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Bakgrund: Fetma är en av de främsta orsakerna till förkortad livslängd i Sverige och innebär 

en ökad risk för en mängd följdsjukdomar. I Sverige vårdas ca 1600 personer enligt lagen om 

rättspsykiatrisk vård. Fetma är vanligt förekommande bland patienter vårdade inom 

rättspsykiatrisk vård i Sverige. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

patienter med fetma inom rättspsykiatrisk vård. Metod: Kvalitativ design med 

semistrukturerade individuella intervjuer med 10 sjuksköterskor anställda på en 

rättspsykiatrisk klinik. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två 

kategorier identifierades med subkategorier. Kategorierna var sjuksköterskans erfarenhet av 

barriärer i vården av patienter med fetma och sjuksköterskans erfarenhet av möjligheter i 

vården av patienter med fetma. Sjuksköterskans erfarenhet visade att kombinationen av 

läkemedel, högkalorikost, miljö, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och lagstiftning 

påverkar viktuppgång hos patienten. Erfarenheten av möjligheterna i vården av patienterna 

med fetma identifierades som att ge hälsofrämjande omvårdnad och stärka patientens 

självbestämmande. Diskussion: Resultatet diskuterade genom Kate Erikssons teori om 

lidande. Patientens fetma kunde hänföras till läkemedel men att läkemedel inte är hela 

förklarningen till varför patienten drabbas av fetma. Sjuksköterskorna åskådliggör ett 

lidande där patienterna gör sitt liv uthärdligt med hjälp av mat. Patienterna lindrar både sina 

psykiatriska symptom, tristess och känslan av instängdhet med hjälp av mat. 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete bör sträva efter att identifiera patientens fysiska och 

psykiska behov och anpassa omvårdnadsarbetet runt denne för att på bästa sätt hjälpa 

patienten till en bättre hälsa.      

Nyckelord: Fetma, Erfarenhet, Kvalitativ innehållsanalys, Omvårdnad, Rättspsykiatrisk vård    

Background: Obesity is one of the main causes of shortened life in Sweden and increases the 

risk of a variety of complications. In Sweden, about 1600 people are cared for under the law 

on legal psychiatric care. Obesity is commonly occurring among patients cared for in forensic 

psychiatric care in Sweden. Aim: To describe the nurse's experience of caring for obesity 

patients in forensic psychiatric care. Method: Qualitative design with semi structured 

individual interviews with 10 nurses employed at a forensic psychiatric clinic.  Materiality 

was analyzed with qualitative content analysis. Results: Two categories were identified with 

subcategories. The categories were the nurse's experience of barriers in the care of patients 

with obesity and nurse's experience of opportunities in the care of patients with obesity. 

Nursing experience showed that the combination of drugs, high calorie foods, environment, 

psychiatric illness / disability and legislation affects patient weight gain. The experience of 

the care of patients with obesity was identified as providing health-promoting nursing and 

strengthening the patient's self-determination. Discussion: The result discussed through 

Kate Eriksson's theory of suffering. The patient's obesity could be attributed to medicine but 

that medicine is not the complete explanation for why the patient is obese. Nurses illustrates 

a suffering where patients make their lives bearable with food. Patients relieve both their 

psychiatric symptoms, sadness and feeling of being trapped with food. The Nursing Career's 

work should aim to identify the patient's physical and mental needs and adapt nursing work 

around this to best serve the patient to a better health.      

Keywords: Experience, Forensic psychiatric care, Nursing, Obesity, Qualitative Content 

Analysis  
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1. Bakgrund  

 

1.1 Rättspsykiatrisk vård  

I Sverige vårdas ca 1600 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 17 procent är 

kvinnor och de flesta är mellan 25 och 34 år. Schizofreni är den vanligaste diagnosen 

efterföljt av ospecificerad icke organisk psykos, psykiska störningar och beteendestörningar 

orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, 

genomgripande utvecklingsstörningar och specifika personlighetsstörningar (Socialstyrelsen, 

2015). När en person begått ett brott där påföljden är fängelse kan denne istället dömas till 

rättspsykiatrisk vård om denne bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 

(Rättsmedicinalverket, 2015). 

1.2 Fetma och svår psykiskt ohälsa  

Fetma är en av de främsta orsakerna till förkortad livslängd i Sverige. Personer med fetma 

har kortare livslängd och har ökad risk för ett antal allmänna medicinska tillstånd, inklusive 

typ 2 diabetes mellitus, hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, andningssvårigheter, 

reproduktionshormonavvikelser och vissa cancerformer. Mer än hälften av befolkningen är 

överviktiga och fjorton procent har fetma. Som övervikt räknas ett Body Mass Index (BMI) 

mellan 25–29,9. Kraftig övervikt klassificeras som fetma vid ett BMI på 30 eller högre 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Hos patienter med svår psykisk ohälsa, liksom i den 

allmänna befolkningen, är fetma associerade med livsstilsfaktorer så som brist på motion, 

dålig kost och rökning men också med sjukdomsrelaterade symptom t.ex. negativa symptom 

vid psykossjukdom och depressiva symtom. Personer med svår psykisk ohälsa har högre 

risk att drabbas av övervikt och fetma även i början av sjukdomsförloppet och med eller utan 

läkemedelsbehandling. Till gruppen personer diagnostiserade med svår psykisk ohälsa 

tillhör personer drabbade av schizofreni, bipolär sjukdom och svår depression. Dessa 

grupper har betydligt högre risk att drabbas av fetma och övervikt än normalbefolkningen. 

Personer med allvarlig psykisk sjukdom har två till tre gånger högre dödlighet än 

normalbefolkningen. Detta betyder att personer med svår psykisk ohälsa lever 13-30 år 

kortare än normalindividen. 60 procent av den förkortade livslängden kan direkt hänföras 

till psykisk sjukdom. Många faktorer påverkar personer med svår psykisk ohälsa och har att 

göra med individuella livsstilsval men har också att göra med ojämlikhet i vården som ges 
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till gruppen. Den ökade dödligheten är till stor del hänförlig till fysisk sjukdom, inklusive 

metaboliska abnormiteter och kardiovaskulär sjukdom snarare än faktorer som är direkt 

förknippade med psykisk sjukdom, såsom självmord eller mord. Bidragande orsaker till 

deras försämrade hälsotillstånd är psykofarmaka, övervikt, rökning, inaktivitet och 

psykiatriska symptom. Personer med svår psykisk ohälsa får sämre vård än 

normalbefolkningen och vården är en bidragande faktor till deras försämrade hälsotillstånd 

Behandlingsrelaterade faktorer så som biverkningar av läkemedel och inaktivitet p.g.a. av 

sedation påverkar viktuppgång hos personer med svår psykisk ohälsa. Viktökning är en 

välstuderad biverkning av antipsykotiska läkemedel som används för behandling av 

psykossjukdom och varierar beroende på verksam substans (Hart et al, 2011). Metabolt 

syndrom innebär att en person uppvisar metaboliska avvikelser så som fetma (BMI över 30) 

med fettansamling kring buken, nedsatt glukostolerans, förhöjt blodsocker, rubbing av 

blodfetter med förhöjd andel triglycerider och sänkt andel HDL kolesterol i blodet samt 

mircoalbuminuri (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009). 

1.2 Fetma och rättspsykiatrisk vård  

Enligt nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (2016) är fetma och övervikt vanligt 

förekommande bland patienter vårdade inom sluten rättspsykiatrisk vård i Sverige. 41 

procent av männen och 50 procent av kvinnorna har ett BMI över eller lika med 30 inom 

slutenvården (LRV). Internationella studier har funnit att över en tredjedel av patienterna 

vårdade inom rättspsykiatrisk vård eller likvärdig vårdform har fetma och 22 procent 

uppfyller kriterier för metabolt syndrom vid inskrivningstillfället för den rättspsykiatriska 

vården. Patienterna ökar sedan ytterligare i vikt under vårdtiden och går i snitt upp 3,67 kg 

per månad och ökar i snitt 12 procent av sin totala kroppsvikt vid utskrivning eller 365 dagar 

efter inskrivning om de fortfarande vårdas inom slutenvården (Hilton, Ham, Lang & Harris, 

2015). Ojala et al (2008) fann metaboliskt syndrom hos en tredjedel av patienterna vårdade på 

en rättspsykiatrisk klinik i Finland. Den vanligaste komponenten var dyslipidemi. 40 procent 

av patienterna var drabbade. Förekomsten av högt blodtryck och nedsatt glukosreglering var 

nästan 30 procent hos patienterna. Mer än en tredjedel av patienterna hade ett BMI över 30. 

