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Sammanfattning 

Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen, även i Sverige där ungefär 
10% av den vuxna befolkningen räknas som feta. Detta leder till olika hälsoproblem av både 
fysisk, psykisk och social art. Övervikt och fetma leder ofta till kontakt med sjukvården där 
sjuksköterskor har en roll i att stödja patienter i arbetet i att ändra sin livsstil i syfte att gå ner i 
vikt. 

Undersökningen är en kvantitativ studie i form av en enkät till studenter i sjuksköterske- och 
pedagogutbildning på Högskolan i Borås. Deltagarna bestod av tre olika grupper, två sjukskö-
terskeklasser som gick i termin ett (VHB-T1) respektive termin tre (VHB-T3) samt en grupp 
pedagogikstuderande som gick sin första termin (PED-T1). Syftet med undersökningen var att 
dels ta reda på om kunskaper och attityder hos sjuksköterskestudenter skiljer sig från andra 
studenters i frågor om övervikt och fetma, dels se om det fanns skillnader som kunde ha 
samband med var sjuksköterskestudenterna befann sig i sin utbildning och som då kunde bero 
på vilka studiemoment med koppling till livsstilsfrågor som hunnit genomföras inom ramen 
för denna utbildning. 

Resultatet av undersökningen visade att de sjuksköterskestudenter som kommit längst i sin 
utbildning också hade mer faktisk mätbar kunskap om övervikt och fetma. De (VHB-T3) såg 
sig också som mer kunniga och medvetna om livsstilsfrågor än studenter i termin ett, oavsett 
inriktning (VHB-T1, PED-T1). Studenter i termin tre (VHB-T3) kände sig också bättre 
rustade att möta patienter med viktproblem i sin kommande profession än studenter inom 
samma utbildning men som befann sig i termin ett (VHB-T1). 
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Abstract 

Overweight and obesity is a growing problem in large parts of the world, including Sweden 
where approximately 10% of the adult population is considered obese. This leads to various 
health problems of physical, mental and social nature. Overweight and obesity often lead to 
contact with the health and care services where nurses have a role in supporting patients in 
changing their lifestyle in order to lose weight. 
 
This survey is a quantitative study in the form of a questionnaire directed at students in the 
nursing and the teacher educations at the University of Borås. The participants consisted of 
three groups: two nurse student groups - one with semester one students (VHB T1) and one 
with second year students, in semester three (VHB-T3) and one group of teacher students in 
their first semester (PED-T1). The primary purpose of the study was to investigate whether 
knowledge and conceptions of overweight and obesity differed between the nursing students 
and the teacher students. The seconsary purpose was to find out whether there were 
differences that could be related to which level the students were in their studies due to study 
elements related to lifestyle issues. 
  
The results of the survey show that the nursing students who had made the most progress in 
their education had the most measurable knowledge in overweight and obesity. These 
students (VHB T3) also regarded themselves as more knowledgeable and aware of lifestyle 
issues than semester one students, regardless of orientation (VHB-T1, PED-T1). The nursing 
students in semester three (VHB T3) felt better prepared for meeting patients with weight 
issues in their future profession than semester one students in the same education (VHB-T1).  
 
 

Keywords: Nurse students, students, obesity, overweight, attitudes, lifestyle 
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1. Inledning 

Övervikt och framförallt fetma är ett accelererande hälsoproblem i stora delar av världen idag. 
Enligt World Health Organisation, WHO1, kan man i Europa förvänta sig 150 miljoner feta 
vuxna och 15 miljoner feta barn år 2010. WHO slår också fast att fetma hotar hälsa och 
välmående hos befolkningen, att detta innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården och, 
mest oacceptabelt, att fetma slår hårt mot barnen. Fetma är också en bidragande orsak till flera 
vanligt förekommande sjukdomar som t ex hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, problem med 
lederna och psykisk ohälsa. En svensk undersökning2 uppskattar de ekonomiska 
konsekvenserna av fetma till 45 miljoner i direkta kostnader (sjukvård) och 157 miljoner i 
indirekta kostnader (t ex produktivitetsbortfall) per år. 

I behandlingen för att förebygga utveckling av sjukdomar p g a övervikt och fetma står 
individen i fokus. Påverkan på livsstilen i form av ändrade kost- och motionsvanor är de 
vanligaste metoderna för att nå resultat. Eftersom många sjukdomar är relaterade till övervikt 
kan vårdpersonal, inte minst sjuksköterskor, spela en viktig roll som samtalspartner för 
patienter med olika hälsoproblem relaterade till fetma. Denna typ av vägledning sker i viss 
mån inom sjukvården redan idag och handlar då oftast om s k sekundär prevention som 
innebär att en person som har fått symtom på sjukdom skall motiveras att förändra sin livsstil 
så att ytterligare sjukdomsutveckling motverkas. 

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005)3 läser man 
under rubriken ”Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa” att sjuksköterskan skall ”ha 
förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 
livsstilsfaktorer, identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, 
undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja 
hälsa och att förhindra ohälsa...” 
 
I sjuksköterskeutbildningen i Sverige ingår vanligen flera moment som tar upp just livsstils-
frågor, inte minst i kurser där man behandlar begrepp som hälsa, ohälsa och sjukdom. Alla 
som påbörjar en sådan utbildning har självfallet också med sig kunskaper och föreställningar 
om olika faktorer som rör livsstilen och vad som kan påverka en människas hälsotillstånd i 
positiv eller negativ riktning. Eftersom det man har med sig ”i bagaget” kan antas ligga till 
grund för sjuksköterskors bemötande av patienter med viktproblem är det av intresse att 
försöka förstå om de kunskaper och föreställningar man har främst beror på innehållet i 
utbildningen eller på andra faktorer, som exempelvis massmedias intresse runt livsstilsfrågor.  

Då inte bara ord utan även exemplet är väsentligt vid inlärning (leva som man lär), kan det 
också vara värdefullt att förstå om sjuksköterskeutbildningen ger förändringar i föreställ-
ningar och kunskaper som avspeglar sig i ett förändrat förhållningssätt i frågor som rör den 
egna hälsan. Detta kan t ex uttryckas i form av ökade kunskaper och i ökat medvetande om 
hur mat- och motionsvanor kan påverka vikten och därmed hälsan. 
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2. Bakgrund  

2.1 Fettvävnad, lipider, aptitreglering och energibalans 

2.1.1 Fettvävnad som energidepå och endokrint organ 
Fettvävnad består mest av fettceller men också av makrofager, stödjevävnad och blodkärl. 
Fettväven har länge ansetts bara att ha en isolerande funktion och att vara en extra energidepå 
vid sjunkande blodsockernivåer med minskad tillgång till kolhydrater. Senare års forskning 
har dock visat att fettvävnaden, främst den viscerala, också har endokrina funktioner med 
betydande hormonell aktivitet. 

Fettceller, eller adipocyter, lagrar fett som dels fungerar som energireserv och dels som 
värmeisolering. Fettet, i form av triglycerider (TG), tar upp 90-95% av cellens volym och 
lagras i flytande form. Dessa triglycerider får fettcellerna från olika lipoproteiner, dels från 
kylomikroner som transporterar fett från födan i tarmen, dels från VLDL-partiklar (Very Low 
Density Lipoproteins) som bildas i levern. Innan upptag kan ske i fettcellerna måste 
triglyceriderna brytas ned till glycerol och fria fettsyror (FFA) via enzymet lipoproteinlipas 
(LPL). I fettcellen byggs intracellulära triglycerider upp igen. Vid ökat energibehov sker 
lipolys, triglyceriderna blir då åter fria fettsyror och glycerol med hjälp av hormonkänsligt 
lipas (Hormone Sensitive Lipas - HSA). De fria fettsyrorna kan sedan användas av cellerna 
(skelettmuskulatur och hjärta) som energi, via betaoxidering i mitokondrierna. Glycerol kan 
användas av levern för nybildning av glukos (glukoneogenes). 

År 1994 upptäcktes leptin, ett hormon som bildas i fettväv. Sedan dess har flera fettcellshor-
moner hittats, s k adipokiner. Vissa adipokiner har en lokal, parakrin, verkan medan andra 
sprids via blodet och verkar endokrint. Rubbningar i adipokinproduktionen kan påverka 
utveckling av övervikt och fetma. 

Adipokiner som utsöndras från fettväv är bl a (Lindroos & Rössner, 2007)4: 

• Leptin. Leptin frisätts från adipocyter (främst från subkutant fett) och varierar i mängd 
beroende på andelen fettvävnad i kroppen. Ökade fettdepåer ger stigande leptinnivåer 
och innebär en ”avstängningssignal” för mer energiintag, d v s en signal om mättnad. 
Leptin binder till receptorer i hypotalamus som via olika mekanismer dämpar aptiten. 
Denna mekanism synes vara hämmad hos personer med övervikt och fetma, dessa 
personer blir leptinresistenta. 
 

• Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α). TNF-α är en cytokin som behövs bl a för makro-
fagernas funktion och påverkar initieringen av inflammationsreaktioner genom att 
stimulera frisättning av interleukiner (IL-1, IL-6 och IL-8) samt kväveoxid (NO). Vid 
fetma är TNF-α förhöjt vilket ökar lipolysen och minskar lipogenesen. Det finns 
vetenskapligt stöd för att TNF-α också ökar risken för insulinresistens5. 

• Interleukin-6 (IL-6). IL-6 utsöndras från fettväv i stora mängder. Om IL-6 är 
långvarigt förhöjt medverkar detta både till fetma och insulinresistens. 

• Adiponektin. Ett hormon som frisätts av adipocyter både vid normal vikt och vid 
fetma. Hormonet anses ge skydd mot hjärt- och kärlsjukdom. 
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2.1.2 Lipider och lipidtransport 
Lipider kan transporteras dels i form av lipoproteiner och dels (i mindre omfattning) som fria 
fettsyror. Lipoproteiner innehåller en hydrofob kärna av kolesterol och triglycerider som 
omges av ett skal av fosfolipider och APO-proteiner vilka är hydrofila strukturer som ökar 
fettets vattenlöslighet. Fria fettsyror transporteras till största del bundna till plasmaproteinet 
albumin. 

Lipoproteinerna är av fem typer: Kylomikroner tar upp fett från födan i tarmen och transpor-
terar detta till lever och fettdepåer. I levern bildas VLDL-partiklar (Very Low Density Lipo-
proteins) som i leverkapillärerna omvandlas till IDL (Intermediate Density Lipoproteins) 
vilka i sin tur bildar LDL (Low Density Lipoproteins). I levern och intestinalkanalen bildas 
HDL (High Density Lipoproteins) som transporterar överskott av kolesterol tillbaka till levern 
där det används i syntes av bl a gallsalter eller utsöndras. 

Ökade halter av LDL är starkt associerat till utveckling av ateroskleros, medan ökade halter 
av HDL har en påvisad skyddande effekt mot kärlförändringar.6 

 

2.1 3 Fett som energi – oxidation av fett 
Triglycerider består av glycerol och tre fettsyror. De vanligaste fettsyrorna är stearinsyra 
(mättad fettsyra med 18 kolatomer), oljesyra (omättad med 18 kolatomer) och palmitinsyra 
(mättad med 16 kolatomer). Glycerol bildar, under inverkan av enzymer, glycerol-3-fosfat 
som går in i cellens glukolys och bildar ATP. Fettsyror transporteras in i mitokondrierna med 
hjälp av carnitin som fungerar som bärarsubstans. Inne i mitokondrierna skiljs fettsyrorna från 
carnitinet och delas upp i fragment innehållande två kolatomer som via flera olika steg formar 
acetyl coenzym A (acetyl-CoA).  Denna process kallas betaoxidation. Acetyl CoA går sedan 
in i citronsyracykeln under bildande av ATP och väte. Den effektivaste utvinningen av ATP 
sker sedan i elektrotransportkedjan i mitokondriens inre membran. Nettoantalet ATP-
molekyler som bildas vid komplett oxidering av en molekyl stearinsyra är 148, att jämföra 
med de 38 ATP man maximalt får ut av en molekyl glukos. Om fettsyrorna är för långa sker 
oxideringen i stället i cellens peroxisomer (Guyton & Hall, 2006)7. 

 

2.1.4 Hunger och mättnadssignaler - hypotalamus roll för viktregleringen 
Centra för styrning av näringsintag och viktreglering finns i diencephalon, närmare bestämt i 
den del som kallas hypotalamus. Hypotalamus står för reglering av många funktioner som har 
med autonoma nervsystemets och endokrina systemets funktioner att göra såsom cirkulation, 
andning, vätskereglering, matsmältning och metabolism. Styrningen sker dels via nervös 
reglering, dels via frisättning av neurohormoner som påverkar bl a hypofysens funktion.  

Den nervösa regleringen omfattar det autonoma nervsystemets funktioner. Parasympatiska 
nervsystemet stimulerar sekretion och motilitet under absorptionsfasen medan det sympatiska 
nervsystemet motverkar detta. 

Via adenohypofysens tyroideastimulerande hormon (TSH) ökar frisättningen av sköldkörtelns 
trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) som i sin tur stimulerar många funktioner såsom metabo-
liseringshastighet och tillväxt via ökad proteinsyntes. Adrenokortikotropt hormon (ACTH) 
från hypofysen stimulerar binjurarna att frisätta kortisol, ett hormon som har stor betydelse 
vid ökad fysisk och psykisk påfrestning och som medverkar till att frigöra energi i form av 
glukos, aminosyror och fettsyror.  
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Som följd av kortisolinverkan ökar också abdominell fettinlagring, vilket kan synas motsägel-
sefullt med tanke på att kortisol är ett katabolt hormon. Förklaringen är, enligt Per Björntorp, 
att förhöjt kortisol tillsammans med hyperinsulinemi medverkar till större uttryck av LPL i 
visceralt fett samtidigt som de fettmobiliserande mekanismerna (lipolysen) dämpas. Det finns 
också samband mellan förhöjd WHR (Waist-Hip Ratio), d v s bukfetma, och ökad känslighet 
i HPA-axeln (Hypotalamus-Hypofys-Binjure) i samband med stress med ökad ACTH- och 
kortisolinsöndring som följd.8  

I de laterala delarna av hypotalamus finns ”hungercentra” som vid allvarlig skada får till följd 
att intresset för mat upphör. Det finns också ”mättnadscentra” i hypotalamus ventromediala 
kärnor som stänger av födobehovet och där destruktion innebär att mättnadskänslan uteblir, 
med risk för fetma. Styrningen sker till stor del via nucleus arcuatus ventralt i hypotalamus. 
Hypotalamus tar emot impulser via nervsignalering t ex om magsäckens fyllnad, kemiska 
signaler från näringsämnen som aminosyror, fettsyror och glukos och hormonella signaler 
från gastrointestinalkanalen och fettdepåerna. Signaler som initierar födointag kallas 
orexigena medan sådana som hämmar födointag kallas anorexigena. Det finns ett antal 
neurotransmittorer och hormoner som påverkar regulatoriska neuron i hypotalamusområdet 
för att minska eller öka födointaget (Guyton & Hall 2006).  

