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Sammanfattning    

 

Tidigare forskning har visat att människor med övervikt kan utsättas för olika 

situationer i samhället som upplevs som sårande och diskriminerande. Det finns studier 

som visat att hälso- och sjukvårdspersonal kan ha en negativ attityd mot överviktiga. 

Anestesisjuksköterskan har en framträdande roll i kontakten, eftersom hen möter 

patienten som ska opereras i den perioperativa fasen. Syftet med studien var att 

undersöka överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan 

i samband med operation. Metoden var kvalitativ med semistrukturererade intervjuer 

som analyserades med innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i huvudkategorierna 

”bemötande” och ”min kropp”. Studien visade att de allra flesta informanter upplevde 

bemötandet som mycket bra. Det har inte funnits något missnöje över bemötandet på 

grund av övervikt. Bemötande som inte varit bra, beror inte på övervikten utan kunde ha 

drabbat en normalviktig patient. I kontakter med primärvården upplevde informanter att 

de inte blev trodda och att sjukvården inte förstod överviktens komplexitet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bemötande, överviktiga patienter, anestesisjuksköterskan, trygghet, 

kroppen.   
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INLEDNING 

Allt fler människor i samhället är överviktiga. Samtidigt är det ett fokus på den perfekta 

kroppen i media och i tidningar. Samhällsklimatet upplevs dömande mot överviktiga. 

Förekomsten av ökning av fetma i världen har gjort att antalet obesa kirurgiska 

operationer har ökat. Operationsavdelningar opererar ofta patienter med högt body mass 

index. Fokus ligger på det fysiska omhändertagandet eftersom högt body mass index 

ställer höga krav på narkosen gällande fri luftväg, cirkulation och andning.  Inför 

operation är patienten i en speciellt utsatt situation och i en beroendeställning, samt 

lägger bokstavligen ansvaret för sitt liv hos anestesipersonalen. Patienten är inte bara en 

kropp där luftvägen ska säkras, utan är också en emotionell människa med tankar och 

känslor. I läroböcker fokuseras på kroppen men inget, eller mycket lite nämner den 

speciella situation som den överviktiga människan kan befinna sig i samband med 

operation. Studien handlar om överviktiga patienters upplevelser av bemötande av 

anestesisjuksköterska. Frågeställningen är om samhällets dömande klimat fortsätter 

inom sjukvårdens väggar. Fokus är på anestesisjuksköterskan, eftersom hen möter 

patienten som ska opereras i den perioperativa fasen och har stor betydelse för hur mötet 

blir. Inför anestesin krävs bedömning av hur anestesin ska utföras och överviktiga 

patienter följs upp postoperativt. Det ställer krav på ett bra omhändertagande och 

bemötande av kroppen men också av den emotionella människan som helhet. 

 

BAKGRUND 

Vad innebär övervikt 

 

Enligt World Health Organization (2015) definieras övervikt och fetma som en 

hälsorisk orsakad av onormal eller överdriven fetthalt. Body mass index används för att 

klassificera övervikt och fetma hos vuxna personer genom att vikt i kilo dividerat med 

kvadraten av hens höjd i meter. World Health Organization definierar ett body mass 

index större än eller lika med 25 som överviktig och större än eller lika med 30 som 

fetma. Övervikt har över hela världen mer än fördubblats sedan 1980. År 2014 var 600 

miljoner överviktiga av 1,9 billion vuxna. När kroppsvikten är mer än två gånger 

idealvikt anses det vara sjuklig fetma. Övervikt är en bredare term än fetma enligt 

Svensk MeSH (u.å.). Enligt World Health Organization (2015) är orsaken till fetma och 

övervikt en obalans i energi mellan intag av kalorier och kalorier som förbrukas. Fetma 

är en komplex, multifaktoriell, kronisk sjukdom som utvecklas ur en interaktion mellan 

en persons genotyp och miljön. En ökning av förekomsten av medicinska tillstånd som 

kardiovaskulära sjukdomar, vissa cancerformer, diabetes och övergripande dödlighet är 

linjärt relaterad till viktökningen (Krogh 2018, s. 998). Att vara överviktig har  

konsekvenser för både fysisk och psykisk hälsa som nämns i artikel av Wu och Berry 

(2018) beskrivs att individen kan uppleva både verbal och fysisk kränkning på grund av 

övervikt eller fetma. Upplevelser som sårar har negativa konsekvenser för både fysisk 

och psykisk hälsa. Det påverkar och orsakar depressiva symtom som ångest, dålig 

självkänsla, individens uppfattning om sin egen kropp, social isolering och social fobi. 

Upplevelser av negativ karaktär kunde fungera som en stressor för överviktiga och ge 
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en högre nivå av ätstörningar, depressiva symtom, ångest och negativ självbild. För att 

lindra sin upplevda smärta uppstod beteende med att äta mera (Wu & Berry 2018). 

 

Stigma kunde orsakas av att den överviktige upplevde att omgivningen hade negativa 

förväntningar på dem. Det var också vanligt att få elaka kommentarer från barn och att 

möta fysiska hinder och svårigheter i det offentliga rummet, eftersom det inte är 

anpassat för överviktiga. Vanligt var också att få olämpliga kommentarer från läkare 

och familjemedlemmar. Överviktiga kunde känna sig nedstämda när deras 

familjemedlemmar var generade över deras vikt. Skolkamrater, försäljare i affärer, 

vänner och kollegor kunde också orsaka stigma. Desto högre body mass index desto fler 

situationer. Genom att tala positivt till sig själva, ökat intag av mat och genom att söka 

tröst i sin tro eller religion fann den överviktiga strategier för att ta udden av de negativa 

händelserna och kommentarerna. Att finna sina egna strategier för att hantera stigma var 

viktigt för den mentala hälsan (Puhl & Brownell 2006). Enligt Puhl et al. (2017) som 

genomfört en longitud studie med ungdomar som följdes från femton års ålder tills de 

fyllde trettio år, var övervikt den vanligaste orsaken till att bli mobbad eller retad som 

ung. Det hade konsekvenser för hur vikten och självbilden påverkades i vuxenåldern. 

Den vanligaste orsaken till mobbning hos ungdomar var övervikt. De som blivit retade 

för sin vikt i ungdomen av kamrater eller retade av både kamrater och 

familjemedlemmar, hade ohälsosamma beteenden runt sin vikt som unga vuxna. En 

strategi för att hantera emotionell stress var ett ökat ätande. Ätandet blev ett sätt att 

mildra obehagliga upplevelser och känslor. Risken för att gå upp i vikt ökade med 

upplevda erfarenheter i ungdomen av att bli retad och mobbad. De som blev retade i 

vuxen ålder upplevde ett större missnöje med sin kropp och det ledde till försök att 

minska i vikt genom diet. Att bli retad av familjemedlemmar hörde ihop med att 

överviktiga kände sig generade över att äta för mycket mat (Puhl et al. 2017). Retad av 

vänner gav upphov till negativa känslor som resignation och likgiltighet. När 

skolkamrater retade och mobbade kunde det leda till undvikande beteende genom att 

undvika gemensamma aktiviteter i skolan (Himmelstein & Puhl 2018). Personer som 

lider av övervikt eller fetma kan utsättas för olika situationer som de upplever som 

sårande och diskriminerande. Det förekommer diskriminering vid användning av 

kollektivtrafik, då hen kan utsättas för förolämpande kommentarer eller vid problem 

med för små stolar på exempelvis flygplan eller bussar. En form av diskriminering 

kunde vara att bli utskrattad vid träning på gym. Att äta på restaurang kunde också 

innebära att utsättas för sårande tilltal eller när andra människor stirrade på innehållet i 

kundvagnen vid köp av mat i en mataffär. De mer subtila och indirekta situationerna 

upplevdes påverka välbefinnandet och den psykiska hälsan mest (Lewis et al. 2011). 

 

Överviktiga får ofta kommentarer om sin vikt när de köper kläder eller handlar mat. För 

att möta kommentarerna kunde de skämta om sig själva, ignorera kommentarerna eller 

låtsas att de inte hörde (Samantha, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff 2008). 

Enligt Megias et al. (2018) kan övervikt  påverka förmågan till fysisk aktivitet och 

därmed livskvaliteten i negativ riktning. Bristande förmåga att utföra dagliga sysslor 

gav en känsla av att vara inkompetent och en känsla av misslyckande samt tvivel på sin 

egen förmåga. Övervikten medförde också att bli beroende av hjälp för att utföra 

dagliga rutiner som att klippa tånaglarna eller ta på sig sockor. Överviktiga gjorde allt 

för att undvika att befinna sig i sociala sammanhang. Det kunde innebära att de inte ville 

följa med att fika med vänner på café utan hade undanflykter för att slippa och det 
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bidrog till social isolering. Överviktiga personer kunde bli måltavla för skämt. Det fick 

en negativ påverkan så att människor med övervikt inte ville gå utanför sin bostad och 

fick suicidala tankar (Megias et al. 2018). 

 

Samhällets syn på överviktiga 

 

Överviktiga personer möter olika former av fördomar och diskriminering på grund av 

sin vikt. Det är jämförbart med diskriminering på grund av ras eller hudfärg. Dessa 

stereotypa fördomar gör personer med fetma sårbara för sociala orättvisor, orättvis 

behandling och nedsatt livskvalitet. När det gäller arbetslivet framgick att överviktiga 

personer möter stereotypa attityder från arbetsgivare. De upplevde att de blev 

ofördelaktigt behandlade vid anställning, lön, löneökningar och blev avskedade på 

grund av sin övervikt. På arbetsplatsen hade de blivit utsatta för nedsättande skämt och 

kommentarer (Puhl & Heuer 2009).  

 

Överviktiga personer straffas ekonomiskt i arbetslivet. Det tar sig uttryck på flera sätt: 

lägre lön trots att hen utför samma arbete som en normalviktig, färre överviktiga blir 

anställda i högre positioner och löneökningen var sämre för överviktiga arbetstagare. 

Vid anställning visade studier att arbetsgivare var mindre villiga att anställa en 

överviktig person än en normalviktig, även om de hade identiska kvalifikationer.  Både 

män och kvinnor var diskriminerade i arbetslivet, men kvinnor var mer diskriminerade 

än män. En longitud studie som pågick i 25 år kunde mäta att överviktiga kvinnor hade 

12 % lägre lön än normalviktiga kvinnor. Flera studier visade att de negativa 

ekonomiska konsekvenser som följde med att vara överviktig, speciellt gällde kvinnor. 

De arbetade oftare med lågavlönade arbeten i jämförelse med män. (Puhl & Brownell 

2001).  

 

Samhället har en tendens att skuldbelägga överviktiga personer. Debatten om övervikt 

som sker i samhället har fokus på viktnedgång. Samhället har en tendens att skapa mål 

som är omöjliga att uppnå och skapar en känsla av misslyckande (Megias et al. 2018). 

Överviktiga personer upplever att samhället belägger dem med skuldkänslor som är 

skapade av media samt hälso- och sjukvårdspersonal. Överviktiga fick uppfattningen att 

de var en börda för samhället och i synnerhet när de sökte vård eller behövde utnyttja 

samhällstjänster (Samantha et al. 2008). Samhället har fördomar mot överviktiga, att de 

har negativa karaktärsdrag som att vara lata. De anses också ansvariga för sitt eget 

tillstånd och en kropp som inte är perfekt avspeglar en människa som inte är perfekt 

(Puhl & Brownell 2001). Enligt Heuer, McClure och Puhl (2011) framställer media hur 

överviktiga porträtteras ätandes skräpmat, filmas och fotograferas med fokus på 

kroppsdelar som mage och bakdel. Det skapar stigmatisering och befäster negativa 

attityder. Vanligen förekommer bilder på överviktiga i program om hälsa och 

överviktens konsekvenser för hälsan. Ofta visas inte heller deras ansikten och de 

fotograferas från sidan eller bakifrån. De är inte helt påklädda och har mycket sällan 

kläder som hör samman med något yrke. Överviktiga framställs sällan som experter och 

framställs aldrig som advokat, journalist eller hälso- sjukvårdspersonal. Vanligen 

framställs de i media samtidigt som de äter och dricker. Det skapar stereotypa bilder av 

överviktiga som grupp.  Genom att isolera vissa delar av kroppen och betona ett icke 

smickrande porträtt, kommer media att förminska och avhumanisera överviktiga 
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individer. Konsekvensen blir att överviktiga är reducerade att bli symboler för en 

epidemi, snarare än att vara värdefulla medlemmar av samhället (Heuer, McClure & 

Puhl 2011). 

