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SAMMANFATTNING 
 

Att vårda patienter som lider av extremt svår fetma på en operationsavdelning kan vara en 

utmaning. Detta har visats genom tidigare studier som lyfter fram att 

medicintekniskutrustning, instrument och operationsmaterial inte är utvecklade för dessa 

patienters storlek och vikt. Syftet med studien var att studera hur operationssjuksköterskor 

upplever att vårda patienter som lider av extrem svår fetma. Metoden är en kvalitativ 

intervjustudie med en beskrivande design. Resultatet visar att operationssjuksköterskorna 

(n=6) känner oro för patientsäkerheten, när det gäller den perioperativa vården av patienterna 

på operationsbordet. Bordet upplevs för smalt i förhållande till patienternas storlek och det 

gör det svårt att få patienten i rätt position. Ergonomin för operationssjuksköterskorna upplevs 

dålig men vid förflyttning finns det hjälpmedel och extra hjälp att tillgå. De upplever att det är 

komplext att vårda patienter med extremt svår fetma. Operationssjuksköterskorna önskar 

uppföljning av patienterna för att kunna utveckla vården. Det goda teamarbetet gör vårdnaden 

av dessa patienter till en positiv upplevelse. Operationssjuksköterskorna berörs av patienterna 

och önskar mer utbildning för att få förståelse för patienterna och sjukdomen.  

Slutsats: Att vårda patienter som lider av extrem svår fetma kräver optimal utrustning och 

ergonomiska förutsättningar. Det krävs specialkompetens, teamarbete och regelbundna 

uppdateringar. Operationssjuksköterskorna som vårdar dessa patienter värnar om dem, de blir 

berörda och agerar skyddande. Resultatet av denna studie kan ligga till grund för att utveckla 

vården för patienter som lider av extrem svår fetma som genomgår operationen Duodenal 

Switch. 

 

Nyckelord: Extrem svår fetma, Operationssjuksköterska, Överviktskirurgi, Vårda, Attityder  



 
 

ABSTRACT 
 
The care for the super obese patient in the operating room, might be a challenge. This due too 

that technical equipment, instruments and materiel for operation not are developed for these 

patients’ size and weight, this according to earlier research. The aim of this work was to study 

how operating room nurses experience to care for super obese patients. The method is a 

qualitative interview study with a descriptive design. The results show that the operating room 

nurses (n=6) are concerned for the safety off the patient when it comes to the perioperative 

care off the patient on the operating table. They believe that the operating table are too narrow 

for the patient’s size and finds it difficult to positioning the patients on it. The ergonomics for 

the operating room nurses are poor, but there are enough aid and tools when moving the 

patient. They feel that caring for the super obese patient are complex. They want to develop 

the care for these patients. The good teamwork makes the care for these patients to a good 

experience. The operating room nurses are affected by the patients and they wish for more 

education to understand the patients and the disease. 

 

Conclusion: To care for the super obese patient there is a need for optimal equipment and 

ergonomics conditions.  It requires special competence, teamwork and regular updates. The 

operating nurses care for these patients, they concern about them and act protective. The 

result off this study may be a foundation to help develop the care for the super obese patient 

undergoing the operation Duodenal Switch. 
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BAKGRUND 
 
Över stora delar av värden ökar antalet personer som lider av sjuklig övervikt drastiskt. Det är 

ett stort hälsoproblem som nått epidemiska proportioner (Cienki, 2016). Enligt World Health 

Organisation (WHO) led år 2016, 13% av världens vuxna population av sjuklig övervikt. Fler 

personer dör idag av orsaker relaterade till sjuklig övervikt, än personer som dör av undervikt. 

Sjuklig övervikt ses som 2000-talets stora hälsoproblem (WHO, 2018a; Winfield, 2014).  

 

Body Mass Indexi (BMI) är ett mått som används för att klassificera en persons vikt, se Tabell 

1. (WHO, 2018b). BMI skall enbart ses som ett hjälpmedel vid utredning av sjuklig övervikt. 

Viktigt är att titta på patienten, om denne är vältränad och muskulös kan detta vara orsak till 

ett högt BMI eller om patienten är adipös så kan sjuklig övervikt vara orsaken till ett högt 

värde.  BMI säger inte heller något om var på kroppen de extra kilona sitter på en person. Det 

är det inre fettet som lägger sig runt de inre organen som anses vara det farliga, som påverkar 

hälsan mest negativt (Cullen & Ferguson, 2012).  

 

Tabell 1. Klassificering av BMI 
BMI               Klassificering 

18,5 – 24,99 Normalvikt 

25    – 29,99 Övervikt 

30    – 34,99 Sjuklig övervikt 

35    – 39,99 Fetma 

40    - 49,99 Extrem fetma 

> 50              Extrem svår fetma 

(Hämtat från World Health Organisation WHO, 2018b) 

 

 

I Sverige visar statistiken från 2016 att 13 procent av den vuxna befolkningen lider av sjuklig 

övervikt. (Statistiska centralbyrån, 2016). Idag spås nästa generation vara den första att ha 

kortare livslängd än sina föräldrar (Sundbom, 2014). Det är nu antalet personer som lider av 

extrem svår fetma BMI> 50 som ökar snabbast (Skogar & Sundbom, 2017). Extremt svår 

fetma innebär så mycket mer än att en person är stor i omfång. Det påverkar så gott som alla 

1Uträkning av BMI = 
���� � ��
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organ i kroppen. Detta genom att orsaka inflammatoriska processer i kroppen, som ger en 

ökad risk att utveckla följdsjukdomar och en ökad dödlighet (Cullen & Ferguson, 2012; 

Winfield, 2014). Upp till 40 olika sjukdomar kan kopplas ihop med extrem svår fetma (Petcu, 

2017). Vanligt är hjärt-kärlförändringar, som kan leda till högt blodtryck och stroke. Diabetes 

är det många som utvecklar och problem med luftvägarna så som sömnapné ligger långt upp 

på listan över följdsjukdomar. (Cullen & Ferguson, 2012; Winfield, 2014). Det har även visat 

sig att extremt svår fetma även kan ge en ökad risk för vissa typer av cancer. Bland annat så 

gäller det cancer i tjocktarm, livmoder, äggstockar, prostata, lever, njurar, bukspottkörtel och 

sköldkörtel (McGraw & Wool, 2015; Petcu, 2017).  

 

Personer som lever med extremt svår fetma får dagligen utstå diskriminering och fördomar 

från andra människor på grund av sin storlek (Dunham, 2013). De möter respektlöshet i 

samhället, från arbetskamrater och till och med från vårdpersonal (Niel & Roberson, 2015). 

De stigmatiseras ofta, anses lata, att de saknar självdisciplin eller att de anses mindre 

intelligenta än andra (Budd & Peterson, 2015). Detta leder till att den enskilde individen får 

dålig självkänsla, blir deprimerad och isolerar sig (Dunham, 2013). Det spelar ingen roll 

vilket kön, ålder, religion, ras, om personen är rik eller fattig, förutfattade meningar om 

personer som lever med extremt svår fetma finns överallt (Niel & Roberson, 2015). 

Patienten - Den lidande människan  

Katie Eriksson, (1994) uttrycker i sin omvårdnadsteori om den lidande människan, att 

lidandet är en del av att vara människa och en del av livet. Det finns fler olika sorters lidande, 

Eriksson anser att som patient upplever människan tre former av lidande så som 

sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet. Sjukdomslidande innebär den fysiska smärta 

som orsakas av sjukdomen eller den behandling som vården ger. Sjukdomslidandet omfattar 

även det själsliga och andliga lidandet. Att som patient mötas av dålig attityd kan leda till 

upplevelse av förnedring, skam och skuldkänslor, detta liknar mycket vårdlidandet. 

Vårdlidandet kan orsakas av vård eller utebliven vård. Detta sker genom att patienten möts 

med fördömande, får sin värdighet kränkt och eller blir utsatt för maktmissbruk. Att bli 

patient påverkar en hel persons sätt att leva och förhållanden till andra människor, detta är 

livslidandet. Livslidandet kan vara allt från att få en dödlig diagnos till svårigheter att umgås 

med vänner. Patientens lidande kan lindras genom att visa lyhördhet och respekt samt att 

skapa en välkomnande och vårdande miljö (Eriksson, 1994).  
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Överviktskirurgi 

Extremt svår fetma är ett tillstånd som inte enbart kan behandlas med kost och motion. Det 

har visat sig att överviktskirurgi är den mest effektiva metod för viktminskning. Detta kräver 

ett livslångt åtagande från patienten i form av förändrad kosthållning, vikt och fysisk aktivitet. 