 

 



 6 

 

1.3. Psykiatrisk omvårdnad   

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763). Alla personer med 

psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till kvalitativt god och säker 

personcentrerad vård som stödjer personens oberoende, självständighet och personliga 

utveckling. Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär insatser som syftar till att stärka 

personens känsla av att ha kontroll över sitt liv, utveckla strategier för att lära sig att hantera 

sin sjukdom, utveckla förmåga att hantera känslor av meningslöshet och dess konsekvenser 

samt formulera rimliga livsmål (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

1.4. Sjuksköterskan omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård 

Psykisk omvårdnad inom rättspsykiatrisk vård är komplex och krävande och består av 

bildande av terapeutiska relationer, bedömning, övervakning, upprätthållande av en 

rehabiliterande och social atmosfär på avdelningen samt administrering av läkemedel (Rask 

& Hallberg, 2000). Sjuksköterskor upplever att den terapeutiska relationen mellan patient 

och sjuksköterska skapas när sjuksköterskan börjar lära känna personen bakom 

brottet/diagnosen och se patienten som en person. Detta gör sjuksköterskan genom daglig 

interaktion med patienterna. Den dagliga interaktionen består av att spela spel, småprata i 

soffan, ta en promenad och hjälpa till att städa patientens rum. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar ett aktivt ansvar i att lära känna patienten och söker upp patienten för att 

minska patienternas passivitet. Sjuksköterskans samtal med patienter delas upp i småprat 

och djupare konversationer som strävar efter att nå patientens kärnproblematik (Salzmann-

Eriksson, Rydlo & Wiklund-Gustin, 2016).  

1.5 Sjuksköterskans roll inom rättspsykiatrisk vård.  

Att arbeta som sjuksköterska inom rättspsykiatri innebär att arbeta inom ett fält där både 

psykiatri, kriminologi och sociologi samsas. Sjuksköterskan inom rättspsykiatri bör ha god 

kunskap och förståelse för psykiatri och sjukdom samt avvikande kognition och förvrängda 

tankemönster. Dessutom är kunskap och förståelse för allmänna attityder, moraliska 

värderingar, okunnighet och stigma, empowerment och paternalism viktiga. Sjuksköterskan 

ska visa kunskap och förståelse för lagar, kontroll och den begränsade miljöns påverkan på 
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individen. Interpersonliga egenskaper så som självmedvetenhet, reflektion och ärlighet är 

viktiga för att etablera en god relation till patienterna. Rollen omfattar också terapeutisk 

kontakt för att hjälpa patienten bekämpa socialt oacceptabla beteenden, utveckla och 

upprätthålla en självständig levnadsförmåga samt hjälpa patienter att identifiera 

beteendegränser och utveckla självkontroll. Sjuksköterskan ska också underlätta och stödja 

patienten i att skapa och bibehålla nya meningsfulla relationer. Sjuksköterskor som upplevs 

kunniga i sin yrkesroll besitter ett antal gemensamma personliga egenskaper. De upplevs 

lugna, ej lättretliga, aldrig hotande, kunna fatta effektiva beslut och kunna skilja på sak och 

person. De förstår behovet av gränser och kan sätta gränser i den terapeutiska relationen 

(Bowring-Lossock, 2006). 

1.6 Vårdteori   

Katie Eriksson (1994) beskriver hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Hälsa uppnås genom att olika kriterier uppfylls och är samverkande: 

kroppens organiska funktionsnivå ska fungera, individen ska uppleva ett välbefinnande och 

andra ska bedöma att individen har hälsa. Hälsa är inte detsamma som frånvaro av sjukdom 

utan det är främst individens egen upplevelse av hälsa som räknas. Lidandet ses som en 

naturlig och självklar del av livet. Inom vården möter man tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande; vilket är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling 

och som handlar om kroppslig smärta orsakat av sjukdom eller behandling eller själslig 

smärta orsakat av individens egna skam- eller skuldkänslor relaterade till sjukdomen. 

Vårdlidande, lidandet som upplevs i relation till den faktiska vårdsituationen innefattar 

individens upplevelse av negativt bemötande såsom kränkning, fördömelse, maktutövning 

samt utebliven vård. Livslidande; innebär ett lidande som innefattar hela individens 

livssituation.  

 

1.7 Problemformulering 

 

Enligt nationellt kvalitetsregister för Rättspsykiatri (2016) är fetma ett vanligt förekommande 

problem inom rättspsykiatrisk vård. Fetma är associerat med en mängd följdsjukdomar, 

socialt stigma samt kan innebära ett lidande för individen. Författarna av denna studie har 

egna erfarenheter av det lidande som fetman innebär för patienten. Det kan handla om 

patienter där fetman försvårar möjligheten att vistas utomhus, patienter som äter tills de 
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kräks eller där fetman har givit följdsjukdomar såsom hjärtsjukdom och diabetes. 

Denna studie syftade till att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av fetma hos 

rättspsykiatriska patienter för att belysa möjliga orsaker bakom den höga förekomsten av 

fetma samt vad som hjälper patienten till en mer hälsosam livsstil. Författarna vill skapa en 

ökad förståelse för fenomenet genom de gemensamma erfarenheter sjuksköterskor inom 

rättspsykiatrisk vård kan delge och genom detta lyfta upp frågan i ljuset. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 

fetma inom rättspsykiatrisk vård. 

3. Metod/Material  

För att kunna beskriva sjuksköterskans erfarenheter av fetma hos rättspsykiatriska patienter 

har en kvalitativ ansats valts med intervjuer och innehållsanalys som metod. Den kvalitativa 

ansatsen fokuserar på tolkning av texter där deltagarnas berättelser och upplevelser ligger i 

fokus. Den induktiva ansatsen inom kvalitativ innehållsanalys innebär en förutsättningslös 

analys av texter där texten ska ses i ett sammanhang och med en medvetenhet om 

intervjupersonernas bakgrund, livsvillkor samt rådande kultur. Den kvalitativa ansatsen 

riktar in sig på att hitta likheter och skillnader i textinnehållet för att kunna beskriva 

variationerna (Lundman och Graneheim, 2012). Studien genomfördes vid en rättspsykiatrisk 

klinik i Mellansverige. 

3.1 Urval  

Innan studien påbörjades gav verksamhetschefen tillstånd till genomförandet. Urvalet av 

deltagare bestod av tio sjuksköterskor. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med 

grundutbildning som hade minst ett års anställning vid kliniken. Gränsen drogs vid ett års 

anställning eftersom man då bör ha inblick i problemområdet samt lärt känna patienterna 

väl. Deltagarna i detta arbete representerar ett brett åldersspann med en högre andel 

kvinnor. Tre av deltagarna hade vidareutbildning inom psykiatri. Åldersspannet bland 

deltagarna var mellan 29 och 62 år, antal års erfarenhet inom psykiatrin var mellan 2 och 35 
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år med ett medelvärde på 15,3 år. Sjuksköterskorna informerades muntligt och skriftligt om 

studien under ett gemensamt sjuksköterskemöte. Tretton sjuksköterskor meddelade sitt 

intresse att delta i studien och signerade samtyckesblanketten. Tio av dessa valdes därmed 

ut enligt bekvämlighetsurval då de kunde medverka under de två veckor som intervjuerna 

genomfördes. 

3.2 Instrument.  

Intervjuerna har en semi-strukturerad design. Intervjufrågorna utarbetades med arbetets 

syfte och vald vårdteori som grund. Författarna använde en intervjuguide som stöd. I 

intervjuguiden fanns en text som lästes upp innan intervjun startade. Texten innehöll 

information som fetmans utbreddhet i den rättspsykiatriska vården, Intervjuguiden och 

texten presenteras i bilaga 1.  

3.3 Datainsamling  

Intervjuerna skedde i ett intilliggande rum intill respektive avdelning där deltagaren 

arbetade. Författarna utförde gemensamt en provintervju där intervjufrågorna visade sig 

fungera väl. Övriga intervjuer gjordes gemensamt när det fanns möjlighet, på den dag och 

tid som deltagaren valt ut. Deltagarna fick vid intervjutillfället åter igen information om 

studien och att de hade möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst. Intervjuerna 

påbörjades med övergripande information kring gällande hälsotillstånd för patienter inom 

rättspsykiatrin och följdes upp med frågor kring hur man tänker kring informationen. 