Anorexigena ämnen som dämpar aptiten är α-Melanocytstimulerande hormon (α-MSH), 
leptin från fettväv, serotonin, noradrenalin, CRH (corticotropin releasing hormone), insulin, 
kolecystokinin (CCK), glukagonlik peptid (GLP), CART (cocaine- and amphetamine-
regulated transcript) och peptid YY (PYY). Orexigena ämnen som ökar aptiten är neuropeptid 
Y (NPY), ARGP (agouti-related protein), MCH (melanin-concentrating hormone), orexin A 
och B, endorfiner, galanin, glutamat, GABA (γ-aminobutyric acid), kortisol och ghrelin 
(Guyton & Hall 2006). 

En förklaringsmodell för vad som styr födointaget är att hunger- och mättnadssignaler går ut 
på att tillfredsställa hjärnans behov av ATP, och att detta ”energy-on-request”- system styrs 
från hjärnhalvorna via somatomotoriska, autonoma/visceromotoriska och neuroendokrina 
mekanismer. Det som regleras är fördelning av energi till kroppens olika delar (främst 
hjärnan), intag av föda och sökande efter föda i olika miljöer. Om någon av dessa lednings-
banor störs så att hjärnans ATP-behov inte tillfredsställs så ökar kroppen sitt näringsintag och 
en obalans uppstår som på sikt kan leda till fetma. 9 

2.1.5 Energibalans och metabolism 
Det finns två ofta använda mått på energi, kalori och joule. Den enhet som historiskt sett 
använts mest är kaloribegreppet. 1 kalori är den mängd energi som går åt att värma 1 gram 
vatten 1o C. Av praktiska skäl används oftare kilokalorier (kcal) för att beskriva energi-
innehållet i födan eller den energi som en människa gör åt. SI-systemet anger dock energi som 
Joule (J) eller Kilojoule (kJ). 1 kalori = 4,19 Joule. 2500 kcal ≈10,5 Megajoule (MJ). 

En vuxen person med ett stillasittande arbete har ett energibehov beräknat till 2000-2500 
kcal/dag. Människor med hårt kroppsarbete får lägga till ytterligare ca 3000 kcal/dag. Av de 
kalorier vi konsumerar går ca 35% åt till värmeenergi under tillverkningen av ATP. Vid 
fortsatta metabola processer när ATP används i cellens funktionella system bildas ytterligare 
värme så att så småningom det mesta av energin som vi gör åt har blivit värme. 

Metabolisk hastighet kan beräknas genom att mäta den värme som frisätts från kroppens yta. 
Denna metod kallas direkt kalometri och mäts i speciella välisolerade kammare vilket dock 
uteslutande används i forskningssyfte. I praktiken är det basalmetabolismen (Basal Metabolic 
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Rate, BMR) som kan uppmätas på detta sätt, d v s på en kropp i vila. BMR står för 50-70% av 
energiåtgången hos en människa med en ”stillasittande” livsstil. 

Man kan också göra indirekt kalometri då det finns ett samband mellan förbränning av 
kalorier och syrgaskonsumtion. Enligt denna metod motsvarar 1 liter syrgas ca 4,825 kcal, 
vilket benämns oxygenets energiekvivalent. Denna siffra är relativt konstant (max 4% 
avvikelse) oberoende av om det som förbränns är kolhydrater, fett eller protein (Guyton & 
Hall, 2006)10.  

 

2.2 Övervikt och fetma 

2.2.1 Definitioner 
Övervikt är, enligt International Obesity Task Force (IOTF) ett tillstånd där individen har ett 
Body Mass Index (BMI) på minst 25 kg/m2. BMI på 30 kg/m2 eller mer klassificeras som 
fetma. Som undervikt räknas om man har ett BMI <20. BMI räknas ut genom att dividera 
kroppsvikten med kroppslängden i meter i kvadrat, t ex  

2
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82

)82,1(
82 mkgkg

m
kg

== . 

Enligt World Health Organization (WHO)11 kan man dela in fetma i klasserna 1-3, där klass 1 
anger BMI ≥ 30-34,9  (”fetma”) med ”måttligt ökad risk” för ohälsa och sjukdom, klass 2 
anger BMI 35-39,9 (”kraftig/svår fetma”) med ”hög, kraftigt ökad risk” för ohälsa och 
sjukdom och där klass 3 anger BMI ≥ 40 (”extrem fetma”) med ”mycket hög, extrem 
riskökning” för ohälsa och sjukdom. 

BMI är dock inte alltid ett tillförlitligt mått för fetma. I de fall där individen har kraftigt 
utvecklad muskelmassa kan man räkna fram ett BMI som felaktigt tyder på övervikt eller 
fetma därför att muskulatur väger mer än fett (har en högre densitet). 

I klinisk medicinsk praxis finns andra mått som samvarierar med ökad risk för hälsoproblem, 
t ex kvoten mellan midja och stuss (där midjan är som smalast och stussen är som störst) där 
män skall ligga under 1,0 och kvinnor under 0,8 (Währborg, 2009)12. 

Ett annat mått som är ännu lättare att använda är midjemåttet mitt emellan revbensbåge och 
höftbenskam. Detta ska inte vara mer än 102 cm för män och 88 cm för kvinnor (Währborg, 
2009). Högre värden för midjemått innebär kraftigt ökad sjukdomsrisk. 

2.2.2 Epidemiologi: Övervikt och fetma globalt och i Sverige 
WHOs senaste uppskattningar indikerar att, globalt sett (år 2005), är 1,6 miljarder vuxna 
människor (>15 år) överviktiga och minst 400 miljoner vuxna är feta (BMI>30). År 2015 be-
räknas det finnas 2,3 miljarder överviktiga och 700 miljoner feta vuxna13. 

WHO konstaterar vidare att åtminstone 20 miljoner barn under 5 år är överviktiga (2005) och 
att från ha varit ett i-landsproblem är övervikt och fetma numera ett problem också i länder 
med låga och mellanstora inkomster, speciellt i urbaniserade delar.  

I Sverige har utvecklingen av övervikt och fetma mellan åren 1980 och 2005 visat på oroande 
tendenser, enligt SCB14. Andelen män med BMI ≥25 har stigit från 35% till strax över 50% 
och andelen kvinnor från drygt 25% till 35%. Andelen feta kvinnor och män (BMI ≥30)har 
fördubblats från 5% till 10% av befolkningen. 
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Det finns samband mellan fetma och lägre utbildningsnivå respektive sysselsättning, vilket 
också är klarlagt i en svensk undersökning. Kort utbildning och förtidspensionering 
samvarierar också med fetma. Detta är i åldrarna16-74 år mer markant hos kvinnor än hos 
män.15 

 

2.3 Orsaker till övervikt och fetma 

2.3.1 Gener som styr tendens till fetma 
Fetma kan bero på ärftliga faktorer. Den gen som diskuterats mest i samband med fetma 
kallas FTO (fat mass and obesity associated gene). Denna gen sitter på kromosom 16 och är 
associerad med övervikt hos vuxna. Har man en ”ogynnsam” form av genen (som ger högre 
tendens till fettupplagring) i enkel uppsättning, vilket hälften av Europas befolkning har, så 
har man en genomsnittlig högre vikt på 1,5 kg jämfört med människor som är homozygota 
bärare av den normala varianten av genen. Dubbel uppsättning av denna ”ogynnsamma” 
form, vilket var sjätte europé har, samvarierar med högre vikt på i snitt 3 kg jämfört med 
normalvarianten. Studier som gjorts av Haupt m fl ( 2008)16 visar dock att polymorfi i FTO-
genen inte påverkar resultatet av livsförändrande projekt med inriktning mot kost och motion. 
Sonestedt drar liknande slutsatser i sin rapport om matvanors inverkan på genetiskt 
genomslag avseende FTO-genen17. 

Genen MC4R (melanocortin-4-receptorn) har också diskuterats i samband med fetma. En 
förändring i denna gen kan ge viktökning på i medeltal två kg och ungefär hälften av Europas 
befolkning beräknas ha denna genvariant. Siffrorna gäller vuxna men effekten är ännu större 
hos barn mellan fyra och sju års ålder. Kombineras ”fel” varianter av både FTO och MC4R så 
ger det en ökning av vikten på i medeltal fyra kg (hos vuxna). I en rapport har man också 
påvisat att MC4R-förändringen var tre gånger vanligare hos britter med indisk bakgrund18.  

När detta skrevs hade det precis kommit två nya studier, publicerade i Nature Genetics, om 
fynd av nya gener som påverkar fetma. Vid den ena studien har man, vid genomgång av 46 
forskningsrapporter med totalt >120 000 deltagare, funnit 18 nya genregioner som har 
koppling till övervikt och fetma och dessutom bekräftat 14 tidigare kända regioner. I den 
andra studien har man analyserat 32 forskningsrapporter och funnit 13 nya gener med 
koppling till höft-midjekvot.19 

2.3.2 Kulturella skillnader i synen på mat och ätande 
Varför är amerikaner fetare än fransmän? Den frågan diskuterades av vetenskapsjournalisten 
Miki Agerberg20, och pekade på det faktum att medan 30% av amerikanerna hade ett BMI på 
>30, så låg denna siffra hos fransmännen bara på ca 10%. Ändå hade de två nationerna 
utvecklats till moderna industriländer ungefär samtidigt och haft ett liknade ”slankhetsideal” 
från 1890-talet och framåt.  

Ett svar på denna fråga framkom i en studie av Claude Fichler21där hans forskarlag intervjuat 
7000 personer i Europa och USA. I USA fann man att det rådde ett dominerande individu-
alistiskt perspektiv med tron att den enskilde kan välja rätt om det bara finns ett brett utbud. 
En fokusering på mat främst som funktion och som näringskälla dominerade också här. I 
Frankrike, å andra sidan, byggde ätandet mer på tradition och måltiden skulle helst vara en 
njutning för både öga och gom. Smak och kvalitet framhölls som viktiga värden liksom den 
sociala funktionen av ätandet. I en annan undersökning, som genomfördes på restauranger i 
Paris och Philadelphia påvisades också att amerikanernas portioner genomgående var större 
än fransmännens22. 
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Mellanmänskliga relationer har också betydelse för kost och hälsa. Människor nås under hela 
livet av olika budskap om hur man bör leva för att uppnå och bevara hälsa. Dock är denna 
påverkan inte jämnt fördelad inom en befolkning utan beror på faktorer som familjeförhål-
landen, social uppväxtmiljö, utbildning och samhällsklass. WHO konstaterar bl a i sin rapport 
från (WHO, 2007) att föräldrars matvanor kan påverka barnens matvanor både åt det nyttiga 
och onyttiga hållet, att barn i familjer med lägre utbildning och lägre socioekonomisk status 
tenderar att välja onyttigare mat än barn till föräldrar med högre status och bättre ekonomi, att 
skolan kan påverka barns matvanor genom att erbjuda skolluncher och undervisning om 
nutrition samt att tillgången på och prissättningen på mat påverkar valet av födoämnen. 

Det finns alltså både kulturella och sociala skillnader som kan förklara olikheter mellan 
människors livsstil och som påverkar utvecklingen av övervikt och fetma. 

 

2.4 Konsekvenser av övervikt och fetma 
 

Övervikt och fetma associeras med flera olika sjukdoms- och ohälsotillstånd. WHO (2007) 
redovisar i sin rapport en rad olika medicinska konsekvenser av fetma såsom exempelvis 
koronar hjärtsjukdom (hjärtinfarkt m m), högt blodtryck, höga blodfetter (en av orsakerna till 
ateroskleros), stroke, olika cancerformer (gynekologiska tumörer, prostatacancer, kolorektala 
tumörer, njurcancer m fl), typ 2-diabetes, leversjukdom, lungemboli, sömnapné, ledbesvär, 
infertilitet och olika psykosociala problem. 

Utbredningen av fetma medför också samhällsekonomiska konsekvenser. I en rapport i 
Diabetes News från 1994 räknade man med att feta stod för förlust av 10% av Sveriges 
produktivitet p g a sjukskrivningar och nedsatt arbetsförmåga23. 

Fetma innebär också ett socialt stigma. Detta beskrevs i en artikel i tidskriften Obesity24 där 
författarna konstaterade att fetma medförde negativt bemötande och behandling både i 
arbetslivet och inom sjukvårds- och skolsystemet. Överviktiga och feta var offer för olika 
stereotypier och betraktades bl a som lata, omotiverade, odisciplinerade, mindre kompetenta, 
icke samarbetsvilliga och slarviga. 

2.5 Metoder för viktminskning.  

2.5.1 Förändrad diet 
Det finns många aktörer som förordar olika metoder för viktminskning som går ut på att 
framförallt ändra sin kosthållning. Några av de mer kända exemplen går under namnen 
Aftonbladets viktklubb, Atkinsdieten, GI-metoden, LCHF-metoden och Viktväktarna. Vissa 
inriktar sig främst på förändring av dieten medan andra förordar en kombination av ändrad 
diet och ökad mängd motion. Metoder som används inom sjukvården under strikt medicinsk 
uppföljning är VLCD – Very Low Calorie Diet (450-800 kcal/dygn) och LCD – Low Calorie 
Diet (800-1500 kcal/dygn). 

Aftonbladets viktklubb, Viktklubb.se, är framtagen tillsammans med överviktsenheten på 
Karolinska Institutet. En av initiativtagarna är professor Stefan Rössner. På webbplatsen säger 
man bl a: ”Vår metod – Allt är tillåtet! ....Metoden är till för dig som vill äta ’vanlig mat’. Du 
behöver inte välja bort viss typ av mat – du kan äta allt men inte alltid. Vi kallar det att ha 
balans i energiintaget, d v s inte äta mer än du gör av med.”25 Metoden går ut på en 
kombination av kontroll på maten, ökad mängd motion samt motivationsfrämjande insatser 



 

14 
 

och möten med människor som gått ner i vikt, allt via Internet. Många idéer är gemensamma 
med Viktväktarnas (se nedan). 