(Niel & Roberson, 2015). Consensus Conference Statement from the American Society for 

Bariatric Surgery utsåg 2004 att överviktskirurgi är den behandling av extrem svår fetma som 

rekommenderas (Buchwald, 2005). Överviktskirurgi har inte bara en god effekt på 

viktminskning utan har även visat sig vara en bra behandling mot högt blodtryck, typ två 

diabetes och sömnapné som är några av de vanliga följdsjukdomarna (Niel & Roberson, 2015; 

Dunham, 2013) De flesta sjukhus som utför överviktskirurgi har ett team av olika specialiteter 

som tar hand om patienten hela vårdtiden. Det är kirurger, medicinläkare eller endokrinologer, 

sjuksköterskor, dietister, psykolog och sjukgymnaster. Teamet utreder patienten noga innan 

denne godkänns för en operation, vårdar patienten under sjukhusvistelsen och följer upp 

patienten efter utskrivning från sjukhuset (McGraw & Wool, 2015).  

 

I USA utgör de patienter som lider av extrem svår fetma en fjärdedel av dem som söker 

kirurgisk hjälp för övervikt (Skogar & Sundbom, 2017). Patienter som lider av extremt svår 

fetma är egentligen inte lämpade för att genomgå en operation (Sundbom, 2014). Dessa 

patienter har en hög risk att utveckla postoperativa komplikationer. Infektion i 

operationssnittet är en komplikation som vid öppen kirurgi ligger 8–15% högre än hos en 

normalviktig patient. Patienter som lider av extremt svår fetma har i sig en ökad risk att 

utveckla ventrombos och i samband med operation så bir risken ännu högre. Även 

lunginflammation förekommer (Miller Quidley, Bland, Bookstaver & Kuper, 2014). Dock är 

överviktskirurgi idag den mest överlägsna metoden för viktminskning för dessa patienter. På 

sikt ger det en bättre kvarvarande viktminskning och på så sätt en ökad livskvalitet (Sundbom 

2014).  

 

Enligt Sundbom (2015) är överviktsoperationen Duodenal Switch (DS) att föredra när det 

gäller patienter som lider av extremt svår fetma. Han betonar vikten av att utförandet av 

operationen sker med specifikt tränade kirurger, allt för att minimera riskerna en operation 

utgör. DS utförs endast på ett fåtal kliniker då det är en svår och krävande operation att utföra. 

Operationen ger goda resultat gällande viktnedgång och ihållande av viktnedgången över tid 

för patienter med extrem svår fetma. Operationen DS verkar på två sett som leder till 
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viktminskning. Den restriktiva delen innebär att en stor del av magsäcken tas bort, den 

resterande magsäck blir lika smal som en tunntarm. Patienten får då en mindre magsäck vilket 

gör att patienten inte kan äta så stora portioner längre. Den malnutritiva delen innebär en 

omkoppling av tunntarmen så att patienten endast har 2,5m tunntarm att ta upp vattenlösliga 

näringsämnen på, varutav enbart den sista metern av tunntarmen som tar upp fettlösliga 

ämnen (Skogar & Sundbom, 2017; Dunham, 2013). 

Att vårda patienter som lever med extrem svår fetma 

Enligt Hälso – och sjukvårdslagen (SFS, 2017:810) stadgas i kapitel 3 1§ att alla Sveriges 

innevånare har rätt till samma vård. Alla ska respekteras för vilka de är och behandlas värdigt 

(SFS, 2017:810). Att som sjuksköterska vårda patienter som lider av extrem svår fetma är 

speciellt och kan bjuda på stora utmaningar. En roll är att agera som försvarare mot fördomar 

och attityder gentemot denna patientkategori (Niel & Roberson, 2015). Sjuksköterskor som 

vårdar patienter som genomgår överviktskirurgi har en viktig psykologisk roll för att få den 

enskilda patienten att känna sig väl omhändertagen, trygg och väl till mods. Ge motivation 

med gott bemötande och stöd genom den perioperativa processen. Dessa patienter har varit 

med om mycket och kämpat länge. Det är en lång och tuff process för en person att ta beslutet 

att ändra sin livssituation genom överviktskirurgi (Niel & Roberson, 2015). För att ge ett bra 

bemötande till dessa patienter så bör sjuksköterskor rannsaka sig själva. Vad har de själva för 

förutfattade meningar och attityder gentemot personer som lider av extremt svår fetma. Detta 

för att kunna visa respekt och inte döma patienterna för deras livsstil eller storlek (Budd & 

Peterson, 2015). För att inte förnärma patienten i samtal om dess övervikt, så kan termerna: 

ohälsosam kroppsvikt, extra vikt eller problem med vikten användas (Niel & Roberson, 

2015). 

Ergonomi  

Ergonomi innebär hur arbetsmiljön är utformad för att på bästa sätt passa människokroppen. 

Att lyfta patienter är den största orsaken till att sjuksköterskor får ont i ryggen. Då patienter 

som lever med sjuklig fetma oftare kräver sjukvård och längre vårdtid på grund av 

följdsjukdomar, blir dessa patienter fler och fler på våra sjukhus. För att hjälpmedel ska vara 

effektiva och smidiga så måste de även användas vilket inte alltid är fallet (Galinsky, Hudock 

& Streit, 2010) För både personal och patienters säkerhet är det viktigt att hjälpmedel 

används. På senare tid har en rad olika ergonomiska tekniska hjälpmedel utvecklats specifikt 

för denna patientkategori (Neil, 2013). Även om det kan vara en utmaning att implementera 
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nya förflyttningstekniker så har det visat sig vara kostnadseffektivt och att det leder till 

mindre personskador (Galinsky et al., 2010). Enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) 

kapitel 2 1§ ska personal ha en god arbetsmiljö och lokaler ska vara ändamålsenligt anpassade 

så att arbete kan utföras utan att orsaka sjukdom eller skador. Inte heller ska teknisk 

utrustning, organisation och arbetets innehåll betunga personalen kroppsligt eller själsligt så 

det orsakar sjukdom eller skador (SFS, 1977:1160).  

 

Operationssjuksköterskan och den perioperativa vården 

Operationssjuksköterskans arbetsområde är perioperativ omvårdnad. Den består av tre delar 

preoperativ, intraoperativ och postoperativ del. Den preoperativa delen börjar redan när 

operationssjuksköterskan börjar planera och förbereda operationen innan patienten kommer in 

på operationssalen. Här ingår också den omvårdnad och förberedelse av patient som 

operationssjuksköterskan utför från att patienten kommer till operationsavdelningen till att 

operationen startar. Den intraoperativa delen innefattar den tid som själva operationen pågår 

och operationssjuksköterskan instrumenterar och assisterar kirurgen. Den postoperativa delen 

för operationssjuksköterskan börjar när operationen avslutas och pågår tills att patienten 

lämnas över till uppvakningsavdelning eller vårdavdelning (Riksföreningen för 

operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Positionering innebär att lägga patienten på operationsbordet i det läge som krävs för 

operationen. Operationssjuksköterskan ska se till att hjälpmedel och extra personal finns vid 

förflyttning av patienten. Operationsbordet kan i sig vara en risk när det gäller patienter med 

extremt svår fetma. Det är viktigt att se till att operationsbordet klarar av patientens vikt och 

att en antidecubitusmadrass som även den tar vikten, används för att förhindra trycksår. Det 

bör finnas tillsatser för att bredda operationsbordet, så att hela patienten har stöd underifrån 

(McGraw & Wool, 2015). Ju högre BMI en patient har desto längre tid tar de olika momenten 

på operationssalen (Sanford, Kadry, Brodsky & Macario, 2015). 

 

 Vid operationen DS ska patienten ligga på rygg med armarna på armbord nästan rakt ut från 

kroppen. Extra långa eventuellt breda benremmar behövs för att hålla patienten säkert på plats 

på operationsbordet. Fotplatta med tryckavlastande dyna används för att kunna tippa bordet så 

att patienten hamnar i halvt stående position, så kallad antitrendenburg läge. Det kan här vara 
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svårt att få patientens bene att ligga rakt mot fotplattan. (McGraw & Wool, 2015; Fencl, 

Walsh & Vocke, 2015; Neil, 2013). 