Samtliga intervjuer bandades via inspelningsfunktion på Smartphone och intervjuerna 

varade mellan 17 och 33 minuter. Intervjuerna transkriberades och kodades i efterhand av 

respektive författare som utfört intervjun. I syfte att underlätta för deltagarna utfördes 

intervjuerna under respektive deltagares arbetstid. Då inspelning är förbjudet på kliniken 

skaffades tillstånd att utföra intervjuerna i ett intilliggande rum intill respektive avdelning 

där deltagaren arbetade. 

3.4 Analys av data 

 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim (2012) 

och Polit & Beck (2017) vilket innebär att intervjuerna transkriberades och sen analyserades. 
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Samtliga transkriberade intervjuer lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för 

att skapa en helhetsbild av materialet. Materialet delades in i meningsenheter. 

Meningsenheten är den västenliga delen av texten och är stycken av text som hör ihop 

genom sitt innehåll och sammanhang (Lundman & Graneheim, 2012). Meningsenheterna 

kondenserades och kodades, vilket enligt Lundman & Graneheim (2012) innebär att texten 

kortas av och görs mer lätthanterlig utan att tappa det väsentliga innehållet samt kodas för 

att ännu mer kortfattat beskriva meningens innehåll. Författarna kunde då se ett mönster där 

likartade koder delades in i subkategorier. Subkategorierna sammanställdes och då kunde 

författarna identifiera två kategorier, vilka sedan namngavs till ’Sjuksköterskans erfarenhet 

av barriärer i vården av patienter med fetma’ och ’Sjuksköterskans erfarenhet av möjligheter 

i vården av patienter med fetma’. Exempel på tillvägagångssätt vid analys av materialet 

presenteras i bilaga 2. 

3.5 Etisk reflektion.  

Förberedelserna och genomförandet av denna studie har gjorts enligt forskningsetiska 

principer. Dessa verkar för att skydda de medverkandes rättigheter och integritet samt 

säkerställa att medverkande i studier inte på något sätt resulterar i några negativa 

konsekvenser för deltagaren (Polit & Beck, 2017). Författarna har varit tydliga med att 

deltagandet i studien är frivilligt och att samtligt intervjumaterial kommer hanteras 

konfidentiellt och förvaras på ett sådant ställe där enbart författarna har tillgång till det, 

detta i syfte att bibehålla deltagarnas anonymitet. Patienter inom rättspsykiatrisk vård är på 

flera sätt en särskilt sårbar grupp och författarna har lagt stor vikt vid att säkerställa 

patienternas rätt till sekretess. För att bibehålla sekretess har patienterna som nämnts i 

intervjuerna avidentifierats. Då författarna valt att göra denna intervjustudie på kliniken de 

jobbar på övervägdes möjliga för- och nackdelar med detta. Författarna kan etiskt motivera 

denna studie genom att belysa ett problemområde som orsakar ett stort lidande för 

individen, kostnader för samhället och utmaningar för professionen. Denna studie behövs då 

patientgruppen är särskilt sårbar och då tidigare studier har visat att deras fysiska hälsa i 

större utsträckning försummas i jämförelse med normalbefolkningen (Hart et al, 2011). 
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4.0 Resultat 

Resultat har delats upp i ’Sjuksköterskans erfarenhet av barriärer i vården av patienter med 

fetma’ med subkategorier och ’Sjuksköterskans erfarenhet av möjligheter i vården av 

patienter med fetma’ med subkategorier.  

Tabell 1. Resultattabell  

 

4.1 Sjuksköterskans erfarenhet av barriärer i vården med patienter som har fetma. 

Sjuksköterskornas samlade erfarenhet av orsakerna till fetma hos rättspsykiatriska patienter 

ger ljus på en verklighet där ett antal faktorer samspelar och påverkar patienten i olika stor 

utsträckning. Fem huvudområden kunde identifieras hos samtliga sjuksköterskor. 

 4.1.1 Läkemedel  

Sjuksköterskorna påtalar medicinernas biverkningar; aptitökning, viktuppgång, trötthet och 

tanketröghet som en del av orsaken till att patienter drabbas av fetma, och svårigheten att 

leva med dessa ständiga biverkningar i vardagen. Patienternas vardag påverkas av att vara 

ständigt trött eller ständigt hungrig och det kan resultera i att patienten t.ex. hela tiden vill 

äta eller att de inte orkar ta sig för saker trots att de kanske vill. En sjuksköterska beskriver 

att medicinen sederar patienten och gör så att denne håller sig på rummet. Vissa 

sjuksköterskor utgår ifrån att patienternas viktökning är en direkt biverkan av mediciner 

medan andra beskriver en ovisshet över om det enbart beror på medicinerna. En 

sjuksköterska berättar att patienterna gärna skyller sin viktuppgång på medicineringen;   

Kateg
ori 

Sjuksköterskans erfarenhet av barriärer i 
vården av patienter med fetma 

Sjuksköterskans erfarenhet av 
möjligheter i vården av patienter 
med fetma  

Subka
tegori 

Läke
medel  

Högkal
orikost 

Miljö Psykisk 
sjukdom/
funktions
nedsättni
ng 

Lagstiftn
ing 

Hälsofrämjan
de 
omvårdnad.  

Stärka 
patientens 
självbestämman
de.  
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”.. På dom som man ser här som är överviktiga så tycker jag inte att… dom säger ju inte att dom är 

tjocka… eller har gått upp mycket i vikt… utan då skylls det ju på ’jamen det är ju medicinerna som 

har gjort att de har gått upp i vikt’ – inte att dom äter mer och mer och mer” (Sjuksköterska 10)  

Sjuksköterskan beskriver vidare att viktuppgången blir en anledning till att de vill sluta ta 

medicinen. En annan sjuksköterska beskriver dilemmat i att orsaka lidande genom 

tvångsmedicinering och en sluten miljö, men påtalar hur det kan vara nödvändigt i syfte av 

samhällsskydd. De flesta sjuksköterskorna tycker att ansvarig läkare bör följa upp 

patienternas vikt bättre och åtgärda en extrem viktuppgång genom att byta ut läkemedel.  

4.1.2 Högkalorikost 

Sjuksköterskorna ser fetmans stora utbredning hos patienterna och menar på att medicinen 

är en stor faktor till att patienten går upp i vikt men de många kilon patienten drar på sig 

beror på överätandet av livsmedel med hög kalorihalt. Hade patienten kunnat ha en normal 

kosthållning hade övervikten inte blivit så stor. Sjuksköterskorna beskriver vad de kallar en 

orimlighet i patientens ätande; patienten äter chips till frukost, äter flera kilo godis åt gången 

och konsumerar rent socker. Mat och dryck är en viktig del av livet för en patient vårdad 

inom rättspsykiatrin. Gemensamt för sjuksköterskorna är att de uppfattar att patienten 

använder mat för att döva ångest, finna tröst, liva upp tillvaron och lindra känslor av tristess. 

Maten blir en höjdpunkt i tillvaron, något lustfyllt och något att fokusera på för att förskjuta 

tankarna från det negativa i livet. Maten fungerar som en copingstrategi för att klara livet 

inom rättspsykiatrin. Patienten tillåter sig att fly ett tag med hjälp av maten. Patienten härdar 

ut med hjälp av mat. En sjuksköterska beskriver att; 

 ”Patienterna äter bort sina psykiska symptom” (Sjuksköterska 3) 

 Att lindra lidande med mat beskrivs av en sjuksköterska som en ond cirkel.  

”De lindrar sitt lidande med mat för att sedan dra på sitt ett annat slags lidande som övervikt och 

sjukdomar ger” (Sjuksköterska 8) 

Maten är viktig för att klara tillvaron och därför blir lidandet som fetman i sig skapar 

sekundärt. Maten är också en betydande del i att skapa god relation till patienten. Att 

servera god mat och ge patienten extra mat upplevs göra att patienten känner sig omtyckt 

och utvald av personalen. En sjuksköterska beskriver; 
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”Maten är en del av omvårdnaden, att man gör det lilla extra för patienten så de känner sig sedda och 

omhändertagna, men det gäller att välja rätt mat att servera” (Sjuksköterska 6) 

God mat observeras av sjuksköterskorna som något att samlas runt på avdelningen och 

patienter köper och lagar mat som de bjuder varandra på. Sjuksköterskor delar också 

erfarenheten att kollegor ger patienten extra mat och mat utöver det som är normala 

portioner. Anledningar till detta tros vara att kollegan vill blir omtyckt av patienten, 

kollegan har svårigheter att säga nej till patienten eller att kollegan har bristande kompetens 

gällande ökade hälsorisker vid fetma. 