Atkinsdieten går, enligt deras webbplats26, ut på att minska inslaget av kolhydrater i kosten: 
”När du äter för många kolhydrater så förbränner kroppen en del av dessa kolhydrater som 
energi och lagrar överskottet av kolhydrater som fett. När du äter mindre kolhydrater – 
framförallt vitt mjöl och socker - så börjar din kropp att förbränna fett som det främsta 
bränslet. Det är så Atkins fungerar – du lär dig att äta rätt mat och ändra din kropp från en 
kolhydratförbrännande till en fettförbrännande maskin.” Dieten har stora likheter med LCHF-
dieten (se nedan). 

GI-metoden har många representanter och två av de mer kända är näringsfysiologen Fredrik 
Paulun och kostrådgivaren Ola Lauritzon. På webbplatsen GI-metoder27 presenteras metoden 
med orden: ”Man ska äta långsamma kolhydrater, magert protein, nyttiga fetter samt mycket 
frukt och grönt. Man ska också tänka på att äta regelbundet och gärna motionera för att få bäst 
effekt.” På GI Viktkoll, som bl a TV4 och Expressen står bakom, heter det: ”GI står för 
Glykemiskt Index och är ett mått på hur snabbt blodsockret stiger efter att du ätit ett livsmedel 
som innehåller kolhydrater. Det handlar därför om att byta ut livsmedel som får blodsockret 
att åka berg och dalbana mot livsmedel som håller blodsockret på en jämn nivå.” 

LCHF, Low Carb High Fat, representeras av bl a läkarna Annika Dahlquist och Andreas 
Eenfeldt. Annika Dahlqvist skriver på sin blogg: ”Det mättade animaliska fettet, och 
kolesterolet, är inte farligt för oss. Det ger oss tvärtom en normal vikt och en god hälsa.”28 
Eenfeldt säger: ”Med ’turbo-GI’, lågkolhydratkost, minskar man även på de långsamma 
kolhydraterna (som bröd, pasta, potatis och ris). Då behöver man ersätta energin med något 
för att kunna bli mätt och nöjd: fett.”29 

På Viktväktarnas webbplats står det: ”Vår metod lägger tonvikt på mat, motivation, möten 
och motion”. 30 Man sätter olika poäng, s k ProPoints på matens baserat på matens 
energiinnehåll. Till skillnad mot Viktklubb.se där allt sker via Internet bygger metoden på 
regelbunden invägning och träffar med likasinnade i Viktväktarnas lokaler. 

Sammanfattningsvis fungerar metoderna enligt tre olika principer – minska energiintaget 
(Viktklubb.se, Viktväktarna, LCD), minska insulinfrisättning för att minska lipogenes 
(LCHF, GI-metoden, Atkins) samt öka mängden fysisk aktivitet (de flesta av metoderna). 
Gemensamt för dem är att de inte sällan fungerar på kort sikt, men att man på längre sikt går 
upp i vikt igen. Fokus bör därför läggas på att få en mer hållbar förändring av patientens 
livsstil för att denne skall behålla vikten (Lindroos & Rössner, 2007). 

2.5.2 Fysisk aktivitet 
Man kan gå ner i vikt genom att öka den dagliga motionsdosen vid oförändrat energiintag. 
Det finns studier som visar på att måttligt intensiv träning (motsvarande rask promenad) i 60 
minuter per dag också ger ”kliniskt relevant fettminskning”. Man har också sett att tillräcklig 
daglig motion (60-90 min/dag) bidrar till att man kan behålla viktstabilitet efter viktminsk-
ning31. Mycket talar alltså för att kombinationen äta rätt och motionera mera är fördelaktig för 
ett mer varaktigt resultat vid viktminskning. 

Sambanden mellan ökad fysisk aktivitet och minskad sjuklighet i bl a hjärt-kärlsjukdom är väl 
kända.32 

2.5.3 Farmakologiska metoder 
Sibutramin (Reductil®) har under innevarande år (2010) dragits in p g a misstänkt ökad risk 
för hjärt- och kärlsjukdom för vissa patientgrupper33. Sibutramin är en återupptagsantagonist 
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som påverkar nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Effekten är främst ökning av 
mättnadskänslan, men preparatet reducerar också påverkan på den termogenes man får vid 
viktminskning och ökar nivåerna av HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”) samt minskar 
triglyceridnivåerna.34 

Det preparat som vid denna studies genomförande fanns för viktreduktion var endast orlistat 
(Xenical®). Orlistat hämmar pancreaslipas och verkar lokalt i tarmen genom att förhindra ett 
effektivt fettupptag från födan då ca 30% av fettet i stället utsöndras via avföringen. Man får 
”på köpet” också en kolesterolsänkning i blodet. Läkemedlet ger svåra diarréer om man äter 
en fettrik föda, vilket är meningen då läkemedlet skall kombineras med mat som innehåller 
mindre fett. Man ska ha gått ner 5% i vikt efter tre månaders användning, om inte så bör 
behandlingen avbrytas, enligt FASS. 

Framtidens läkemedel mot fetma inriktar sig på flera olika mekanismer i kroppens regle-
ringssystem för hunger och mättnad, enligt läkaren Fredrik Lönnqvist (Lindroos & Rössner, 
2007). Tänkbara angreppspunkter är t ex cannabinoid-1 receptorer, serotoninsignalering, 
melanokortinsignalering (MC4- och MCH-antagonister) och GLP-1. 

2.5.4 Kirurgiska metoder.  
Kirurgi kan vara aktuellt för personer mellan 18 och 60 år med BMI på >35 kg/m2 som har 
varit överviktiga under längre tid och har prövat ”alla” andra metoder att gå ner i vikt 
(Lindroos & Rössner, 2007). Det finns två metoder som bägge går ut på att minska 
magsäcksvolymen och på så sätt få patienten att äta mindre; Adjustable Silicone Gastric 
Banding (ASGB) och vertikal bandad gastroplastik (VBG). Om patienten äter för fort eller för 
mycket så utlöses kräkreflexen, dessutom kan metoderna öka mättnadskänslan. En tredje och 
den oftast använda metoden innebär restriktiv kirurgi i kombination med malabsorption och 
anses som metod vara ”golden standard” vid fetmakirurgi, nämligen Gastric Bypass (GBP). 
Den går ut på en viss restriktion av magsäcken samt att cirka en meter av tarmen kopplas bort 
från absorptionen.  

Viktminskningen är störst under det första året efter operation, varefter det sker en 
stabilisering följd av en viss uppgång i vikt. Efter 10 års uppföljning (SOS-studien) har man 
funnit varaktig viktminskning på mellan 15 och 30% beroende på metod35. 

 

2.6 Kunskaper om livsstilsfaktorer och hälsa  
 

Oavsett vilken metod man önskar ”saluföra” för viktnedgång är det önskvärt med god 
kunskap om människans fysiologi och andra förutsättningar för förändrad livsstil såsom 
motivation etc. 

Inte bara familjen utan även skolan har ett ansvar för barns och ungdomars livsstil och hälsa. 
Så här formuleras det i skolans läroplan36: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” En annan formulering i samma 
dokument lyder: ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.” 
Under rubriken ”Mål att nå i grundskolan” formuleras bl a: ”Skolan ansvarar för att varje elev 
efter genomgången grundskola... har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 
god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön...” 
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Förutom hemmet, den omgivande miljön och skolan har massmedia sannolikt ett starkt 
inflytande på kunskaper och attityder om övervikt och fetma och livsstilsfrågor. När detta 
skrevs pågick i TV den svenska versionen av Biggest loser37 som handlar om feta personers 
kamp mot vikten. Du är vad du äter (har sänts i TV3) och Toppform är andra program som 
sänts och som hade fokus på livsstil och hälsa. Toppform lever kvar i form av SVTs 
webbplats på Internet38. 

Har man intresse för livsstil så finns det tidskrifter med tillhörande webbplatser som helt har 
denna inriktning som exempelvis I form39 och ToppHälsa40, men även i andra tidningar finns 
många inslag som tar upp hälsofrågor. Bokhandeln har också ett rikt utbud av litteratur om 
matlagning, dieter och livsstil liksom det finns många webbplatser på Internet med matvanor 
och livsstil som huvudinriktning, t ex om olika dieter och råd för fysisk träning, löpning etc.41 

Informationskällorna är alltså många, men vilka kanaler är mest effektiva och vilka budskap 
tar man till sig?  

 

2.7 Sjukvården som aktör för ändrad livsstil och bättre hälsa  
Om man som individ drabbas av hälsoproblem beroende på övervikt och fetma kommer man 
så småningom att möta sjukvårdens olika aktörer. Här möts man ofta av konkreta budskap om 
förändring av livsstilen för att minska vikten, förbättra livskvaliteten och undvika framtida, 
mer eller mindre allvarlig, sjukdom. 

Sannolikt innebär insikter i att sjukdom och ohälsa har kopplingar till övervikt en avgörande 
betydelse för motivationen att förändra sitt liv i riktning mot bättre levnadsvanor. Det är då 
viktigt att de som möter patienter i det dagliga vårdarbetet är väl rustade med kunskaper om 
övervikt och fetma och vad som kan hjälpa på vägen mot ett hälsosammare liv. 

 

2.7.1 Attityder mot fetma hos sjukvårdspersonal 
I en undersökning om orsaker och lösningar på problemet fetma från 200742 framkom det att 
det var skillnad på allmänpraktiserande läkares och lekmäns förklaring till varför människor 
blir feta och hur man skall åtgärda detta. Läkarna såg fetma som i mycket hög grad orsakad av 
beteenden som har med psykologiska och sociala faktorer att göra, medan lekmän i högre 
grad än läkarna trodde på biologiska förklaringar. Läkarna var skeptiska till effekten av olika 
behandlingar såsom kirurgi, läkemedel mot fetma, rådgivning och olika dieter men trodde på 
stödgrupper för feta som en framkomlig väg. Lekmännen hade mest tilltro till metoder som 
rådgivning, kirurgi och stödgrupper. 

I en studie där 620 läkare i primärvård deltog43, sågs fysisk inaktivitet som den viktigaste 
orsaken till fetma, följt av överätande och hög fetthalt i maten. Behandlingen av fetma sågs 
som mindre effektiv än behandlingen av många andra kroniska tillstånd, t ex koronar 
hjärtsjukdom, diabetes, osteoartit, depression och alkoholism. Hälften eller fler av läkarna 
ansåg dessutom att feta patienter var obehagliga (awkward), oattraktiva (unattractive), fula 
(ugly) och icke samarbetsvilliga (non-compliant). 

2.7.2 Sjuksköterskors kunskaper och attityder om övervikt, fetma och livsstil 
I sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås ingår flera kurser med moment som tar upp 
frågor om människokroppens funktioner, näring och kost, vikt och hälsa samt ohälsa kopplat 
till livsstil. Dessa är exempelvis Humanbiologi 15 hp under termin 1, Klinisk medicin - 
Somatisk ohälsa och sjukdom 18 hp under termin 3 och Klinisk medicin - Multifaktoriell 
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ohälsa 6 hp som ges under termin 5. För närmare information om innehåll se kursplaner 
(bilaga 2). 

Endast en undersökning om uppfattningar hos sjuksköterskor om fetmans orsaker och 
konsekvenser kunde hittas vid databassökning. I denna studie44 hade man gjort jämförelser 
mellan sjuksköterskor och lekmän på ön Tonga där övervikt och fetma är mycket utbredd med 
mer än 90% överviktiga och 39% feta bland kvinnor. Frågor ställdes om uppfattningen om 
egen vikt och kroppsstorlek, som sedan jämfördes med uträknat BMI och visade att båda 
grupperna underskattade sin kroppsstorlek. Man fick också frågor om orsaker till fetma där 
sjuksköterskorna trodde att felaktiga matvanor, låg fysisk aktivitet och överätande var de 
viktigaste orsakerna. När det gällde de medicinska konsekvenserna av fetma angav 
sjuksköterskorna att de största hälsoproblemen var högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes 
och hjärtproblem. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

3.1 Problemformulering 
Det saknas studier om kunskaper och attityder om övervikt och fetma i vår egen kontext, d v s 
sjuksköterskor. Finns det medvetenhet om livsstilsfrågor kopplat till övervikt och fetma hos 
studenter som utbildar sig till sjuksköterskor? 

Sådana studier skulle kunna peka på eventuella behov av förändringar i sjuksköterskors 
grundutbildning för att möta behovet av relevant stöd till patienter med viktproblem.  

 

3.2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper och attityder man hade om övervikt, 
fetma och livsstil när man studerar till sjuksköterska och om dessa var annorlunda jämfört 
med en annan studentgrupp. 

Syftet var också att undersöka om det fanns ett samband mellan den nivå i utbildningen man 
befann sig på och de kunskaper och attityder man hade, detta genom att undersöka om det 
fanns några påvisbara skillnader i kunskaper och attityder om övervikt, fetma, livsstil och 
blivande yrkesroll mellan två studentgrupper som kommit olika långt i sin grundutbildning till 
sjuksköterska. 

 

3.3 Frågeställningar 
1/ Vilka kunskaper har studenter i frågor som rör BMI, utbredningen av fetma, vuxnas 
energibehov och energiinnehållet i kosten? 

2/ Vilka föreställningar har studenter om orsakerna till övervikt och fetma samt om 
hälsorisker och andra konsekvenser av övervikt? 

3/ Hur ser studenter på frågor om överviktigas motivation att gå ner i vikt samt olika metoder 
för viktminskning? 

4/ Vilket intresse och vilka kunskaper har studenter om vikt-, hälso- och livsstilsfrågor?  

5/ Hur bedömer studenter sin egen vikt, sina kunskaper och sin livsstil?  

6/ Vilka källor till kunskap och attityder anser studenter vara de viktigaste när det gäller kost, 
motion och risker med övervikt? Ser man t ex utbildning som en viktig källa till kunskap? 

7/ Hur ser sjuksköterskestudenter på sin kommande yrkesroll att motivera patienter till 
förändring av sin livsstil?  

8/ Finns det ett samband mellan val av utbildning och föreställningar om övervikt, fetma och 
livsstil så att t ex kunskaper och medvetenhet är större och livsstilen hälsosammare i en grupp 
blivande sjuksköterskor än i en kontrollgrupp? 

9/ Förändras sjuksköterskestudenters syn på den blivande yrkesrollen som vägledare för 
patienter med överviktsproblem under utbildningens gång?  
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4. Metod 

4.1 Metodval 
För undersökningen användes en studiespecifik enkät som datainsamlingsmetod och 
enkätsvaren analyserades kvantitativt. Före undersökningen lämnades enkäten ut till några 
kollegor på vårdvetenskapliga institutionen, Högskolan i Borås, för synpunkter. Efter 
justeringar av enkäten genomfördes sedan undersökningen under juni månad vårterminen 
2010 och enkäten besvarades av studenter i sjuksköterskeutbildning i första respektive tredje 
terminen samt av pedagogikstuderande som gick i första terminen.  