 

För att förhindra postoperativa infektioner så är det viktigt för operationssjuksköterskan att 

kontrollera patientens hud. Titta i hudveck och under valkar efter irriterad hud eller 

svampinfektioner, detta då de är svårt att nå åt och hålla rent för patienten (Fencl et al., 2015; 

Neil, 2013). Har patienten behåring i operationsområdet så sker håravkortning med 

försiktighet utan att rispa huden. Operationssjuksköterskan ska utföra huddessinfektion och 

drapera patientens buk i ett större område än som beräknas behövas för planerat 

operationssnitt. Detta då det finns risk att operationssnittet behöver förlängas eller att ett 

postoperativt dränage behövs (Fencl et al., 2015). Patienterna ska ha urinkateter inför 

operationen (McGraw & Wool, 2015). Det är operationssjuksköterskan som ansvarar och ser 

till att instrument och annat sterilt operationsmaterial är förberett inför operationen. Då dessa 

patienter är så stora i volym måste instrumenten för denna sorten av kirurgi vara extra långa, 

likaså med medicintekniska instrument. Detta för att nå ner till operationsområdet. Staplers 

oumbärlig för denna typ av operation, de behöver också vara extra långa. Självhållande 

bukhake måste vara djup för att rymma den kraftiga bukväggen (McGraw & Wool, 2015; 

Fencl et al., 2015). 

Erfarenhet av att vårda patienter med extrem svår fetma  

Sabol, Hammersla och Reedy Idzik (2012) kom fram i sin litteraturstudie att endast ett fåtal 

tidigare studier fanns om kompetens och rekommendationer angående omvårdnad av patienter 

med extrem svår fetma. Den forskning de fann, handlade om behov av utbildning hos 

sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter i omvårdnad och bemötande samt anpassning av de 

lokaler där vården av patienterna skedde (Sabol et al., 2012).  

 

Hales, Coombs och Vries (2018) gjorde en studie på en intensivvårdsavdelning på Nya 

Zeeland. De intervjuade och observerade sjuksköterskor och läkare med syfte att studera den 

praktiska vården och attityder till patienter som led av extrem svår fetma. Studien kom fram 

till att det var viktigt med språkbruket och vilka termer som användes för att prata om fetman 

med patienter och anhöriga. I samtal mellan sjuksköterska och patient var det en utmaning att 

det inte blev pinsamt eller att patienten kände sig förolämpad. Det var mer acceptabelt om de 

använde termer som var associerade med viktnedgång. Det visade sig att det inte bara var 
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vikten att beakta när det gällde att vårda patienter med extrem svår fetma, det var även 

kroppsformen på den enskilde individen. Sjuksköterskorna upplevde att det var lite enklare att 

förflytta och ge omvårdnad till en patient som hade en fastare massa än den som hade många 

veck och stora valkar. Det krävdes då fler sjuksköterskor vid vändning och positionering av 

patienten. Utrustning som var utvecklad för att hålla en hög vikt var inte anpassade för 

kroppsformen på patienterna, så som bredden på sängar och stolar. Sjuksköterskorna fick vara 

idérika för att få det att fungera och stöttade upp hängande valkar och utstående extremiteter 

med sängbord och kuddar (Hales et al., 2018). 

 

Robstad och Söderström (2017) utförde en studie på två intensivvårdsavdelningar på olika 

sjukhus i Norge. De intervjuade intensivvårdssjuksköterskor om att vårda patienter med 

extrem svår fetma. Studien kom fram till att dessa patienter var speciella att vårda, det var 

psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna då patienterna var extra sårbara. Patienterna 

upplevdes annorlunda än normalviktiga patienter och det var fysiskt tungt. Det fanns även en 

frustration över att vissa kollegor inte ville vårda dessa patienter. Detta grundade sig i dåliga 

attityder och fördomar till patienterna med extrem svår fetma från de sjuksköterskor som 

undvek att vårda dem. 

 

Lumley, Homer och Palfreyman (2015) gjorde en studie för att studera om patienter som led 

av extrem svår fetma hade extra vårdbehov. De intervjuade 18 sjukvårdspersonal som 

arbetade med patienter som led av extrem svår fetma och hade bensår. Studien visade att det 

tog längre tid med omvårdnaden och behandling, så som att lägga om bensår till dessa 

patienter. Personalen upplevde att vården blev av sämre kvalitet än de önskat, då vården inte 

var planerad för dessa patienters behov. De var osäkra på vilken belastning britsar och möbler 

klarade av. Det framkom att det var svårt att hitta och köpa in passande utrustning möbler och 

kläder. Personalen fann det svårt att prata med patienterna om deras vikt. Att ta upp ämnet om 

vikt var ändå en skyldighet då det hade en stor inverkan på patientens hälsa och vården. 

Personalen kände sig också stressade för den höga belastningen på sin kropp. De var oroliga 

för sin egen hälsa, fler personal hade fått skador i axlarna och skador i ryggen vid tunga lyft. 

Studien visar att det fanns dåliga attityder från sjukvårdspersonal till dessa patienter. De 

upplevde också att patienterna tidigare haft dålig erfarenhet av sjukvården. Patienternas vård 

hade i flera fall blivit framskjuten på grund av att utrustning inte varit anpassad för deras vikt 

och brist på bemanning (Lumley et al., 2015). 
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Problemformulering 

Att vårda patienter blir allt vanligare, därför är detta ett högaktuellt ämne. Att vårda dessa 

patienter är komplext, personalkrävande och kräver anpassad medicinteknisk utrustning. Att 

ge dessa patienter en säker vårdmiljö likväl som en säker arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen 

kan vara komplicerat. Överviktsoperationen DS utförs endast idag på ett fåtal sjukhus i 

Sverige. Studier relaterade till vården av patienter som lider av extrem svår fetma har främst 

skett i andra länder och fåtalet av dessa studier berör den perioperativa vården. Detta visar på 

ett behov av mer studier och forskning för att utveckla vården av dessa patienter. 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att studera operationssjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter som lider av extremt svår fetma.  

METOD 

Design 

Arbetet har en beskrivande design med en kvalitativ ansats. Då syftet med studien var att 

studera upplevelser valdes en kvalitativ intervjustudie med en beskrivande design (Polit & 

Beck, 2016). 

Urval 

Studien utfördes på en operationsavdelning tillhörande ett universitetssjukhus i Sverige, där 

operationen DS är en etablerad operationsmetod. Studiens deltagare var 

operationssjuksköterskor, som hade erfarenhet av att vårda patienter som led av extrem svår 

fetma under överviktsoperationen DS. Valet av deltagare gick till genom ett bekvämlighets 

urval (Polit & Beck, 2016).  Urvalet blev elva operationssjuksköterskor med den efterfrågade 

erfarenheten som tjänstgörande de två veckor som intervjuerna skulle utföras. Dessa elva 

operationssjuksköterskor som arbetade på den berörda operationsavdelningen år 2014, fick en 

muntlig förfrågan om att delta i denna intervjustudie. Det var en person av de elva som blev 

tillfrågade som tackade nej till att delta. Avsikten var då att intervjua 10 personer. När sex 

intervjuer var utförda så bedömdes de vara så innehållsrika, att det inte framkom någon ny 

information, så intervjuerna avslutades. Detta kallas för ”Information Power” desto mer 

information varje deltagare ger, leder till att ett mindre antal deltagare behövs (Malterud, 
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Siersma & Guassora, 2016). De fyra personer som sagt ja och inte blev intervjuade tackades 

för visat intresse och informerades muntligt om varför de ej längre var aktuella i studien.  

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom en semistrukturerad intervju med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 

1. Intervjuguiden utarbetades specifikt för detta arbete. Guiden bestod av fyra 

bakgrundsfrågor och sex frågor om hur deltagarna upplevde det var att vårda patienter med 

extremt svår fetma. För att utvärdera om frågorna i intervjuguiden motsvarade sitt syfte, så 

utfördes en testintervju. Det visade att intervjuguiden tjänade syftet bra, så testintervjun fick 

ingå i själva studien (Polit & Beck, 2016). 

Tillvägagångssätt 

Studien utfördes på en operationsavdelning tillhörande ett universitetssjukhus i Sverige, där 

operationen DS är en etablerad operationsmetod. Tillstånd att genomföra intervjustudien 

inhämtades skriftligt från verksamhetschefen för den berörda operationsavdelningen. Varje 

operationssjuksköterska med den efterfrågade erfarenheten som tjänstgjorde de aktuella två 

veckorna, tillfrågades muntligt om de ville delta i studien. De som tackade ja att delta fick då 

skriftlig information om studien i respektives postfack på arbetsplatsen. Deltagarna 

informerades via den skriftliga informationen och vid intervjutillfället att deltagande i studien 

var helt frivilligt, att deras deltagande kunde avbrytas när som helst och att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt. De som tackade ja till att delta i studien intervjuades enskilt. 