4.1.3. Miljö  

Den slutna och begränsade miljön som rättspsykiatrisk vård medför, innebär för patienten 

ett lidande i sig. Patientens rörelsemöjligheter är begränsande och vissa patienter kan eller 

får inte gå ut med personal. Sjuksköterskor beskriver en miljö av låga krav och stillasittande. 

Inaktivitet är vanligt förekommande hos patienter. En sjuksköterska beskriver; 

”Fetman beror på inaktivitet, för lite stimulans så dom har säkert tråkigt och fyller ut tiden med mat 

för det finns inte så mycket andra roliga aktiviteter” (Sjuksköterska 3) 

En form av hospitalisering beskrivs också där patienter umgås på samma avdelning med 

samma medpatienter och personal i flera år tid vilket gör att patienten bekymrar sig allt 

mindre för att vara ute i samhället. Patienten lever i en värld i världen och påminns inte om 

sig själv på samma sätt om denne skulle varit ute i samhället och tillåter sig själv eftersom 

ingen ser. Miljön på avdelningen är också accepterande och patienten påminns sällan om sin 

fetma förrän de behöver gå ut och fysiskt röra på sig.   

Att vara frihetsberövad innebär en hopplöshet för patienten, vilket gör att denne inte sköter 

om sig själv på samma sätt som i frihet. En sjuksköterska upplever att patienten har 

motivationen i början av vården men tappar motivationen med tiden. En sjuksköterska 

beskriver patientens inställning på följande vis;  

”Det är ju tvångsvård och jag tror att den kränkningen som en del känner gör att dom mår dåligt och 

känner att det inte är någon idé att ta hand om sig själv” (Sjuksköterska 5) 

Den rättspsykiatriska vården går långsamt fram och patienten känner att den kastas fram 

och tillbaka mellan hopp och förtvivlan vilket gör att hälsofrågor blir för mycket för 
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patienten. När patienten når framgång i form av utökad frihet upplevs det som att patienten 

återfår hoppet och vill börja ta hand om sig själv igen. Om patienten då misslyckas och 

friheten minskar försvinner hoppet och motivationen. Den begränsade miljön gör att 

patienten inte har möjlighet att röra på sig och motionera. Patienten har få tillfällen de kan 

nyttja träningslokalen och sjuksköterskorna beskriver patienternas önskan om att utöka 

träningstiderna och få fler möjligheter att gå ut på promenader tillsammans med personal. 

Patienten borde få mer vardagsmotion och ha tillgång till sysselsättning i form av fysiskt 

arbete. Den fysiska miljön på rastgården där patienten har möjlighet att vistas en timme per 

dag beskrivs som fattig och innehållslös. Personalbrist gör det svårt att tillsammans med 

patienten ta sig utanför sjukhuset och på så sätt ge patienten stimulans. En sjuksköterska 

beskriver att;  

”det är slutenvård, det finns få möjligheter till aktiviteter som främjar deras psykiska och fysiska 

mående” (Sjuksköterska 5) 

Flera sjuksköterskor har erfarenheten att det inte läggs så stor kraft på att aktivera 

patienterna. 

4.1.4 Psykisk sjukdom/Funktionsnedsättning   

Patienten som inkommer till rättspsykiatrisk vård har ofta många psykiatriska symptom 

personalen arbetar med att lindra och behandla. Därför måste fokus ligga på att behandla 

och stabilisera den psykiatriska sjukdomen innan fokus skiftar till fysisk hälsa. Beroende på 

diagnos upplevs patienten vara mer eller mindre mottaglig för att arbeta med sin fetma. 

Sjuksköterskorna beskriver att patientens psykiska sjukdom innebär att denne har bristande 

insikt, passivitet, svårigheter att begränsa sig, svårigheter att hantera impulser, 

minnessvårigheter, svårigheter att ta kontakt samt svårigheter att ta till sig kunskap i hälsa 

och näringslära. Detta upplevs bidra till att patienten drabbas av fetma. Detta innebär att de 

har svårt att begränsa sig själva och att de inte har kunskap om vad som är rimligt och 

normalt. Det kan handla om att de under sina besök på Ica handlar flera liter dricka och stora 

mängder lösgodis och chips. Patientens impulskontrollsbrist gör att denne reagerar 

impulsivt efter känslan eller infallet de får, som att dricka upp all mjölk som ställs ut till 

kaffet, eller att bli arg då de inte får ytterligare en portion mat. Patienter kan ha svårighet att 

få till en strukturerad vardag på egen hand och missar frukost och lunch för att de sover. 
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Passivitet gör att många patienter har svårigheter att motivera sig. En sjuksköterska 

beskriver;   

”Patienterna har inget eget driv, ingen motivation och ingen vilja” (Sjuksköterska 3) 

Några sjuksköterskor har erfarenheten att patienter med beroendesjukdom byter sitt 

missbruk av narkotika och alkohol mot ett missbruk av sockerhaltiga produkter. Två 

sjuksköterskor beskriver följande;  

”Dom ersätter ett missbruksbeteende med mat istället” (Sjuksköterska 3) samt ”Jag tror det är 

relaterat till drogmissbruk, dom är ofta sugna på socker, de patienterna” (Sjuksköterska 5)  

En sjuksköterska beskriver hur patienter har svårigheter att söka hjälp hos personalen.   

”Många går in och väger sig ofta. Dom är måna om att få väga sig varje vecka och står sen och 

funderar över vikten (…) ibland undrar man varför dom inte vill prata mer med oss personal om sin 

övervikt” (Sjuksköterska 9) 

Sjuksköterskor har också svårigheter att motivera patienten p.g.a. att patienten inte upplevs 

förstå. Samtliga sjuksköterskor har erfarenheter att möta patienter som vill må bra här och 

nu istället för att tänka på de långsiktiga konsekvenserna av sin fetma. Patienter upplevs inte 

se någon fördel i att inte gå upp i vikt men vissa ser ändå övervikt som en fara och som ett 

möjligt problem i framtiden. En sjuksköterska pratar om lidande och beskriver; 

”Jag skulle inte säga att dom lider på så sätt att de ser problemet själva och de tycker att det är jobbigt 

och lider på det sättet men man märker att orken blir så mycket sämre och att dom är i betydligt sämre 

form och det bör ju ändå vara ett slags lidande även om man inte är medveten om det själv” 

(Sjuksköterska 2) 

4.1.5 Lagstiftning  

Erfarenheten att vara begränsad i sitt arbete av lagstiftning som skyddar patientens 

självbestämmande framkommer hos sjuksköterskorna. En sjuksköterska beskriver följande:  
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” Vi får inte kliva in och kräva något fast vi märker att patienten inte själv kan begränsa sig och 

faktiskt skadar sig själv genom ett beteende. Patienterna har rätt att göra som dom vill” (Sjuksköterska 

10) 

Sjuksköterskan vill gärna hjälpa och styra patienten till en bättre livsstil och bättre rutiner 

kring mat. Samtidigt har patienten sitt självbestämmande och det begränsar möjligheten att 

ingripa. Eget inköp av mat, godis och läsk som patienten kan äta när som helst uppges bidra 

till fetma. En sjuksköterska beskriver hur vissa patienter har som vana att sova hela dagarna 

– och frustrationen i att inte få stötta dem till bättre dygns- och måltidsrytm;  

”…men man får ju inte gå in och väcka dom, dom får ju inte väckas! Dom ska ju sova tills dom kliver 

upp själv” (Sjuksköterska 1) 

4.2 Sjuksköterskans erfarenhet av möjligheter i vården av patienter med fetma 

Sjuksköterskorna är eniga om att vårdpersonal behöver ha ett individuellt synsätt när det 

gäller att hjälpa patienterna till en bättre hälsa. Det finns ingen generell lösning eller 

allmängiltig omvårdnadstrategi utan omvårdnaden behöver anpassas till respektive patients 

diagnos, personlighet och unika förutsättningar. Det är stor skillnad mellan patienternas 

olika behov och kapacitet men det centrala är att fokusera på vad patienten som individ 

behöver hjälp/stöd med för att uppnå ett bättre mående. En sjuksköterska berättar;  

