stor kropp. 
Övervikten upplevs även att leda till svårigheter med att hålla fri luftväg. Detta genom 
att huvudet är tyngre men även då det är svårare att sätta en larynxmask. Vetskapen om 
svårigheterna kring dess moment medförd en ökad oro för försämring i patientens 
tillstånd hos ambulanspersonalen. 
 
”Så försökte jag hålla fria luftvägar men huvudet va ju väldigt tungt, det va inte helt 
enkelt att få en fri luftväg” 
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Vårdande transport 
Patienten som transportobjekt 
Att möta en överviktig patient kan innebära att det sker en objektifiering enligt 
informanterna. Detta till följd av att vårdaren i tanken blir så låst på hur förflyttningen 
av patienten ska gå till så att människan bakom kroppen förbises. Fokus läggs så mycket 
på det momentet så att vårdaren glömmer av att lyssna på patienten. 
 
”Man kan nästan komma på sig själv med att inte lyssna på vad patienten har att säga 
för att man är upptagen i tanken på hur förflyttningen ska gå till” 
 
Det faktum att patienten ser ut på ett sätt som vårdaren inte har förväntat sig kan göra att 
blicken fastnar vid kroppen vilket erfars av vårdaren som att patienten görs till ett objekt 
i vårdmötet.  

Agera skyddsombud  
Att vårda överviktiga patienter upplevs leda till tunga lyft där skaderisken ökar, speciellt 
för ryggen, men även för att ramla med patienten i en trappa. Personalen upplever detta 
som att det därför krävs av dem att agera som skyddsombud och känna sina personliga 
begränsningar för att ej skada sig eller sin patient.  
 
”Det måste ju ändå ligga på sin egen hälsa, man är ju sitt egna skyddsombud så att 
säga” 
 
För att minimera skaderisken upplevs det som viktigt att planera förflyttningen för att 
den ska ske säkert. Risken att riskera skada till följd av tunga lyft skapar en irritation 
hos ambulanspersonalen. 
 
Förflyttningen blir en problemlösning 

När ambulanspersonalen möter en kraftigt överviktig patient så upplevs det som att 
ställas inför ett förflyttningsproblem som måste lösas. Då personalen ej är förberedd på 
denna situation upplevs det som att de fastnar i tanken om hur förflyttningen ska gå till. 
Lösningen på hur förflyttningen ska gå till blir då det primära i mötet och vården 
hamnar i skymundan om ej ett livshotande tillstånd föreligger. Vid akut sjukdom 
uppstår känslor av stress över hur transporten ska lyckas.  
 
”Nej men det första man ställs inför är ju hur man ska lösa situationen, hur man ska gå 
till väga” 
 
Problemet med att förflytta en kraftigt överviktig patient gör att personalen upplever att 
de ställer högre krav på att patienten själv ska ta sig ut till ambulansen än vad som görs 
på en normalviktig. När den överviktiga själv kan ta sig ut till ambulansen upplever 
personalen lättnad. Går ej detta kan personalen ta hjälp av anhöriga för att förflytta 
patienten vilket ej upplevs vara ett problem för dem anhöriga. Dock upplevs det att 
förflyttning av en överviktig patient kan leda till problemlösning som kan uppfattas 
kränkande såsom att linda in en person i sina sängkläder och släpa ner för en trappa eller 
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att hålla ihop patientens mage för att denna ska kunna komma ut ur ambulansen. 
Problemet med att få ut patienten ur ambulansen har däremot minskat i takt med att 
storleken på ambulanserna har ökat. Att denna problemlösning eventuellt kan uppfattas 
som kränkande är ambulanspersonalen medveten om men den ses som nödvändig för att 
lösa situationen. 
 
”Ja, jag tycker det är lite kränkande då att jag ska behöva hålla ihop fettet på en 
människa för att den ska kunna komma ur ambulansen. Asså jag, jag känner mig inte 
kränkt utan jag är rädd att jag kränker patienten när jag behöver göra en sån grej helt 
enkelt. Men vad ska jag göra, jag har ju inget val, jag kan ju inte göra på något annat 
sätt” 
 
Tillgång och brist på tillgång av hjälpmedel 

Att ha bra utrustning och hjälpmedel för förflyttning upplevs vara av stor vikt av 
ambulanspersonalen. Tillgång på släpremmar och bärstol är två hjälpmedel som anses 
göra förflyttning möjlig av dem överviktiga patienterna. 
 