Intervjuerna hölls i ett enskilt rum utanför den aktuella avdelningen. Intervjuerna tog mellan 

tio och tjugofem minuter och spelades in på en mobiltelefon. Efter varje intervju 

transkriberades det inspelade materialet till skriven text. Då den sista intervjun var 

transkriberad påbörjades bearbetning och analys av det inkomna materialet.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien följer Codex om forskningsetiska principer i enlighet med Vetenskapsrådet (2013). 

Detta innebär att följa individskyddskravet för att skydda den enskilde studiedeltagaren. För 

att uppnå individskyddskravet har de fyra allmänna huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts. Studiedeltagarna 

informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att deltagandet kunde avbrytas 

när som helst, att informationen skulle behandlas konfidentiellt och att etiska regler för studier 

om individer följdes enligt Codex om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådets 2013). 
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Informationen till studiedeltagarna gavs först skriftligt, som de ombads att läsa igenom före 

intervjutillfället sedan informerades de var och en muntligt inför varje intervjutillfälle.  

Bearbetning och analys 

Analysen av texten utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys. Analysen fokuserade på det 

synliga innehållet, manifest innehåll (Granheim & Lundman, 2004). För att inte förförståelse 

skulle påverka bearbetning och analys, låg fokus enbart på det inkomna materialet. De 

inspelade intervjuerna transkriberades var och en, ordagrant i dataprogrammet Word. För att 

komma in i texten och förstå dess innehåll närmare, så lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom ett par gånger innan bearbetning och analysdelen startade. De olika intervjutexterna 

bearbetades till en början var för sig. Texten lästes igenom och meningsbärande rader 

markerades. De markerade meningarna flyttades ur texten och lades tillsammans i en tabell, 

samtliga meningar fick ett nummer för att kunna identifieras se tabell 2. Detta för att göra 

analysen mer överskådlig. Rad för rad förkortades meningarna utan att deras innebörd 

förändrades, så kallad kondensation, se tabell 2 (Granheim & Lundman, 2004). Varje 

förkortad mening fick sedan en kod utifrån innebörden i meningen, se tabell 2. Samtliga 

tabeller fördes sedan ihop i ett dokument för vidare bearbetning. Vidare sorterades de olika 

koderna upp i olika grupper, de som handlade om samma ämnesområde hamnade i samma 

grupp och skapade då en kategori. Utifrån detta skapades flera kategorier med underkategorier 

och ett tema. De olika stegen i analysen granskades av studiens handledare. 

 

Tabell 2. Exempel på bearbetning av text 

Text Kondenserad -
text 

Kodning Kategori Underkategori 

4:27 det jag reagerar på en 
grej under denh är processen 
är, i hela, från början till slut 
som jag kan reagera på de e 
attityden till dom här 
patienterna, det skulle jag 
vilja ha lite förbättring på.  
 

4:27 Jag reagerar på 
attityden till dom 
här patienterna, det 
skulle jag vilja ha 
lite förbättring på.  
 

4:27 Ändring av 
attityder till 
patienterna önskas 

Operationssjuksköt
erskorna värnar för 
patienter som lider 
av extrem svår 
fetma 
 

Operationssjukskö
terskorna agerar 
skyddande 

  



 

11
 

RESULTAT 

Medelåldern för de deltagande operationssjuksköterskorna i denna studie var 39 år och 

samtliga var kvinnor. Antal år som de arbetat som operationssjuksköterskor varierade från 1 

år till 14 år. Deras erfarenhet att vårda patienter som led av extrem svår fetma som genomgick 

operationen DS var från mer än 1 till mer än 20 patienter. 

 
Vid bearbetning och analys av resultatet framkom det ett tema med tre kategorier och totalt 

sju underkategorier, se tabell 4.  

 
Tabell 4. Redovisning av tema, kategorier och underkategorier 
Tema Kategorier Ändamålsenliga 

förhållanden vid en DS 
operation av patient 
som lider av extrem 
svår fetma 

Operationssjuksköterskans 
roll i den perioperativa 
vården av en patient som 
lider av extrem svår fetma 

Operationssjuksköterskorna 
värnar för patienter som 
lider av extrem svår fetma 
 

Oro för  

patient- 

säkerheten 

Under 

kategorier    

Optimal utrustning 
 
 

Det krävs specialkompetens 
 
 

Operationssjuksköterskorna 
blir berörda i mötet med  
 
 

Ergonomiska 
förutsättningar 

Det krävs teamarbete 
 
 

Operationssjuksköterskorna 
agerar skyddande 

 Det krävs regelbundna 
metoduppdateringar 

 

 

Ändamålsenliga förhållanden vid en DS operation av patient som lider av extrem svår 

fetma 

Resultatet visar att det finns en oro för patientsäkerheten och svårigheter gällande 

utrustningen som används på operationssalen vid operation av patienter som lider av extremt 

svår fetma. Det visar sig även vara svårt att få en god ergonomi i det perioperativa arbetet 

med dessa patienter. 

Optimal utrustning 

Studiedeltagarna är oroliga för patientsäkerheten när det gäller operationsbordet som de 

upplever som för smal. Trots att bordet är vältilltaget för att hålla patientens vikt så upplevs 

det inte bredare än andra operationsbord och därmed inte anpassad för patienternas storlek. 

Studiedeltagarn poängterar att operationssjuksköterskorna känner rädsla och oro för att 

patienterna ska falla i golvet när de lägger sig på operationsbordet, vid katetersättning och vid 

positionering av patienterna till operationsläge. De har ingen möjlighet att ta emot patienten 
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vid eventuellt fall och är rädda att patienten ska skada sig. För att förebygga trycksår används 

en speciell antidecubitusmadrass som är avsedd att klara patienternas vikt. 

 
”Det här bordet är till för dem alltså, sen hade jag ju uppskattat om dom hade varit lite bredare,  

ja det är väl också ett problem om man inte kan få dem lite bredare än vad dom är.” (4:20) 
 

Enligt studiedeltagarna gör patienternas kroppsform det svårt, att få dem ligga stabilt på 

operationsbordet. Patienternas buk kan enligt dem tippa åt ena sidan och skapa obalans. 

Speciellt svårt upplever studiedeltagarna att det är få patientens ben och fötter att ligga bra på 

operationsbordet och mot fotplattan. Fotplattan kan enligt dem ge upphov till smärta i 

fötterna, eventuellt ge tryck och nervskador. Dubbla benremmar använder de för att få 

patienterna ligga säkert. Studiedeltagarna anser att det behövs sidostöd, så patienterna kan 

ligga stadigare eller ett mera anpassat operationsbord för dessa patienters storlek och bredd.  

 

” Vi brukar sätta dubbla benremmar ibland känns det som det inte räcker riktigt. Ähm bordet 
 är i alla fall för smalt och om de skulle komma i rullning eller vad jag skulle säga så vet jag inte om 

det skulle räcka eller hur man skulle göra, om man skulle ja.” (2:19) 
 

Studiedeltagarna upplever att det finns ett behov att köpa in längre och djupare 

operationsinstrument. De befarar att det är dyrt och svårt att få tag i operationsinstrument som 

är anpassade för dessa patienters storlek och denna typ av operation. 

 
”Det är svårt att få tag på djupare hakar eller de har gjort det till en marknad industrin.  

Ska man göra ha en extrahake till exempelvis omnitrakt då är den jättedyr så att på 
 något sätt så har industrin gjort en dyrmarknad på patienternas bekostnad, för dom  

vet att sjukhusen kommer att behöva det här och har man då en stram ekonomi  
då kan man inte köpa in.” (6:20) 

 

Ergonomiska förutsättningar  

Studiedeltagarna upplever att dessa patienter är fysiskt tunga och att det krävs fler personal 

vid olika vårdhandlingar. De förklarar till exempel att vid katetersättning behövs en extra 

person för att hålla undan låren eller hålla upp buken, så att den som sätter katetern ska kunna 

se och komma åt urinrörsmynningen.  Vid positionering av patient på operationsbordet är det 

enligt dem tungt att lyfta eller placera patienternas ben i rätt läge. Vid förflyttning mellan 

operationsbord och patientsäng använder de hjälpmedel så som en helkropps glidskena och 

många personal. Detta moment upplever studiedeltagarna som en patientsäkerhetsrisk samt en 

risk för personalen att skada sig. De uttrycker att det finns bra hjälpmedel för att förflytta 
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patienten från operationsbordet till sängen men att det är tålamodskrävande att vänta på fler 

personal som kan hjälpa till.  