 

Vårdpersonalens  attityd mot överviktiga 

 

Enligt Malm och Wiklund Gustin (2017, s. 135) bör vårdaren vara lyhörd, ödmjuk och 

bekräfta patientens känslor. Vårdaren bör genom att ge uttryck för medlidande göra att 

patienten känner sig respekterad och sedd. 

 

En kontrast till att vårdaren ger uttryck för respekt och medlidande nämner Pantenburg 

et al. (2012) att fördomar mot överviktiga personer är vanliga på sjukhus och 

vårdinrättningar. Inte bara bland medicinstuderande utan även hos övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal. Överviktiga personer anses ha mindre förmåga att genomföra 

livsstilsförändringar och svårare att följa kostrådgivningar. Patienter med övervikt var 

utsatta för nedsättande skämt av hälso- och sjukvårdspersonal. Läkare spenderade 

mindre tid med överviktiga patienter. Överviktiga kände sig stigmatiserade därför att de 

upplevde att läkarna inte involverade sig tillräckligt och inte förstod deras komplexa 

problem med vikten när de rekommenderade diet och fysisk aktivitet. Enligt Megias et 

al. (2018) var deras övervikt alltid en del av sjukdomsdiagnosen och andra möjliga 

orsaker utreddes inte. I studien Puhl och Heuer (2009) hade läkaren negativa attityder 

mot överviktiga patienter. De ansåg att deras patienter hade dålig följsamhet och 

bristande motivation som det största hindret i att behandla övervikt. Det fanns studier 

som pekade på att den övertygelsen inte stämmer. När patienten själv skattar sin nivå till 

motivation är den signifikant högre än vad deras läkare skattade den till. Enligt studien 

av Pantenburg et al. (2012) som genomfördes i enkätform, ingick 671 

medicinstuderande och tandläkarstuderande. Studien visade att en högre andel studenter 

hade negativa attityder mot överviktiga i jämförelse med negativa attityder mot 

normalviktiga (98.9 % mot 53.7 %). Resultatet i studien från andra länder främst USA 

indikerar att fördomar mot överviktiga patienter hos hälso- och sjukvårdspersonal kan 

vara ett globalt problem. 

 

Enligt Puhl och Heuer (2009) kunde sjuksköterskor ha en negativ attityd mot 

överviktiga, att övervikt beror på bristande viljestyrka gällande vilken mat de åt och att 

de inte var motiverade till förändringar i livsstilen. Sjuksköterskor med eget lågt body 

mass index var mer negativa i sin attityd. Även om sjuksköterskor var medvetna om att 

övervikt var ett stigmatiserande tillstånd och de var noga med att undvika fördomar om 

övervikt, uttryckte de en frustration över patientens bristande följsamhet. De ansåg att 

de ville ha en lätt väg ut ur övervikten. Det fanns motsats till föregående studiers 

resultat som visade att sjuksköterskor kunde ha en positiv attityd och att de var noga 

med att behandla patienterna respektfullt. Studien hade en låg svarsfrekvens, endast 

16,2 %, så författarna drar slutsatsen att det kan ha varit de sjuksköterskor som var 

insiktsfulla och sensitiva till patienternas behov som hade svarat på studien.  

 

Överviktiga angav att de drog sig för att söka sjukvård och att de mer sällan gick på 

screening för bröst, cervical och colorektal cancer. Orsaken var att de blivit utsatta för 

ett bemötande som inte var respektfullt och en negativ attityd av personalen. De kände 



 5 

sig generade över att bli vägda, klä av sig inför undersökningen, få oönskade råd om 

viktnedgång och att utrustning samt fysisk miljö inte var anpassade för överviktiga 

(Puhl & Heuer 2009). 

 

Anestesisjuksköterskans kompetens 

 

Anestesisjuksköterskans arbete bygger på en värdegrund där International Council of 

Nurses (ICN) och International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) som ligger till 

grund för etiskt handlande och förhållningssätt. En anestesisjuksköterska ska inom sitt 

yrkesområde planera, leda och utveckla arbetet i teamet kring patienten. Det kräver god 

samarbetsförmåga med övriga yrken i vården (Riksförbundet för Anestesi och  

Intensivård och Svensk Sjuksköterskeförening (ANIVA)  2012). 

 

Anestesisjuksköterskans profession, innebär att försätta en patient i ett medvetslöst 

tillstånd och ge patienten vård i samband med operationen samt arbeta utifrån sitt egna 

medicinska yrkesansvar inom kompetensområdet. För att kunna utföra en god och säker 

vård krävs det att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper om omvårdnad, 

arbetsmiljö, kunskap om lagar och förordningar, kunna hantera medicinteknisk 

utrustning och genomföra funktionskontroller av utrustning enligt säkerhetsföreskrifter. 

För att tillgodose kroppens behov ska anestesisjuksköterskan kunna etablera och 

upprätthålla fria luftvägar, övervaka samt assistera andning och ventilera patienten. I 

arbetsuppgifterna ingår att dokumentera patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup 

och temperatur. Akuta tillstånd som kan uppkomma kräver en förmåga att prioritera och 

ta snabba beslut. Anestesisjuksköterskans arbetsuppgift innebär att skapa tillit, 

förtroende och trygghet (ANIVA 2012; Gran-Bruun 2013, s. 17). Det är på sjukhus och 

huvudsak på operationsavdelningar som anestesisjuksköterskan arbetar men deras 

kompetens efterfrågas på förlossningsavdelningar, akutmottagningar, postoperativa 

avdelningar, smärtkliniker, undersökningar- och behandlingsrum samt 

röntgenundersökningar där patienter behöver smärtlindring och eventuellt sövas. 

Prehospitalt arbete förekommer vid ambulansutryckningar och vid transport av akut 

eller kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus (Gran-Bruun 2013, s.22). Enligt Lindwall 

och von Post (2008, s. 24) förväntas anestesisjuksköterskan vara bra på att tyda, bedöma 

och hantera olika svåra situationer. Hen förväntas skapa förtroende och kunna ta emot 

patienten i förtroende. 

 

Perioperativa mötet och information 

 

Anestesisjuksköterskans vårdarbete omfattas i hela den perioperativa vårdprocessen 

som omfattas av pre-, intra- och postoperativa fasen (Lindwall & von Post 2008, s. 85). 

Preoperativa fasen är tiden innan operation och innefattar det preoperativa samtalet. Den 

preoperativa dialogen ska ske i lugn och ro. Det ska finnas tillräckligt med tid för att 

patienten ska känna förtroende och tillit till sjuksköterskan, eftersom det preoperativa 

samtalet innehåller patientens berättelse om sig själv och sin sjukdom (Lindwall & von 

Post 2008, s. 88). Intraoperativa fasen enligt Lindwall och von Post (2008, s. 90) startar 

när patienten tas emot av anestesisjuksköterskan på operation och slutar vid 

överlämnandet till sjuksköterskan på postoperativa vårdavdelningen. Den innehåller 
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genomförandet av vården, det planerade mottagandet, patientens placering på 

operationsbordet, kroppens vård och tvättning samt den anestesiologiska och kirurgiska 

vården (Lindwall & von Post 2008, s. 90). Postoperativa fasen omfattar tiden efter 

operation då patienten är på postoperativa avdelningen (Lindwall & von Post 2008, s. 

94). Studier visar att genom att använda den perioperativa dialogen som modell för 

perioperativ omvårdnad, ger anestesisjuksköterskan möjlighet att skydda människans 

värdighet. Den perioperativa dialogen skapar kontinuitet och etablerar ett omsorgsfullt 

förhållande (Lindwall & von Post, 2003). Oftast sammanfaller den preoperativa fasen 

med den intraoperativa fasen och gör så att anestesisjuksköterskan inte hinner förbereda 

sig och planera den intraoperativa fasen (Lindwall & von Post 2008, s. 87). Det är i den 

preoperativa dialogen som anestesisjuksköterskan och patienten möts första gången, 

antingen före operation, på vårdavdelningen eller på operationsavdelningen. Första 

gången de möts som två människor med olika erfarenheter. Helst ska mötet ske i lugn 

och ro så patienten får möjlighet att berätta om sig själv och sina behov samt önskningar 

inför operationen. Hur vården planeras beror på anestesisjuksköterskans kunskaper, 

erfarenheter och människosyn. Uppträdandet som hen gör kommer att avgöra hur 

patienten kommer att erfara sin operation (Lindwall & von Post 2008, s. 102). 

Preoperativa dialogen syftar till att inhämta upplysningar om patienten och förbättra 

copingförmågan. Det minskar stress, oro och ångest. Informationen preoperativt bör 

utföras så att den inbjuder till en dialog, istället för en monolog (Valeberg 2013a, s. 

321). Dialogen ska vara öppen, tillåtande och följsam om patienten vill tala om väder 

och vind, eller om anestesin och operationen (Lindwall & von Post 2008, s.106). 

Upplysningar som inhämtats optimerar hela den perioperativa vårdprocessen och ligger 

till grund för anestesin och den fortsatta vården (Valeberg 2013a, s. 322). 

Anestesisjuksköterskan ska i det preoperativa mötet, försäkra sig om att den 

preoperativa bedömningen är gjord inför anestesin och att patienten är informerad. Den 

preoperativa dialogen ska främja patientens förtroende och tillit till 

anestesisjuksköterskan oavsett på vilken plats informationen ges (Marley & Sheets 

2018, s. 312). 

 

Enligt Sundqvist och Anderzén-Carlsson (2014) ska anestesisjuksköterskan 

tillhandahålla värdig vård som omfattar att patienten behandlas med respekt samt 

försvara patientens rättigheter. Hen ska verka som patientens advokat och det omfattar 

att ta hand om eller vara fokuserad på patientens behov. Används speciellt i den 

perioperativa miljön då patienten är sederad eller får anestesi. 

 

Det kan vara stressande för anestesisjuksköterskan i det dagliga arbetet med patienten 

att leva upp till de krav som finns. Upplevelser av moralisk stress i det dagliga arbetet 

med patienten gör att anestesisjuksköterskan kan känna att det är svårt att leva upp till 

bra standard. Tidspressen kan göra att hen känner sig oförberedd inför det preoperativa 

mötet och otillräcklig inför att ge information, stötta, skapa tillit och inge trygghet. Den 

preoperativa informationen bidrar till att patienten kan känna sig förberedd på vad som 

ska hända och förtroendet mellan patient och anestesisjuksköterska skapas. Enligt 

Malley och Young (2016) förbättrar det hela den perioperativa vårdprocessen, samt 

påverka postoperativ behandling till det bättre. Susleck et al. (2007) menar att tydlig 

information till patienten bidrar till att skapa en känsla av kontroll i situationen och 

hjälper patienten att övervinna rädsla samt lindra preoperativ oro och ångest. 
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Kroppen 

 

Enligt Lindwall (2017, s. 114) beskrivs kroppen som ett ting och består av delar. 

Människan består av kropp, själ och ande som går in i varandra utan att kunna skiljas åt. 