”tur att vi har släpremmar för annars så går det liksom inte att få ner dom” 
 
Det upplevs att specialanpassad utrustning för förflyttning krävs men saknas. Detta 
medför att bårar med maxvikt på 150 kilo lastas med patienter som överskrider denna 
begränsning. Att överskrida maxvikten väcker en osäkerhet kring om utrustningen 
kommer att hålla och om transporten ens är möjlig. Ambulanspersonalen känner 
förtvivlan och frustration när rätt utrustning ej finns att tillgå då det upplevs påverka 
möjligheten att ge god vård. Vidare upplevs det som att det väcks obehagskänslor hos 
patienten om den ej får plats på båren och väl inne i ambulansen medför patientens 
storlek problem då vårdaren får svårigheter att nå utrustningen. Vetskapen om att bättre 
utrustning finns och att behovet av den ökar väcker irritation och frustration. Men 
samtidigt upplevs det som att bårar med högre maxvikt som köps in ej alltid är 
lösningen. 
 
”…så nu har vi bårar som kan ta 250 kilo men det är ju inte någon jävel här som kan 
bära någon som väger 250 kilo så det är ju helt meningslöst…” 
 
Överväga assistans för förflyttning 

Vid mötet med en överviktig patient prehospitalt ställs personalen inför det faktum att 
dem ej själva klarar av att förflytta patienten utan behöver ringa om assistans. 
Assistansen bedöms helt nödvändig för att förflyttning och transport ska vara möjlig 
och trots assistans upplevs det som tungt. 
 
”Ja det va ofantligt tungt att få ner honom för trapporna. Vi slet som djur och vi va fyra 
stycken” 
 
Att be om assistans upplevs vara något som borde vara självklart men det upplevs 
finnas prestige i att klara sig själv inom vissa delar av yrkeskåren. Att ej klara av att 
förflytta sin patient kan upplevas som ett nederlag. 
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”…det är ju alltid ett litet nederlag att inte orka lyfta sina patienter” 
 
Att behöva assistans upplevs som att det blir ett stort projekt för att endast förflytta 
patienten. Men det upplevs som nödvändigt för att inte riskera att skada sin patient 
genom en osäker förflyttning.  Känslor av uppgivenhet upplevs i de fall det tar tid att få 
assistans vilket försenar transporten till sjukhuset och läkarvård. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet av ansats för detta arbete var en kvalitativ induktiv ansats. Detta val gjordes då 
syftet för studien var att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av ett fenomen vilket 
enligt Lundman och Graneheim (2012) görs genom en kvalitativ ansats då denna metod 
beskriver verkligheten utifrån betraktarens ögon. Det faktum att ansats valts för att svara 
mot syftet stärker tillförlitligheten i arbete. 
 
Att författarna skickade mail eller tog kontakt via sociala medier, det vill säga gjorde ett 
bekvämlighetsurval, kan anses vara en risk för att de personer som tackade ja till 
förfrågan kunde känna tvång att delta vilket skulle minska tillförlitligheten i arbetet. För 
att denna risk skulle minimeras delgavs alla samma informations- och samtyckesbrev 
där det tydligt framgick att deltagande var helt frivilligt. Vidare fick de även samma 
information muntligt innan intervjun startades. De som inte svarade på den 
direktkontakt som tagits fick ingen ytterligare förfrågan, allt för att känsla av tvång ej 
skulle infinna sig.  
 
Valet av att inte ha några inklusionskriterier gällande utbildning eller år i yrket gav en 
bredd i deltagande som kan stärka beskrivelsen av upplevelsen då utbildning eller år i 
yrket kan påverka hur man upplever olika patientkategorier. Deltagandet bestod av fem 
kvinnor och en man. Önskvärt i arbetet hade varit en jämnare könsfördelning för att 
upplevelse av fenomenet kan skilja sig åt på grund av de fysiska förutsättningar som 
skiljer kvinnor och män. Detta hade kunnat stärka giltigheten i resultatet genom att ge 
en större bredd.  
 
Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer. Då ingen av författarna tidigare har 
intervjuat lästes teori om det in från Kvale och Brinkman (2009). Denna 
datainsamlingsmetod valdes då den har som mål att ge nyanserade beskrivningar utifrån 
informantens livsvärld (Kvale & Brinkman 2009). Att vara väl inläst på den metod som 
används ökar tillförlitligheten i framkommen data då risken för systematiska fel 
minskar. Intervjuerna utfördes sedan en och en av författarna. Detta val gjordes för att 
informanten ej skulle hamna i underläge där det känns som att författarna för att de är 
två skulle haft makten. På detta sätt efterliknar även intervjun mer ett vanligt samtal 
vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) gynnar för att nå ett djup i upplevelsen. 
Nackdelen med detta kan dock vara att personliga skillnader i intervjuteknik avspeglas i 
den framkomna data, för att minska denna påverkan påbörjades varje intervju med 
samma ingångsfråga. Ingen av författarna har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta 
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prehospitalt vilket kan stärka arbetet då brist på erfarenhet gör att författarna går in i 
intervjuandet utan förutfattade meningar av hur det är att vårda dessa patienter 
prehospitalt. 
 
Dataanalysmetoden som användes är enligt Lundman och Graneheim (2012) lämpad för 
att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. På 
detta sätt får forskaren fram det uppenbara innehållet samt det dolda i texten (Lundman 
& Graneheim 2012). Även här läste båda författarna in sig på teorin för analysen för att 
undvika systematiska fel. Analysen gjordes tillsammans av författarna där 
meningsenheterna diskuterades för att säkerställa att de ej förvreds från dess 
ursprungliga mening något som då skulle innebära att resultatet av arbetet ej skulle bli 
giltigt. Även handledaren bedömde analysen utifrån meningsenheter och bidrog till 
giltigheten genom denna medbedömarreliabilitet. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att ambulanspersonal konfronteras med fördomar och 
förutfattade meningar om patienter med övervikt eller fetma. Dessa fördomar består av 
vad som orsakar övervikten och att det är patienten som bär skulden för sin vikt. I 
vården av dessa patienter möter personalen fördomar från andra kollegor gentemot 
patienten men de blir också tvungna att reflektera och arbeta med sina egna förutfattade 
meningar om överviktiga patienter och dessa uppdrag. Vidare upprörs även 
ambulanspersonalen över den situation patienten befinner sig i samt vilken inverkan 
övervikten kommer att ha i framtiden för patienten. Patientens övervikt gör att 
ambulanspersonalen ställs inför att inte kunna ge lika bra vård dels då viss medicinsk 
behandling försvåras då medicinskteknisk utrustning ej är anpassad för den överviktige. 
Men vården påverkas också av svårigheten och möjligheten att förflytta och transportera 
patienten på ett bra och säkert sätt där skador på sig själv och patienten undviks.  De 
upplever att patienten på grund av sin vikt blir ett objekt i mötet och förflyttningen ses 
som en ren problemlösning.  
 

Stigmatisering 
Upplevelsen av vad som orsakat patientens övervikt hos ambulanspersonalen är att det 
grundar sig i osunda kostvanor men även att psykisk ohälsa spelar en stor roll. Detta 
väcker känslor hos personalen om att den överviktige måste ta tag i sitt viktproblem och 
att alla har ett eget ansvar för sin vikt och hälsa. Enligt Thomas et al. (2008) och Lewis 
el al. (2011b) upplever personer med övervikt att det finns en ökande trend av 
skuldbeläggning och stigmatisering av dem i samhället. De upplever att de är en börda 
för samhället och hälso- och sjukvården (Thomas et al. 2008). Med detta i åtanke blir 
det viktigt hur ambulanspersonalen uttrycker och förmedlar sig mot patienten så den 
överviktiga ej känner skuld och skam över sin vikt i mötet. Detta är något som enligt 
författarna är viktigt för att inte missgynna vårdmötet och därmed riskera att försämra 
vården för den överviktiga patienten.  
 
Vidare finns upplevelser av att kollegor genom blickar och verbala kommentarer 
förmedlar ett minskat människovärde till patienten på grund av deras övervikt. Verbala 
kommentarer är enligt Rogge, Greenwald och Golden (2004), Merrill och Grassley 
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(2008), Puhl et al. (2008) och Thomas et al. (2008) ej ovanligt och är något som möter 
dem både i sjukvård samt samhället i övrigt. Enligt Thomas et al. (2008) leder detta till 
ifrågasättning av den egna identiteten. Genom att inte se personen som en helhet skapas 
inte förutsättningar för ett bra vårdmöte enligt Dahlberg och Segersten (2010). För att 
ett bra vårdmöte ska ske krävs det att patienten ses i dess livsvärld vilket innebär att se 
patienten i sin helhet och i den situation som denne befinner sig i (Dahlberg & 
Segersten, 2010). Detta belyser enligt författarna vikten av att möta patienten i dennes 
nuvarande situation för att på bästa sätt kunna skapa en god kontakt där patienten 
känner sig sedd och trygg att ta emot vården från vårdaren.  
 