 

”Det är tungt, ja asså det komplicerar ju lite när dom är stora och dom har ju  
oftast väldigt tunga ben om man ska förflytta dom om dom inte hamnar riktigt rätt 

 på bordet, då är det tungt.” (5:1) 
 

 
Studiedeltagarna upplever att patientens kroppsform med eventuella valkar och hudveck gör 

det svårt vid steriltvättning och drapering. De får arbeta i dåliga arbetsställningar för att 

komma åt överallt. Operationsbordets utförande upplever studiedeltagarna även det utgöra ett 

problem för ergonomin, som att få assistansbordet i läge för en bra arbetsställning. 

 
”Ett moment är ju när man ska sätta kateter det är ju jättesvårt man känner ju  

när man ska ta av underbyxorna eller dra upp strumporna så det inte ligger och  
trycker o att man får lyfta benen och dom väger en del, så jag känner 

 vissa moment är inte ergonomiska.” (4:23) 
 

Operationssjuksköterskans roll i den perioperativa vården av en patient som lider av 

extrem svår fetma 

Här framkommer att det är speciellt att vårda patienter som lider av extremt svår fetma. Det 

framförs en önskan hos studiedeltagarna av utbildning och uppföljning för att utveckla 

vården. Ett gott teamarbete är viktigt i vården med dess patienter. 

Det krävs specialkompetens 

Studiedeltagarna upplever att det under deras specialistutbildning undervisades om 

operationsmetodik för överviktskirurgi, men att de saknade patientfall som handlade om 

vården av patienter som lider av extremt svår fetma. Studiedeltagarna har lärt sig att vårda 

dessa patienter på sin praktikplats under sin specialistutbildning eller så har de fått 

introduktion av sina kollegor när de började arbeta på den berörda operationsavdelningen. 

Studiedeltagarna upplever att patienterna är speciella att vårda och att det är en patientgrupp 

som ökar i antal. De anse att det finns tydliga nedskrivna rutiner på den berörda 

operationsavdelningen om själva arbetet runt operationen. Studiedeltagarna vet hur 

operationen går till men uppger att de önskan mer kunskap om själva sjukdomen. De upplever 

en oro att inte alla som vårdar dessa patienter förstår riskerna och vad som kan hända, när en 
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patient som lider av extremt svår fetma sövs och genomgår en operation. Studiedeltagarna 

framhöll att även om det var en standardiserad operation så kunde komplikationer hända.  

 

”Det är mycket, man får tänka på ett speciellt sätt för man måste använda,  
jasså som hjälpmedel och instrument, det blir liksom såhär special” (3:3) 

 
Det krävs regelbundna metoduppdateringar 

Studiedeltagarna upplever att erfarenheten av att vårda dessa patienter som genomgått en DS, 

är bra att ha vid andra operationer med patienter som lider av extremt svår fetma. De uttrycker 

tydligt en önskan av mer utbildning och understryker vikten med uppföljning allt för att kunna 

utveckla vården för denna patientkategori.  

 
”Det är alltid feedbacken som är kul att veta så vi kan förbättra för patienterna  

och oss själva och allt i hopa.” (1:13) 
 

Det krävs teamarbete 

Det framkommer tydligt att studiedeltagarna upplever att ett bra teamarbete är viktigt i vården 

av patienter som lider av extrem svår fetma. Samarbetet runt dessa patienter upplevs positivt 

och det är en bra laganda mellan de olika yrkeskategorierna i teamet. Studiedeltagarna 

framhåller specifikt att samarbetet med kirurgerna är mycket bra. De upplever att teamet 

hjälps åt om någon är ny eller osäker på sin uppgift. Någon studiedeltagare hade upplevt sig 

vara helt utan erfarenhet, när denne för första gången skulle vårda en patient med extremt svår 

fetma och fick då förlita sig på de andra i operations teamet. 

 
”Ja det är ju det, ett teamwork.” (1:23) 

 

Operationssjuksköterskorna värnar för patienten som lider av extremt svår fetma 

I denna kategori framkommer att studiedeltagarna blir påverkade av patienterna och dess 

situation. De önskar få en förändring av den negativa attityden till denna patientkategori. 

Operationssjuksköterskorna blir berörda 

Studiedeltagarna upplever att patienter som lider av extremt svår fetma har genomgått mycket 

innan de kommit så långt som till operation och patienterna anses vara väl medvetna om 

problematiken runt sin situation. Studiedeltagarna upplever att dessa patienter är övervägande 

unga personer. Studiedeltagarna uttrycker att det finns många anledningar och faktorer som 
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gjort att det blivit som det blivit för patienterna, det kan eventuellt ligga en tragedi bakom och 

undrar mycket hur patienterna egentligen känner sig. Studiedeltagarna tror att patienterna har 

många tankar och känslor inom sig, undrar om de känner skam eller skuld. Studiedeltagarna 

uttrycker en önskan om mer utbildning för att få mer förståelse för dessa patienter och dess 

situation.  Även om det är en del utmaningar att vårda dessa patienter så upplever de det att 

patienterna får en god vård.  

 

”Men jag tänker ju såhär man får ju alltid tänka att det alltid finns en anledning till varför  
en människa är stor. Det finns ju många faktorer till det. Kan må dåligt det kan vara  

ärftliga faktorer det kan ju massa saker som gör att en människa kan bli så här stor.” (4:29) 
 

Patienter som lider av extrem svår fetma berör studiedeltagarna, de upplever att det är tufft att 

möta patienterna. Studiedeltagarna blir berörda över de komplikationer som den extremt svåra 

fetman kan ge. Patienterna väcker upp känslor och frågor hos studiedeltagarna. 

Studiedeltagarna känner empati men särbehandlar inte dessa patienter, de är vanliga 

människor. Studiedeltagarna vill göra det bra för patienterna och de ser positivt på 

operationen som ska hjälpa patienterna till ett bättre liv. De anser att det krävs rätt 

engagemang att vårda dessa patienter. Kirurgerna som ansvarade för patienterna upplevs av 

studiedeltagarna vara fantastiska mot dem. Studiedeltagarna tycker om att hjälpa och vill att 

det ska bli bra, som för alla patienter. 

 

”Äh så det e ju, upplevs annorlunda på ett sett och man kan bli på något sett berörd  
liksom när man möter dem och ja vårdar dem på op-salen.” (3:3) 

 

Operationssjuksköterskorna agerar skyddande 

Studiedeltagarna har på sin arbetsplats upplevt dåliga attityder mot patienter som lider av 

extrem svår fetma, från olika håll och önskar att det blir en ändring på det. Från annan 

sjukvårdspersonal har de även uppmärksammat icke etiskt beteende gentemot dessa patienter.  

 

”Det jag reagerar på en grej under den här processen är, i hela, från början till slut  
som jag kan reagera på de e attityden till dom här patienterna, det skulle jag 

 vilja ha lite förbättring på.” (4:27) 
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DISKUSSION 

Operationssjuksköterskorna känner oro för patientsäkerheten, när det gäller den perioperativa 

vården av patienterna på operationsbordet. De är oroliga att patienten ska falla i golvet då 

bordet upplevs för smalt. Det är fysiskt tungt och svårt att få patienterna att ligga i rätt läge på 

operationsbordet, dels beroende på patienternas tyngd men även patienternas kroppsform. 

Ergonomin upplevs dålig dels på grund av patientens kroppsvolym vid steriltvätt och 

drapering, men även att operationsbordet förhindrar att få assistansbordet med instrumenten i 

bra läge. Dessa patienter är speciella att vårda och ökar i antal. Det finns tydliga rutiner på 

avdelningen om hur operationen ska gå till men studiedeltagarna önskar mer utbildning för att 

få mer förståelse för patienterna och sjukdomen. De önskar även uppföljning av patienterna 

för att utveckla vården för dem. Det framkommer också att det är bra att ha erfarenhet att 

vårda dessa patienter när de behöver opereras för andra orsaker än extrem svår fetma. Ett bra 

teamwork och extra hjälp är ett måste i vården av dessa patienter. 

 

Studiedeltagarna blir berörda av dessa patienter. De känner empati och vill skydda dem från 

blickar och dåliga attityder Patienterna upplevs ha gått igenom mycket innan de kommer så 

långt som till operationssalen. Studiedeltagarna ser positivt på operationen som kommer att 

förändra patientens liv och de vill göra det så bra för patienterna som möjligt. 

Resultatdiskussion  

Optimal utrustning 

I studien framkommer att utrusning i operationssalen inte helt är anpassad till patienter med 

extrem svår fetma. Framförallt så är operationsbordet endast anpassat till patienternas vikt, 

men inte till deras storlek. Att utrustningen är enbart anpassad för vikten har även Hales et al. 

(2018) sett i sin studie. De har visat ett liknande problem vilket kan leda till att sjuksköterskor 

får hitta egna lösningar för denna patientgrupp (Hales et al., 2018) Detta kan tyckas vara 

något för industrin att ta hänsyn till. Att vid tillverkning av utrustning även anpassa storleken 

på operationsbord, sängar och stolar för att patienterna ska få plats i och på dem.    