4.2 Urval 
Urvalet av studenter som deltog i undersökningen gjordes mot bakgrund av innehållet i de 
kurser som erbjuds under utbildningens gång. Jag ville ha med en grupp sjuksköterske-
studenter som var i början av sin utbildning och som inte hade haft kurser som tog upp de 
områden som undersökningen avsåg. Det var då naturligt att välja sådana som gick sin allra 
första termin. Under termin tre ges de kurser som tar upp orsaker och följder av ohälsa och 
sjukdom och hur man behandlar patienter med olika sjukdomstillstånd. Viktiga områden är 
bland andra olika hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, endokrina sjukdomar som 
diabetes och magtarmkanalens sjukdomar. I samband med detta diskuteras också olika 
riskfaktorer för att utveckla ohälsa och sjukdom, såsom livsstil, miljö och genetiska faktorer. 
Den andra studentgruppen som valdes var således studenter som behandlat de ovan nämnda 
momenten och som borde ha de aktuella områdena i någorlunda ”färskt minne”.  

Som jämförelsegrupp valdes studenter som i sin kommande profession har uppgifter som 
syftar till att påverka barns och ungdomars medvetenhet om livsstil och hälsa. Även här fann 
jag ett värde i att studenterna var i början av sin utbildning och liksom den ena gruppen 
sjuksköterskestudenter gick sin första termin.  

Av studenterna gick 92 i grundutbildning till sjuksköterska termin 1 (VHB-T1), 78 studenter 
gick i samma utbildning men termin 3 (VHB-T3). 60 studenter gick grundläggande peda-
gogisk utbildning termin 1 (PED-T1).  

4.3 Undersökningens genomförande 
Undersökningen genomfördes under lektionstid för de deltagande klasserna och tiden det tog 
att svara var ungefär 20 minuter. De av studenterna som var närvarande i respektive klass den 
aktuella undersökningsdagen besvarade enkäten. Klasserna informerades före deltagandet om 
syftet med undersökningen, att de svarade anonymt och att deltagandet var frivilligt. Ingen av 
de tillfrågade studenterna avstod från att delta i undersökningen.  

4.4 Etiska överväganden 
Överväganden gjordes om enkäten i något avseende innehöll känsliga frågor och så bedödes 
inte vara fallet. Någon annan etisk prövning skedde inte. Frågan diskuterades med en av våra 
professorer på institutionen som ansåg att det inte var befogat i detta fall.  

4.5 Enkätens utformning 
Enkäten var utformad med olika frågor kring områdena övervikt, fetma, energi, kost, motion 
och metoder för viktnedgång. De flesta frågorna hade fasta svarsalternativ med olika påstå-
enden där man oftast valde ett, eller i några fall flera, alternativ. En del av frågorna gick ut på 
att prioritera mellan olika alternativ, t ex med en siffra ange ”bäst” eller ”näst bäst”, medan en 
fråga i enkäten, om sjukdom och ohälsa vid fetma, skulle besvaras med egen text där svaren 
fördelades i lämpliga kategorier och antalet studenter som angivit sjukdomar inom varje 
kategori räknades om till andel (%) av samtliga deltagare. Det fanns också tre frågor om vilka 
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kunskapskällor man betraktade som de viktigaste inom området för enkäten. Sjuksköterskorna 
hade slutligen tre särskilda frågor som berörde synen på en kommande yrkesroll som inte 
pedagogerna hade (se bilaga 1 och 2). 

De frågor som var av kunskapskaraktär poängsattes utifrån hur korrekt de var besvarade. 
Utifrån dessa ”kunskapsfrågor” samlade varje deltagare poäng som sammanräknades och 
sedan viktades till resultaten God kunskap, Medelgod kunskap och Mindre god kunskap. 

4.6 Bearbetning och analys 
Enkätsvaren matades in och analyserades i statistikprogrammet SPSS. Analys skedde, där så 
ansågs lämpligt, med hjälp av korstabulering där de tre olika grupperna ställdes mot 
svarsalternativen och där beräkning med chi2-test enligt Pearson gav besked om eventuell 
statistisk signifikans. En del frågor analyserades bara avseende frekvenser.  

De resultat som framkom i analysen med hjälp av SPSS överfördes i tabellform till Microsoft 
Excel där resultatet omvandlades till mer åskådlig grafik i form av stapeldiagram. 
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5. Resultat 

5.1 Deltagarna 
Tvåhundratrettio personer, varav 191 kvinnor och 39 män, besvarade enkäten. Fördelningen 
var relativt lika inom grupperna men med en relativ dominans av kvinnor i den pedagogiska 
gruppen (PED-T1).  

De flesta studenter var under 25 år (131 personer; 57%), 87 personer mellan 25 och 40 år 
(37,8%) och 12 var mer än 40 år (5,2%). Fördelningen var likartad inom de tre grupperna. 

De flesta hade studiebakgrund från teoretiskt gymnasium (100 personer; 43,5%), 30% hade 
annan högskoleutbildning före den aktuella och 20,9% hade gått något yrkesförberedande 
gymnasieprogram. De övriga (5,7%) hade annan studiebakgrund, bl a folkhögskola. 

 
Figur 1: Utbildningsbakgrund i de olika studentgrupperna. 

Merparten (170 studenter; 74%) studerade till sjuksköterskor medan 60 st (26%) gick 
pedagogisk utbildning. Fördelningen mellan nybörjarstudenter (VHB-T1) och andra-
årsstudenter (VHB-T3) på sjuksköterskeutbildningen var (54% mot 46%). De flesta av 
deltagarna gick alltså i sjuksköterskeutbildningen termin1. 

 

5.2 BMI och energi 

5.2.1 Studenternas uppfattning om BMI, övervikt och fetma  
Studenterna fick ett antal frågor av kunskapskaraktär om BMI, övervikt och fetma. BMI 
räknas ut genom att dividera vikten i kg med kvadraten på längden i meter. Gränsen för 
övervikt ligger på BMI 25 och gränsen för fetma är BMI 30. 

Sjuksköterskestudenterna i termin tre (VHB-T3) låg mest rätt i fråga om BMI-uträkning där 
87% av studenterna angav rätt variabler. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt 
signifikant (p=0,036*). 
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Figur 2: Val av variabler för att räkna ut BMI.  

Störst andel med korrekt uppfattning om var BMI-gränsen för övervikt låg fanns hos sjukskö-
terskestudenterna i termin tre (VHB-T3) där 78% angav rätt värde. Skillnaden mellan 
grupperna var statistiskt signifikant (p=0,000***). 

 

 
Figur 3: BMI-gränsen för övervikt. 
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Mest korrekt uppfattning om BMI för fetma hade sjuksköterskestudenterna i termin tre 
(VHB-T3). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (p=0,000***). 

 
Figur 4: BMI-gränsen för fetma. 

Andelen feta i Sverige ligger på ca 10% av befolkningen mellan 16 och 84 år. Det innebär att 
ca 700 000 personer lider av fetma.45 De flesta av studenterna överskattade andelen feta i 
Sverige (som är ca 10%). Bara 14% av alla valde rätt alternativ. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan de tre grupperna.  

WHO uppskattar att 41,8 procent av de amerikanska kvinnorna och 36,5 procent av männen 
över 15 år är feta, det vill säga de har ett BMI över 30. Det genomsnittliga BMI-värdet för 
befolkningen över 15 år uppskattar WHO till BMI 28, d v s över gränsen för övervikt46. 
Majoriteten av studenterna (52%) ansåg att 35% av befolkningen är feta i USA. Ingen 
signifikant skillnad mellan de tre grupperna. 

 

5.2.2 Studenternas uppfattning om energi och energibehov 
 

Energiinnehållet i födoämnen 
Kolhydrater och proteiner innehåller 4 kcal/g, alkohol 7 kcal/g och fett innehåller 9 kcal/g, 
fett innehåller alltså mest energi per gram.  

Det korrekta alternativet, att fett innehåller mest energi per gram, kände studenterna i VHB-
T3 bäst till. De andra grupperna trodde att det var mest energi i kolhydrater. Skillnaden 
mellan grupperna var signifikant (p=0,000***). 
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Figur 5: Bedömning av energiinnehåll i födoämnen. 

Energibehov för olika kategorier av människor 
En schablonberäkning av energibehovet för en 50-kilos kvinna, 19-30 år, som har ett 
stillasittande arbete , sover åtta timmar och som inte är fysiskt aktiv på sin fritid ligger på 
strax under 2000 kcal/dygn.  

Det mest korrekta alternativet valdes också av samtliga grupper. Inga signifikanta skillnader 
mellan de tre grupperna. 

Energibehovet för en 80-kilos man, 19-30 år, som har ett hårt fysiskt arbete, sover åtta timmar 
och inte har en aktiv fritid beräknas vara drygt 5000 kcal/dygn.47 

Det mest korrekta alternativet, som beräknas till ca 5000 kcal, valdes bara av en av fem  
(21%). Inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. 

 

En bulle för mycket 
Hur mycket lägger man på sig av en bulle extra per dag? Ett kilo kroppsfett beräknas 
innehålla 7830 kcal (man kan inte bara multiplicera 9 kcal med 1000 g då fettceller också 
innehåller annat än fett, t ex vatten). Beräknar man 160 kcl/dag i 365 dagar blir summan 
58 400 kcal. Om denna summa divideras med 7830 ger detta cirka 7,5 kilos viktuppgång på 
ett år om man äter ”en bulle för mycket” per dag. De som har svarat 5 eller 10 kg i enkäten 
ansågs ha en realistisk uppfattning i frågan. 

De flesta studenterna trodde på 5 kilos viktuppgång vilket är en uppskattning som ligger nära 
sanningen. Inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. 

 

5.2.3 Sammanvägning av kunskaper 
Frågorna som var av faktakaraktär poängsattes och resultatet summerades för deltagarna i 
enkäten för att få en uppfattning om kunskapsnivån i de olika grupperna. Olika poängintervall 
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gavs omdömena Mindre god, Medelgod och God kunskap. Största andelen med God kunskap 
gick i sjuksköterskeutbildningens tredje termin (VHB-T3), medan nybörjarna i respektive 
utbildning hade likvärdiga kunskaper. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant 
(p=0,000***). 

 
Figur 6: Sammanvägd kunskapsnivå i de olika grupperna. 

5.3 Studenternas syn på orsaker till övervikt och fetma 

5.3.1 Ställningstaganden till påståenden om orsaker till övervikt och fetma 
Alla frågorna besvarades av så gott som samtliga deltagande studenter med enstaka undantag. 
De faktorer som studenterna hade att ta ställning till kan alla ha betydelse för utveckling av 
övervikt utom ”fel sammansättning av fett” då energiinnehållet inte beror på fördelningen av 
omättade eller mättade fetter utan på om det är fett eller inte. 

De alternativ som fick störst andel ”Instämmer helt” var i tur och ordning För lite fysisk 
aktivitet (87,8%), För mycket socker i kosten (55,7%), För dålig kontroll på vad man äter 
(53,9%) och Stress som gör att man äter fel (51,3%). De alternativ som möttes med mest 
skepsis som orsak till övervikt, d v s de alternativ som flest deltagare tog ”helt avstånd” från 
var i tur och ordning Stort intresse för god mat och dryck (21,7%) och För dyrt att äta nyttig 
mat (21,1%). 

De frågor där grupperna visar statistiskt signifikanta skillnader redovisas nedan. 

Matintresse som orsak 
De flesta valde ”Håller delvis med” vid påståendet att övervikt och fetma beror på intresse för 
mat. Studenterna i PED-T1 trodde mer än de övriga på att matintresse var en orsak, 19% 
instämde helt. VHB-T3 var mer uttalat tveksamma och VHB-T1 hade störst andel som tog 
helt avstånd från påståendet. Skillnaderna var signifikanta (p=0,007**). 
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Figur 7: Tron på intresse för mat som orsak till fetma. 

Dålig kunskap om risker som orsak 
De flesta valde även här ”Håller delvis med” vid påståendet att övervikt och fetma beror på 
dålig kunskap om risker med övervikt och fetma. Sjuksköterskestudenterna i VHB-T3 var 
mest övertygade om sambandet med störst andel ”Instämmer helt” (p=0,041*). 

 
Figur 8: Tron på okunskap om risker med övervikt och fetma som orsak till fetma. 
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Okunskap om livsstilsfaktorers påverkan som orsak till övervikt och fetma 
De flesta valde ”Håller delvis med” vid påståendet att övervikt och fetma beror på okunskap 
om orsaker till övervikt och fetma. Pedagogerna hade störst andel som delvis höll med medan 
VHB-T3 hade störst andel som valde ”Instämmer helt” (p=0,022*). 

 
Figur 9: Okunskap om livsstilsfaktorers påverkan som orsaker till övervikt och fetma. 

Sockerkonsumtion som orsak till övervikt och fetma 
De flesta av samtliga studenter valde ”Instämmer helt”, tätt följt av ”Håller delvis med” vid 
påståendet att övervikt och fetma beror sockerkonsumtionen. Studenterna på VHB höll med 
mest (p=0,016*). 

  

Figur 10: Tron på att sockerkonsumtionen är en orsak till utveckling av övervikt och fetma. 
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Fel fettfördelning i kosten som orsak till övervikt och fetma 
De flesta valde ”Håller delvis med” vid påståendet att övervikt och fetma beror på fördel-
ningen av fett i födan. Studenterna i VHB-T3 var mer övertygade om sambandet än de andra 
(p=0,004**). 

 
Figur 11: Tron på att fel fettfördelning i kosten är en orsak till utveckling av övervikt och fetma. 

Brist på motion och stress som orsaker till övervikt och fetma 
En stor majoritet (88%) av samtliga studenter var överens om att brist på motion är en orsak 
till övervikt och fetma och ungefär hälften (51%) av samtliga studenter valde ”Instämmer 
helt” följt av ”Håller delvis med” vid påståendet att övervikt och fetma beror på 
stressfaktorer. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. 

 

5.3.2 Rangordning av faktorer som man tror betyder mest för att öka i vikt  
I frågan skulle studenterna välja de två alternativen ”mest betydelse” (=1) och ”näst mest 
betydelse” (=2) bland följande: Alkoholvanor, Genetiska faktorer, Hur man mår, Kunskaps-
brist, Matglädje, Matkostnaderna, Matens sammansättning, Matens tillagning, Motionsvanor, 
Ointresse för vikt och Stressfaktorer.  