Tydligt i intervjuerna blev att informanterna skiljer på att ge vård och förflytta och att 
uppdrag som endast är förflyttningshjälp av överviktiga ses som slöseri med resurser för 
ambulansen. Dock är det ambulanspersonal som har utbildning samt mest lämpad 
utrustning för att göra en skonsam och värdig förflyttning av en patient. Enligt 
socialstyrelsen föreskrifter om ambulanssjukvård så är det en del av arbetet att kunna 
utföra en säker förflyttning (SOSFS 2009:10).  När en patient inte kan ta sig upp ur sitt 
badkar eller från golvet så upplever han eller hon rimligen nöd och ser då troligen ett 
samtal till det nationella nödnumret för akutmedicinsk larmmottagning, som en sista 
utväg för att få hjälp. Då ambulanssjukvård handlar om att hjälpa människor i nöd bör 
ambulanspersonal vara försiktiga i vad som ses tillhöra professionens arbetsuppgifter 
samt sätta stolthet i att kunna hjälpa den utsatta patienten med bevarad värdighet. Vidare 
måste också personalen ha ett öppet förhållningssätt till att ambulanssjukvård förändras 
och troligen inte kommer se likadan ut om tio år. Dessa förutfattade meningar om vad 
som ingår i arbetet i ambulanssjukvården riskerar att ytterligare stigmatisera och 
förolämpa en redan utsatt patientgrupp.  
 
Uppröras över patientens situation 

Ambulanspersonalen erfar att personer med övervikt eller fetma tenderar att hamna i en 
livssituation med psykisk ohälsa samt socialisolering som direkt beror av de kroppsliga 
förändringarna. Detta synsätt överensstämmer med Dahlberg & Segersten (2011) teori 
om att en förändring i kroppen innebär en förändrad tillgång till världen och livet. 
Vidare upplevs det som tabu att prata om patientens övervikt för att det skulle kunna ses 
som ett angrepp mot personen bakom. Med detta synsätt så blir det tydligt att 
ambulanspersonalen skiljer på patienten och kroppen vilket då går emot det som 
Dahlberg och Segersten (2011) säger om att människan måste ses som en helhet för att 
kunna ge en individanpassad god vård. Författarna tror att upplevelsen av tabu är något 
som vårdpersonal i stort känner i mötet med en överviktigt patienten vilket kan medföra 
att problemet med patientens vikt och konsekvenser för dess hälsa inte tas upp på någon 
vårdinstans. Därmed finns en risk för att patienten inte heller får den hjälp och stöd han 
eller hon är i behov av för att öka möjligheten att gå ner i vikt och därmed minska 
risken för följdsjukdomar. Med detta i åtanke blir det av vikt att alla i vårdprocessen tar 
sitt ansvar och vågar prata om övervikt och fetma, trots att det kan kännas svårt, för att 
ge dessa patienter en chans till förändring.   
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Vårdutmaningar  
När ambulanspersonal ställs i en situation där de ska ge vård till den överviktiga 
patienten uppstår det svårigheter då den medicinsktekniska utrustningen ej är anpassad 
till en kraftigt överviktig person. Detta medför en upplevelse av att inte kunna ge lika 
vård till dessa patienter som till en normalviktig patient. Vidare medför den tyngre 
kroppen att det är svårare att ge hjärtkompressioner samt att hålla fri luftväg. Detta ökar 
oron för att patienten ska bli försämrad i sitt tillstånd. Det faktum att det blir svårare 
med hjärt- och lungräddning men även ventilering är något som även ses i tidigare 
forskning gjord av Grant och Newcombe (2004), Frey Sherwood, Gerberg Smith och 
Johnson (2009), VanHoy och Laidlow (2009). Att inte kunna göra allt för patienten på 
grund av förutsättningar man inte kan påverka tror författarna leder till en känsla av 
maktlöshet hos vårdarna. Detta i en situation där de känner att förutsättningarna för att 
ge patienten en bättre chans till överlevnad direkt kan påverkas på grund av övervikten 
och inget annat.  
 