 

Enligt studiedaltagarna gör patienternas kroppsform det svårt, att få dem ligga stabilt på det 

smala operationsbordet och de upplever att det är svårt att få patienterna att ligga bra med 

benen på operationsbordet.  Patientens buk kan tippa åt ena sidan och skapa obalans. De 

använder sig av dubbla benremmar för att få patienten ligga stadigt och de anser att det 
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behövs sidostöd, så patienterna kan ligga stadigare. Fencl et al. (2015) tar också upp detta 

problem med att patientens kropp kan flytta sig under pågående operation. De förespråkar 

användandet av sidostöd och dubbla benremmar för att få patienten att ligga stabilt (Fencl et 

al., 2015). Här är åter ett problem som orsakas av att utrustning inte är anpassad till 

patienternas storlek. Det är svårt att komma åt och att fästa sidostöd då patientens kropp 

täcker fästena på operationsbordet. Används en bräddningstillsats på operationsbordet så finns 

i regel ingenstans att fästa stödet på. Dessutom måste sidostöden placeras så kirurgerna som 

ska utföra operationen också kan komma åt patienten utan att behöva arbeta i en dålig 

kroppsställning. Detta är ett dilemma som troligen kan lösas genom att anpassa utrustningen 

efter patienternas storlek. 

 

Ett annat problem som studiedeltagarna upplever är att få patienternas fötter att ligga bra mot 

fotplattan. De uttrycker en oro för att patienten ska få tryck och nervskador av fotplattan. 

Studiedeltagarna uppger också att de använder en speciell antidecubitusmadrass som är 

avsedd att klara patienternas vikt för att förebygga trycksår. Fencl et al. (2015) har sett att 

tryck och nervskador är vanligare hos dessa patienter än hos normalviktiga. De understryker 

vikten av att patienten ligger rakt med fötterna mot fotplattan och att den är väl vadderad 

(Fencl et al., 2015). Det är förödande för alla patienter att få nervskador under en operation 

speciellt patienter som genomgår operationen DS. Dessa patienter måste själva ta sig upp ur 

sängen och gå dagen efter operationen, då sjukvårdsparsonalien inte orkar eller kan lyfta dem. 

Tidig mobilisering är av yttersta vikt för att förebygg postoperativa komplikationer. Viktigt 

här är att inte spänna fotplattan för hårt, utan att enbart se till att fötterna ligger lätt mot 

plattan.  

Ergonomiska förutsättningar  

Studieresultatet visar att studiedeltagarna upplever en dålig ergonomi och upplever att det är 

fysiskt tungt att vårda patienter som lider av extremt svår fetma. I Robstad och Söderströms 

(2017) studie framkom även där att det är fysiskt tungt att vårda dessa patienter.  Enligt 

Lumley et al. (2015) så var vårdpersonalen i deras studie oroliga för den höga belastningen på 

sin kropp. Detta kan även relateras till Hales et al. (2017) studie där det framkom att det 

behövdes fler antal vårdpersonal i vården av patienter som lider av extrem svår fetma. Enligt 

Galinsky et al. (2010) är den största orsaken till att sjuksköterskor får ont i ryggen, att lyfta 

patienter. För att hjälpmedel ska vara effektiva och smidiga så måste de även användas 



 

18
 

(Galinsky et al., 2010). En god ergonomi är alltid viktigt, speciellt när det som i dessa fall 

även är fysiskt tungt. För att vara rädda om operationssjuksköterskor som vårdar patienter 

som lider av extrem fetma, så måste det till en utveckling av hjälpmedel eller utformning av 

utrustning för att få en förbättrad ergonomi. 

 

Enligt studiedelstagarna finns det bra hjälpmedel för att förflytta patienten från 

operationsbordet till sängen men det är tålamodskrävande att vänta på fler personal som kan 

hjälpa till. Enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) kapitel 2 1§ ska personalen ha en god 

arbetsmiljö så att arbete kan utföras utan att orsaka skador. Teknisk utrustning och arbetets 

innehåll ska inte betunga personalen kroppsligt eller själsligt så det orsakar sjukdom eller 

skador. Enligt Niel (2013) är det viktigt för patient och personalsäkerheten att hjälpmedel 

används. På senare tid har en rad olika ergonomiska tekniska hjälpmedel utvecklats specifikt 

för denna patientgrupp (Niel, 2013). Av erfarenhet så är det ett viktigt teamwork att förflytta 

dessa patienter från operationsbord till sängen. Något som fungerar bra är att använda en 

glidskena i helkroppslängd, minst fem personer vid förflyttning.  Se till att operationsbordet är 

lite högre än sängen som står precis intill och tippa bordet i sidled.  Patienten glider då ned i 

sängen på glidskenan och personalen behöver inte lyfta. 

Det krävs specialkompetens  

Enligt studieresultatet är det speciellt att vårda patienter med extrem svår övervikt. Det 

framkommer även i Robstad och Söderströms (2017) studie att sjuksköterskorna upplever att 

det är speciellt att vårda dessa patienter, både psykiskt och fysisk. En orsak till att det är så 

speciellt att vårda dessa patienter kan vara alla de följdsjukdomar som följer med extrem svår 

fetma. Cullen och Ferguson (2012) tar upp detta med följdsjukdomar som kan drabba så gott 

som alla organ i kroppen och ger en ökad risk att utveckla följdsjukdomar. Enligt Pectu 

(2017) så kan upp till 40 olika sjukdomar kan kopplas ihop med extrem svår fetma. Winfield 

(2014) listar hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och sömnapné högt upp på listan för de vanligaste 

följdsjukdomarna. Studiedeltagarna vill göra det bra för patienterna och de ser positivt på 

operationen som ska hjälpa patienterna till ett bättre liv (Winfield, 2014). Allt detta kan tyckas 

vara en stor orsak, till att börja belysa denna grupp av patienter på operationssjuksköterske 

utbildningen.  
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Det krävs regelbundna metoduppdateringar 

Studiedeltagarna anser att det behövs mer utbildning och för att kunna förstå patienternas 

situation och för att kunna ge bättre vård i framtiden behövs uppföljning. Då patienter som 

opereras för extrem svår fetma är en patientgrupp som ökar är det högaktuellt. Sabol et al. 

(2012) påvisar att det finns ett behov att införa utbildning i att vårda patienter som lider av 

extremt svår fetma, på vårdhögskolor och universitet. Enligt Skogar och Sundbom (2017) 

visar statistiken att det är antalet personer som lider av extrem svår fetma BMI> 50 som ökar 

snabbast av dem som söker för överviktsoperation. Cienki (2016) framför att det över stora 

delar av värden är en drastisk ökning av personer som lider av sjuklig övervikt. Enligt WHO 

(2018a) så ses sjuklig övervikt som 2000-talets stora hälsoproblem. Här ses en tydlig önskan 

om mer utbildning och utvecklig av vården runt dessa patienter. Vem ska ansvara för det 

operationssjuksköterskeutbildningen, arbetsgivaren eller operationssjuksköterskan själv? Det 

är givet att mer forskning och kvalitetsarbeten behövs i vården av patienter som lider av 

extrem svår fetma.  

Det krävs teamarbete 

Ett bra teamarbete är viktigt i vården av patienter som lider av extrem svår fetma uttrycker 

studiedeltagarna gällande den perioperativa vården. Ett annat teamarbete som tas upp av 

McGraw och Wool (2015) är att de flesta sjukhus som utför överviktskirurgi har ett team av 

olika specialiteter som tar hand om patienten hela vårdtiden. Från utredning inför 

överviktskirurgi till efterkontroller när patienten skrivits ut från sjukhuset efter genomförd 

operation (McGraw och Wool, 2015). Att arbeta i team, dela med sig av erfarenheter och 

samarbeta över proffesionerna gynnar vården av patienterna. Genom att dela med sig av sin 

erfarenhet och ta del av andras så sprids också kunskapen. Det är ingen prestige att hålla inne 

med kunskap, som kan ge en förbättrad vård till alla patienter, kunskap ska delas. 

Operationssjuksköterskorna blir berörda 

Studiedeltagarna undrar om patienterna kände skam och skuld. Eriksson (1994) beskriver 

skam och skuld som patientens själsliga och andliga lidande. Det orsakas av att som patient 

mötas av dålig attityd, detta kan leda till en upplevelse av förnedring, skam och skuldkänslor. 