De flesta av de svarande (89%) hade besvarat denna fråga på det sätt som var tänkt, d v s valt 
två faktorer, de övriga hade antingen inte svarat alls eller missuppfattat frågan och angivit mer 
än ett alternativ som ”bäst” respektive ”näst bäst”.  

Klart flest hade angivit Motionsvanor (n=150) som den faktor som hade ”mest betydelse” 
eller ”näst mest betydelse” för viktökning. Därefter kom Hur man mår (n=59), Matens 
sammansättning (n=41), Kunskapsbrist (n=40) och Stressfaktorer (n=39). 

 

Tar helt avstånd Känner mig tveksam Håller delvis med Instämmer helt

Alla 03% 31% 42% 24%
VHB‐T1 03% 42% 36% 19%
VHB‐T3 00% 18% 49% 33%
PED‐T1 07% 31% 42% 20%
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5.4 Uppfattningar om risker och skam vid övervikt samt viljans roll för 
viktnedgång 

5.4.1 Ställningstaganden om påstådda risker vid fetma 
Tre av fem utav samtliga studenter ansåg att fetma innebär en ”mycket stor risk” för ohälsa i 
någon form (Fråga 32). Lägger man till kategorierna ”mycket stor risk” och ”klart ökad risk” 
så valde fler än 95% något av dessa alternativ.  

Det föreligger ”klart ökad” eller ”mycket stor” risk för dåligt självförtroende (Fråga 35) om 
man är fet, det ansåg cirka 85% av samtliga studenter. Liknande siffror blev resultatet på 
frågan om man riskerar att drabbas av psykisk ohälsa om man är fet (Fråga 36).  

Sjukskrivningsrisken (Fråga 37) jämfört med övriga befolkningen ansåg de flesta av samtliga 
studenter vara ”något ökad” eller ”klart ökad” (fyra av fem ansåg detta), medan risken för 
arbetslöshet (Fråga 34) av majoriteten bara ansågs vara ”något ökad” (tre av fem ansåg detta). 

 
Figur 12: De flesta valde ”Mycket stor risk” följt av ”Klart ökad risk” vid påståendet att fetma medför risk för ohälsa. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

5.4.2 Egna förslag på sjukdom och ohälsa som följd av övervikt och fetma 
Man skulle i frågan fritt, och med egna ord, ange max tre sjukdomar eller ohälsotillstånd som 
man ansåg har samband med övervikt eller fetma. Svaren fördelades sedan i kategorierna 
nedan utifrån studenternas svar och frekvenserna räknades om till andel av samtliga deltagare. 

De sjukdomar som studenterna kopplade ihop med övervikt och fetma var först och främst 
hjärt- och kärlsjukdomar (72%), därefter kom diabetes (66,5%). Sedan följde psykiska 
problem (19,6%) och påverkan på leder och skelett (17,4%). Andra förslag fick ett fåtal röster 
som t ex andningsproblem, tumörer, bekymmer från magtarmkanalen och sömnproblem. 

Ingen ökad risk Något ökad risk Klart ökad risk Mycket stor risk

Alla 0,4% 2,6% 37,1% 59,8%
VHB‐T1 0,0% 2,2% 41,3% 56,5%
VHB‐T3 0,0% 1,3% 27,3% 71,4%
PED‐T1 1,7% 5,0% 43,3% 50,0%
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Det fanns vissa skillnader mellan svaren från studentgrupperna. Diabetes såg sjuksköterske-
studenterna i högre grad än pedagogerna som en risk vid fetma (70% mot 56,7%), en skillnad 
som var signifikant (p=0,060*).  

Skillnaden mellan grupperna var störst vid synen på fetma som bakgrund till psykisk 
sjukdom, då nästan var fjärde sjuksköterskestudent (23,5%) såg denna koppling, medan 
mindre än en på tio (8,3%) av pedagogerna gjorde det. Även denna skillnad var signifikant 
(p=0,011*).  

Vid jämförelse mellan de olika grupperna inom sjuksköterskeutbildningen så trodde större 
andel av de i första terminen på sambandet mellan psykisk sjukdom och övervikt/fetma 
28,3% (VHB-T1) mot 17,9% (VHB-T3). Skillnaden var signifikant (p=0,009**). 

 

5.4.3 Synen på skam och viljan att gå ner i vikt vid övervikt och fetma  
Frågorna berörde övervikt och fetma som ”stigma”, om man trodde att överviktiga ville ha 
förändring och om viljans roll i denna förändring. Majoriteten av studenterna höll helt eller 
delvis med om att feta skäms, att de vill gå ner i vikt och att viljan är avgörande för att man 
skall lyckas.  

De flesta (86%) höll helt eller delvis med om påståendet att möjligheten att gå ner i vikt 
hänger på viljan. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan studentgrupperna. 

 

5.5 Metoder för att gå ner i vikt 

5.5.1 Ställningstagande mellan olika påståenden om viktminskningsmetoder 
Studenterna fick ta ställning till viktminskningsmetoders effekter. De metoder som mer än 
hälften av deltagarna hade tilltro till (alternativen ”Fungerar bra” eller ”Har viss effekt”) var i 
tur och ordning Viktväktarna (84,4%), Kirurgiska metoder (83,9%), GI-metoden (78,7%) och 
LCHF-metoden (56,4%).  

Ser man bara på alternativet med högst tilltro (Fungerar bra) så ”vann” kirurgiska metoder 
(33%) knappt före Viktväktarna (27%) och GI-metoden (26,5%). Sämst tilltro hade studen-
terna till farmakologiska bantningsmetoder. Ingen trodde att dessa fungerar bra medan 18,3% 
trodde att de har viss effekt. 

Svarsfrekvensen var >98% och samstämmigheten var god mellan studentgrupperna. De enda 
påvisbara skillnaderna var i synen på Atkinsmetoden där en större andel av sjuksköterske-
studenterna ansåg att metoden har viss effekt eller fungerar bra (47,6% mot pedagogernas 
38,6%) och LCHF-metoden med samma tendens (58,8% mot 49,1%). Skillnaderna mellan 
grupperna var dock inte statistiskt signifikanta. 
 
Frågorna där det kunde påvisas statistiskt signifikanta skillnader redovisas nedan. 
 

Viktklubb.se 
Aftonbladets viktklubb (Viktklubb.se) var den metod som den största andelen deltagare angav 
att de inte visste något om (57%). Ett fåtal (3,5%) ansåg att den fungerade bra medan var 
fjärde (27%) tillskrev den viss effekt. Pedagogerna trodde mest på metoden. Skillnaden 
mellan grupperna var statistiskt signifikant (p=0,043*). 
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Figur 13: Tron på att Viktklubb.se (Aftonbladet) fungerar för att gå ner i vikt. 

 

Fetmakirurgi 
Kirurgi var den metod som vann ”förtroendeligan” (tillsammans med Viktväktarna) då ca 
86%  trodde att den har viss effekt eller fungerar bra. Sjuksköterskestudenterna trodde mest 
på metoden (p=0,008**). 

 
Figur 14: Tron på kirurgi som metod för viktnedgång. 

Vet inget Fungerar dåligt Har viss effekt Fungerar bra

Alla 57,7% 11,5% 27,3% 3,5%

VHB‐T1 58,7% 15,2% 21,7% 4,3%

VHB‐T3 55,1% 14,1% 25,6% 5,1%

PED‐T1 59,6% 1,8% 38,6% 0,0%
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5.5.2 Rangordning av de två bästa metoderna för viktminskning  
Följande alternativ kunde väljas med alternativen ”bäst” (=1) och ”näst bäst” (=2): 
Aftonbladets viktklubb (Viktklubb.se), Viktväktarna, Atkinsmetoden, LCHF-diet, GI-
metoden, Lågkaloridiet, Bantningstabletter och Kirurgi. 

När deltagarna själva fick rangordna alternativen var ordningen oförändrad, nämligen att de 
bästa metoderna även här ansågs vara Viktväktarna (30,4%), kirurgiska metoder (23,9%), GI-
metoden (19,1%) och LCHF-metoden (8,7%). Däremot fick metoderna här en mindre andel 
av samtliga svarande jämfört med frågorna med färdiga alternativ. Cirka 12% av de svarande 
hade antingen inte svarat alls eller angett fler alternativ än de två efterfrågade (man skulle 
bara ge en röst vardera på alternativen bäst respektive näst bäst). 

 

5.5.3 Studenternas erfarenhet av metoder för att gå ner i vikt 
Studenterna fick ange egen erfarenhet av viktminskningsmetoder med alternativen: Nej (inga 
erfarenheter), Aftonbladets viktklubb, Viktväktarna, Atkinsmetoden, LCHF-diet, GI-metoden, 
Lågkaloridiet, Bantningstabletter, Kirurgi eller Annan metod (som skulle beskrivas 
kortfattat). 

Drygt hälften (54,8%) av samtliga studenter uppgav sig aldrig ha provat någon metod att gå 
ner i vikt, trots att bara en av fyra (25,7%) i en senare fråga angav att de aldrig försökt gå ner i 
vikt. Inga signifikanta skillnader kunde ses i svaren från grupperna. De metoder som använts 
av flest svarande var GI-metoden och lågkaloridiet och lika många (39 personer eller 16,9% 
av deltagarna) uppgav respektive metod. De metoder som kom därefter var Viktväktarna (28 
st, 12,2%) och LCHF-metoden (22 st, 9,6%).  

Det fanns en grupp på 28 personer som uppgav att de använt en annan metod än någon av de 
föreslagna och angav då ofta ”mer motion” och/eller ”mindre kalorier” när de beskrev denna. 

 

5.6 Eget intresse, attityder, vikt, viktminskning och livsstil 
 

De svarande uppgav generellt ett intresse för frågor om övervikt, kost, matvanor, motion och 
hälsa och hävdade också ett medvetande om matens energiinnehåll. Två tredjedelar av de 
svarande, eller fler, sa sig vara relativt intresserade eller mycket intresserade av frågorna. Det 
fanns dock skillnader mellan studentgrupperna om man ser till dem som sagt sig vara 
”mycket intresserade”. Dessa alternativ har angivits av en klart större andel 
sjuksköterskestuderande än pedagogstuderande. 

Diagram med tabeller följer med angivande av signifikanta skillnader mellan grupperna där 
sådana förkommit. 

5.6.1 Intresse för viktfrågor 
Tre fjärdedelar av deltagarna (76,4%) angav intresse (relativt eller mycket) för frågor om 
övervikt, fetma och hälsa. Mycket intresserade var 46,2% av sjuksköterskorna i termin tre 
(VHB-T3) men bara 15,3% av pedagogerna. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt 
signifikant (p=0,000***) 



 

33 
 

 
Figur 15: Intresse för frågor om övervikt, fetma och hälsa. 

5.6.2 Intresse för kost och hälsa 
Av samtliga tillfrågade studenter angav 87% ”relativt” eller ”mycket” intresse för frågor om 
kost, matvanor och hälsa. Störst andel ”mycket intresserade” fanns bland sjuksköterskorna i 
VHB-T3 (60,3%) och minst bland pedagogerna (30,5%). Skillnaden mellan grupperna var 
signifikant (p=0,023*). 

 
Figur 16: Hur intresserad är du av frågor om kost, matvanor och hälsa?  

5.6.3 Intresse för fysisk aktivitet och hälsa 
Här angav fler än hälften att de var mycket intresserade (52,4%). Det fanns skillnader mellan 
grupperna så att var 60,3% av sjuksköterskorna i termin tre var ”mycket intresserade” medan 
motsvarande siffra för pedagogerna bara var hälften så stor (30,5%). Skillnaden mellan 
grupperna var signifikant (p=0,013*). 

Ointresserad Måttligt intresserad Relativt intresserad Mycket intresserad

Alla 2,6% 21,0% 46,3% 30,1%

VHB‐T1 1,1% 20,7% 52,2% 26,1%

VHB‐T3 2,6% 9,0% 42,3% 46,2%

PED‐T1 5,1% 37,3% 42,4% 15,3%
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Figur 17: Hur intresserad är du av frågor om fysisk aktivitet och hälsa?  

5.6.4 Medvetenhet om matens energiinnehåll 
Två tredjedelar (67,3%) uppgav medvetenhet (relativt eller mycket) om matens energiinne-
håll. Även här låg sjuksköterskorna termin tre högst 82%, medan pedagogerna tyckte sig vara 
minst medvetna med hälften av studenterna som uppgav sig relativt eller mycket medvetna 
(50,9%). Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,001**). 

 
Figur 18: Medvetenhet om matens energiinnehåll när man handlar eller äter ute. 

5.6.5 Bedömning av egen vikt 
Vid bedömning av egen vikt uppgav tre av fyra (75,8%) av samtliga deltagare att de var 
normalviktiga, medan 17,6% ansåg sig överviktiga och 6,5% ansåg sig underviktiga. Nästan 
en tredjedel (32,2%) av pedagogerna sa sig väga för mycket. Det var också betydligt mindre 
andel som ansåg sig normalviktiga bland pedagogerna (62,7% mot 83,1% för VHB-T3). 
Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,015*). 

Ointresserad Måttligt intresserad Relativt intresserad Mycket intresserad

Alla 0,9% 11,8% 34,9% 52,4%

VHB‐T1 0,0% 10,9% 31,5% 57,6%

VHB‐T3 1,3% 7,7% 30,8% 60,3%

PED‐T1 3,4% 15,3% 50,8% 30,5%
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Omedveten Inte så medveten Relativt medveten Mycket medveten

Alla 5,7% 27,1% 52,0% 15,3%

VHB‐T1 4,3% 30,4% 55,4% 9,8%

VHB‐T3 2,6% 15,4% 56,4% 25,6%
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Figur 19: Studenterna bedömning av sin egen vikt. 

5.6.6 Bedömning av egen fysisk aktivitet 
Hälften av deltagarna (50,2%) ansåg att de var fysiskt aktiva under minst en halvtimme tre 
gånger i veckan eller mer. En av fem (19,8%) ansåg sig vara aktiv mindre än en gång per 
vecka. Drygt hälften av sjuksköterskorna (52,7% respektive 55,1%) uppgav att de rörde sig 
minst tre gånger per vecka medan motsvarande siffra för pedagogerna bara var två av fem 
(39,7%). En större andel av pedagogerna uppgav att de rörde sig mindre än en gång per vecka 
(27,6% mot 12,8% av sjuksköterskorna i termin tre). Resultatet visade ingen signifikans. 