På så sätt kan människan bevaras som en sammanhållen enhet för hur patienten erfar 

hälsa och lidande i relation till vårdandet. Kroppen är subjektiv och fylld av 

erfarenheter, upplevelser och minnen. Stofthydda är synonymt till kropp. Människans 

kropp kan förstås som en hydda och ett tillhåll för själ och ande. När döden inträffar 

lämnar själen hyddan. Kroppen som gestalt omfattar en yttre figur, karaktär, person och 

personlighet. En helhet av kroppen omfattas av enhetlighet, helgjutenhet, integritet, 

totalitet, sammanhang, fullhet och hel. Enhet av kroppen omfattas som integritet, 

identitet, gemenskap och upplevelser av sammanhang. Det är genom sin kropp som 

människan relateras till både tid och rum samt andra människor (Lindwall 2017, s. 114). 

Levda kroppen omfattas av kropp och själ. Människan är sig själv och sin kropp, genom 

att kroppen är levande och mångtydig samt en källa till erfarenheter, lärdom och 

tolkningar (Merleau-Ponty 1999, s.115). Det är genom att kroppen ständigt är 

närvarande i alla sammanhang som den förhåller oss till världen och förmedlar vår 

identitet (Merleau-Ponty 1999, s. 108-109).  

 

Människans bild av sin kropp påverkas av samhällets ideal. Kroppen ska vara en helhet 

och idealkroppen kan bestå av att vara frisk, ungdomlig och en vacker kropp. En stark 

och fungerande kropp kan tolkas som en självständighet och människan ska ta ansvar 

över sin kropp. En sjuk, defekt och avvikande kropp kan uppfattas som hotfull och 

något som måste rättas till. Vårdaren måste rikta sin uppmärksamhet mot patientens 

sjuka kropp, som också omfattar själen. Det gäller att se och lyssna till patientens kropp 

samt skydda den mot skada och förnedring (Lindwall 2017, s. 115). Vårdaren vill göra 

det möjligt för kroppen att uppleva välbefinnande trots att den blivit värd för sjukdom 

och lidande. För att förstå det kliniska vårdarbetet måste kroppen ses med att människan 

har tillgång till världen genom sin kropp. Kroppen är människans identitet och 

integritet, en boning för själen och anden och gör människan unik som varelse. Genom 

minnen, tankar, språk, krafter, rädslor och vanmakt är kroppen en boning för hälsa och 

lidande. Drabbas kroppen av sjukdom blir den människans och livets motståndare. 

Sjukdomen kan kränka och medföra att patienten blir fången i sin egen kropp (Lindwall 

2017, s. 119). Vårdaren främjar hälsa och välbefinnande samt visar respekt och 

värdighet för patienten. Målet för kroppsvården är att sköta om en annan människas 

kropp och är en utmaning i yrket som sjuksköterska (Lindwall 2017, s. 121). Vårdande 

med livslusten i fokus behövs för att se hela meningsskapande individen som plågas av 

sjukdom eller lidande samt för att återställa, bevara, stödja och stärka hälsa. Det skapar 

grund för välbefinnande (Dalberg & Segesten 2010, s. 181). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Tidigare forskning har visat att personer som har övervikt kan utsättas för olika 

situationer i samhället som upplevs som sårande, kränkande eller diskriminerande.  I 

kontakter med hälso- och sjukvården har forskning visat att patienter med övervikt har 
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upplevt nedsättande kommentarer och skämt, samt att de blivit behandlade på ett mindre 

respektfullt sätt. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ha en negativ attityd mot patienter 

med övervikt. Detta trots att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och att ge 

vård på lika villkor. Att uppleva händelser som sårar på grund av övervikt eller fetma, 

kan ha negativa konsekvenser för både fysisk och psykisk hälsa hos individen.  

 

Anestesisjuksköterskan har en betydande roll i kontakten med patienten, särskilt 

preoperativt, intraoperativt och verkar för att skapa tillit, förtroende och trygghet. 

Grundläggande för anestesisjuksköterskans yrkesprofession är respekt för patientens 

värdighet och vördnad för en annan människas liv. I samband med operation befinner 

sig patienten i en speciellt utsatt situation och är i en beroendeställning. Därför är det 

viktigt att undersöka hur patienter upplevt bemötandet från anestesisjuksköterskan. Det 

är svårt att finna forskning om anestesisjuksköterskan bemötande för överviktiga 

personer i svenskt kontext.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka överviktiga patienters upplevelser av bemötande från 

anestesisjuksköterskan i samband med operation. 

 

 

METOD 

Intervjuerna har genomförts med kvalitativ ansats. I intervjuer kan informanterna ges 

möjlighet att uttrycka sina känslor på ett djupare plan och beskriva fenomenet mer 

djupgående. Fördelar med en kvalitativ ansats är att studien ger en djupare insikt i hur 

informanterna beskriver sina upplevelser och erfarenheter (Friberg 2017, s. 129). Vid 

kvalitativa intervjuer försöker forskaren förstå intervjudeltagarens synvinkel och 

försöker förklara innebörden av deras upplevelser. Forskningsintervjun är ett ömsesidigt 

samtal där den som intervjuar och intervjudeltagaren byter upplevelser med varandra 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 41).  

Induktiv innehållsanalys som analysmetod är lämplig när det inte finns några tidigare 

studier som handlar om fenomenet (Elo & Kyngäs 2008). Eftersom kvalitativ 

innehållsanalys innebär att granska och tolka texter av utskrifter av inspelade intervjuer, 

passar det bra för arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 219).  

Datainsamling 

 

För datainsamling användes semistrukturerade intervjuer eftersom forskaren vet vilka 

områden de vill prata med intervjudeltagaren om, men inte vet vad svaren kommer att 

bli. Intervjuerna förbereds utan att exakt specificera frågornas utformning. Intervjuarens 

uppgift blir att under intervjuerna uppmuntra informanterna att tala fritt om det 

förbestämda ämnet (Polit & Beck 2017, s. 510).(Bilaga 1). 
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Initialt var inklusionskriterierna för att delta i studien; genomgått en operation de 

senaste två åren och var överviktig vid det tillfället. Informanterna som efterfrågades 

behövde inte ha genomgått en gastric by pass operation för att vara med i studien. 

Obesitasmottagning och operationsavdelningar för obesitasoperationer ansågs lämpligt 

för att hitta informanter, eftersom där är patienterna överviktiga. För att få ett bra 

slumpmässigt urval av informanter startades även en Facebooksida för att eftersöka 

informanter till studien. Efter en vecka hade endast en informant hört av sig för intervju. 

Därför ändrades inklusionskriteriet till att ha blivit opererad senast för fem år sedan. Det 

var bara en person som hörde av sig trots att inlägget delats på forum för överviktiga 

personer. Kontakt togs med verksamhetschefen och vårdenhetschefen på en 

kirurgmottagning i västra Sverige som utför obesitaskirurgi. Vårdenhetschefen 

hänvisade till en sjuksköterska som hade uppföljningssamtal med de som genomgått 

obesitasoperation. Efter kontakt, valde sjuksköterskan att fråga de som besökte 

mottagningen om de ville delta i studien. Två informanter ville bli intervjuade och vara 

med i studien.  

 

Kontakt togs med ytterligare ett sjukhus i västra Sverige som genomförde 

obesitaskirugi. Verksamhetschefen gav sitt godkännande till att genomföra 

intervjustudie (Bilaga 2). Patienterna fick kännedom om studien genom ett 

informationsblad som lämnades ut samma dag som de skulle opereras (Bilaga 3). 

Intervjuerna genomfördes på sjukhuset dagen efter deras operation. Det var tre personer 

som ville vara med i studien vid första tillfället. Återkom veckan därpå och fick 

ytterligare två intervjuer. Eftersom det var stora svårigheter att hitta informanter i början 

togs kontakt med den person som var med i pilotintervjun och efter ett skriftligt 

samtycke inkluderades materialet. Informanterna har själva valt tid och plats för 

intervjun. På sjukhuset gavs möjlighet att låna ett ostört rum. Övriga lokaler som 

informanterna valde var café och bensinstation. Informanterna fick information om 

frivillighet att delta samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Anonymiteten garanterades genom att inga namn, uppgifter eller resultat kunde härledas 

till person. Alla uppgifter förvarades så att obehöriga inte skulle kunna ta del av 

materialet. Informationen har varit både muntlig och skriftlig. Innan intervjun startades 

fick informanterna skriva under ett informerat samtycke. Intervjun spelades in, tog 

mellan 20 - 25 minuter och transkriberades.  Båda författarna var närvarande vid sju 

intervjuer. En av författarna genomförde ensam två intervjuer. Deltagarna bestod av 

totalt nio informanter; tre män och sex kvinnor. BMI varierade mellan 34 och 50 (Tabell 

1). Det var åtta informanter som gjort obesitasoperation.  De som hade erfarenhet av 

både obesitasoperation eller annan operation var fyra stycken.  

 

 

 

Tabell 1. Beskrivning av informanter  

Man  X      X X 

Kvinna X  X X X X X   

BMI 34 38 50 45 38 43 43 40 34 
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Dataanalys 

 

Den transkriberade texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Elo och Kyngäs 

(2008) beskriver kvalitativ innehållsanalys där målet är en kondenserad och tydlig 

beskrivning av forsknings fenomenet. Den induktiva innehållsanalysen börjar med att 

organisera kvalitativa data. Processen innebär öppen kodning, gruppering under 

kategorier och slutligen abstraktion. Öppen kodning innebär att noteringar skrivs ned i 

marginalen medan man läser texten.  Efter att ha genomfört öppen kodning, grupperas 

noteringar under subkategori, kategori och huvudkategori. Målet med att gruppera data 

är att kategorisera texten genom att sammanföra de noteringar och kategorier som har 

gemensamma nämnare. Genom att forskaren tolkar texten, fattas beslut om vilken text 

som kan kategoriseras. Från detta sker en abstraktion som beskriver en ny helhet. 

Analysprocessen och de resultat som den har lett fram till, ska beskrivas tillräckligt 

detaljerat för att trovärdighet ska uppnås.  

 

Intervjuerna transkriberades och när informanten visade något med kroppen eller gav 

uttryck för känslor såsom skratt, skrevs även det ned. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 218) erhåller det en djupare tolkning av intervjuerna när pauser, betoningar, 

skratt, suckar och grimaser skrivs ner.  

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild. 

Intervjuerna kodades av författarna var för sig eftersom det kunde finnas intresse och 

tolkning för olika delar av texten. Kodningen började med att intressanta stycken i 

texten markerades med färgpenna. Därefter skrevs den ordagrant av i en tabell, där 

intervju texten benämndes “text”. Texten grupperades i tabellen under subkategorier 

och kategorier. Huvudkategorier lämnades tomma. Kodningen fram till detta moment 

gjordes med alla intervjuer av författarna var för sig. Gruppering av subkategorier och 

kategorier under huvudrubriker gjorde författarna gemensamt. Varje intervju jämfördes 

för att se om markeringar och kategorier var detsamma. Därefter skrevs post-it lappar 

med kategorier och lades ut på ett bord. Texten från kodningen grupperades under 

lämpliga kategorier. Allteftersom textmassan ökade från intervjuerna började 

huvudkategorier att framträda. Några texter fick flyttas flera gånger allteftersom 

processen framskred. När alla kodade intervjuer hade placerats under kategorier gjordes 

en gemensam analys av kategorierna. Kategorierna kunde slutligen grupperas under två 

huvudkategorier; “Bemötande” och “ Min kropp”. Exempel på hur text grupperades till 

subkategorier, kategorier och huvudkategorier framgår av (Tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

Text Subkategori Kategori Huvudkategori 

Hon presenterade sig och tog i 

hand. Man känner sig 

väldigt...trygg… 

tycker jag. Att man vet vem man 

går med och vart man ska. 

Anestesi- 

sjuksköterskan presenterade 

sig och tog i hand, det gjorde 

mig trygg. 

Det personliga 

mötet 

Bemötande 

De har jobbat länge med det här 

jobbet. Hon såg vad jag behövde 

och gav mig det. Sedan kan man 

säkert med tiden lära sig läsa 

människor. 

Erfaren anestesi- 

sjuksköterska kunde se mina 

behov. 