Det upplevs hos ambulanspersonal som att åtgärder och bemötanden i ambulansen kan 
bli kränkande men att det ändå ses som nödvändigt för att klara av situationen. De 
uttrycker hur de är fullt medvetna om hur handlingar och åtgärder kan tolkas som en 
kränkning. Sjuksköterskans uppgift enligt Dahlberg och Segersten (2010) är att främja 
hälsa och minska lidande hos patienten. Detta kan ses som något komplext enligt 
författarna i den situation då ambulanspersonalen upplever att de måste göra en 
handling som ytterligare kränker och eventuellt skapar obehag för patienten men målet 
är ändå att värna om patienten och främja dess hälsa. Detta gör det viktigt med en öppen 
och rak kommunikation enligt ambulanspersonalen för att gynna vårdmötet. Då 
ambulanspersonal är medveten om att deras handling gentemot patienten kan upplevas 
som kränkande talar det för att de ser patienten som en helhet och inte skiljer personen 
från övervikten och den situationen som dem befinner sig i. Som Dahlberg och 
Segersten (2010) beskriver så får vårdaren aldrig skilja på personen och sjukdomen utan 
personen måste ses med sin sjukdom i nuvarande situation.   
 

Vårdande transport 
Att förflytta en patient med övervikt prehospitalt upplevs som en utmaning som kräver 
kreativitet och problemlösning från ambulanspersonal. Då bårarna är begränsade, sett 
till storlek och vikt blir detta ett bekymmer vid omhändertagandet. Ambulanspersonal 
erfar att patienten inte får plats på bårarna något som skapar obehag hos patienten. 
Överviktiga uttrycker att utrustning och miljöer inom vården inte är anpassade efter 
deras kroppar, vilket är något som skapar rädsla (Merill & Grassley 2008). I den 
prehospitala vården kan denna rädsla ge sig till uttryck vid förflyttning då patienten 
känner en oro över att ramla av båren. Enligt Rogge, Greenwald och Golden (2004) blir 
överviktiga ofta påminda om att de inte passar in i samhället på grund av deras kroppar. 
Ambulanspersonalen upplever att de gör den överviktiga patienten till ett objekt i mötet 
genom att de fokuserar så mycket på patientens kropp så att de inte alltid ser personen 
bakom. Att även vården, den prehospitala vården, bidrar till att skapa denna känsla hos 
patienten ökar utsattheten i en redan svår situation. För att kunna bemöta patienten rätt i 
denna situation måste kroppen ses som något vi är och inte något vi har. Detta stämmer 
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överens med Dahlbergs och Segersten (2010) teori om människan och kroppen. Därmed 
bör det, enligt författarna, eftersträvas att miljön kring patienten blir så bekväm som 
möjligt för att kunna ge en så god vård som möjligt till dessa patienter. Däremot så bör 
det tas i beaktande vad en anpassning av vårdmiljöer skickar för signaler.  
 
När patienten är överviktig upplever ambulanspersonal att detta innebär en för dem 
ökad fysisk skaderisk, speciellt ryggskador. Vid en kartläggning år 2000 sågs att 
ambulanspersonal har hög förekomst att ländryggssmärta som också leder till 
funktionsnedsättning och sjukskrivning (Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist, & 
Brulin 2005). I detta arbete upplevde informanterna att vissa lyftmoment där 
skaderisken är hög skulle kunna undvikas om rätt utrustning funnits tillgänglig. De 
upplevde en frustration över avsaknaden på sådan utrustning. För att då undvika risken 
att skada sig så ber ambulanspersonalen om assistans, något som enligt informanterna 
kan innebära att vården blir fördröjd för patienten. Att ta risker och utföra en mindre 
säker förflyttning där ambulanspersonalen kan riskera att skada sig är ingen situation 
som är gynnsam för patienten då en skadad vårdare rimligen inte längre kan ge vård till 
sin patient.  
 
 
KONKLUSION  

I den prehospitala vården ställs ambulanspersonalen inför olika utmaningar i vården av 
patienter med övervikt eller fetma. Utmaningarna rör möjligheten att ta hand om och 
behandla denna patientgrupp som normalviktiga patienter men förutsättningar gällande 
utrustning och transportbarheten begränsar denna möjlighet. För att kunna ge en bättre 
vård till den överviktige patienten krävs det mer vårdvetenskaplig utbildning om att 
människan är sin kropp samt träning i förflyttningsteknik och att ambulanser är 
utrustade med välfungerande hjälpmedel. Vidare bör ambulanspersonalen också 
reflektera över de egna förutfattade meningarna mot denna patientgrupp för att kunna ge 
en vård som inte riskerar att kränka patienten med övervikt eller fetma.  
 