”Man lär känna patienten och vill hjälpa dom lite beroende på deras verktyg, förståelse och motivation 

till att gå ned i vikt”. (Sjuksköterska 6) 

4.2.1 Hälsofrämjande omvårdnad 

Samarbete med patientens behandlande läkare anses vara viktigt för att kunna hjälpa 

patienten till en bättre hälsa. Många läkemedel ger viktökning som biverkan och för att 

kunna hjälpa patienten framåt behöver läkaren byta ut eller sätta ut vissa läkemedel. Några 

sjuksköterskor har erfarenhet av extrema hälsoförbättringar hos patienter efter att de 

ordinerats ett nytt läkemedel. Att justera eller byta ut en patients läkemedel kan ge en 

väldigt stor effekt på vikten. En sjuksköterska beskriver hur enbart en justering av medicinen 

lett till att patienten gått ned påtagligt i vikt utan andra åtgärder. Det är stor skillnad mellan 
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patienternas olika behov och kapacitet men det centrala är att fokusera på vad patienten som 

individ behöver hjälp med för att uppnå ett bättre mående. En sjuksköterska beskriver hur 

vissa patienter behöver hjälpas till att begränsa sig och att andra behöver uppmuntras till att 

ta för sig. För en patient kan det räcka med att personalen motiverar och peppar för att han 

eller hon ska hitta inspirationen att vilja gå ner i vikt medan en annan patient kan behöva en 

mycket större arbetsinsats med både motivationsarbete, aktivering och vägledning. Vissa 

gånger kan patienter ge upp när resultatet uteblir från hans eller hennes egna försök till 

viktnedgång och då komma överens med personal om att få hjälp att begränsa sig även i 

situationer av sämre mående när patienten känner behov av att äta för att de är ledsna eller 

stressade. En sjuksköterska beskriver hur personal kände att de till slut var tvungna att göra 

någonting när en patient okontrollerat gick upp i vikt och situationen blev ohållbar. Genom 

att få godkännande av överläkaren kunde personalen börja reglera maten som patienten fick 

i sig och på så sätt gå ner i vikt. Sjuksköterskan beskriver resultatet; 

”Som det är nu kan han duscha själv och torka sig i rumpan själv… så det har väl medfört att han 

orkar mycket, mycket mer. På honom funkade det bara att.. ’det är det här som gäller’.. att det inte 

finns några kryphål att beställa eller äta extra.. och jag upplever det att patienten har mått bättre 

under den här resan”(Sjuksköterska 2) 

När patienten själv upptäcker hur deras arbete med vikten gett fördelar blir det en morot för 

dem att fortsätta.  En sjuksköterska berättar; 

”Man hjälper dem och motiverar dom till att gå ner i vikt, och det tar ju ett tag, men har de väl 

kommit dit att ’oj då, jag vart piggare, oj, jag kan röra mig mer.. jag har mer energi.. jag tänker 

bättre’… då är det lättare” (Sjuksköterska 7) 

Motivationen upplevs vara nyckel till att hjälpa patienten att göra en förändring och detta 

arbetar sjuksköterskorna med aktivt i vardagen. Patienten upplevs inte alltid ha ett eget driv 

och då arbetar sjuksköterskan aktivt för att locka fram patientens drivkraft. Ibland har 

patienten motivationen på egen hand. Tecken på att en patient är motiverad kan vara att 

denne är uppenbart ledsen över sin situation och att patienten i sitt dagliga liv är påverkad 

av sin stora kroppsmassa. Ibland kopplas dietisten in och då växter patientens motivation 

ytterligare. Sjuksköterskor upplever att patienten bryr sig lite om sin vikt så längre de 
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befinner sig på avdelningen men när patienten är på väg ut i samhället växter patientens 

motivation och patienten söker hjälp hos personalen. Ibland räcker det med att samtala med 

patienten och tillsammans komma fram till vad som är rimligt att äta och vad som är rimligt 

att köpa från affären.  Ett sätt att hjälpa patienten är att ge denne ett minskat valutrymme för 

att välja fel typ av kost. I vardagen sätter personalen inte fram livsmedel med hög sockerhalt 

och begränsar livsmedel med hög fetthalt. Mjölk med hög fetthalt byts till lätt mjölk m.m. En 

sjuksköterska beskriver;  

”Du ska inte behöva göra ett val på morgon om du ska ta marmelad eller inte – det finns ingen 

marmelad, då blir det lättare om man får den hjälpen” (Sjuksköterska 3) 

 Under inköpsdagar begränsas antalet varor man köper till patienten. Att patienten själv får 

promenera till affären och sedan på egen hand bära tillbaka matvaror gör att patienten köper 

mindre antal varor och inte samma mängder läsk eftersom det är tungt att bära till 

avdelningen. Sjuksköterskor arbetar aktivt med att hjälpa patienten finna andra intressen än 

mat. En sjuksköterska berättar att istället för att åka ut och fika åkte de och badade och gick 

på spa. 

4.2.2 Stärka patientens självbestämmande 

För att påverka patientens fysiska hälsa i positiv riktning måste patienten vilja det själv. 

Patientens egen vilja och självbestämmande är i centrum för sjuksköterskans omvårdnad. 

Det spelar ingen roll hur mycket personalen än vill att patienten ska börja ta hand om sig 

bättre om patienten inte vill det själv. En viktig del i att stärka patientens självbestämmande 

anser sjuksköterskorna är att dela med sig kunskap. Flertalet av sjuksköterskorna beskriver 

hur de individanpassar råd och delar med sig av egna erfarenheter till patienterna. Några 

sjuksköterskor vill att mer tid och resurser ska avsättas till att undervisa patienten. De har 

också önskemål om att vårdens fokus ska ligga på motivationsarbete. För att stärka patienten 

upplever sjuksköterskan att patienten måste få lyckas. När patienten börjar arbeta med sin 

vikt hjälps sjuksköterskan och patienten åt, sida vid sida, mot det genomsamma målet. I 

vissa fall blir sjuksköterskan starkt involverad i patientens resa och när sjuksköterskan 

berättar beskriver hon i ”vi” -termer istället för han/hon/patienten. Medkänslan genomsyrar 

sjuksköterskornas arbete med patienterna och man har förståelse för att patienterna agerar 
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som de gör, under de förutsättningar som finns. Sjuksköterskorna beskriver hur de månar 

om patienterna och att de vill att de ska känna att personalen bryr sig om dem. 

Sjuksköterskorna delar uppfattningen att patientens självbestämmande är betydelsefullt. En 

sjuksköterska beskriver; 

”Det är svårt, man vill kunna hjälpa och styra så att dom får bättre rutiner kring mat och ätande. 

Samtidigt har dom sitt självbestämmande och det ska dom ha men det begränsar möjligheten till att 

ingripa”.  (Sjuksköterska 8) 

Alla har mött patienter som inte vill kännas vid sin fetma. En sjuksköterska beskriver hur 

man i ett patientfall valt bort att ta upp diskussioner runt fetma; 

”Han tar det väldigt personligt om man säger någonting över huvud taget, utan då ska det komma 

från honom själv. Jag tror inte han själv upplever som att han har nåt problem, så där får det vara… 

faktiskt… han verkar må rätt gott i sig själv ändå” (Sjuksköterska 2) 

5.1 Metoddiskussion  

För att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av fetma hos rättspsykiatriska patienter har en 

kvalitativ ansats använts med semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys som metod. 

Denna metod bedömdes som att bäst kunna ge författarna kunskap om sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med fetma i rättspsykiatrisk vård. Författarna ville ta del 

av den individuella kunskapen och erfarenheter som var och en av de intervjuade besitter i 

ämnet för att ge resultatet bredd, variation och få ett omfångsrikt datamaterial.  