Vårdlidandet sker genom att patienten möts med fördömande, får sin värdighet kränkt eller 

genom utebliven vård. (Eriksson, 1994). Inte utebliven men framskjuten vård är vad 

patienterna fått erfara i studien av Lumley et al. (2015). De rapporterar att patienter fått sin 
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behandling framskjuten då det saknats anpassad utrustning och varit brist på personal. Detta 

kan orsaka vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Enligt Budd och Peterson (2015) så bör vårdpersonal rannsaka sig själva inför mötet med en 

patient som lider av extrem svår fetma, för att kunna ge ett bra bemötande (Budd & Peterson, 

2015). Varför skall man som sjukvårdspersonal över huvud taget få sina patienter att må 

dåligt? Vitsen med sjukvård är att få patienterna att bli friskare och må bättre. Alla patienter 

skall bli trevligt bemötta och bli omhändertagna på bästa sätt oberoende hur de ser ut eller vad 

de varit med om. 

 

Studiedeltagarna känner empati för patienter med extrem svår fetma, de särbehandlar dem inte 

för de är vanliga människor. De anser att det krävs rätt engagemang för att vårda dessa 

patienter. Kirurgerna som ansvarade för patienterna upplevs av studiedeltagarna vara 

fantastiska mot dem. Enligt Eriksson (1994) som skriver om livslidandet i sin 

omvårdnadsteori, att hela en persons livssituation ändras i och med att de blir patienter. 

Lidandet kan lindras genom att visa lyhördhet och respekt samt att skapa en välkomnande och 

vårdande miljö av vårdpersonalen. Studiedeltagarna tycker om att hjälpa och vill att det ska 

bli bra, som för alla patienter. De ser positivt på operationen som ska hjälpa patienterna till ett 

bättre liv. Som Eriksson (1994) skriver att minska lidandet.  

Operationssjuksköterskorna agerar skyddande 

Studiedeltagarna blir berörda av dessa patienter, dels hur de ser ut men främst över deras 

sårbarhet och utsatthet. De vill skydda patienterna från blickar och otrevliga kommentarer. 

Robstad och Söderström (2017) framhåller även de, att dessa patienterna var extra sårbara. De 

sjuksköterskor som vårdade patienterna försökte skydda dem, mot de dåliga attityderna och 

fördomar som fanns på den aktuella avdelningen. Niel och Robertson (2015) beskriver att 

personer som lider av extremt svår fetma kan mötas med respektlöshet även utav 

vårdpersonal. Det spelar ingen roll vilket kön, ålder, religion, ras, om personen är rik eller 

fattig, förutfattade meningar om personer som lever med extremt svår fetma finns överallt. 

Detta skall inte få förekomma inom vården i Sverige enligt Hälso – och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:810) stadgas i kapitel 3 1§ att alla Sveriges innevånare har rätt till samma vård. Alla ska 

respekteras för vilka de är och behandlas med värdighet. Enligt Niel och Robertson (2015) är 

ordvalet viktigt i samtal med patienten om dennes extremt svåra fetma allt för att inte 

förnärma patienten (Niel & Robertson, 2015). Det är mycket tråkigt att det finns dåliga 
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attityder till dessa patienter inom sjukvården. Speciellt när de väl tagit det tuffa beslutet att ta i 

tur med, att ändra sin livssituation genom överviktskirurgi. De behöver då allt stöd de kan få.  

Metoddiskussion 

Deltagarna i studien hade en medelålder på 39-år och samtliga var kvinnor. Att det inte var 

någon man representerad speglar verkligheten, då det var få manliga operationssjuksköterskor 

anställda på den berörda operationsavdelningen vid tiden för studien. De få manliga 

operationssjuksköterskorna uppfyllde inte kraven för att delta i studien eller var inte 

tillgängliga de veckor som studien utfördes. Det var en stor variation i erfarenhet hos 

studiedeltagarna av att vårda patienter som led av extrem svår fetma från >1 till >20 patienter. 

Denna variation av erfarenhet kan ha påverkat resultatet i någon riktning. Kan så vara att de 

med mindre erfarenhet hade mindre kunskap om de hjälpmedel som fanns att tillgå, dock 

framkom det i intervjuerna att de med minst erfarenhet bad om hjälp med detta. För att visa på 

vart det finns behov av mer utbildning och utveckling så är det bra med en variation av 

erfarenheter. 

Då studiens syfte var att studera operationssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 

som lider av extremt svår fetma, så användes en intervjustudie. Detta då det var upplevelser 

som var av intresse, detta i enlighet med (Granheim & Lundman, 2004). I efterhand har det 

visat sig att det är framförallt praktiska problem som framkommit och som oroar 

operationssjuksköterskorna. Det har inte varit lika mycket känslor om upplevelsen att vårda 

patienter som lider av extremt svår fetma. Detta kan bero på hur frågorna var utformade. Det 

var framförallt den första och största frågan där upplevelser av känslor passade in. Det kanske 

enbart skulle ha varit en stor fråga: Hur upplever du att det är att vårda patienter som lider av 

extremt svår fetma, som genomgår operationen DS? Det kan också vara så att 

operationssjuksköterskornas arbete är mycket praktiskt och mötet med den vakna patienten är 

mycket kort.  

 

Det som kan ha påverkat resultatet var att deltagarna och intervjuaren i studien var kollegor 

och arbetade på samma operationsavdelning. Att förförståelse förekom i detta fall kan ha lett 

till att intervjuerna inte blev så detaljerade, då båda parter vet vad det handlar om. Detta kan 

möjligt ha påverkat resultatet åt någon riktning. Vid intervjutillfällena kändes det dock att 

deltagarna var glada, avslappnade och öppna att berätta. För att förförståelsen inte skulle 

påverka resultatet så fokuserades bearbetning och analys endast av materialet. Handledaren 
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för studien har följt varje steg i processen och har sett det samma som författaren. Det var en 

intervju som enbart tog 10 minuter. Hinner det då komma fram något som kan tillföra en 

studie på sådan kort tid? Det var den intervju som var kortast som var den mest intensiva. Det 

var mycket information på kort tid av en erfaren operationssjuksköterska som visste vad 

denne ville säga. Så, ja den intervjun tillförde en hel del till studien. 

 

En negativ etisk aspekt kunde vara att de operationssjuksköterskor som deltog i studien kunde 

känna att de blev granskade och därmed inte ville medverka i projektet. För att studien skulle 

uppnå alla krav för Codex forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, (2013) skedde först en 

muntlig förfrågan till studiedeltagarna om att delta i studien. De som tackade ja erhöll en 

skriftlig information om studien som de ombads att läsa igenom. Vid intervjutillfället 

informerades även deltagarna muntligt om studiens syfte, att deltagande var frivilligt, att 

informationen skulle behandlas konfidentiellt och att etiska regler för studier om individer 

följdes. Detta fyller då de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

 

Studiens trovärdighet framkommer genom att resultatet väl speglar andra studiers resultat. Det 

som även påverkar trovärdigheten är att handledaren för denna studie har sett det samma som 

författaren av denna. Tillförlitligheten upprätthölls genom att frågorna som ställdes i 

intervjuerna utgick från samma frågeformulär och att intervjuerna gjordes inom tidsramen 2 

veckor. Överförbarheten gällande om resultatet i denna studie kan överföras till andra 

situationer när det gäller vård av patienter som lider av extrem svår fetma, är upp till läsaren 

att bedöma enligt Polit och Beck (2016). Studiens giltighet kan ifrågasättas då antalet 

deltagare i studien stannade vid 6 personer. Detta gjordes då ingen ny information framkom. 

Även om fler personer hade blivit intervjuade som planerat, bedöms det ännu att ingen mer 

relevant information hade framkommit.  

Slutsats  

At vårda patienter som lider av extrem svår fetma kräver optimal utrustning och ergonimiska 

förutsättningar. Det krävs specialkompetens, teamarbete och regelbundna uppdateringar. 

Operationssjuksköterskorna som vårdar dessa patienter värnar om dem, de blir berörda och 

agerar skyddande. Resultatet av denna studie kan ligga till grund för att utveckla vården för 

patienter som lider av extrem svår fetma som genomgår operationen DS. 