5.6.7 Bedömning av egen livsstil 
Över hälften av studenterna (57,3%) ansåg sig leva hälsosamt (alternativen Stämmer precis 
och Stämmer till stor del) medan en liten andel inte ansåg sig leva hälsosamt alls (7,5%). Här 
fanns stora skillnader mellan grupperna – två av tre (66,7%) sjuksköterskestudenter ansåg sig 
leva hälsosamt mot en dryg tredjedel av pedagogerna (37,9%). Resultatet var statistiskt 
signifikant (p=0,009**). 

 
Figur 20: Bedömning av om man lever hälsosamt avseende kost- och motionsvanor. 

Alla VHB‐T1 VHB‐T3 PED‐T1

Undervikt 6,6% 7,7% 6,5% 5,1%

Normal 75,8% 78,0% 83,1% 62,7%

Övervikt 17,6% 14,3% 10,4% 32,2%
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5.7 Egna kunskaper om vikt och livsstil och viktiga kunskapskällor  

5.7.1 Bedömning av kunskaper utifrån påståenden 
Minst tre av fem av samtliga ansåg att det stämde ”till stor del” eller ”precis” att de hade goda 
kunskaper inom efterfrågade områden. Andelen sjuksköterskestudenter som ansåg sig ha goda 
kunskaper låg något högre än hos pedagogerna. Undantaget gällde kunskaper om tränings-
metoder för att gå ner i vikt där skillnaden var obetydlig till sköterskornas fördel. 

VHB-T3 ansåg sig ha goda kunskaper om sambandet mellan ohälsa och övervikt/fetma i 
större utsträckning än de andra (Figur 28; p=0,002**). Samma tendens sågs för frågan om 
sambandet mellan kost och hälsa (Figur 29; p=0,010*).  

 
Figur 21: Bedömning av egna kunskaper om samband mellan hälsoproblem och övervikt/fetma. 

 

 
Figur 22: Bedömning av egna kunskaper om kost, matvanor och hälsa.  
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Även i fråga om kunskaper om sambandet mellan motion och hälsa ansåg studenterna i VHB-
T3 i högre grad än de andra studentgrupperna att de hade goda kunskaper. Skillnaden mellan 
grupperna var statistiskt signifikant (p=0,002**). 

 
Figur 23: Bedömning av egna kunskaper om motionsvanor och hälsa.  

5.7.2 Studenternas källor till kunskap om kost, motion och risker vid övervikt.  
Studenterna fick utifrån olika alternativ välja ”viktigaste källan” (1) och ”näst viktigaste 
källan” (2) till kunskap om kost, motion och risker vid övervikt. 

Alternativen var: Familjen, Kompisar, Gym, Expert, Tidningar Böcker, Radio, TV, Internet, 
Skola (grund- eller gymnasieskola), Högskola eller Annat. 

Resultatet presenteras endast som hur stor andel av samtliga studenter som valde något av 
alternativen viktigast eller näst viktigast (se Figur 31). Inga jämförelser har gjorts mellan de 
olika studentgrupperna och inte heller beräkningar av statistisk signifikans. 

Kunskaper om kost. Det var en stor andel, 115 personer (50%), av deltagarna som angav 
familjen som källa och tre fjärdedelar av dessa ansåg att det var den viktigaste källan till 
kunskap om kost. På andra plats kom kompisar som 27% angav som källa (de flesta ansåg då 
att det var den näst viktigaste källan) och på tredje plats kom TV med 22%.  

Kunskaper om fysisk aktivitet. Etthundrasju personer (46,5%) angav familjen som källa och 
drygt två tredjedelar av dessa (69,2%) ansåg att det var den viktigaste källan till kunskap om 
motion. På andra plats kom kompisar som 43,9% angav som källa (de flesta ansåg att det var 
den näst viktigaste källan) och på tredje plats kom Gym och liknande med 24,8%. 
Grundskola/gymnasium fick 14,3% av rösterna. 

Kunskaper om hälsorisker vid övervikt och fetma. Åttiosju personer (37,8%), angav 
familjen som viktigaste eller näst viktigaste kunskapskällan. Sedan följde TV (30%), 
kompisar respektive grundskola/gymnasium (21,7% vardera), tidningar (20,4%) och högskola 
(18,7%). De som angav högskola som alternativ var samtliga sjuksköterskestudenter och av 
dessa gick majoriteten (9 av 10) i tredje terminen (VHB-T3). 

Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer precis

Alla 0,4% 10,5% 52,6% 36,4%

VHB‐T1 1,1% 9,9% 58,2% 30,8%

VHB‐T3 0,0% 1,3% 50,0% 48,7%

PED‐T1 0,0% 23,7% 47,5% 28,8%
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Figur 24: Studenternas viktigaste kunskapskällor för kost och hälsa, motion och hälsa samt risker vid  
övervikt/fetma.  

5.8 Sjuksköterskans roll vid livsstilsförändring för patienter med övervikt 
De tre sista frågorna i enkäten handlade om synen på en kommande yrkesroll och ställdes 
bara till de två grupperna sjuksköterskestudenter (VHB-T1 och VHB-T3).  

Åtta av tio sjuksköterskestudenter tyckte att stöd till överviktiga patienter var viktigt i vården. 
VHB-T3 hade den största andelen som instämde helt i påståendet men det fanns inga 
statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Studenterna i termin tre (VHB-T3) var mest övertygade om att de skulle ha en viktig roll som 
stöd till överviktiga patienter. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,033*). 

 
Figur 25: Tron på att ha en viktig roll i arbetet att motivera överviktiga till ändrade kost och motionsvanor.  

Familjen Kompisar TV Gym Skola Tidningar Högskola

Kostkunskap 50% 27% 22%

Motionskunskap 47% 44% 25% 14%

Riskkunskap 38% 22% 30% 22% 20% 19%
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Studenterna i VHB-T3 trodde mest på att de hade tillräckliga kunskaper för att kunna ge stöd 
till överviktiga patienter. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,009**). 

 
Figur 26: Tron att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ge stöd till överviktiga patienter. 
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6. Diskussion 

Undersökningen gick ut på att jämföra tre studentgruppers kunskaper och föreställningar 
kring övervikt och fetma och se om det fanns några statistiskt säkra skillnader mellan 
grupperna.  

Två av studentgrupperna gick sjuksköterskeutbildning på grundnivå där den ena gick sin 
första termin (VHB-T1) och den andra gick sin tredje termin (VHB-T3). VHB-T3 hade 
genomfört kurserna Humanbiologi som tar upp människokroppens funktioner och där 
näringslära ingår och Klinisk medicin som innehåller viktiga moment om ohälsa och sjukdom 
kopplat till livsstil. Den tredje deltagargruppen bestod av studenter som gick sin första termin 
i grundläggande pedagogisk utbildning (PED-T1). Samtliga tre grupper kan sägas spela en 
roll att påverka kunskaper och attityder kring livsstil och hälsa i sina kommande professions-
utövningar. 

 

6.1 Metoden 
 

6.1.1 Kvantitativ metod och enkätundersökning 
Undersökningen gjordes med en kvantitativ metod och med enkät. Fördelen med kvantitativa 
metoder som kan bearbetas statistiskt är att man kan se tendenser i resultatet och beräkna om 
skillnader mellan undersökta grupper är statistiskt signifikanta, d v s att de sannolikt inte 
beror på slumpen. En nackdel är att man får en mindre mångfacetterad bild av det man 
undersöker. Intervjuundersökningar med mer kvalitativ inriktning ger då större möjligheter att 
fördjupa bilden genom att ställa följdfrågor.  

Vi lever i en tid där människor stöter på enkäter i många olika sammanhang, t ex i form av 
olika marknadsundersökningar. Det kan finnas en viss trötthet hos många att ofta behöva ta 
ställning till många frågor, något som kan medföra att man deltar men svarar så snabbt och 
”enkelt” som möjligt och kanske utan djupare eftertanke. Det finns också en svårighet i att 
utforma enkätfrågor på ett sådant sätt att det för deltagaren känns angeläget att svara 
sanningsenligt och relevant. Å andra sidan - om enkäten handlar om ett område som är av 
särskilt intresse för de deltagande så borde det kunna vara ett motiv till att lägga ner lite extra 
tid och energi på att försöka besvara så omsorgsfullt som möjligt. 

Enkäten beräknades ta 15-20 minuter och detta stämde bra med verkligheten. Det var dock 
många frågor att ta ställning till, vilket innebar en risk att några deltagare tröttnade och inte 
läste instruktionerna tillräckligt noggrant för att fylla i enkäten på tänkt sätt. Det fanns också 
ett visst bortfall på frågor där man skulle rangordna, t ex ange ”bäst” och ”näst bäst” och där 
man måste läsa lite noggrannare för att förstå instruktionerna. Man bör alltså vinnlägga sig 
om att utforma frågor så enkelt och entydigt som möjligt. De flesta deltagarna hade ändå 
förstått instruktionerna och svarat på ett korrekt sätt, men en mindre omfattande och mer 
fokuserad enkät hade varit att föredra. 

6.1.2 Urvalet av studenter 
Urvalet bestod av tre olika klasser som gick på Högskolan i Borås. Det fanns dock en viss 
obalans i antalet deltagare från de olika grupperna. Det hade varit önskvärt att gruppen 
pedagogikstuderande varit mera likvärdig i antal studenter jämfört med de klasser från 
sjuksköterskeutbildningen som deltog i undersökningen. 
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Undersökningen gick ut på att de studenter som fanns på plats när enkäten genomfördes, och 
som ville medverka, deltog i studien. Det kan vara så att bara de mer studiemotiverade deltog 
och att man fått ett annat resultat om man istället hade kunnat skicka ut enkäten till samtliga 
studenter i de olika klasserna. Nackdelen med ett sådant förfarande är att man troligen skulle 
få ett större bortfall av deltagare i studien. 

Efterhand som bearbetningen av resultatet pågick väcktes tanken att det skulle varit värdefullt 
att också ha med en grupp sjuksköterskestudenter som befann sig alldeles i slutet av sin 
utbildning. Under näst sista terminen ingår i utbildningen en kurs, Multifaktoriell ohälsa, som 
ytterligare fördjupar diskussionen kring ohälsa, sjukdom och livsstilsfaktorer. Om studenter 
som också gått denna kurs med dess innehåll hade deltagit så hade det kunnat påverka enkät-
resultatet. Dessutom kan man som student troligen ännu mer identifiera sig med sjuksköter-
skeyrket i detta skede av utbildningen vilket också kunnat ge utslag i frågorna kring 
yrkesrollen. 

 

6.2 Resultatet 
 

6.2.1 Könsfördelningen och utbildningsbakgrund 
Könsfördelningen inom utbildningarna till sjuksköterska respektive lärare utmärktes båda av 
feminin dominans då mer än 80% av deltagarna i studien var kvinnor. Nästan alla var 40 år 
eller yngre (95%) och den största gruppen var under 25 år (57%). Dessa siffror kan antas vara 
ganska representativa för denna typ av utbildningar. Lite hårddraget skulle man kunna påstå 
att enkäten speglar vad kvinnor, på väg till yrken inom ”skola, vård och omsorg” och som är 
mellan 20 och 40 år, har för kunskaper och föreställningar om övervikt och fetma. 

Utbildningsmässigt hade de flesta något teoretiskt gymnasieprogram med sig i bagaget före 
nuvarande studier. Av dem som angav tidigare högskoleutbildning (före den nuvarande) 
utgjorde studenterna i VHB-T3 en stor andel (45%). Man kan fundera över om orsaken till 
detta möjligen kan vara att man missuppfattade frågan och angav sina tidigare terminer inom 
aktuell utbildning som ”tidigare utbildning”.  Om studenterna i VHB-T3 verkligen hade en 
större erfarenhet av högskolestudier i sin studiebakgrund än de andra grupperna kan det bidra 
till att förklara att de utmärkte sig positivt inom t ex kunskapsdelen av enkäten. 

6.2.2 Kunskaper om BMI, övervikt och fetma 
I den del av enkäten som speglade studenternas kunskaper inom området övervikt och fetma 
fanns det en tydlig, och i flera fall statistiskt signifikant, tendens att studenterna i VHB-T3 låg 
bäst till. Detta blev ännu tydligare när man gjorde en sammanvägning av studenternas svar, 
genom att poängsätta dessa efter hur ”rätt” de var, summera poängen och sedan kategorisera i 
olika kunskapsnivåer. Resultatet kan tolkas så att utbildning faktiskt ger ökade kunskaper. 

6.2.3 Synen på orsaker till övervikt och fetma 
I den del där enkäten ställde frågor om synen på orsaker till övervikt och fetma angav ofta 
majoriteten av samtliga studenter att de höll ”delvis” med om påståendet. Var det så att man 
valde ett ”lagomt” alternativ om man tyckte sig känna till något slags samband men inte var 
helt övertygad om tyngden i detta samband. De två utsagor som fick störst andel av nämnda 
”håller delvis med”-alternativ handlade om tron på sambanden mellan övervikt och alkohol 
(56%) och övervikt och gener (55%). 

Resultatet för två av utsagorna avvek från detta ”lagom”-mönster. En dominerande andel av 
studenterna angav de ”instämde helt” i påståendena om sambanden mellan övervikt och för 
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lite motion (88%) samt övervikt och stress (51%). Motion och stress är också områden som 
massmedia ägnar stort intresse när de tar upp olika hälsofrågor. 

Sju av de tretton frågorna visar inga signifikanta skillnader i svarsfördelningen. De tydligaste 
signifikanta skillnaderna (p<0,01**) mellan de olika gruppernas uppfattning sågs i påståen-
dena om ”matintresse”(Fråga 15) och ”fel fettfördelning” i födan (Fråga 25) som orsaker till 
övervikt. Båda dessa frågor kan tolkas lite olika. Matintresse kan man ju innebära fixering vid 
mat på ett osunt sätt, och debatten om mättat fett som risk för t ex ateroskleros kan ju leda till 
att många tror att mättat fett innehåller mer energi än omättat och att det är detta som är 
problemet. Lite förvånande är att det är studenterna i VHB-T3 som håller med mest om den 
felaktiga utsagan med tanke på innehållet i kurserna som de läst. 

I den fråga (Fråga 31) där man skulle rangordna faktorer som hade mest betydelse för 
utveckling av övervikt och fetma hamnade motionsvanorna i topp. Två av tre hade valt denna 
faktor som den med mest eller näst mest betydelse. Den faktor som lite svepande benämndes 
”hur man mår” (psykologiska faktorer) hamnade som klar tvåa, vilket betonar sambandet 
mellan kropp och själ som är en viktig princip inom området omvårdnad. 