Författarna hade redan innan studien genomfördes kunskap och erfarenhet av 

problemområdet och detta kan ha påverkat vilken typ av frågor som vid intervjuerna 

ställdes och i sin tur vilka svar som intervjupersonerna gav. Kunskapen kan också ha varit 

till fördel för att finna relevanta frågor som skulle belysa området. Författarna var under 

intervjuprocessen medvetna om detta och undvek därför att ställa följdfrågor som kunde 

leda intervjupersonerna. ”Berätta mer” var följdfrågan som användes mest. Enbart när 

deltagaren själv nämnde begreppet vårdlidande ställdes följdfrågor kring det, detta i syfte att 

vara neutral och att främja den intervjuades egna erfarenheter och åsikter. Författarnas 

erfarenhet av att jobba inom samma rättspsykiatriska klinik som deltagarna upplevdes vara 
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en fördel, liksom att författarna var bekanta för samtliga deltagare. Vid samtliga 

intervjutillfällen kunde fokus ligga på det faktiska ämnet i studien och ingen tid behövde 

användas till att vinna deltagarens förtroende eller till att förklara detaljer, vilket medförde 

att de flesta intervjuer var kortare än författarna från början beräknat. Deltagarna upplevdes 

dela med sig av sina faktiska åsikter och erfarenheter utan att känna behov av att 

tillrättalägga eller korrigera. Författarna kunde se en möjlig nackdel i att vara bekanta med 

deltagarna då deras lojalitet gentemot sina kollegor (författarna) kan ha medfört en strävan 

att vara författarna till lags och ge dessa en stor mängd material. Författarna hanterade detta 

genom att den författare som var minst bekant med den intervjuade fick utföra intervjun. En 

annan nackdel kunde ha varit att deltagarna genom sina svar kunnat kopplas till en specifik 

avdelning och därmed inte längre vara anonyma. Detta hanterades dels genom att 

avidentifiera patientfallen som deltagarna tog upp samt genom att välja citat som inte skulle 

kunna härledas till specifik person. Genom att transkribera intervjuerna ordagrant och att 

analysen granskades vid både grupphandledningar och av handledaren som inte känner 

deltagarna upplever författarna att studiens resultat inte påverkats.  Hade studien utförts på 

en annan rättspsykiatrisk klinik är det dock osäkert om samma mängd användbart 

intervjumaterial hade kunnat samlas in.  

Urvalet av deltagare i studien gjordes enligt bekvämlighetsprincipen men gav på grund av 

den utvalda klinikens bredd av erfarenhet hos sjuksköterskorna, ett vitt spann både gällande 

ålder, kön och år arbetade inom rättspsykiatri. Intervjuerna genomfördes under två veckor 

och tio sjuksköterskor kunde medverka under tidperioden. När tio intervjuer hade 

genomförts upplevde författarna att det insamlade materialet var mättat d.v.s. att ingen ny 

information tillkommit under de två sista intervjuerna, däremot hade materialet stabiliserats 

genom en större variation i urvalet av deltagare. Enligt Lundman & Hellgren Graneheim 

(2017) går det inte att fastställa ett visst antal intervjupersoner eller intervjuer eftersom den 

optimala mängden data beror på datats kvalitet och studiens syfte. Intervjuerna 

genomfördes under deltagarnas arbetstid men detta bedöms inte ha påverkat intervjuns 

kvalitet eftersom intervjun bokades in vid en tidpunkt då personaltätheten var hög på 

deltagarens avdelning och deltagaren kunde lämna över sina arbetsuppgifter till någon 

annan. Detta medförde att sjuksköterskan kunde medverka i intervjun utan att behöva 

känna någon stress.  
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Författarna utarbetade en intervjuguide som testades vid en provintervju. Intervjuguiden 

utarbetades i enlighet med syftet och frågorna formulerades med strävan att vara neutrala.   

Intervjuguiden prövades vid en provintervju där båda författarna var närvarande. 

Provintervjun hölls för pröva om frågorna svarade upp till syftet och gav författarna ett 

tillfälle att prova på intervjuteknik. Båda författarna var ovana intervjuare men den för 

författarna kända miljön och kunskapen om intervjupersonerna gjorde att 

intervjusituationen kändes avslappnad och naturlig. Provintervjun inkluderades i resultatet 

eftersom den ansågs svara upp mot studiens syfte. Denna intervju och de nästkommande 

intervjuerna gav en mängd data till studien som sedan kunde analyseras enligt den 

kvalitativa innehållsanalysens principer. För att stärka materialets trovärdighet 

transkriberades intervjuerna ordagrant utifrån inspelningarna (Polit & Beck, 2012). När 

meningsbärande enheter skulle hittas arbetade författarna först var för sig. Författarna hade i 

vissa fall namngivit kategorierna olika men eftersom innehållet hade synonym betydelse 

kunde författarna enas om en relevant benämning på kategorin. Därefter jämfördes de 

meningsbärande enheterna tillsammans för att ingen relevant del medvetet eller omedvetet 

skulle exkluderas från materialet och för att styrka studiens bekräftelsebarhet i syfte att öka 

studiens pålitlighet. Analysprocessen presenterades under tabell 3. Ett citat från materialets 

sju olika subkategorier presenteras för att demonstrera studiens trovärdighet. Vissa delar av 

materialet bedömdes ej svara upp mot syftet och exkluderades ur studien. Detta material 

handlade främst om organisatoriska förbättringsområden och kan eventuellt användas till en 

ytterligare studie.   

Författarna anser att studiens resultat är överförbart till andra rättspsykiatriska kliniker och 

psykiatriska kliniker där tvångsvård förekommer även till viss del kriminalvården eftersom 

psykisk sjukdom antas av författarna förekomma hos en del intagna. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att erfarenheter av att vårda patienter med fetma innebär att se det komplexa 

samspelet mellan olika faktorer och vilket behov av hälsofrämjande omvårdnad patienten 

har samt behovet av att stärka patientens självbestämmande.  

Sjuksköterskans erfarenhet av barriärer i vården av patienter med fetma.  

Sjuksköterskornas erfarenhet av fetma hos rättspsykiatriska patienter är att patientens fetma 

till stor del beror på läkemedel men att läkemedel inte är hela förklarningen till varför 

patienten drabbas av fetma. Sjuksköterskorna åskådliggör ett lidande där patienterna gör sitt 

liv uthärdligt med hjälp av mat. Patienterna lindrar både sina psykiatriska symptom, tristess 

och känslan av instängdhet med hjälp av mat. Miljöns inverkan på patienten styrks i 

ytterligare en studie som visar att en ostimulerande miljö påverkar patienten till att äta mer. 

Miljön i kombination med obegränsad tillgång till livsmedel med hög kalorihalt är en stor 

anledning till ätbeteendet hos patienten (Long, Rowell, Rigg, Livesey & McAllister, 2015). 

Patienten lever i en värld inne i världen där de tillåter saker och ting denne inte skulle ha 

tillåtit sig själv annars. Att ge efter för frestelsen kan enligt Eriksson, 1994, för en stund lindra 

människans lidande. Frestelsen ger människan lust och njutning men kan sedan förvandlats 

till lidande eftersom människan tillåtit sig själv göra något som kränkt dennes värdighet. Att 

patienten skyller hela sin viktuppgång på medicinen och äter på ett orimligt sätt kanske 

antas lindra lidandet patienten upplever när denne ger efter för impulser och frestelser. 

Maten blir för patienten något annat än föda och något som för en stund ger njutning i en 

tillvaro som i övrigt är fylld av regler, rutiner och måsten. Sjuksköterskorna upplever att 

patienten lever i nuet för att kunna uthärda och hanterar stunder av insikt genom att skjuta 

problemen framför sig med föreställningen om att man ska ta tag i problemet när man 

kommer ut.  

Det är ett etiskt dilemma i att tvinga patienten att ta ett läkemedel med viktuppgång som 

biverkan och beröva personen friheten att röra sig fritt. Sjuksköterskorna beskriver behovet 

av att skydda samhället från farliga individer samtidigt som sjuksköterskan önskar att 

patienten ska få en god behandling för sin sjukdom. Sjuksköterskorna har en önskan om att 

patientansvarig läkare ska följa patientens vikt och byta läkemedel om patienten drabbas av 

http://www.emeraldinsight.com/author/Rowell%2C+Arleen
http://www.emeraldinsight.com/author/Rigg%2C+Samantha
http://www.emeraldinsight.com/author/Livesey%2C+Frank
http://www.emeraldinsight.com/author/McAllister%2C+Peter
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kraftig viktuppgång. Enligt Svenska psykiatri förening (2009) kliniska riktlinjer vid metabolt 

syndrom, ansvarar läkaren för att upptäcka och initiera behandling vid metabolt syndrom. 