  



 

23
 

REFERENSER  
 

Buchwald, H. (2005). Consensus Coference Statement Bariatric surgery for modbid obesity: 

Health implication for patients, health professionals and third -party payers. Surgery for 

Obesity and Related Diseases, 1(3) 371–381. doi:10.1016/j.soard.2005.04.002 

 

Budd, G M. & Peterson, J A. (2015). The obesity Epidemic part 2: Nursing Assessment and 

Intervention. The American Journal of Nursing, 115(1) 38-46.  

doi: 10.1097/01.NAJ.0000459630.15292.d5 

 

Cienki, J. (2016). Emergency Medical Service Providers Perspectives towards Management 

of the Morbidly Obese. Prehospital and Disaster Medicine, 31(5), 471-474.  

doi: 10.1017/S1049023X16000595 

 

Cullen, A., Ferguson, A. (2012). Perioperative management of the severly obese patient: a 

selective pathophysiological review. Canadian Anesthesiologists, 59(10) 974-996.  

doi: 10.1007/s12630-012-9760-2  

 

Dunham, M. (2013). Caring for patients undergoing bariatric surgery. Nursing, 43(10) 44-50. 

doi: 10.1097/01.NURSE.0000432118.12880.ff 

 

Eriksson, K (1994). Den lidande människan, Stockholm: Liber. 

 

Fencl, J L., Walsh, A. & Vocke, D. (2015). The Bariatric Patient: An Overview of 

Perioperative Care. AORN Journal, 102(2) 116-131. doi: 10.1016/j.aorn.2015.05.007  

 

Galinsky, T., Hudock, S & Streit, J. (2010). Rehabilitation nursing. Adressing the need for 

research on bariatric patient handeling, 35 (6) 242-247. doi: 10.1002/j.2048-

7940.2010.tb00054.x 

 

Graneheim, U H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 

(24) 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 



 

24
 

Hales, C., Coombs, M. & de Vries, K. (2018). The challenges in caring for morbid obese 

patients in Intensive Care: A focused ethnographic study. Australian Critical Care, 31(1) 37-

41. doi:10.1016/j.aucc.2017.02.070 

 

Lumley, E., Homer, C. & Palfreyman, S. (2015). A qualitative study to explore the attitude og 

clinical staff to the challenges of caring for obese patients. Journal of Clinical Nursing, 

24(23-24) 3594-3604. doi: 10.1111/jocn.13016 

 

Malterud, K. Siersma, V D. & Guassora, A D. (2016). Sample Size in Qualitative Interview 

Studies: Guided by Information Power. Qualitative Health Research, 26(13) 1753-1760.  

doi: 10.1177/1049732315617444 

 

McGraw, C. & Wool, D. (2015). Bariatric Surgery: Three Surgical Techiques, Patient Care, 

Risks and Outcoms. AORN Journal, 202(2) 141-152. doi:10.1016/j.aorn.2014.11.020  

 

Miller Quidley, A M., Bland, C M., Bookstaver, P B. & Kuper, K. (2014). Perioperative 

management of bariatric surgery patients. American Journal of Health-System Pharmacy, 71(15) 

1253-1264. doi: https://doi.org/10.2146/ajhp130674 

 

Neil, J. (2013). Perioperative Nursing Care of the Patient Undergoing Bariatric Recvision 

Surgery. AORN Journal, 97(2) 210-229. doi: 10.1016/j.aorn.2012.11.013 

 

Neil, J. & Robertsson, D. (2015). Enhancing Nursing Care by Understanding the Bariatric 
Patient´s Journey. AORN Journal, 102(2) 132–140. doi: 10.1016/j.aorn.2015.05.014 
 

Petcu, A. (2017). Comprehensive Care for Bariatric Surgery Patients. AACN Advanced 

Critical Care, 28(3) 263-274. doi: 10.4037/aacnacc2017410 

 

Polit, D. & Beck, C T. (2016). Nursing Research and methods (10th ed.). Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins 

 

Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012) 

Kompetensbeskrivning För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

inriktning mot operationssjukvård. 



 

25
 

Hämtad den 5:e mars 2018, från http://www.rfop.se/media/1254/kompbeskrivning.pdf 

 

Robusta, N. & Söderhamn, U. (2017). Intensive care nurses´ experiences of caring for obese 

intensive care patients: A hermeneutic study. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2) 386-395. 

doi:10.1111/jocn.13937 

 

Sabol, V., Hammersla, M. & Reedy Idzik, S. (2012). Incorporating obesity education into 

adult primary and acute care nurse practitioner program. Bariatric nursing and surgical 

patient care, 7(2) 62-69. doi: 10.1089/bar.2012.9979 

 

Sanford, J., Kadry. B., Brodsky, J B. & Macario, A. (2015). Bariatric Surgery Operating 

Room Time – Size Matters. Obesitas Surgery, 25(6) 1078–1085. doi:10.1007/s1169-015-

1651-5 

 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Arbetsmarknadsdepartementet. Hämtat den 20:e februari 

2018, från https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-

arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/?hl=arbetsmilj%C3%B6lagen#4 

 

SFS 2017:810 Hälso och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 14:e 

februari 2018, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Skogar, I M. & Sundbom, M. (2017). Duodenal Switch Is Superior to Gastric Bypass in 

Patients with Super Obesity when Evaluated with the Bariatric Analysis and Reporting 

Outcome System (BAROS). Obesity Surgery, 27(9) 2308–2316. doi: 10.1007/s11695-017-

2680-z 

 

Statistiska centralbyrån. (2016). Hälsa-Fler indikationer 2016 (xlsx). Hämtad den 17:e januari 

2018, från. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter amne/levnadsforhallanden/ 

levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/tabell-och-

diagram/halsa/halsa--fler-indikatorer/ 

 



 

26
 

Sundbom, M. (2014). Laparoscopic revolution in bariatric surgery. World Journal of 

Gastroenterology, 20 (41) 15135–15143. doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15135 

 

Sundbom, M. (2015). Open duodenal switch for treatment of super Obesity—surgical 

technique. Scandinavian Journal of Surgery, 104(1) 54–56. Doi: 10.1177/1457496914564108 

 

Vetenskapsrådet, (2013). Forskningsetiska principer: inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. ISBN:91-7307-008-4. Hämtad den 5:e mars 2018, från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Winfield, R. (2014). Caring for the Critically Ill Obese Patient: Challenges and Opportunities. 

Nutrition in Clinical Practise.  29(6) 747-750. doi: 10.1177/0884533614553234 

World Health Organization. (2018a) Obesity and overweight. World Health Organization 

Media Centre Fact Sheet N°311. Hämtad den20:e februari 2018, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/  

World Health Organization. (2018b) BMI classification. World Health Organization Global 

Database on Body Mass Index. Hämtad den 20 februari 2018, från 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html  



 

27
 

Bilaga 1.  

 
Intervjuguide 

 
Semistrukturerad intervju – angående att vårda patienter med extrem svår fetma  

som genomgår operationen - Duodenal switch (DS) 
 
Bakgrund 
Ålder…….. 
Färdig operationssjuksköterska antal 
år……… 
Antal DS - operationer      >1     >10     >20 

 
 

1. Hur upplever du att det är att vårda patienter med extrem svår fetma? 

 
 

2. Upplever du att dessa patienter kan garanteras en god och säker vård? 
 

 
3. Upplever du att du fått utbildning i att vårda patienter med extrem svår fetma?  

a. Skola  
b. Arbetet 

 
 

4. Hur upplever du att medicinteknisk utrustning är anpassad efter dessa patienters 
behov? 

a. Anpassad 
b. Tillgänglighet 
c. Utbildning 

 
5. Hur upplever du arbetsmiljön i vården av patienter med extrem svår fetma? 

a. Ergonomi 
b. Hjälpmedel, förflyttning 
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Bilaga 2. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 
 

Hej 

Jag heter Annika Dannberg och arbetar som operationssjuksköterska på Akademiska 

sjukhuset. Jag har under många år varit engagerad i och arbetat med överviktskirurgi. Våra 

patienter blir allt tyngre och fler av dem som lider av extremt svår fetma opereras med 

överviktsoperationen duodenal switch. Genom min erfarenhet att vårda dessa patienter undrar 

jag om vi kan erbjuda dessa patienter med extrem fetma en god och säker vård likväl som en 

säker arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen?  

 

Detta uppsatsarbete görs för att möjliggöra att ta över arbetet som huvudhandledare på min 

arbetsplats.  Syftet med studien är att studera hur operationssjuksköterskor upplever att vårda 

patienter som lider av extremt svår fetma som genomgår operationen duodenal switch. Med 

den information som framkommer från denna studie kan förhoppningsvis vården och 

arbetsmiljön runt denna patientgrupp förbättras.  

 

Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att ske i ett rum utanför avdelningen. Att delta i 

studien är helt frivilligt, deltagandet kan avbrytas när som helst. Era svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara möjligt att koppla svaren till någon 

specifik person. Meningen med intervjun är att få ta del av dina upplevelser, inte granska 

någon. Det finns inget rätt eller fel svar. Resultatet kommer att presenteras på avancerad nivå. 

De etiska reglerna för studier om individer kommer att följas noga. 
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