6.2.4 Risker med övervikt och fetma 
Frågorna som handlade om riskbedömning (Fråga 32-37) visade bara i ett fall någon 
statistiskt signifikant skillnad (p<0,05*) mellan gruppernas ställningstaganden. Det gällde 
frågan om risk för mobbing där VHB-T3 var något mer övertygade om en sådan risk än de 
andra. Anledningen till denna skillnad är inte helt uppenbar, men kan t ex bero på att det finns 
fler som är mer medvetna om fetmans psykosociala konsekvenser i denna grupp. 

6.2.5 Viljans betydelse för viktnedgång 
Att viljan är helt avgörande för framgång vid försök till viktminskning är en mycket stor 
andel av studenterna eniga om (86%). Det är lite förvånande med tanke på att fetma idag 
oftare beskrivs som en sjukdom som är svår att bota och inte bara som tecken på dålig 
karaktär. Det kan också anses lite oroande om den attityden lyser igenom vid bemötandet av 
överviktiga och feta i vårdsammanhang. 

6.2.6 Tilltron till och användningen av metoder för viktminskning 
Viktväktarna, GI-metoden och kirurgi mot fetma fick stort förtroende i undersökningen och 
det var få som inte kände till metoderna. Viktväktarna har funnits länge i 
”bantningsbranschen”, många har sannolikt prövat metoden och gått ner i vikt, eller hört om 
andra som lyckats med hjälp av denna. GI-metoden har haft sina kanaler via massmedia, t ex 
via Fredrik Paulun i TV. De senaste årens framgångar med kirurgiska metoder, såsom Gastric 
Bypass, har aktualiserats via nyhetsrapportering och sannolikt på så sätt nått in i folks 
medvetande. Det är mer förvånande att nästan tre av fem inte kände till Viktklubb.se, en tjänst 
som funnits på Aftonbladets webbplats, åtminstone under de 8-10 senaste åren. Var tredje 
deltagare kände inte heller till den i media ofta ifrågasatta LCHF-metoden som lanserats av bl 
a läkaren Annika Dahlqvist. 

6.2.7 Intresse för frågor om vikt, kost, motion och hälsa 
På frågorna om intresse av vikt, kost och fysisk aktivitet angav VHB-T3 i något högre grad än 
VHB-T1 att de var relativt eller mycket intresserade, mest tydligt i fråga om intresse för 
viktfrågor. Pedagogerna (PED-T1) var inte lika intresserade, framförallt inte när det gällde 
viktfrågor där en av tre (37,3%) angav ”måttligt” intresse. Resultatet är inte alltför förvånande 
med hänsyn taget till kommande yrkesroller för studentgrupperna. 

VHB-T3 angav också i högre grad medvetande om matens energiinnehåll och vad de äter, 
frågor som aktualiserats under utbildningens gång och mest under termin tre. 
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6.2.8 Synen på egen vikt, motionerande och hälsomedvetenhet 
Frågan om bedömning av egen vikt kompletterades inte med att studenterna fick ange sin 
egen längd och vikt, vilket hade gett säkrare bedömning av hur relevanta uppgifterna var, t ex 
om pedagogerna verkligen var överviktiga i större utsträckning än sjuksköterskorna. Kanske 
speglar resultatet att man som blivande sjuksköterska vet hur det ”borde” vara, och att man 
därför omedvetet förskönade verkligheten. Naturligtvis kan det också vara så att svaren att 
sjuksköterskestudenter är mer medvetna studenter när det gäller viktkontroll. 

Möjligheten att ställa en fråga som möjliggjorde uträkning av BMI övervägdes men p g a 
eventuella etiska komplikationer så valdes detta alternativ bort. Vid en eventuell förnyad 
studie inom området bör ändå man överväga att ha med en sådan fråga. Möjligheten att ställa 
studenternas svar mot deras BMI skulle kunna ge möjligheter att förstå på vilket sätt 
kunskaper och attityder samvarierar med hur man bedömer sin egen vikt. 

Synen på den egna fysiska aktiviteten och grad av hälsosamt liv skiljde sig mellan grupperna. 
Även här kan det finnas en viss försköning av verkligheten, men skillnaden var statistiskt 
signifikant och PED-T1 såg sig som klart mindre hälsosamma. Man kan ändå fundera över 
om gruppen pedagogikstudenter var mer självkritiska medan studenterna inom vård 
påverkades av vad man trodde förväntades av dem? 

Vad gällde kunskaper inom de efterfrågade områdena hade VHB-T3 störst självförtroende 
och detta avspeglade sig också i tryggheten inför sin kommande yrkesroll där man både 
trodde sig kunna betyda något och hade tillräckliga kunskaper i uppgiften att stödja patienter 
med övervikt. Detta är ju också vad man kunde hoppats med tanke på utbildningen, d v s att 
den ger en grund att stå på i den blivande yrkesrollen. 

6.2.9 Kunskapskällor om kost, motion och hälsorisker med fetma 
På frågorna om vad studenterna ansåg vara deras viktigaste kunskapskällor svarade många att 
det var familjen och kompisarna som påverkat dem mest. Vilken typ av influenser denna 
påverkan har lett till har inte ställts någon fråga om. Greenberg48 visar att om det finns 
positiva förebilder i en familj där föräldrar går före med gott exempel i fråga om kost- och 
motionsvanor så har det en avgörande betydelse för barnens val av livsstil. Trost m fl har 
också påvisat att socialt stöd från vänner och familj har en avgörande betydelse för om 
individen skall ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet49. 

Högskola som källa för kunskap om risker vid fetma hade angivits av en relativt stor andel av 
dem som gick i VHB-T3 (mer än 15%). Man kan anta att detta beror på kunskaper man fått 
under sin pågående utbildning. 

Frågorna hörde till de allra sista i enkäten och dessa två svarsalternativ (familj och kompisar) 
stod först av alla. Man kan fundera på om deltagarna inte riktigt orkade engagera sig och 
överväga alla alternativ på ett seriöst sätt. Det hade antagligen gett mer varierande svar om 
frågorna ställts på ett annat sätt, t ex genom att studenten själv fått ange vilka som var de 
viktiga kunskapskällorna med sina egna ord.  

 

6.3 Slutsatser 
Undersökningen visade att det fanns skillnader mellan olika studentgrupper avseende synen 
på kunskaper och medvetenhet samt om synen på den egna livsstilen. De stora skillnaderna 
återfanns när man jämförde dem som gick sjuksköterskeutbildningens tredje termin (VHB-
T3) med de övriga. Både visad kunskap, bedömd egen kunskap och insikt pekade på att den 
gruppen hade en större medvetenhet i frågor som berör övervikt, fetma och hälsa. Dessutom 
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anser en större andel studenter i VHB-T3 att de kommer att ha en viktig roll i möten med 
patienter med viktproblem och att de känner att de har tillräckliga kunskaper för sådana 
möten.  

Resultatet visade utbildningens innehåll sannolikt har en avgörande betydelse för öka 
kunskaper och medvetenhet om övervikt, fetma och hälsa och på så sätt förbereda blivande 
sjuksköterskor inför en kommande yrkesroll. 

 

6.4 Framtiden 
Resultatet av studien ger en del nya tankar om vad som vore intressant och relevant att 
undersöka. En infallsvinkel är att göra en longitudinell studie för att kunna jämföra utveck-
lingen av kunskaper, attityder och livsstil inom en och samma grupp sjuksköterskestudenter, 
förslagsvis i termin ett, termin tre och termin sex (sista terminen).  

En annan möjlighet är att fokusera på pedagogers roll i förebyggande hälsofostran, en uppgift 
som också nämns i skolans läroplan. Undersökningar inom detta område kan aktualisera 
behovet av att ännu mera fokusera på hälsofrågor i skolan, och där lärare skulle kunna ha en 
viktig roll. Hur denna hälsofostrande uppgift tas upp inom ramen för lärarutbildningen vore 
intressant att utreda. Det är önskvärt, både för individens och samhällets bästa, att på sikt 
kunna motverka ytterligare ökning av andelen överviktiga och feta barn samt att genom 
fördjupad kunskap kunna utöva en positiv påverkan på barns och ungdomars livsstil.  
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Enkät till studenter i sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning 

 

I. Allmänna frågor 

1/ Kön?  

 Man  Kvinna 

2/ Ålder? 

 <25 år  25-40 år  >40 år 

3/ Utbildningar före nuvarande 

 Folkhögskola        Gymnasium, teoretiskt program      Gymnasium, yrkesprogram  

 Högskolestudier   Annan utbildning: ................................................................. 

4/ Aktuell utbildning - institution? 

 VHB  PED 

5/ Vilken termin går du i utbildningen? 

 Termin 1  Termin 3 

 

II. Vad vet du om BMI, övervikt och fetma? 

6/ Vilka av följande faktorer behöver man känna till för att kunna räkna ut sitt BMI? 

 Vikt  Längd  Ålder  Kön  Bukomfång 

7/ Gränsen för övervikt – var ligger den? 

BMI-värde  5  10  15  20  25  30  35  40  50  

8/ Gränsen för fetma – var ligger den? 

BMI-värde  5  10  15  20  25  30  35  40  50  

9/ Hur många procent av Sveriges befolkning tror du har ett BMI som innebär fetma? 

Andel feta i Sverige:  5%  10%  15%  20%  25%  30%   35% 

10/ Hur många procent av USA:s befolkning tror du har ett BMI som innebär fetma? 

Andel feta i USA:  5%  10%  15%  20%  25%  30%   35% 
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III. Vad vet du om energi och energibehov? 

11/ Har något av dessa födoämnen högre energiinnehåll (per gram) än de andra? 

 Kolhydrater  Proteiner  Fett  Alkohol  Nej, ingen skillnad 

12/ Var tror det dagliga energibehovet (i kcal) ligger för en kontorsarbetande kvinna? 

 500-1000 kcal  1100-2000 kcal  2100-3000 kcal  3100-4000 kcal 

 4100-6000 kcal  > 6000 kcal 

13/ Var tror det dagliga energibehovet ligger för en byggnadsarbetande man? 

 500-1000 kcal  1100-2000 kcal  2100-3000 kcal  3100-4000 kcal 

 4100-6000 kcal  > 6000 kcal   

14/ En person äter en kanelbulle mer än sitt energibehov varje dag (ca 160 kcal).  
Hur många kilo tror du att denne har gått upp i vikt (kilo) på ett år? 

 0,5 kg  1 kg  2 kg  5 kg  10 kg  20 kg  30 kg 

 

IV. Vad är viktiga orsaker till att människor utvecklar övervikt och fetma? Ta ställning till 
påståendena! 

15/ Stort intresse för god mat och dryck är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

16/ Ointresse av sin vikt är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

17/ För stor konsumtion av alkohol är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

18/ För lite kunskap om risker med övervikt och fetma är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

19/ För lite kunskaper om hur livsstilen påverkar vikten är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

20/ För dålig kontroll på vad man äter är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

21/ För dyrt att äta nyttig mat jämfört med ”skräpmat” är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

22/ För mycket kolhydrater i kosten är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 
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23/ För mycket socker i kosten är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

24/ För mycket fet mat är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

25/ Fel sorts sammansättning av olika fetter i kosten är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

26/ För lite fysisk aktivitet är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

27/ Nedstämdhet som medför tröstätande är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

28/ Stress som gör att man äter fel är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

29/ Hormonella rubbningar är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

30/ Ärftliga faktorer är en viktig orsak 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

 

31/ Rangordna vilka två av ovanstående faktorer som du tror betyder mest för att öka i vikt!  

(1=mest betydelse, 2=näst mest betydelse) 

Alkoholvanor_____  Genetiska faktorer_____   Hur man mår_____ Kunskapsbrist_____  

Matglädje_____  Matkostnaderna_____ Matens sammansättning_____  

Matens tillagning _____  Motionsvanor_____ Ointresse för vikt_____ Stressfaktorer_____ 
  

V. Vad anser du om följande vid fetma? 

32/ Risken att man kan drabbas av ohälsa i någon form? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 

33/ Risken är att man blir utsatt för mobbing eller särbehandling? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 

34/ Risken att man kan drabbas av arbetslöshet? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 

35/ Risken att man har dåligt självförtroende? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 
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36/ Risken att man mår psykiskt dåligt? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 

37/ Risken att man är mycket sjukskriven? 

 Mycket stor risk   Klart ökad risk  Något ökad risk  Ingen ökad risk 

38/ Ange tre (max) sjukdomar eller ohälsotillstånd som du anser ha samband med övervikt och fetma! 

………………......................…………………………………………………………………………………… 

………………......................…………………………………………………………………………………… 

 

39/ De flesta som är överviktiga skäms för sin vikt 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

40/ De flesta som är överviktiga vill gå ner i vikt 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

41/ Man kan gå ner i vikt om man bara vill 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

 

VI. Hur tror du att olika metoder för att gå ner i vikt fungerar? 

42/ Aftonbladets viktklubb (Professor Stefan Rössner m fl) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

43/ Viktväktarna 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

44/ Atkinsmetoden 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

45/ Lågkolhydratkost - LCHF ( läkaren Annika Dahlqvist) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

46/ GI-metoden (näringsfysiologen Fredrik Paulún m fl) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

47/ Lågkaloridiet (t ex Nutrilett®) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

48/ Farmakologiska bantningsmetoder – ”bantningstabletter” (Xenical® m fl) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 

49/ Kirurgiska bantningsmetoder (Gastrisk bypass m fl) 

 Fungerar bra  Har viss effekt  Fungerar dåligt  Vet inget om metoden 
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50/ Vilken av ovanstående metoder tror fungerar bäst för viktnedgång?  

Rangordna de två metoder som du tror är bäst (1=bäst, 2= näst bäst). 

Aftonbladets viktklubb_____ Viktväktarna_____   Atkinsmetoden_____     LCHF-diet_____  

GI-metoden_____ Lågkaloridiet_____     Bantningstabletter_____ Kirurgi_____ 

 

51/ Har du provat någon metod att gå ner i vikt (en eller flera)?  

 Nej 

Ja nämligen denna/dessa (eller varianter på dessa ): 

 Aftonbladets viktklubb  Viktväktarna    Atkinsmetoden      LCHF-diet  

 GI-metoden  Lågkaloridiet      Bantningstabletter   Kirurgi 

 Annan metod (beskriv kort): .......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

VII. Dina attityder till vikt, kost och motion och din livsstil? 

52/ Hur intresserad är du av frågor om övervikt, fetma och hälsa! 

 Mycket intresserad  Relativt intresserad  Måttligt intresserad  Ointresserad 

53/ Hur intresserad är du av frågor om kost, matvanor och hälsa? 

 Mycket intresserad  Relativt intresserad  Måttligt intresserad  Ointresserad 

54/ Hur intresserad är du av frågor om fysisk aktivitet och hälsa? 