 19 

REFERENSER 

Aasa, U., Barnekow-Bergkvist, M., Ängquist, K-A. & Brulin, C. (2005). Relationship 
between Work-related Factors and disorders in the Neck-shoulder and Low-back 
Region among Female and Male Ambulance Personnel. Journal of Occupational 
Health. vol. 47, ss. 481-489. 
 
Brown, I. (2006). Nurses´ attitudes towards adult patients who are obese: litterature 
review. Journal of Advanced Nursing. vol. 53, ss. 221-232. 
 
Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins, L. & Thompson, J. (2007). Management of 
obesity in primary care: nurses´practices, beliefs and attitudes. Journal of Advanced 
Nursing. vol. 59, ss. 329-341. 
 
Cowley, S.P. & Leggett, S. (2010). Manual handling risks associated with the care, 
treatment and transporttation of bariatric patients and clients in Australia. International 
Journal of Nursing Practice. vol. 16, ss. 262-267. 
 
Dahlberg, K. & Segersten, I. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. 1. uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Frey Sherwood, S., Gerberg Smith, L. & L. Johnson, K. (2009). Emergency 
Management of Obese Patients with Blunt Trauma. Bariatric Nursing and Surgical 
Patient Care. vol. 4, ss. 287-293. 
 
Graneheim, U. & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 
Höglund-Nielsen, B. (Red) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
Lund: Studentlitteratur, ss 187-201. 
 
Grant, P. & Newcombe, M. (2004). Emergency management of the morbidly obese. 
Emergency Medicine Australasia. vol. 16, ss 309-317. 
 
Hignett, S. & Griffiths, P. (2009a). Manual handling risks in the bariatric (obese) patient 
pathway in acute sector, community and ambulance care and treatment. Work 33. vol? 
ss. 175-180 
 
Hignett, S. & Griffiths, P. (2009b). Risk factors for moving and handling bariatric 
patients. Nursing Standard. vol. 24, ss. 40-48. 
 
Kark, M. & Rasmussen, F. (2005). Growing social inequalities in the occurrence of 
overweight and obesity among young men in Sweden. Scandinavian Journal of Public 
Health. vol. 33, ss. 472-477. 
 
Lewis, S., Thomas, S.L., Hyde, J., Castle, D.J & Komesaroff, P.A. (2011a). A 
Qualitative Investigation of Obese Men´s Experiences With Their Weight. American 
Journal of Health Behavior. vol. 35, ss. 458-469. 
 



 20 

Lewis, S., Thomas, S.L., Blodd, R.W., Castle, D.J., Hyde, J. & Komesaroff, P.A. 
(2011b). How do obese individuals perceive and respond to the different types of 
obesity stigma that they enconuter in their daily lives? A qualitative study. Social Sience 
& Medicin. vol. 73, ss. 1349-1356. 
 
Merrill, E. & Grassley J. (2008). Women´s stories of their experiences as overweight 
patients. Journal of Advanced Nursing. vol. 64, ss. 139-146. 
 
Nyström, M. & Herlitz, J. (2009). Möte mellan två kunskapsområden. I Suserud, B-O. 
& Svensson, L. (Red.) Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber, ss 13-21. 
 
Poon, M.Y. & Tarrant, M. (2009). Obesity: attitudes of undergraduate student nurses 
and registered nurses. Journal of Clinical Nursing. vol. 18, ss. 2355-2365. 
 
Puhl, R.M., Moss-Racusin, C.A., Schwartz, M.B. & Brownell, K.D. (2008). Weight 
stigmatization and bais reduction: perspectives of overweight and obese adults. Health 
Education Research. vol. 23, ss. 347-358. 
 
Rogge, M.M., Greenwald, M. & Golden, A. (2004). Obesity, Stigma and Civilized 
Oppression. Advances in Nursing Science. vol. 27, ss. 301-315. 
 