Att känna tillit Bemötande 

Masken var jätte obehaglig med det 

här motståndet. Det märkte 

narkossköterskan för hon tog på 

mig och klappade mig. 

Anestesisjuksköterskans 

beröring lugnade mig. 

Beröring och 

kroppsspråk 

Min kropp 

 

Etiska överväganden  

 

Högskolorna ska främja en hälsosam och god arbetsmiljö, ekonomisk och social välfärd 

samt rättvisa. I högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället 

och att forskningsresultat kan komma samhället till nytta (Sveriges Riksdag, 

Högskolelagen 1992). Genom att intervjua överviktiga patienters upplevelser av 

bemötande, samverkar forskningen med det omgivande samhällets attityd och normer. 

Studiens resultat kan därför komma samhället till nytta.  

 

När människor inkluderas i forskning ska de informeras om forskningen och att de har 

ett eget fritt val att medverka eller inte. Enligt Vetenskapsrådets etikregler är det ett krav 

att studien bygger på respekt och integritet. Informationen ska vara både skriftlig och 

muntlig samt innehålla allt som kan tänkas påverka ställningstagandet som personen gör 

inför att medverka i studien (Codex, regler och riktlinjer för forskning, 2018).  

Enligt vetenskapsrådet (2017) finns fyra etiska principer: informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

De fyra etiska principerna blev tillgodosedda i studien. Alla informanter fick skriftlig 

och muntlig information om studiens syfte. Det informerades om att studien var frivillig 

och kunde när som helst avbrytas. Informanterna som var med i studien fick skriva 

under ett informerat samtycke i samband med intervjuerna. För informanterna som 

intervjuades på sjukhus gavs samtycke av verksamhetschefen innan studien kunde 

starta. Sjuksköterskan på kirurgmottagningen som var vår kontaktperson, informerade 

personalen på uppvakningsavdelningen om studien. Inspelade intervjuer transkriberades 

ordagrant och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Genom att materialet har 

avidentifierats har informanternas konfidentialitet säkrats. Det är bara författarna som 

har haft tillgång till materialet och det har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 
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kommit åt det. De inspelade intervjuerna och utskrivet material används endast för det 

angivna syftet och därmed användes nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).  

 

 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas överviktiga patienters upplevelser av bemötande från 

anestesisjuksköterskan. Resultatet redovisas med huvudkategorierna “bemötande” och 

“min kropp”. Bemötande har kategorierna; det personliga mötet, att bli 

uppmärksammad, att känna tillit. Min kropp har kategorierna; beröring och 

kroppsspråk, bemötande i samhället och sjukvården (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Översikt över resultatets huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

Huvudkategorier               Underkategorier 

 

 

                   
                       Bemötande 

 

             Det personliga mötet 

 

           

           Att bli uppmärksammad 

 

 

                Att känna tillit 

 

 

   
                        Min kropp 

     

           Beröring och kroppsspåk  

 

 

       Samhället och sjukvården 

 

 

Bemötande 

 

Det personliga mötet 

 

Vid ankomst till sjukhus sker det första bemötandet på operationsmottagningen. De 

flesta av informanterna upplevde det första mötet som mycket positivt och personalen 

upplevdes som väldigt trevliga. En känsla av bra bemötande minskade nervositeten. 

Vikten av information nämndes flera gånger i intervjuerna. Information menas i studien 

att anestesisjuksköterskan talar om vad som ska hända som en envägskommunikation. 

För några informanter innebar ankomst till operationsmottagningen en lång väntan. Om 

ingen information gavs om varför det drog ut på tiden upplevdes väntan som väldigt 

lång och skapade otrygghet. En informant nämnde vilket stressat intryck det blev med 

flera olika sjuksköterskor. Det innebar att det personliga mötet med sjuksköterskan 

uteblev.  
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”Mycket folk som sprang fram och tillbaka. Först var det en som var sjuksköterska och 

plötsligt var det inte hon längre utan det kom en annan som var helt sönderstressad ”.  

När sjuksköterskan hälsade och tog i handen hade det stor betydelse för hur mötet 

upplevdes. Det gav en personlig kontakt, att bli sedd, uppmärksammad, gav förtroende 

och skapade trygghet. Även att vinka kändes fint och välkommet.  När alla vände sig 

mot patienten, hälsade och presenterade sig, gav det en personlig kontakt. En relation 

skapades vid det personliga mötet och gav en känsla av att vara omhändertagen och i 

trygga händer. När all personal hälsade upplevdes de som trevliga. Det hade mindre 

betydelse vilken titel eller yrkeskategori som personalen tillhörde, men att se ett ansikte 

kändes viktigt i bemötandet. Det gav en speciell trygghet att få träffa den 

anestesisjuksköterska som skulle ansvara för sövningen en stund innan. Det gav en 

personlig kontakt och samtidigt en känsla av att inte vara bortglömd, trots lång väntan.  

“Narkossköterskan kom ut en halv timme innan och sa hej, nu är det snart din tur”. 

“Det kändes fantastiskt bra att få träffa den personen som skulle vara med och ta hand 

om mig innan. Jag hinner bilda mig en uppfattning”. 

Vid enstaka fall hälsade inte personalen och det upplevdes mindre tillmötesgående. De 

kunde stå med ryggen emot vid ankomst till operationssalen, presenterade sig inte utan 

bara vände sig om och tittade.  

“Jag tycker ju att det är jättejobbigt med personer som inte hälsar. Jag har jättesvårt 

för det. Säga Hej, är ju ändå en ytterst viktig grej i alla sammanhang”. 

Att uppleva kontinuitet genom att bli omhändertagen av samma person, ger lugn och 

trygghetskänsla och mötet upplevs som personligt. 

“ Det var samma som mötte mig när jag anmälde mig, det var samma som satte dropp. 

Sköterskan som jag hade hela tiden, hon körde sängen och sedan  lämnade hon över”.  

Flera informanter nämnde en glad och positiv stämning i operationssalen. De som 

arbetade i operationssalen upplevdes tycka om att arbeta med varandra, det skapade en 

familjär stämning. Det fanns en god kommunikation mellan personalen, en trevlig 

atmosfär och känsla av trygghet. Attityden var avspänd och kändes bra. Det upplevdes 

som att stämningen inne på operationssalen bestod av god energi. “Väldigt lugn, nästan 

till gränsen som till familjär och folk gick och talade med varandra”. Personalen talade 

väl om varandra och berättade vem som skulle ta över vården senare.  

Att bli uppmärksammad 

      

Uppmärksamhet skapade positiva känslor. Anestesisjuksköterskans information skapade 

en känsla av trygghet och att bli uppmärksammad. Lång väntan kunde upplevas mer 

positiv med kontinuerlig information och bidrog till att inte känna sig bortglömd. När 

informanterna fick ett tidsperspektiv på hur lång tid det var kvar, infann sig ett lugn och 

nervositeten minskade.  
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“Sjuksköterskan kom ett par gånger och liksom sa att; Nu kommer detta att hända och 

nu kommer snart kirurgen att komma. Det var jätte jättebra. Jag  hade inga frågor, 

behövde inte ha några frågor”. 

Att ge information är viktigt för hur bemötandet upplevs. De som inte fick information 

upplevde väntan mer negativ. 

“Man var fastande, hade huvudvärk och man var svin nervös och så fick man ingen 

information. Någon hade bara kunnat gå förbi och säga att det är strax din tur”.  

Inne på operationssalen fanns en känsla av att bli omhändertagen. Vara övervakad både 

av människor som tittar och att vara uppkopplad till en monitor som tog blodtryck 

upplevdes som en trygghet. Någon som bara fanns där och en känsla av att var nära, gav 

trygghet. På postoperation, gav rörelse av personal i rummet en känsla av att inte vara 

ensam.  Kontinuerligt kontrollerad av personal som gick i rummet och kanske frågade 

om något, var av betydelse för välbefinnandet. Trygghetskänslan som skapades av 

närvarande personal medförde en känsla av att kunna överlämna sig i goda händer. 

Anestesisjuksköterskor fanns precis intill när det var dags för sövning, rörde lite vid 

axeln och hade ögonkontakt. Det upplevdes som mycket tryggt. För då kändes det att 

det var lätt att meddela sig och säga till om något kändes fel.  

Att inte bli uppmärksammad kunde medföra negativa känslor av övergivenhet och 

utsatthet. På en postoperativ avdelning uppfattade patienten att det fanns gardiner för 

gången där personalen fanns. Det innebar att personalen hördes men inte syntes och 

atmosfären upplevdes som rörig och opersonlig. Det fanns en önskan om beröring och 

uppmärksamhet, att någon borde kommit in och hållit i handen eller pratat. Personalen 

kom bara för att ge en spruta.  

“Jag fick ju ligga där och skrika att jag hade ont. Det var gardiner för i gången  där 

de sprang så man såg inte en människa, så det enda jag kommer ihåg av mänsklig 

kontakt, det var när de sprutade in morfinet”.   

Det upplevdes jobbigt att ligga och lyssna på andra när de har ont, det fanns bara ett litet 

draperi emellan. Smärta skapade en känsla av utsatthet. 

Att känna tillit            

 

Positiva känslor av tillit skapades av anestesisjuksköterskans röst, ett lugnande tonfall 

och en försäkran om att allt var normalt, gav trygghet och minskade oro.  

“När jag reagerade på masken berättade de att allt var normalt och att det skulle vara 

så. Det kändes tryggt. De lyssnade iallafall”.  

Rösten upplevdes som väldigt behaglig. Ögonkontakt och att bli sedd gav trygghet. 

Anestesisjuksköterskan kunde se vad som behövdes.  
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”När jag andas i masken kände jag mig trygg. Därför att en stod och höll liksom  där 

och båda stod och tittade på mig. Det gjorde mig väldigt trygg”.  

Anestesisjuksköterskan ingav förtroende, någon att lita på, någon som hade kontroll och 

fanns närvarande hela tiden.  “De såg att jag hade ont, det tycker jag är skönt”.  

En anestesisjuksköterska som lyssnar gav bekräftelse på att det gick att lita på deras 

kunskaper.  

“Jag tänkte det är säkert som det ska vara men det fick mig att reagera. Hallå, jag får 

inte så bra luft som innan”.   

Informanter nämnde behovet av kontroll, men upplevde det inte så viktigt när det gällde 

sjukvården för då förlitade sig hen på professionen och överlämnade sig. Äldre 

anestesisjuksköterskor gav ett intryck av erfarenhet. De ansågs vara bättre på att se 

behov och att kunna möta behoven hos den enskilda människan. Ett sådant behov kunde 

vara att prata eller ge beröring.  När behoven sågs och kunde mötas, följdes ett 

välbefinnande och en känsla av lugn. Vissa personer som arbetade inom vården hade en 

förmåga att ge en speciell trygghet.  

“Det var något med henne som var så man kände sig, som typ, att man var hemma, typ 

mammaroll”.  

Samma informant nämnde även känslan av god energi som viss personal kunde 

förmedla. “Vissa kan man träffa och få massa energier av och vissa får man ingen 

energi  av. Helt dö en timme …...måste  vila mig”. 

Operationsmiljön upplevdes som löpande band. Det kunde upplevas både positivt och 

negativt. Positivt eftersom tempot var högt, då fanns det inte tid att bli orolig och börja 

fundera. När det gick fort kändes det behagligt för då kom det inga funderingar och 

rädslan minskades. Samtidigt kunde känslan av löpande band upplevas som negativ, när 

personalen var upptagna med att förbereda på operationssalen och inte hade tid att hälsa. 

Negativa känslor uppstod vid rädsla för att inte vakna. Informanter berättade om rädsla 

för att dö och att personalen inte såg och förstod rädslan, trots att hen berättade det. 

“Jag var så rädd för att dö. Så jag sa ju det “. 