Varje klinik bör ha rutiner för hur det ska ske. Den utvalda kliniken där studien 

genomfördes kan ha ett behov att lyfta problemet och utarbeta rutiner för att förhindra dessa 

oönskade effekter av vården. Fetma kostar svenska samhället 15,4 miljarder kronor per år 

(Persson & Ödegaard, 2011) Man kan anta att summan idag är högre eftersom antalet 

diagnostiserade med fetma har ökat sedan 2011 (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Rättspsykiatriska patienter erhåller vård dygnet runt, trots detta är rättspsykiatriska 

patienter i högre grad än normalbefolkningen drabbade av fetma. Vården måste göra mer 

eftersom fetma innebär ett stor lidande för individen men också kostnader för samhället i 

stort. Som bifynd i denna studie fanns förslag på hur sjuksköterskorna önskar arbeta för att 

minska och förebygga uppkomsten av fetma. Sjuksköterskorna efterfrågar ett ökat samarbete 

med läkare men även psykologer och dietister. De efterfrågar mer tid åt patienterna i 

träningslokalen och en större bredd av träningsformer. De vill även i högre utsträckning 

kontrollera och styra patienterna till bättre livsstil och rutiner kring mat men känner sig 

hindrade av patientens självbestämmande. Detta har även framkommit i tidigare studier där 

vårdpersonal vill begränsa patientens ätande men inte har möjlighet till det (Oakley, Mason, 

Delmage & Exworthy, 2013). Personalen möjliggör överätande och den psykiska hälsan sätts 

i fokus och den fysiska hälsan försummas (Hakeem, 2011).      

Patienter inom rättspsykiatrisk vård lider av skuld, skam och andra upplevelser relaterade 

till sitt brott och sin psykiska sjukdom (Jocob, Gagnon & Holmes, 2009). Lidandet inom 

vården beskrivs som en del av den rättspsykiatriska vården. Den rättspsykiatriska vårdens 

maktstruktur anses som oundviklig och patienterna har inget annat val än att anpassa sig till 

vårdens struktur. Om patienten inte gör det straffas den med ytterligare begränsningar, 

vilket bidrar till att öka patientens lidande ännu mer. I den rättspsykiatriska vården är 

upprätthållandet av säkerhet högt värderat. Att patienten lider av dessa begräsningar 

upplevs som oundvikligt (Vincza, Fredriksson & Wiklund Gustin, 2015). I studien beskriver 

en sjuksköterska att vara frihetsberövad innebär en hopplöshet för patienten. Den 

kräkningen tvångsvården innebär gör att patienten inte känner att det är någon idé att ta 

hand om sig själv. Att vårdas inom rättspsykiatri innebär osäkerhet, otrygghet och 

opålitlighet (Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012). Ovissheten inför när vården ska upphöra 
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innebär ett lidande för patienten (Högberg, 2008) Denna osäkerhet inför framtiden beskrivs i 

denna studie som anledningen till varför patienten inte orkar ta hand om sig själv. Varje 

gång en människa lider känner hon sig kränkt och den kränkningen leder till att människan 

skyggar tillbaka från att tala om sitt lidande (Eriksson, 1994). Flertalet sjuksköterskor i 

studien beskriver patientens svårighet att be personalen om hjälp samt att patienten inte 

upplevs förstå att överätandet utgör en hälsorisk. Eriksson (1994) beskriver svårigheten för 

den lidande att söka hjälp. Det hör till hennes rätt att någon ser hennes behov och hjälper 

hennes utan att hon ska behöva be om det. Att tvingas be om hjälp innebär att ingen ser eller 

förstår henne, vilket gör att hon inte upplever full värdighet.   

Det lidande patientens upplevelser vid fetma kan förklaras med Katie Erikssons förklarings- 

modell där lidande delas in i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Patienten 

upplevs lindra psykiatriska symptom med maten. Detta kan förstås som patientens uttryck 

av sjukdomslidande. Den rättspsykiatriska miljön och läkemedel påverkar patientens 

viktuppgång och gör patienten hungrig och inaktiv utgör vårdlidandet och livslidandet kan 

förklaras i termer att patienten givit upp och inte längre bryr sig om sin hälsa (Eriksson, 

1994).  

Sjuksköterskans erfarenhet av möjligheter i vården av patienter med fetma 

Det som åsamkar människan det största lidandet kan vara bristen på mellanmänskliga 

relationer (Eriksson, 1994). Att bilda en terapeutisk relation med patienten är central för att 

kunna lindra patientens lidande. Den komplexa omvårdnaden som sjuksköterskan ger 

strävar efter att göra en skillnad för patienten och hjälpa patienten att ta framsteg. Denna 

skillnad innebär att sjuksköterskan påverkar patientens sätt att tänka och hjälper dem att 

reflektera över sin tidigare livsstil (Salzmann-Eriksson, 2016). Patienten vårdas ofta under 

lång tid inom rättspsykiatrin. Under denna tid hinner band att formas mellan sjuksköterskan 

och patienten. Att hjälpa patienten återfå kontrollen över sitt ätande innebär en lång resa där 

sjuksköterskan har stort inflytande i patienten liv. Patienten kan känna sig motiverad i 

stunder för att sedan vilja göra precis tvärt om. När patienten vill tröstäta/hetsäta är detta 

patientens uttryck av lidande och sjuksköterskan måste våga möta detta lidande utan att ge 

efter för det patienten i stunden vill ha och utan erbjuda något annat. Det ger patienten i 
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stunden ett ökat lidande som sedan övergår till positiva känslor av att ha klarat av 

situationen. Patienten måste få lyckas och det beskrivs som nyckeln till att patienten försätter 

kämpa med vikten.                           

Sjuksköterskorna beskriver ett omfattande arbete i att identifiera varje individuell patients 

fysiska och psykiska behov och hur man anpassar omvårdnadsarbetet runt denne för att på 

bästa sätt hjälpa patienten till en bättre fysisk hälsa. De olika behoven är mycket varierande, 

alltifrån helt självgående patienter med full insikt i sin problematik, till patienter som 

behöver återkommande arbetsinsatser flera gånger om dagen, genom påminnelser, 

motivering och begränsning. Sjuksköterskorna skildrar hur patienternas självbestämmande 

är centralt och hur önskemålet och beslutet att vilja förbättra sin fysiska hälsa måste komma 

från patienten själv. Detta kan i specifika fall innebära att sjuksköterskan medvetet väljer att 

undvika att ta upp ämnet fetma då patienten skulle uppleva det som en kränkning. Eriksson 

(1994) menar att vi bör sträva efter att eliminera det onödiga lidandet och lägga fokus på att 

lindra det lidande som inte kan elimineras. Lidandet kan lindras genom att bemöta patienten 

med respekt, att inte kränka eller fördöma eller missbruka sin maktposition utan att istället 

ge den vård som patienten behöver.   

6. Slutsats 

Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med fetma inom rättspsykiatrisk vård 

visar att en kombination av läkemedel, högkalorikost, miljö, psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning och lagstiftning påverkar patientens vikt. Sjuksköterskans 

erfarenhet av möjligheter i vården visar att varje patient är unik och att behovet av 

omvårdnad varierar från patient till patient. Omvårdnaden består av att se patientens unika 

förutsättningar och att anpassa omvårdnadsstrategierna därefter. Denna studie kan i klinisk 

praxis användas för att belysa de många faktorer som påverkar att patienten drabbas av 

fetma. Inom rättspsykiatrisk vård kan en förändring av läkemedel, mängden högkalorikost 

som patienten har tillgång till, en mer stimulerande miljö och en annan typ av lagstiftning 

kanske påverka att patienten i mindre utsträckning drabbas av fetma. Vidare forskning 

behövs för att undersöka vilka specifika omvårdnadsåtgärder som hjälper patienten till en 

bättre livsstil.  
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Bilaga 1. Informationstext och intervjuguide. 

Enligt kvalitetsregister för rättspsykiatri räknas över 50 procent av inneliggande patienter ha 

ett BMI som överstiger 30, vilket kategoriseras som fetma. Inom rättspsykiatrisk öppenvård 

är förekomsten 60 procent. Forskning har visat att personer med svår psykisk ohälsa har 

högre risk att drabbas av övervikt och fetma även i början av sjukdomsförloppet och med 

eller utan läkemedelsbehandling. 

 

 

 Vad tänker du när du hör dessa siffror? 

 Hur upplever du mötet med patienter som lider av fetma?  

 Vad tror du att patienternas fetma beror på? 

 Är fetma över huvud taget ett problem för våra patienter? 

 Kan du berätta om ett patientfall där fetman varit ett problem? 

 Kan du berätta om ett patientfall där fetman inte varit ett problem? 

 Hur upplever du att patienter påverkas av sin fetma? 

 Vad tror du att det är som påverkar eller bidrar till att patienterna går ner i vikt? 