Singh, N., Arthur, H.M., Worster, A., Iacobellis, G. & Sharma, A.M. (2007). 
Emergency department equipment for obese patients: perceptions of adequacy. Journal 
of Advanced Nursing. vol 59, ss. 140-145. 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2002). Fetma – problem  och åtgärder. 
[Elektronisk]Rapport. Stockholm, Kunskapscentrum för hälso och sjukvård. 
Tillgänglig: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Fetma---problem-och-atgarder/ [2013-
02-20] 
 
Statens Folkhälsoinstitut (2012). 
http://app.fhi.se/PXwebFHI/Dialog/varval.asp?ma=overundervikt&ti=Andel+med+%F6
ver%2D%2C+under%2D+och+normalvikt+efter+region%2C+k%F6n+och+%E5r%2E
&path=../Database/Folkhalsodata/k10Matvanor/bVikt/&lang=2  [2013-01-06] 
 
Thomas, S.L., Hyde, J., Karunaratne, A., Herbert, D. & Komesaroff, P.A. (2008). Being 
fat in today´s world: a qualitative study of the lived experiences of people with obesity 
in Australia. Health Expectations. vol. 11, ss. 321-330. 
 
VanHoy, S.N. & Laidlow, V.T. (2009). Trauma in Obese Patients: Implications for 
Nursing Practice. Crit Care Nurs Clin N Am. vol. 21, ss. 377-389. 
 
Vetenskapsrådet (2011).God forskningssed. [Elektronisk] Rapport. Strömsund, 
Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 
http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html 
[2013-02-11] 
 



 21 

World Health Organization (2012). 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html [2013-01-05] 



 1 

Bilaga 1 

Brev till verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Göteborg. 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot  
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att undersöka hur 
ambulanspersonal upplever att vårda patienter med övervikt/fetma.    
  
Metoden för examensarbetet är kvalitativ deskriptiv metod. Datainsamling kommer att 
ske som djupintervjuer med 6-8 informanter på ambulansstationer i Västsverige. 
Önskvärt är att de som väljer att delta i studien har arbetat prehospitalt i minst tre år. Vi 
ställer inget krav på specialistutbildning för ett deltagande men önskvärt är en jämn 
könsfördelning.  
Datainsamlingen planeras att ske i slutet av januari och början av februari år 2013 på 
plats efter samtycke med informanten men ej under larmtid. 
Varje deltagare kommer att få ett informationsbrev angående studien där dem också får 
ge sitt skriftliga medgivande. I detta brev kommer dem också få information om att 
uppgifter i datainsamlingen som kan identifiera dem kommer att tas bort samt att ingen 
obehörig kommer få tillgång till materialet.  
  
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.   
  
Hälsningar  
  
Lotta Yxell Leg. Sjuksköterska 
E-post: s124203@student.hb.se  
Tfn 0736-946952 
 
Martin Sandin Leg. Sjuksköterska 
E-post s121681@student.hb.se  
Tfn 0768-821916 
 
Handledare  
Angela Bång, universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: Angela.Bang@hb.se 
Tfn 033-435 4783 
 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lotta Yxell och Martin Sandin 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.   
  
Göteborg     /       2013 
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Bilaga 2 

 
Brev till informanter  
 
Vi vill intervjua Dig som arbetar inom ambulanssjukvården som en del i vårat 
examensarbete. 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot  
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Du 
som ambulanspersonal upplever att vårda patienter med övervikt eller fetma.    
 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av individuella intervjuer med en av 
författarna på plats efter Ditt samtycke men ej under larmtid. Vi uppskattar att 
intervjuerna kommer att ta som längst upp emot en timma. All data kommer att 
avidentifieras och det är endast författarna som kommer att ha tillgång till materialet. 
Du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta ditt deltagande, detta helt 
utan krav på att lämna anledning eller skäl.  
 
Vi är tacksamma för Ditt val att deltaga i detta examensarbete.  
 
Vänliga hälsningar  
  
Lotta Yxell Leg. Sjuksköterska 
E-post: s124203@student.hb.se  
Tfn 0736-946952 
 
Martin Sandin Leg. Sjuksköterska 
E-post s121681@student.hb.se  
Tfn 0768-821916 
 
Handledare  
Angela Bång, universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: Angela.Bang@hb.se 
Tfn 033-435 4783 
 
Godkännande  
Undertecknad godkänner härmed att delta i Lotta Yxells och Martin Sandins 
examensarbete inom ramen för vad som ovan beskrivits.   
  
  
_______________________________  
Namn   
Ort/datum 