Känslan att inte vakna eller dö efter operation innebar otrygghet. En informant uttryckte 

en önskan att anestesisjuksköterskan skulle ha svarat på ett annat vis, borde ha uttryckt 

sig annorlunda när hen berättade om sin rädsla att inte vakna efter operationen. 

Anestesisjuksköterskan hade svarat. 

"Att det finns en risk att du inte vaknar upp".  Men tillägger precis efteråt;  "Hade den 

risken funnits hade du inte varit här, för du har ju träffat narkosläkaren innan". 
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Informanten ansåg att hen kunde ha vänt på meningarna eller endast sagt: Eftersom 

narkosläkaren gjort sin bedömning så fanns inte den risken. 

Att inte bli trodd upplevdes speciellt vid smärta. Informanten behövde smärtstillande 

spruta, men fick tabletter fast hen visste att det fanns en spruta som skulle hjälpa mot 

smärtan fortare.  

“Nej där blev jag inte riktigt trodd. Jag låg ju länge och hade ont för att jag inte fick 

sprutan. Jag blev inte trodd. Jag försöker förstå. Jag vill förstå, för den låg ju där och 

väntade på mig”.  

Fastän informanten inte upplevde sig bli bekräftad och trodd, försökte hen ändå att 

förstå varför personalen inte gav sprutan.  

Min kropp 

 

Beröring och kroppsspråk 

 

Positiva känslor skapades av beröring. Att bli berörd uppskattades högt och upplevdes 

positivt och lugnande samt minskade oron. Anestesisjuksköterskan höll handen när 

sömnmedlet startades och önskade fina drömmar, eller en klapp på axeln som visade på 

närvaro och gav personlig kontakt.  

“Tog väldigt bra hand om mig, bra ögonkontakt. Hon lugnade ner mig tog mig på 

axlarna, gjorde en liten sån där klapp”. “Narkossköterskan var jättesnäll  och lugnade 

mig och klappade mig på armen. Var inte orolig, vi är jättemånga  som har koll på 

dig".  

När sömnmedlet gavs kunde det ge upphov till smärta i blodkärlet. För att lindra 

smärtan gavs beröring i form av lätt massage av huden. Det kunde avleda smärtan och 

upplevdes behagligt.  

“Förra gången jag opererades gick de runt i operationssalen. Men så fort jag sade att 

det gjorde ont så kom de och masserade. Då blev jag helt förskräckt så jag glömde bort 

att det gjorde ont”.  

På uppvakningsavdelningen gav det en trygghetskänsla när personalen kom fram och 

gav beröring med handen när andningen hade blivit långsam. Känslan att någon sitter 

bredvid och har kontroll upplevdes avslappnande och tryggt. Informant uttryckte en 

önskan att anestesisjuksköterskan borde ha informerat att de kommer att vara här och 

hålla i din hand. “…för det kunde ha minskat nervositeten rejält”. Önskan signalerade 

ett behov av att i förväg få veta att hen inte var ensam som patient, utan att 

anestesisjuksköterskan skulle vara närvarande och hålla i handen när sömnmedlet gavs. 

Vikten av beröring beskrev en informant när hen gav uttryck för en önskan om mer 
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beröring. Det fanns tillfälle då de inte visade eller tog i handen.  “Om de hade kommit 

bara någon minut eller så och höll mig lite i handen eller sa någonting”.  

Muntlig information gavs i kombination med att gestikulera med händerna. Genom att 

använda kroppsspråk blev det lättare att förstå informationen som blev tydligare. Ett 

exempel på kroppsspråket var när information gavs om var någonstans på kroppen det 

kunde göra ont efter operationen. “När de använder kroppsspråk. Det är som att de 

förstår mig. De vill att jag ska förstå dem”.  

Negativa känslor kunde skapas av att spännas fast på operationsbordet som upplevdes 

som ett speciellt bord att ligga på. Armarna var utåt och blev fastspända, benen var isär 

och blev fastspända, det fanns fotplattor under fötterna. Att bli fastspänd skapade 

känslor av nervositet och att vara utlämnad. När information gavs varför det var 

nödvändigt, så upplevdes det bättre. Operationsbordet skulle prövas i stående läge innan 

sövning. Med information om varför det var nödvändigt gav provståendet en känsla av 

säkerhet därför att rutiner följdes. 

“Kändes nervöst och pirrigt när jag kom in på operationssalen och skulle lägga  mig 

som…..typ Jesus på korset. De höjde upp för att testa så man inte gled”.  

När information inte gavs upplevdes det mer otäckt.  

“Jag hade velat förstå lite mer. Det där att de band fast mig kändes lite äckligt.  Om 

de hade förklarat något i samband med det”. 

Förflyttning till sängen efter operation upplevdes som ett orosmoment, att behöva 

förflytta sig själv på grund av övervikten eller att personalen inte skulle klara av att 

flytta en tyngre kropp. 

“Jag var orolig för hur jag med denna vikt ska komma från den sängen till den andra 

sängen. Men det behövde jag inte oroa mig för. Jag kommer inte ihåg det”.  

Bemötande i samhället och sjukvården 

 

De som varit både överviktiga och normalviktiga, reflekterade mer över omgivningens 

attityd. Samhället ansågs ha en attityd som var både överseende och dömande samtidigt. 

 “I samhället i stort skulle jag absolut säga att man blir bemött annorlunda. Man  både 

sticker ut och är osynlig. Det är svårt att vara helt anonym om du är överviktig. 

Samtidigt värderas du annorlunda automatiskt”. 

Det är först när man blivit normalviktig som det är lättare att reflektera över samhällets 

attityd. Bemötande kan då jämföras. 
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 “Den generella attityden är bättre. Det är svårt att säga, det är svåra nyanser. Det är 

svårt att säga vad som är skillnaden i bemötande. Men det är skillnad. Annorlunda nu. 

Jag kan se annorlunda ut, men jag är samma person”. 

Samhällets offentliga miljöer är inte anpassade för överviktiga personer som kan 

uppleva sig stora och ta plats när de stöter emot bord på cafe och restaurang. I 

kollektivtrafik känns sittplatserna för små. Medresenärer upplevs titta på och ha ett 

outtalat krav att den överviktige ska flytta sig. I mataffärer upplevdes blickar om de stod 

vid godisdisken. På hamburgerrestaurang eller om de åt glass, så upplevde de att andra 

människor tittade på dem. Det fanns tvivel på om omgivningens blickar och krav 

tolkades rätt. Tolkningen av omgivningen förklarades med att det kunde höra samman 

med en egen dålig självkänsla. Uppleveslen av att vara stor och ta plats i ett rum kanske 

inte stämde med verkligheten. Vid ansökan om arbete fanns rädsla för att bli 

diskriminerad om ett foto bifogades vid ansökan. Samtidigt fanns tvivel på om man 

verkligen kunde bli  diskriminerad av ett foto.  “Det sitter nog i mitt eget huvud, eller 

jag tänker att det gör det”.  

Sårande kommentarer i klädaffär av expediten kunde inträffa. När expediten påtalade att 

kläder inte fanns i deras storlek, upplevdes det förnedrande. För att bemöta de 

obehagskänslor som upplevdes i samband med att känna sig stor, användes humor med 

att skämta bort att inte få plats. Då undveks att bli ledsen eller deprimerad. 

Alla upplevde inte ett annorlunda bemötande för att de var överviktiga. Det förklarades 

med att omgivningen inte upplevde personen som överviktig, utan såg hen som en egen 

individ. Skulle ett dåligt bemötande ske i samhället, så förklarades det med att alla 

kunde bli illa bemötta. Flera informanter nämnde en ökad livskvalitet efter operationen, 

när de hade gått ned i vikt. Att handla kläder i vanliga affärer, det blev lättare att röra sig 

och smärtor i knän försvann. Det medförde en positiv självkänsla. 

Vården och samhället kunde medverka till att skapa skuldkänslor och dålig självkänsla. 

Skuldkänslor kunde uppstå i övertygelsen att övervikt berodde enbart på individen. När 

information gavs på informationsmöten inför obesitaskirurgi, lättade skuldkänslorna. 

Informationen kunde beröra ärftlighet och metabolism. Det medförde förståelse för att 

orsaken till övervikt är komplex. 

 “Läkaren sa att det är ingen i den här salen som valt detta livet. Det var många  som 

trodde att det var ens egna fel”. 

Information inför operationen hade betydelse för hur förberedd hen kände sig. Utförlig 

information upplevdes väldigt positivt och gav förståelse för operationens risker och att 

operationen inte var något enkelt, utan krävde en egen vilja och eget individuellt 

kämpande.  

 

“Informationen var väldigt bra. Fick gruppinformation och skriftlig information och så 

var det en förmiddag med kirurgen, narkosläkare, sjuksköterska, kurator, dietist och 

fysioterapeut. Jag tycker det var upplagt väldigt bra”.   
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Bemötandet inom sjukvården bedöms överlag som ett mycket trevligt bemötande. 

Informanter hade reflekterat över att det kunde bero på att denna personalkategori 

arbetade med obesitaskirurgi, gjorde det för att de ville det. Personalen hade valt det 

själva och därför utfördes vården och bemötandet väldigt bra.  

 

"Jag har en misstanke om att de som arbetar med det här är väldig  medvetna om det. 

Tänker efter hur man bemöter överviktiga patienter”. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Studien syftar till att undersöka och förstå individens upplevelse och erfarenheter. Att 

förstå ämnet från den intervjuades eget perspektiv ur den levda vardagsvärlden (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 41-46). Kvalitativ intervjustudie var en relevant metod utifrån 

problemformuleringen och syftet. Trovärdigheten i studien är den röda tråden som 

genomgår hela arbetet från bakgrunden och dess syfte. Resultatet svarar på syftet och 

det tycker vi att det har gjort, så trovärdigheten är stark. Deltagarnas röst framgår tydligt 

i resultatet och är inte bara forskarnas egen tolkning. Enligt Polit och Beck 2017, s. 559 

avser trovärdigheten hur sann förtroendet är i datainsamlingen och dess tolkning av den. 

Den kvalitativa forskaren måste sträva efter förtroendet för sanningen i resultatet.   

 

Genom att undersöka överviktiga patienters upplevelse av bemötande från 

anestesisjuksköterskan i samband med operation stärker det resultatets giltighet. Det var 

rätt deltagare för studien och de var intresserade av att bli intervjuade. En deltagare var 

först inte intresserad men efter mer information om studien ville hen deltaga, för att 

informanten tyckte att det var ett intressant och angeläget ämne. Författarna anser att det 

var tillräckligt med informanter för att få variationer i innehållet och för att få de 

betydelsefulla variationer som behövdes för resultatet. Det var både män och kvinnor 

som ingick i studien från olika åldersgrupper. Författarna valde inte vilka som skulle 

vara med, utan de deltog av ett eget intresse. Sammanlagt deltog nio informanter. Det är 

för få för att kunna generalisera resultatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 62, 

310) ska forskningsintervjun bidra med ny kunskap om det undersökta fenomenet och 

har ingen betydelse att intervjupersonerna blev för få. 

 

Resultatet ska kunna överföras till andra patientgrupper och situationer (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2017, s. 232). Genom att beskriva hur överviktiga personer 

upplever bemötandet i samband med operation kan det ge kunskap och förståelse till 

anestesisjuksköterskan hur patienten kan uppleva mötet. Alla patienter i studien var 

överviktiga vid tillfället för operation. De upplevde inte att de blev annorlunda bemötta 

av anestesisjuksköterskan för att de var överviktiga. Det bemötande som de upplevde 

kunde vara samma bemötande som en normalviktig person upplevde. Därför kan 

resultatet av studien överföras till andra patientgrupper och situationer.  

 

Tolkningarnas giltighet stärktes genom en noggrann beskrivning av urval och 

analysarbete.  Alla informanter är inkluderade i resultatet och citat från intervjuerna 
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presenterades. Semistrukturerade intervjufrågor användes och skrevs ner på ett separat 

papper som användes för stöd vid intervjuerna av informanterna (Bilaga 1).  Syftet var 

att få fram ny kunskap utifrån det aktuella ämnet för studien. Följdfrågorna i 

intervjumallen togs inte alltid i den ordning de stod, utan följde med i berättelsen vilket 

medförde att det gick att få fram mer om fenomenet. Enligt Polit och Beck (2017, s. 