 Vad är det enligt din åsikt som gör att patienterna fortsätter att gå upp i vikt trots 

personalens försök till att motivera patienten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2. Exempel på tillvägagångssätt vid analys av materialet. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

”Medicineringen gör 

sitt och det kanske är 

svårt att gå på den här 

typen av mediciner 

och undvika att lägga 

på sig vikt” 

Medicinerna gör att 

viktuppgång kan 

vara svårt att 

undvika.  

Medicinerna 

påverkar. 

Läkemedel 

”Mat är en otroligt 

viktig del av av livet 

inom psykiatrin över 

huvud taget. God mat 

är någonting som är 

sällan och som man 

då måste uttnyttja till 

max (…) ” 

Mat är en viktig del 

av psykiatrin. God 

mat är sällan och 

måste utnyttjas till 

max. 

God mat är viktigt 

inom psykiatrin. 

Högkalorikost 

”Ja, jag vet inte om 

rastgården är jätte… 

ja, man får ju frisk 

luft… i övrigt så är det 

väl inte världens 

trevligaste ställe att 

vara på, det heller” 

Rastgården innebär 

frisk luft men är 

inte världens 

trevligaste ställe att 

vara på. 

Brister i miljön. Miljö 

”Många gånger dom 

som är.. dom som 

ersätter ett 

missbruksbeteende 

med mat istället, dom 

tycker ju ändå att dom 

sköter sig väldigt 

väldigt bra – på grund 

av att man håller sig 

från droger också 

kanske man äter 

istället och utvecklar 

ett sånt beroende, men 

då tycker man ju ändå 

att det är bättre och 

det är ingenting som 

man.. besväras av”  

Man ersätter 

missbruk med mat. 

De tycker att de 

sköter sig bra 

eftersom de håller 

sig från droger och 

utvecklar istället ett 

beroende av mat. 

Man tycker det är 

bättre och besväras 

inte av det. 

Patienten byter ut 

drogmissbruk mot 

mat. 

Diagnos 

/funktionsnedsättning 

”..men man får ju inte 

gå in och väcka dom, 

dom får ju inte väckas! 

Dom får inte 

väckas. De ska sova 

tills det de väljer att 

kliva upp. 

Egenbestämmande Lagstiftning 



  

 

Dom ska ju sova tills 

dom kliver upp själv” 

”Som det är nu kan 

han duscha själv och 

torka sig i rumpan 

själv… så det har väl 

medfört att han orkar 

mycket, mycket mer. 

På honom funkade 

det bara att.. ’det är 

det här som gäller’.. 

att det inte finns några 

kryphål att beställa 

eller äta extra.. och jag 

upplever det att 

patienten har mått 

bättre under den här 

resan” 

Han kan nu duscha 

själv och torka sig i 

rumpan själv. Det 

har medfört att han 

orkar mycket mer. 

På honom 

fungerade ’det är 

det här som gäller’, 

inga kryphål och 

inget extra.  

Det som 

fungerade var inga 

kryphål och inget 

extra. 

Hälsofrämjande 

omvårdnad 

”Han tar det väldigt 

personligt om man 

säger någonting över 

huvud taget, utan då 

ska det komma från 

honom själv. Jag tror 

inte han själv 

upplever som att han 

har nåt problem, så 

där får det vara… 

faktiskt… han verkar 

må rätt gott i sig själv 

ändå” 

Han tar det 

personligt om man 

säger nåt, Det 

måste komma från 

honom själv. Han 

verkar inte uppleva 

något problem utan 

förefaller må gott. 

Patienten har stor 

integritet och vill 

inte att problemet 

tas upp. 

Stärka patientens 

självbestämmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 3. Brev till verksamhetschef.   

 

  

 

 

Till verksamhetschef 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ”Omvårdnad av patienter med 

övervikt och fetma inom rättspsykiatri - svårigheter och möjligheter”.  

Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors omvårdnadsarbete avseende 

patienter med övervikt och fetma.  

Bakgrund  

Enligt nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (2016) lider en majoritet av 

patienterna inom rättspsykiatrin av övervikt/fetma. Trots den samlade kunskapen 

som finns hos vårdteamet och flertalet insatser i form av olika behandlingsstrategier, 

visar siffrorna på att patienterna ökar eller har stagnerat i vikt.   

Planering och utförande:  

Urvalet av deltagare består av sammanlagt tio sjuksköterskor från klinikens samtliga 

avdelningar. Information om studien samt förfrågan om deltagande kommer ske 

muntligt samt skriftligt. Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst 

avbrytas utan någon speciell förklaring.  

Inklusionskriterie för deltagande i studien är minst ett års anställning vid kliniken. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-60 minuter och kommer att bandas för att sen 

transkriberas och därefter kodas. Intervjuerna planeras om möjligt äga rum under 

arbetstid i en lokal intill huvudbyggnaden. Samtligt intervjumaterial hanteras 

konfidentiellt och förvaras på ett sätt där obehöriga inte har tillgång till det. Om 

intresse finns ges återkoppling av studien till kliniken.  
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Om Du har några frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss eller till vår 

handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

     

Caroline Söderqvist, Sjuksköterska.   Eva Grandell, Sjuksköterska.   

Tfn: 060-183965 / 070-223 04 04   Tfn: 060-183965 / 070-253 43 54 

E-post: caroline.soderqvist@lvn.se   E-post: eva.marie.grandell@lvn.se 

 

 

Handledare 

Malin Rising Holmström 

Tfn: 070-640 47 91 

E-post: malin.rising-holmstrom@miun.s 
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Samtyckesblankett 

”Omvårdnad av patienter med övervikt och fetma inom rättspsykiatri - svårigheter och 

möjligheter”. 

 

Er anhållan 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 4. Brev till deltagare.  

 

      2017-09-28 

 

 

 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande. 

Vi heter Caroline Söderqvist och Eva Grandell och går specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning psykiatri. Vi ska nu skriva ett examensarbete som en avslutande del på 

vidareutbildningen.  

”Omvårdnad av patienter med övervikt och fetma inom rättspsykiatri - svårigheter och 

möjligheter”, är titeln på det arbete vi kommer att utföra. Studien är av kvalitativ design och 

utförs via individuella intervjuer. 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende patienter med 

övervikt och fetma inom rättspsykiatri. 

Bakgrund  

Enligt nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (2016) lider en majoritet av patienterna 

inom rättspsykiatrin av övervikt/fetma. Trots den samlade kunskapen som finns hos 

vårdteamet och flertalet insatser i form av olika behandlingsstrategier, visar siffrorna på att 

patienterna ökar eller har stagnerat i vikt. Detta leder till konsekvenser på flera plan; för 

både patienten själv och för verksamheten.  

Planering och utförande  

Ett deltagande i studien innebär att du kommer delta i en intervju som beräknas ta cirka 30-

60 minuter och som kommer att bandas för att sen transkriberas till text. Personuppgifter och 

samtligt intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt av författarna. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan någon speciell förklaring.  

Intervjuerna planeras om möjligt äga rum under arbetstid i en lokal intill huvudbyggnaden. 

Samtligt intervjumaterial hanteras konfidentiellt och förvaras på ett sätt där obehöriga inte 

har tillgång till det. Om intresse finns ges återkoppling av studien till kliniken.  

https://www.miun.se/


  

 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss eller till vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Caroline Söderqvist, sjuksköterska.   Eva Grandell, sjuksköterska.   

Tfn: 060-183965 / 070-223 04 04   Tfn: 060-183965 / 070-253 43 54 

E-post: caroline.soderqvist@lvn.se   E-post: eva.marie.grandell@lvn.se 

 

 

Handledare 

Malin Rising-Holmström 

Tfn: 070-640 47 91 

E-post: malin.rising-holmstrom@miun.se 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Samtyckesblankett. 

 

Informerat samtycke 

 

Jag har informerats om bakgrunden till och syftet med studien ”Omvårdnad av patienter 

med övervikt och fetma inom rättpsykiatri - svårigheter och möjligheter” och har fått tillfälle 

att ställa frågor samt fått dem besvarade. Jag har blivit informerad om att informationen jag 

ger kommer hanteras konfidentiellt och att jag som deltagare är anonym i studien. Jag är 

medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag, utan given anledning, kan 

välja att avbryta mitt deltagande när som helst. Härmed ger jag mitt informerade samtycke 

för att delta i studien.  

 

 

 

_________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 

 

 

 

 



  

 

 