 Mycket intresserad  Relativt intresserad  Måttligt intresserad  Ointresserad 

55/ Hur medveten är du av matens energiinnehåll när du handlar eller äter ute? 

 Mycket medveten  Relativt medveten  Inte så medveten  Omedveten 

56/ Hur bedömer du din egen vikt?  

 Jag har normal vikt  Jag väger för lite  Jag är överviktig 

57/ Hur ofta tänker du på vad du äter för att inte gå upp i vikt? 

 Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

58/ Hur ofta har du försökt att gå ner i vikt? 

 Aldrig  Enstaka gång     Några gånger      Många gånger  

59/ Hur ofta brukar du vara fysiskt aktiv under minst 30 minuter (ange det som stämmer bäst) – 

 3 ggr/vecka eller mer  1-2 ggr/vecka  <1 ggr/vecka 
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60/ Jag lever hälsosamt med avseende på kost och motionsvanor? 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

 

VIII. Bedöm dina kunskaper om vikt och livsstil och dina viktigaste kunskapskällor 

61/ Jag har goda kunskaper om sambandet mellan hälsoproblem med övervikt och fetma. 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

62/ Jag har goda kunskaper om sambandet mellan kost, matvanor och hälsa 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

63/ Jag har goda kunskaper om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

63/ Jag vet hur man skall träna för att gå ner i vikt 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

65/ Jag är medveten om hur man tillagar mat på ett nyttigt och energisnålt sätt 

 Stämmer precis  Stämmer till stor del  Stämmer till viss del  Stämmer inte alls 

 

66/ Vem eller vad tror du har påverkat dina kunskaper och attityder till kostfrågor? 

Viktigaste källan=1, näst viktigaste källan=2. 

___Familjemedlem 

___ Kompisar 

___ Gym (eller liknande) 

___ Expert. Någon speciell? .............................................................................................................................. 

___ Tidningar (även på Internet). Vilken/vilka? ............................................................................................... 

___ Böcker. Någon speciell? ............................................................................................................................ 

___ Radioprogram.   Vilket program?............................................................................................................... 

___ TV-program.     Vilket program?............................................................................................................... 

___ Internet. Vilken webbplats? ...................................................................................................................... 

___ Grundskole- eller gymnasieutbildning  

___ Högskoleutbildning 

___ Annat, nämligen: ....................................................................................................................................... 
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67/ Vad tror du har påverkat dina kunskaper och attityder till fysisk aktivitet? 

Viktigaste källan=1, näst viktigaste källan=2. 

___Familjemedlem 

___ Kompisar 

___ Gym (eller liknande) 

___ Expert. Någon speciell? .............................................................................................................................. 

___ Tidningar (även på Internet). Vilken/vilka? ............................................................................................... 

___ Böcker. Någon speciell? ............................................................................................................................ 

___ Radioprogram.   Vilket program?............................................................................................................... 

___ TV-program.     Vilket program?............................................................................................................... 

___ Internet. Vilken webbplats? ...................................................................................................................... 

___ Grundskole- eller gymnasieutbildning  

___ Högskoleutbildning 

___ Annat, nämligen: ....................................................................................................................................... 

 

68/ Vad tror du har påverkat dina kunskaper och attityder till hälsorisker vid övervikt och fetma? 

Viktigaste källan=1, näst viktigaste källan=2. 

___Familjemedlem 

___ Kompisar 

___ Gym (eller liknande) 

___ Expert. Någon speciell? .............................................................................................................................. 

___ Tidningar (även på Internet). Vilken/vilka? ............................................................................................... 

___ Böcker. Någon speciell? ............................................................................................................................ 

___ Radioprogram.   Vilket program?............................................................................................................... 

___ TV-program.     Vilket program?............................................................................................................... 

___ Internet. Vilken webbplats? ...................................................................................................................... 

___ Grundskole- eller gymnasieutbildning  

___ Högskoleutbildning 

___ Annat, nämligen: ....................................................................................................................................... 
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OBS! Följande del fick bara studenter i sjuksköterskeutbildning! 

 

IX. Sjuksköterskans roll i ett livsstilförändrande arbete med patienter med övervikt och fetma? 

69/ Jag tycker att det är viktigt att stötta patienter för att förändra kost- och motionsvanor och på så vis 
motverka övervikt och fetma. 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

70/ Jag tror att jag kommer att ha en viktig roll i arbetet med att motivera patienter att ändra kost- och 
motionsvanor 

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

71/ Jag anser att mina kunskaper är tillräckliga för att kunna motivera och stötta patienter med 
övervikt och fetma  

 Instämmer helt  Håller delvis med  Känner mig tveksam  Tar helt avstånd 

 

Din medverkan i enkäten har varit till stor hjälp! TACK! 
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Utbildningsplan

Dnr 173-07-510

Institutionen för vårdvetenskap  
 

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng 
Bachelor of Science in Nursing, 180 ECTS credits 

___________________________________________________________________________ 
 
Ladokkod:  GSJUK 
Fastställd av:  FoU-nämnden 29 mars 2007,  reviderad av Institutionsstyrelsen 9 juni 2009 
Version: 7 
Gäller från: Höstterminen 2010 
_________________________________________________________________________________ 
 
Allmänna mål  
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas  

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 
förmåga att 

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
• följa kunskapsutvecklingen, och 
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

(Högskolelagen 1 kap 8 §) 
 
Utbildningens mål 
Mål för sjuksköterskeexamen 
För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet 
som sjuksköterska. 
 
Kunskap och förståelse 
För sjuksköterskeexamen skall studenten  

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen,  

• visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,  
• visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,  
• visa kunskap om relevanta författningar. 

Färdighet och förmåga 
För sjuksköterskeexamen skall studenten  

• visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera 
vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,  

• visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om 
läkemedlens effekter och biverkningar,  

• visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,  
• visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,  
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• visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer företeelser och 
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,  

• visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande 
uppgifter,  

• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och 
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar 
dokumentera dessa,  

• visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,  
• visa förmåga att söka, kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att 

diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra 
till utveckling av yrket och verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För sjuksköterskeexamen skall studenten  

• visa självkännedom och empatisk förmåga,  
• visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna,  

• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,  
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

(Examensordning SFS 2006:1053, 4 kap) 
 
 
Mål för kandidatexamen 
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav 
minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det vårdvetenskapliga kunskapsområdet. 
 
Studenten skall inom Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad visa 
 
Kunskap och förståelse  

• inom området, inbegripet omvårdnadens vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 
metoder inom omvårdnadsforskning, fördjupning inom någon del av området samt orientering 
om aktuella forskningsfrågor. 

 
Färdighet och förmåga  

• förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en vårdvetenskaplig 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom 
området,  

• förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar,  

• förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper,  

• sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom kunskapsområdet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
• förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter,  
• insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,  
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

(SFS 2006:1053 Examensordning, 4 kap) 
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Lokala mål för sjuksköterske- och kandidatexamen 
För sjuksköterske- och kandidatexamen skall studenten visa  
 
Färdighet och förmåga i att  

• arbeta i ett ständigt föränderligt samhälle med beaktande av mångfald och hållbar utveckling 
liksom av internationell samverkan och förståelse  

• göra etiska bedömningar och förhålla sig i mötet med patienter och närstående på ett sätt som 
utgår ifrån och tar hänsyn till patientens perspektiv, värderingar och trosuppfattningar, visar 
respekt för patientens och de närståendes autonomi, integritet och värdighet samt väger in krav 
på en rättvis behandling  

• tillvarata och tillämpa aktuella forskningsresultat för att utveckla vårdandet och den egna 
professionen  

• initiera och delta i kunskapsbildning inom vårdvetenskapens teori och praktik 

Självständigt arbete 
För sjuksköterske- och kandidatexamen skall studenten därtill inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt examensarbete inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
omfattande minst 15 högskolepoäng.  
(SFS 2006:1053 Examensordning, 4 kap) 
 
Direktiv antagna av Europeiska Gemenskapernas råd, EES avtalet 
 
Enligt EES-avtalet (DS:1992:34) garanterar medlemsstaterna att deras sjuksköterskeutbildningar ger:  

• nöjaktig kunskap om de vetenskaper som den allmänna hälso-och sjukvården bygger på 
inklusive tillräcklig insikt i friska människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende 
samt sambandet mellan människors hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö  

• tillräckliga kunskaper om yrkets beskaffenhet och etik samt de allmänna principerna för hälso- 
och sjukvård  

• nöjaktig, klinisk erfarenhet, denna erfarenhet som bör väljas med avseende på dess 
utbildningsvärde, skall erhållas under tillsyn av yrkesutbildad vårdpersonal och där det finns 
tillräckligt med personal som uppfyller kraven av omvårdnad av patienterna  

• förmåga att ta del av den praktiska utbildningen av vårdpersonal och erfarenhet av samarbete 
med samma vårdpersonal. 

Innehåll 
I programmets teoretiska och kliniska professionskurser studeras ämnena Vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad omfattande 135 högskolepoäng (hp) och Medicinsk vetenskap omfattande 
45 hp. Programmet är organiserat i 10 vårdvetenskapliga och 6 medicinska kurser. Samtliga kurser har 
en tydlig professionsinriktning. I de kliniska professionskurserna kontextualiseras vårdvetenskap och 
medicinsk vetenskap ur ett yrkesspecifikt perspektiv och omfattar vård till barn, vuxna och äldre. 
Genom hela utbildningen problematiseras och studeras jämställdhet, mångfald och internationalisering 
i relation till hälsa, sjukdom och vård. 
 
Deldiscipliner i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp 
Nedanstående deldiscipliner integreras i de vårdvetenskapliga kurserna.  
- Vårdandets teori, filosofi och idéhistoria, 7,5 hp 
- Vårdandets etik, 7,5 hp 
- Vårdandets pedagogik och didaktik, 7,5 hp 
- Vårdandets sociologi och psykologi, 7,5 hp 
- Vårdadministration och ledarskap, 7,5 hp 
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp 
- Klinisk omvårdnad, 67,5 hp 
 
Därutöver ingår ett examensarbete i vårdvetenskap omfattande 15 hp 
 
Deldiscipliner i Medicinsk vetenskap, 45 hp  
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- Humanbiologi, 15 hp 
- Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp 
- Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp 
- Klinisk medicin, 18 hp 
 
Programmets kurser i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 135 hp 
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp 
 
Kliniska omvårdnadskurser: 
- Allmän omvårdnad, 25,5 hp 
- Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 31,5 hp 
- Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp 
- Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp 
- Komplex vård, 9 hp 
- Valfri fördjupning, 7,5 hp 
- Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp 
 
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 
Examensarbete, 15 hp 
 
42 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier (VFS) 
 
Kurser i Medicinsk vetenskap, 45 hp 
Humanbiologi, 15 hp 
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp 
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp 
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp 
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp 
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp 
 
Frivillig kurs utöver utbildningsprogrammet: 
Handledning i yrkesmässig växt (HYV), 7,5 hp  
 
Kursen erbjuds under termin 3-6. 
 
Tidsmässig fördelning av programmets kurser 
 
ÅR 1  
Under det första studieåret introduceras ämnena vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. I 
programmets inledande kurs introduceras studenten i såväl högskolestudier som ett vetenskapligt och 
professionellt förhållningssätt. I fokus står dels sjuksköterskeyrket, dels vårdvetenskapen som 
akademiskt ämne. De medicinska kurserna utgår från den friska människans anatomi och fysiologi och 
grunderna i mikrobiologi och sjukvårdhygien läggs. Det första studieåret avslutas med teoretiska och 
kliniska studier i allmän omvårdnad. 
 
Termin 1  
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp 
Humanbiologi, 15 hp 
 
Termin 2 
Mikrobiologi och vårdhygien, 4,5 hp 
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 25,5 hp 
 
ÅR 2 
Andra studieåret har fokus på sjuksköterskans kliniska professionskunnande. Kunskaperna i allmän 
omvådnad vidarutvecklas och grunderna i specifik omvårdnad läggs inom somatisk och psykiatrisk 
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vård. En fördjupning av vårdkunnandet sker genom tematiska studier där kurserna i klinisk medicin, 
farmakologi och klinisk omvårdnad läses parallellt. Under den tredje terminen erbjuds studenten 
grupphandledning i personlig och yrkesmässig växt. Kursen är frivillig, fortlöper under termin 3-6 och 
ger 7,5 hp utöver programmets 180 poäng. 
 
Termin 3 
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp 
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp 
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 15 hp 
 
Termin 4 
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 16,5 hp 
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp 
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom, 4,5 hp 
 
ÅR 3 
Under termin 5 fördjupas studier av hälsorisker och hälsoproblem hos befolkningen liksom av 
hälsobefrämjande och förebyggande vård. Studenten fördjupar vidare sina kunskaper inom 
sjuksköterskans samtliga kompetensområden genom studier i komplexa vårdsammanhang. Ett utbud 
av valbara kurser erbjuds vid VHB eller andra lärosäten nationellt och internationellt. Termin 6 är en 
termin för slutexaminationer av teoretiskt och kliniskt professionskunnande. Som stöd för 
examensarbetet inleds terminen med en kurs i vetenskaplig teori och metod. Sjuksköterskans kliniska 
omvårdnadskunnande examineras såväl teoretiskt som praktiskt i vårdverksamheterna. 
 
Termin 5 
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp 
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp 
Komplex vård, 9 hp 
Valfri fördjupning, 7,5 hp 
 
Termin 6 
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 
Examensarbete, 15 hp 
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad, 7,5 hp 
 
Förkunskapskrav 
Områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. 
 
Examen 
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och benämns Sjuksköterskeutbildning och leder också till 
Kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 
 
Student som genomgått utbildningen med godkända betyg i samtliga kurser kan ansöka om 
examensbevis på sjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Nursing) och kandidatexamen i 
vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Bachelor of Science with a major in Caring Science 
with specialisation in Nursing). Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis. 
 
Examensbeviset på sjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av 
legitimation. 
 
Huvudämne: 

• Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 
Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på 
högskolans webbplats. 
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Studentinflytande och utvärdering   
Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet 
av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på 
institutionens hemsida. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av 
sista studieterminen. 
 
Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ. 
 
 
Övrigt   
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.  
 
Utbildningen bedrivs i nära samverkan med vårdverksamheter vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 
primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet inom Sjuhärad. I samverkan genomförs 
klinisk utbildning vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS 
liksom vid utbildningsenheter i kommunal vård. Efter godkända studieresultat under första studieåret 
har studenten möjlighet att under högst en termin fullgöra del av programmet vid lärosäte i ett annat 
land. 



 

  

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
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