510) behöver frågor inte alltid tas i samma ordning utan forskaren anpassar sig till vad 

som kommer upp i intervjun. 

 

När båda författarna är med stärker det tillförlitligheten i studien, eftersom det 

verifierades (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 231). Båda författarna var med 

vid sju intervjuer och det stärker det tolkningarna. På så vis har deltagarna fått samma 

uppföljningsfrågor. Hade forskarna delat upp intervjuerna mellan sig och intervjuat 

hälften var, hade det inneburit att olika deltagare fått olika uppföljningsfrågor. Tanken 

var att båda forskarna skulle vara med vid samtliga intervjuer men så blev inte fallet vid 

två intervjuer. Den ena intervjun var pilotintervju och den andra utfördes av endast en 

författare, eftersom intervjupersonen hade begränsat med datum för intervjun. 

Pilotintervjun utfördes endast av en författare, men den passade bra till syftet och togs 

därför med eftersom det var svårt att få informanter i början av studien. 

Inspelningensteknik och kvalité var bra eftersom det användes flera mobiltelefoner, på 

så sätt gick inget förlorat och hörbarheten var bra. Det gjorde validiteten starkare enligt 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 206) eftersom data kunde förlorats på grund av dålig 

hörbarhet.  

 

Intervjuarna ska hjälpa intervjupersonerna att utveckla sin berättelse (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 208). Kvalifikationer hos intervjuerna har betydelse för 

intervjuundersökningens kvalité eftersom desto flera intervjuer som utfördes blev 

författarna skickligare på att intervjua. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, 

s. 231) ska intervjuerna läsas igenom och analyseras av varje forskare för att öka 

tillförlitligheten i resultatet.  

I den utförda studien läste bägge författarna igenom de transskriberade intervjuerna och 

det stärker tillförlitligheten i resultatet. Om författarna har påverkat neutraliteten i 

resultatet är svårt att veta, men till viss del är det oftast det som händer, eftersom det 

handlar om närhet och distans mellan forskaren och informanten. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017, s. 232) kan forskarna påverka dataanalysen eftersom 

forskarna är skapare av texten. 

 

Svagheter i resultatet var, att det inte alltid var lätt för informanterna att svara på vem 

som var anestesisjuksköterska. För att försöka utreda om de ändå visste, fick 

intervjuarna ibland ställa flera följdfrågor. Ändå kunde inte informanterna alltid med 

säkerhet svara på vem som var anestesisjuksköterska. Det upplevdes inte heller som 

viktigt för dem att veta exakt vilka yrkeskategorier de bemöttes av. Förförståelse fanns 

delvis hos forskarna hur informanterna blev bemötta i samband med operation. Vi tror 

inte att det påverkade resultatet, eftersom intervjuguiden som användes, var utformad 

för att försöka få informanten att berätta om hela förloppet som en sammanhängande 

berättelse. Förförståelse kan komma till uttryck i ledande frågor. Eftersom intervjuguide 

(Bilaga 1) användes, kunde ledande frågor undvikas. I tolkningen av texten kan en 

omedveten förförståelse ha påverkat vilken text som valdes ut för tolkning. Det behöver 

inte vara negativt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 219-234) kan 



 21 

förförståelsen ge möjligheter att upptäcka ny kunskap och på det sättet ge en djupare 

förståelse för det som studeras (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 219-234). 

Augustinsson (2017, s. 21-22) menar om författarna var medvetna om förförståelsen 

och har reflekterat över den, kan det öka reliabiliteten i studien. 

 

Att analysera arbetet tog längre tid än förväntat. Eftersom intervjuerna genomfördes 

under flera veckor, på grund av svårighet att hitta informanter, uppstod tidspress. 

Transkribering, tolkning och kodning utfördes ändå med noggrannhet. Författarna 

återvände till de transkriberade texterna flera gånger under analysen av materialet. 

Därför kan tidspress inte anses ha påverkat analysen av materialet. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017, s. 231) är det en fördel att återvända till det ursprungliga 

materialet. Validiteten förstärks eftersom det var två personer som analyserade 

materialet. I studiens metoddel beskrivs noggrant urval och analysarbetet. Läsarna kan 

själva bedöma de tolkningar som gjorts och det stärker studiens reliabilitet (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2017, s. 223). För att uppnå trovärdigheten i studien är det viktigt 

att välja den lämpligaste kategorin (Graneheim & Lundman, 2003). Eftersom båda 

författarna kodade intervjuerna var för sig och sedan gemensamt enades om kategorier 

och huvudkategorier, har de lämpligaste valts ut. 

 

Resultatdiskussion 

 

Studien beskriver överviktiga patienters upplevelser av bemötande från 

anestesisjuksköterksan. Huvudfynden är bemötande och min kropp. Bemötande 

innehåller kategorierna; det personliga mötet, att bli uppmärksammad, att känna tillit. 

Min kropp innehåller kategorierna; beröring och kroppsspråk, bemötande i samhället 

och vården. Överlag beskriver informanterna ett gott bemötande inom sjukvården i 

samband med operation. Bemötandet medförde tillit och trygghetskänsla. Det var 

viktigt med beröring, att bli sedd och uppmärksammad av anestesisjuksköterskan. I 

bemötandet i kontakten med övrig sjukvård, fanns flest exempel från primärvården, där 

bemötandet kunde ge en känsla av att inte bli trodd. Där de inte hade någon förståelse 

för problematiken med övervikt. De informanter som reflekterade mest över bemötandet 

i samhället, var de som hade pendlat i vikt och varit både överviktiga och smala. 

Samhället upplevdes ha en dömande attityd som märktes i affärer och kollektivtrafik. 

Den dömande attityden skapade en dålig självkänsla och tvivel på om omgivningens 

attityd verkligen tolkades rätt. Alla som ingått i studien har varit överviktiga vid 

tillfället för operation. Flertalet hade opererats vid kliniker som utför obesitaskirurgi, 

vilket innebar att personalen var vana vid den patientgruppen och kunnat reflektera över 

sin egen värdegrund och sitt bemötande av överviktiga. Studien visar att de allra flesta 

informanter upplevde bemötandet från personalen i samband med operation, som 

mycket bra. Studien har inte visat på något missnöje över bemötandet för att de var 

överviktiga. Bemötande som inte var bra beror inte på övervikten utan kunde ha drabbat 

en normalviktig patient. Studiens resultat har inte kunnat bekräfta vad Puhl och Heuer 

(2009) nämner; att sjuksköterskor kan ha en negativ attityd mot överviktiga patienter, 

samt åsikter om att övervikten beror på bristande viljestyrka och att de inte är 

motiverade till förändringar.  

 



 22 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgift omfattar att skapa tillit, förtroende och trygghet 

till patienten (ANIVA 2012; Gran-Bruun 2013, s, 17). Här tror vi att om patienterna 

opereras för obesa kirurgi så bemöter anestesisjuksköterskan dem på ett speciellt sätt 

eftersom de är vana vid denna operation. Anestesisjuksköterskan kan i ett tidigare skede 

ha reflekterat över de svårigheter som överviktiga patienter kan möta. 

 

Vikten av information nämndes av flera informanter vid flera tillfällen och hade 

betydelse för hur mötet upplevdes. Information förekom pre- intra- och postoperativt 

och passade in under huvudkategorier och samtliga kategorier. Vilken sorts information 

som gavs varierade med situationen. Information vid det personliga mötet preoperativt 

kunde innebära att sjuksköterskan talade om hur lång väntan som kunde förväntas innan 

det var dags för operation. Inför sövning påverkade informationen vilken tillit som 

informanten kände inför anestesin. Det uppskattades när information gavs om vad som 

skulle hända. Det nämns av Valeberg (2013b, s. 336) en lyhörd anestestisjuksköterska 

ska låta patienten bestämma premisserna för hur mycket information som ska ges 

alldeles före anestesin och hur den ges. Forsberg, Vikman, Wälivaara och Engström 

(2017) betonar att information ska vara anpassad till den enskildes behov och inte vara 

för omfattande eller detaljerad, för det kan öka oro och ångest. Bengtsson Johansson 

och Englund (2016) anser att otillräcklig information kan orsaka ångest för en person 

som ska opereras. Det är viktigt att anestesisjuksköterskan är uppmärksam på att 

information ges i tillräckligt mängd och lagom utförligt anpassad efter den enskildes 

behov. Det preoperativa mötet har stor betydelse för en person som ska opereras och 

kan leda till ökad trygghet inför situationen.  

 

Bemötande 

 

Det personliga mötet 

 
Det personliga mötet började med att hälsa och presentera sig, då skapades en relation som 

förmedlade känslor av trygghet och omhändertagande. Det blev en personlig kontakt när 

anestesisjuksköterskan hälsade med ögonkontakt och att ta i hand. Det fanns tillfällen när 

personalen inte hälsade. Vid ankomst till operationssalen nämndes det då det var mycket 

personal på plats och de förberedde sin utrustning. För några informanter hade det ingen 

betydelse, eftersom de ansåg att personalen utförde sitt arbete och det viktigaste var att de som 

var närmast hälsade, vilket innebar anestesisjuksköterskan, som var vid huvudändan. För andra 

informanter kunde det upplevas mycket besvärande med att personal inte hälsade, stod med 

ryggen emot eller bara vände sig om utan att hälsa. För informanterna hade det ingen betydelse 

vilken personalkategori de träffade. Det var viktigare hur man var, än vem man var. 

Anestesisjuksköterskan betraktades som en del av operationsteamet. Även om alla 

presenterade sig med namn och titel så glömde patienten bort det på grund av nervositet. 

Premedicineringen kan också ha påverkat hur mycket patienten kommer i håg av mötet 

med anestesisjuksköterskan. Intervjuerna utfördes på två sjukhus. Sjukhusen hade olika 

rutiner angående bemanningen. På ett sjukhus arbetade endast anestesisjuksköterskor på 

operationsmottagningen och postoperation, medan bemanningen på ett annat sjukhus 

bestod av både grundutbildade sjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Det kunde 

göra det svårt för informanterna att särskilja om det var en anestesisjuksköterska de 

träffade. Anestesisjuksköterskan var alltid den som de mötte upp i operationssalen och 
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som fanns vid huvudändan vid operation. Därför anses studiens resultat svara mot 

syftet.  

 

När stämningen var god i operationssalen upplevdes det mycket positivt och medförde 

känslan av god energi. God stämning märktes när personalen trivdes med varandra, 

stämningen blev familjär och de pratade gott om varandra. Genom den intraoperativa 

dialogen som förekom mellan personal på operationssalen och där kände patienten sig 

delaktig, främjades förtroende, tillit och en trivsam atmosfär. 
 

 

Att känna tillit  

 

Äldre och erfarna anestesisjuksköterskor gav en speciell trygghet. De upplevdes vara 

bättre på att se vilka behov informanten hade och kunna möta de behoven. På det sättet 

kunde anestesisjuksköterskan lindra lidande och förmedla tillit. Enligt Englund och 

Lindwall (2017, s. 201) är det grundläggande i sjuksköterskans vårdarbete är respekten 

för den andres värdighet och vördnad för en annan människas liv. Att värna om en 

människas värdighet är viktigt för att ge en vård inriktad mot att lindra lidande 

 

Att anestesisjuksköterskan är äldre upplevde flera informanter som en trygghet. Ett 

äldre utseende förknippades med erfarenhet inom anestesi, men det behöver inte alltid 

vara så. En sjuksköterska som arbetat i många år som grundutbildad eller inom en annan 

specialitet kan utbilda sig senare i livet till anestesisjuksköterska. Vi tror att 

personligheten och sättet som anestesisjuksköterskan bemöter är viktigare. Det ligger 

till grund för hela den perioperativa vårdprocessen och mötet med patienten. 

Anestesisjuksköterskan styrs av en värdegrund som ska följas. Hen ska skapa tillit, 

trygghet och förtroende och det ska genomsyra hela bemötandet. 

Det hade stor betydelse för hur anestesisjuksköterskan svarade när informanten 

uttryckte sin rädsla för att inte vakna efter operationen eller för att dö. Detta svar bör 

anestesisjuksköterskan tänka igenom innan frågan kommer och att svara på samma sätt, 

även om många patienter opereras samma dag. Genom att förmedla lugn och förtroende 

när patienten ger uttryck för sina rädslor hjälper anestesisjuksköterskan patienten att 

återfå eller behålla sin värdighet och lindrar känslomässigt lidande. Rädsla att inte 

vakna är en fråga som många patienter undrar över när de ska opereras. Det kan bero på 

att det skrivs i media om personer som inte har vaknat, men också på en rädsla för att dö 

vilket nämns av en informant.  Att bli opererad är som att lämna ut sig själv. Kontrollen 

över den egna kroppen förloras. Här har anestesisjuksköterskan en speciell roll och hens 

profession är att försätta en patient i ett medvetslöst tillstånd. Under operationen ska hen 

verka för att vara patientens advokat och tillgodose kroppens behov. Det ställer höga 

krav på att tillit har skapats mellan patienten och anestesisjuksköterskan före anestesin. 

För att förmedla känslan av förtroende och tillit var rösten viktig. En vänlig och lugn 

röst i kombination med ett lugnt uppträdande bidrog till att tillit skapades. Kontrast till 

ett lugnt bemötande kunde informant uppleva att det var rörigt och stressigt när flera 

sjuksköterskor var inblandade. Det märktes också hur stressad anestesisjuksköterskan 

var genom sättet hen rörde sig på. Informant uttryckte det som att de sprang omkring 

och det gav ett stressigt intryck. När informanten upplevde sig vara uppkopplad till 

övervakningsutrustning, sedd och övervakad upplevdes det som en trygghet. Även 

närvaron av anestesisjuksköterskan upplevdes som trygghet. Med en känsla av trygghet 
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följde tillit till professionen. Förtroende skapar anestesisjuksköterskan genom att möta 

patienten och tyda vad hen behöver. För att kunna ge en god och säker vård krävs goda 

kunskaper inom omvårdnad och medicinsk teknik. Anestesisjuksköterskans närvaro och 

övervakning via medicinsk teknik upplevdes som en trygghet. Medicinsk teknik är en 

naturlig del av professionen och det är något som hen är duktig på.  

 

Min kropp 

 

Beröring och kroppspråk 

 

Varje människa lever i och genom sin kropp oavsett om den är normalviktig eller 

överviktig. I studien är ”Min kropp” en huvudkategori eftersom bemötandet av 

anestesisjuksköterskan också involverar och sker genom kroppen. Beröring sker mot 

patientens kropp och anestesisjuksköterskan använder sitt kroppspråk för att förtydliga 

information och medföra att en större trygghet och tillit upplevs. Förflyttning av 

kroppen sker i operationsmiljö när patienten är sovande eller mycket trött. Det innebär 

att hen förlorar kontrollen över vad som händer med kroppen. Lindwall (2017, s. 114, s. 

119) betonar att människan består av kropp, själ och ande som går in i varandra utan att 

skiljas åt. Kroppen är subjektiv och fylld med erfarenhet. Kroppens enhet omfattar 

integritet, identitet, gemenskap och upplevelser av sammanhang. Vårdarens mål är att 

göra det möjligt för kroppen att uppleva välbefinnande trots att den blivit värd för 

sjukdom och lidande. 

Rutinen och säkerheten inför operationen av gastric bypass medförde förberedelser med 

lämplig utrustning. Det var viktigt att operationsbordet kontrollerades så att patienten 

låg rätt och kunde ställas upp. Enligt Nightingale et al. (2015) ska World Healths 

Organization kirurgiska checklista kontrolleras före start för den utrustning som 

används.  

 

I studien framkom att informanterna var fastspända på operationsbordet när det testades 

innan operationsstart Att anestesisjuksköterskan och övrig personal upplevdes ha rutin 

för momenten framkom i intervjuerna. Säkerhet med rutiner och testning av utrustning 

är något som vi själva märkt på vår verksamhetsförlagda utbildning. Det har stor 

betydelse för den kirurgi som ska utföras. Kroppen ska samtidigt behandlas med 

värdighet och får inte blottas. När informanterna i studien upplevde att kroppen blev 

fastspänd på operationsbordet innebar det en känsla av utsatthet, även känslor av panik 

kunde komma. De negativa känslorna lindrades om information gavs om varför kroppen 

spändes fast. Informant kunde önska att armarna inte skulle spännas fast i början för att 

kroppen skulle upplevas mindre fastspänd. Beröring upplevdes som mycket viktig för 

välbefinnandet när patienten låg på operationsbordet. Att beröra förmedlade lugn, 

medkänsla och minskade oro. En hand på axeln kändes lugnande när patienten skulle 

somna. När sömnmedlet gavs intravenöst kunde det orsaka smärta. Då uppskattades lätt 

massage i närheten av perifer venkateter eller att hålla handen. Det fanns tillfällen när 

informanter önskade mer beröring och mer närvaro speciellt vid kraftig nervositet samt 

stark rädsla för att dö. Personalen kunde inte alltid bemöta beröring och närvaro. Det 

kan ha berott på att patientens behov inte uppmärksammades, eller att det var många 

som behövde hjälp samtidigt och möjligen räckte anestesisjuksköterskans tid och 
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förmåga inte till. Rädsla inför operation tolkades av sjuksköterskan som normalt, men i 

studien fanns en rädsla när patienten skulle förflyttas från operationsbordet till sin säng. 

En rädsla för att vara för tung och därför skulle medföra svårighet att flytta kroppen. En 

informant i studien upplevde förflyttning som genant och var orolig för det. 

Förflyttningen från operationsbordet till sängen utfördes när hen sov och det upplevdes 

som bra och informant reflekterade efteråt att det var inget som hen hade behövt vara 

orolig för. Enligt Brandheim (2017) symboliserar en överviktig person en lat människa. 

Det gör att självkänslan minskar ytterligare. Rudolfsson (2013) anser att det är viktigt 

att vara lyhörd och respektfull som anestesisjuksköterska i det perioperativa mötet även 

vid förflyttningen av kroppen.   

 

Postoperativt är det viktigt att ha sittande läge i sängen och övervakning av 

syresättningen. Mobilisering är avgörande för dessa patienter. De ska vara uppe och gå 

så snart som möjligt efter operationen. Många av informanterna kände sig väldigt trötta 

efter operationen och ville bara sova och kunde därför inte följa rekommendationer för 

kroppen. Däremot var det en del som följde de postoperativa rutinerna att till exempel 

blåsa i pepflöjten och vicka på fötterna samt göra övningar. En informant mindes bara 

att hen sov hela tiden. Enligt Nightingale et al. (2015) ska överviktiga patienter som 

opereras ha ett sittande läge i sängen för att syresätta sig optimalt postoperativt. Tidig 

mobilisering är avgörande för de flesta patienter som opereras och de ska vara ur sängen 

på operationsdagen. Det finns många riskfaktorer med att inte mobiliseras, till exempel 

en ökad risk för blodproppar.  

 

 

Bemötande i samhället och sjukvården 

 

Bemötandet av överviktiga i övriga sjukvårdskontakter och i samhället, bekräftade 

bakgrundens artiklar. Ett besök hos hälso- och sjukvården kunde bidra till att skapa 

skuldkänslor och dålig självkänsla, Inom sjukvården kunde de få råd och kommentarer 

om sin vikt, fast de sökte för annan åkomma.  Informanterna kunde uppleva att de inte 

blev trodda när de sökte för att få hjälp med sin övervikt. Sjukvården förstod inte 

komplexiteten hur det var att vara överviktig. Informanter kunde få rådet att börja gå ut 

och gå mer, men klarade inte det eftersom övervikten medförde smärtor i knän. Studiens 

resultat överensstämmer med artikel av Brandheim (2017) som påvisar att överviktiga 

är missnöjda med hälso- och sjukvården. De är missnöjda med den förenklingen av 

viktproblem och attityder som hälsoråden levererar. Person med body mass index över 

35 upplevde nästan daglig diskriminering på grund av sin övervikt. När viktstigma 

ökade visade studier att personen undvek hälsoråd och höll sig undan från miljöer där 

hälsorekommendationer cirkulerade. 

 

Ytterligare en informant upplevde att hen inte blev trodd för att vara överviktig, förrän 

hen ställde sig på vågen och body mass index räknades ut. Först då skickades remiss för 

utredning om obesitasoperation var en lämplig behandlingsform. Enligt Brandheim 

(2017) anses gastrisk kirurgi i olika former vara den enda metoden som fungerar. Den 

tvingar individen att äta mycket små måltider. Det blir en kirurgisk påtvingad 

svältprocess. Det finns komplikationer som behöver forskas vidare på. Gällande till 

exempel livskvalitet, självuppfattning, näringsproblem med livslång medicinering och 

viktuppgång i ett långtidsperspektiv.  
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Lumley, Homer, Palfreyman, Shackley och Tod (2015), nämner att det blir fler 

överviktiga i samhället och hälso- och sjukvården kommer att möta utmaningar med att 

kunna tillgodose den överviktiges behov av vård. Patienten riskerar att drabbas av en 

reducerad kvalitet i sjukvården. Det kan innebära att få vänta till sist på behandling. 

Personal ansåg att det tog längre tid att vårda den överviktige patienten, det behövdes 

fler personal och innebar tyngre omvårdnad. Därför fick hen oftast vänta till sist. Ibland 

fanns ett organisatoriskt problem med avsaknad av rätt utrustning för att vårda tyngre 

patienter. Enligt Brandheim (2017) rapporterade överviktiga att de upplever en brist på 

respekt som hindrar dem från att söka förebyggande vård. Det kan vara svårt att leva 

med viktstigma och den egna självkänslan påverkas i hög grad.  

 

I studien framkom att informanternas erfarenheter av bemötande i samhället kunde 

innebära att de tog mycket plats och blev tittade på, när de åt på restaurang eller 

handlade mat. Informant påpekade att samhällets miljöer inte var anpassade för stora 

människor. Författarna förstod det som att miljöerna medverkade till att skapa dålig 

självkänsla när sittplatser upplevdes för små och när kroppen törnade emot bord som 

stod för tätt. I klädaffär nämnde informant att försäljaren kom fram och sa att det inte 

fanns kläder i rätt storlek. Det upplevdes som en förolämpning. Enligt Malm och 

Wiklund Gustin (2017, s.127) innebär att vara måltavla för förolämpningar kan ge ett 

själsligt lidande.  

 

Samhällets dömande attityd saknar förståelse för hur komplex orsaken till övervikt kan 

vara. Ett exempel på överviktens komplexitet nämner Tomiyama (2014), hur viktstigma 

i sig kan vara en stressor. Uppleva viktstigma är en negativ emotionell upplevelse, som 

startar en process med förändringar biokemiskt, fysiologiskt, kognitivt och 

beteendemässigt. Även övervikten i sig kan vara en form av social stress. Skam upplevs 

vid sociala hot och sociala hot är detsamma som social stress. Överviktiga kan uppleva 

skam vid till exempel upprepade försök att minska i vikt. Det kan trigga en ökad 

kortisolproduktion, som sensitiserar hjärnans belöningssystem för mat och därmed ökar 

matintaget. Belöningssystemet är en interaktiv process som involverar limbiska 

systemet, basala ganglierna och frontala cortex. Ett resultat av ökad kortisolproduktion 

påverkas bukfettet (Tomiyama 2014). 

 

I media är överviktiga konstant föraktade, anses som oattraktiva och har brist på 

självkontroll. Människor i samhället lever en stor del av sina liv med att titta på media 

och kommer därför att bli påverkade (Brandheim 2017). Alla informanter upplevde sig 

inte dåligt bemötta i samhället. Bli dåligt bemött förklarades med att alla människor, 

även de som inte var överviktiga, kunde bli dåligt bemötta. Enligt Brandheim, 

Rantakeisu och Starrin (2013) minskar psykologisk stress med stigande ålder, oavsett 

vilket body mass index. Det var extra tydligt hos kvinnor, att ökande ålder medförde en 

bättre psykisk hälsa.  

 

I studien har framkommit att det finns förbättringsmöjligheter i den postoperativa 

miljön. På dagkirurgiska postoperation fanns gardiner fördragna där personalen rörde 

sig och det innebar att patienten inte kunde se dem utan bara höra dem. Det upplevdes 

otryggt och gav en känsla av ensamhet. Ett förslag för att förbättra miljön bör 

gardinerna vara fråndragna så att patienterna kan se personalen och endast dras för när 
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det är nödvändigt för integriteten. En informant upplevde det påfrestande att höra när 

patienter bredvid hade smärtor. Det fanns endast en tunn gardin mellan sängarna. Om 

det istället varit en ljudisolerande utdragbar vägg mellan sängarna, skulle ljud minskas 

och även integriteten säkras. Det kan vara viktigt att tystnad respekteras i en miljö där 

patienter ska vakna till och speciellt för de som har smärtor. 

 

Hållbar samhällsutveckling 

 

Förutsättningar för att ge en god hälsa omfattar att genomföra hållbarhet på alla nivåer. 

Det bidrar till en utveckling som upprätthåller en miljö, som inte skadar nuvarande- och 

framtida generationers möjlighet till god hälsa. Anestesisjuksköterskan ska arbeta med 

att bevara den goda miljön och vidta åtgärder för att minska den globala 

uppvärmningen. Omvårdnad som hållbarhet omfattar ekologi, global och holistiskt.  

Hållbarhet omfattar miljön. För att inte skada nuvarande och framtida generationers 

hälsa är det viktig att bidra till en utveckling för att upprätthålla miljön (Anåker & Elf, 

2014).  

 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgift omfattar att skapa tillit, förtroende och trygghet 

till patienten. Ska även etablera en fri luftväg hos patienten och övervaka (ANIVA 

2012; Gran-Bruun 2013, s.17). Vårdarbetet för anestesisjuksköterskan omfattar hela den 

perioperativa vårdprocessen, som omfattas av pre-, intra- och postoperativa fasen 

(Lindwall & von Post 2008, s.85). Här kommer hen att hantera mycket läkemedel och 

det är viktigt att följa lokala rutiner för överblivna läkemedel samt sortering av sopor. 

Enligt Larsson och Lööf (2015) är läkemedel en belastning på miljön vid tillverkningen, 

transport och avfall.  

 

Hen ska även bidra med en god hälsa till patienterna. Idag används mera intravenös 

anestesi än tidigare och det bidrar till mindre miljöutsläpp. Enligt Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (2001) vid användning av anestesigas ska en sådan utrustning användas som 

läcker ut så lite som möjligt till omgivningen vid användning.  

 

Förslag på vidare forskning 

 

Eftersom det var svårt att finna forskning i svenskt kontext om överviktiga patienters 

upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan, var det intressant att genomföra 

vår studie och ta del av informanternas berättelser och upplevelser. Det kan ge nya 

perspektiv på bemötandet om framtida forskning fokuserar på att inkludera patienter 

som genomfört annan operation. Eventuellt med fokus på akuta operationer där 

personalen kanske är helt oförberedd på att möta den överviktige patienten. I vår studie 

blev det övervägande obesitas kirurgiska operationer där anestesisjuksköterskan var van 

att arbeta med den överviktige som patientgrupp. Om den genomförda studien hade 

försökt leta efter informanter som inte utfört obesitaskirurgi, hade studien tagit mycket 

längre tid. Fler sjukhus hade behövts kontaktas under en längre tidsperiod för att få 

tillräckligt med informanter till studien.  
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SLUTSATS 

Studien beskriver upplevelser av överviktiga patienters bemötande från 

anestesisjuksköterskan. Huvudfynden är bemötande och min kropp. Bemötande 

innehåller kategorierna; det personliga mötet, att bli uppmärksammad, att känna tillit. 

Min kropp innehåller kategorierna; beröring och kroppsspråk, bemötande i samhället 

och vården. Studien visar att de allra flesta informanter upplevde 

anestesisjuksköterskans bemötande som mycket bra. Resultatet visade att det inte har 

funnits något missnöje över bemötandet på grund av övervikt. Det bemötande som inte 

varit bra beror inte på övervikten, utan var sådant som kunde ha drabbat även en 

normalviktig patient som opereras.  

 

Kliniska implikationer  

 

Studiens resultat kan användas för att anestesissjuksköterskan ska få en förståelse för 

den överviktiga patientens komplexa situation. Det gäller främst det peroperativa 

bemötandet av patienten: 

 

 Förstå hur patienter upplever sina kroppar i samband med en operation.  

 

 Kontinuerlig information var viktigt för att öka tillit och trygghet.  

 

 Att bli uppmärksamad gav en känsla av trygghet till patienten.  
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      Bilaga 1 

    

Intrvjuguide  

Datum:    Intervjunummer: 

Vem gör intervjun:  

Tid:  

Ålder:       

Kvinna eller man:      

Hur stort BMI hade du innan du opererades? 

När opererades du? 

Har du varit sövd tidigare? 

Vilken sorts operation har du gjort / gjorde du? 

 

Berätta om din operationsdag. Börja från början. Du gick in på 

operationsmottagningen, vad hände då? 

 Vem tog emot dig? 

 Beskriv vad som hände. 

 Vet du vilken yrkestitel den personen hade? 

 När träffade du anestesisjuksköterskan? 

 

Visste du vem som var anestesisjuksköterska? 

Berätta om när du kom in på operationssalen.  

 Vad hände då? 

 Vilka mötte du? 

 Hur blev du bemött? 

 (Av vem blev du bemött på det sättet?) 

 Visade de att de brydde sig om dig?  

 Bemötte de dig med respekt? 

 Visade de engagemang? 

 Förstod an-ssk hur du upplevde din situation? 

 

 

Nu är det dags för sövning i din berättelse. Hur upplevde du det? 

 Hur gick det till? 

 Hur kändes det? 

 Vad hände? 

 Fick du information om sövningen? 

 Är du nöjd med den information som du fick? 

 Hade du velat att det blev gjort på något annat sätt? 

 

Operationen är klar i din berättelse,  berätta om hur det kändes när du vaknade? 

 Var vaknade du? 

 Vad hörde och såg du när du vaknade, berätta. 

 Hur upplevde du bemötandet när du vaknade? 

 



  

 
 

Nu befinner du dig på uppvakningsavdelningen i din berättelse. Berätta vad som 

hände då. 

 Hur blev du bemött? 

 (Av vem blev du bemött så?) 

 Hur kände du dig på uppvakningsavdelningen? 

 Kände du dig omhändertagen?  

 Vad var det som gjorde att du kände dig 

 omhändertagen/sedd/uppmärksammad? 

 Finns det något som du skulle ha velat var annorlunda? 

 

Frågor om information. 

Berätta om vilken information som du fick inför ingreppet. 

 

 Fick du tillräcklig information om ingreppet? 

 När fick du den informationen? 

 Av vem fick du den informationen? 

 Hade du velat att det blev gjort på något annat sätt? 

 

Reflektion och avslutande frågor: 

 

Om du skulle gjort samma sak igen, finns det något som du hade velat göra  

  annorlunda då? 

 Var det något som du saknade i bemötandet? 

 Kunde du blivit bemött på något annat sätt? 

 Fick du den tid som du behövde? 

 

Tycker du att du blir bemött på något annat sätt för att du är överviktig? 

 

 Av vårdpersonal? 

 I samhället? 

 

Något annat som du vill ta upp innan intervjun avslutas? 

 
Generella följdfrågor: 

* Hur tänker du då? 

* Hur kände du då? 

* Vad gjorde du då? 

* Varför valde du att göra så? 

* Du berättade förut att..........kan du berätta om hur du upplevde det? 

* Du berättade förut att..........kan du berätta vad du gjorde då? 

 

 



  

     Bilaga 2 

    
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesi, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.  

Syfte med examensarbetet är att undersöka överviktiga patienters upplevelser av 

bemötande från anestesisjuksköterskan i samband med operation.  

Tidigare forskning har visat att personer som har övervikt eller fetma kan utsättas för 

olika situationer i samhället  som de upplever som sårande, kränkande eller 

diskriminerande.  

Det finns  studier som visat att det även förekommer i kontakten med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Därför är det intressant att undersöka hur patienter upplever 

bemötandet från anestesisjuksköterskan.  

Metoden i examensarbetet är kvalitativ metod med induktiv ansats.  

Datainsamling kommer att ske som semistrukturerade intervjuer.   

Individer som genomgått en operation de senaste fem åren och varit överviktig vid det 

tillfället.  Intervjuerna kommer att ske från och med vecka 16-19 eller så snart som 

möjligt.  

Informanterna kommer att få skriva under ett informerat samtycke, få information om 

frivillighet och garanteras anonymitet. Intervjun kommer att ske i en lokal som 

informanterna väljer själva och intervjuerna blir bandade. Uppgifter som kan identifiera 

deltagare tas bort. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan härledas till person 

kommer att redovisas i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar ________________________ __________________________  

Johanna Johansson     Monica Larsson 

E-post:XXX    E-post: XXX 

Tfn : XXX   Tfn: XXX 

Handledare  

Thomas Eriksson Universitetslektor   

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Högskolan i Borås  

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Johanna Johansson och Monica  

Larsson genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivs ovan 

___________________ _______________ 

Ort  Datum 

_______________________________________ 

Namnteckning Verksamhetschef 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 



  

     Bilaga 3 

    

Information angående ett examensarbete om överviktiga patienters 

upplevelser av bemötande 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är två sjuksköterskor som 

studerar på  specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi, vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna 

utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Syftet med examensarbetet är att undersöka överviktiga patienters upplevelser av 

bemötande från anestesisjuksköterska i samband med operation.  

Tidigare forskning har visat att personer som har övervikt eller fetma kan utsättas för 

olika situationer i samhället som upplevs som sårande, kränkande eller diskriminerande. 

Det finns studier som visat att det även kan förekomma i kontakten med hälso- och 

sjukvården.  

Har du genomgått en operation de senaste fem åren och vill vara med i studien i form av 

en intervju? Kanske tyckte du att allt var bra eller kanske upplevde du något annat som 

du vill berätta? Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter, både de positiva och de 

negativa. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går examensarbetet till? 

 

Datainsamlingen sker genom inspelade intervju som kommer att ta ca 20 -30 minuter. 

Du kommer att vara anonym, inga namn, uppgifter eller resultat kan härledas till dig 

som person. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. 

Det datamaterial som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är 

examinerats och godkänt. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

  

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka din vård eller behandling. För att delta behöver 

du lämna ditt muntliga samtycke. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta 

ansvariga för examensarbetet eller handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 



  

  
      
Vad händer med mina uppgifter? 

 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in genom intervjuer, kommer att förstöras när 

examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 

kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 

också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Hur tar jag kontakt?  

Du tar kontakt med oss via vår studentmail: 

Johanna Johansson, e-post: XXX 

Monica Larsson, e-post: XXX  

Du kan också besöka vår facebooksida och kontakta oss via messenger: 

https://www.facebook.com/monica.johansson.16547008 

Ansvariga för examensarbetetet 

Johanna Johansson, e-post:  

Monica Larsson, e-post:  

Handledare: Thomas Eriksson Universitetslektor, 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. 

Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  
 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 

https://www.facebook.com/monica.johansson.16547008

