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Övervikt klassas som en pandemi sedan 2012, och följderna av övervikt är skadliga för 

hälsan. Patienter söker ofta vården då hälsan börjar svikta till följd av övervikt. 

Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskan i sin yrkesroll och med sin 

omvårdnadskunskap kan påverka patienter till en livsstilsförändring, vilket en 

viktnedgång innebär. En litteraturstudie har gjorts, av 10 artiklar som valdes ut från 

artikelsökningar i CINAHL, PubMed samt PsykInfo. Manuella sökningar har gjorts. 

Kvalitetsgranskning med granskningsmallar av Polit och Beck (2012) är gjord av 

artiklar vilka ingår i studien. Resultatet visar att sjuksköterskan har en stor betydelse i 

patientens viktnedgång. Att stötta patienten till en ökad motivation leder till resultat i 

form av viktnedgång. Slutsatsen visar att med utbildning i Motiverande samtal och 

kunskap om övervikt och dess följdsjukdomar, kan sjuksköterskan göra ett mycket bra 

och viktigt arbete, som leder till livsstilsförändring och en bestående viktnedgång hos 

den överviktige patienten.   
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Introduktion 

Enligt World Health Organisation (WHO 2014) är idag cirka hälften av alla vuxna män, 

drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn i världen överviktiga eller feta. 

Många upplever sin vikt som ett problem för utseende, men fetma och övervikt kan 

även leda till andra sjukdomar, som till exempel högt blodtryck och hjärt och 

kärlsjukdom. De flesta personer med övervikt önskar gå ner i vikt, men har svårt att 

lyckas. Det finns inga snabba lösningar, och för de allra flesta handlar det om att byta 

livsstil. Agerberg (2007) menar att individen förlitar sig ofta på att de ska få den hjälp 

de behöver både fysiskt och psykiskt av främst sjukvårdspersonal för att minska sin 

kroppsvikt. Sjukvården kan göra mycket genom att ta upp frågan om matvanor och 

genom att föra motiverande samtal enligt Livsmedelsverket (2013). Genom detta kan 

sjukvårdspersonal, förhoppningsvis inspirera patienter till att äta och leva mer 

hälsosamt, menar Agerberg (2014). Många får hjälp av exempelvis en så kallad Gastric 

Bypass operation, och denna form av kirurgisk hjälp vid övervikt, har tiodubblats enligt 

Näslund (2011). Han menar att den starka expansionen, beror på att operationen nu kan 

göras laparaskopiskt med en ökad effektivitet, och med kortare operationstider och 

vårdtider genom ett mindre ingrepp. Sjuksköterskan har före ingrepp varit en del i 

patientens förberedelse inför detta ingrepp, genom att ge information om själva 

operationen, men främst gett information om operationens konsekvenser i efterförloppet 

samt att aktivt starta en process hos patienten, att börja tänka på livsstilsförändrändring, 

vilket är en nödvändighet även efter operation för att kunna behålla det goda resultatet, 

och att dra fördel av de positiva hälsovinster en viktnedgång kan ge. Näslund (2011) 

anser att alla metoder till viktnedgång ska vara provade före en operation för en 

viktnedgångs skull, och anser att en livsstilsförändring är absolut nödvändigt för att 

operation ska bli aktuell, då den ger stora konsekvenser både psykiskt och fysiskt, vilket 

patienten blir noggrant informerad om, av sjuksköterska. Det står att läsa i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning att denna ska ha ”Kunskap att undervisa och 

stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att 

förhindra ohälsa” (Socialstyrelsen 2005) 
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Övervikt och fetma 

Enligt WHO (2014) är BMI (Body Mass Index), en enkel uträkning av förhållandet 

mellan vikt och längd, och det är det vanligaste och mest förekommande sättet att räkna 

ut om en person är under-normal-överviktig. Sättet att räkna ut är enkelt då man tar 

vikten i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat. WHOs definitioner är att ett BMI 

över 25, klassas som övervikt, medan ett tal på 30 eller mer klassas som fetma. Dock 

bör detta ses individuellt då individer skiljer sig åt i olika kroppssammansättning. En 

idrottare har exempelvis en oftast, högre kroppsvikt, beroende på en högre andel 

muskelmassa, och med det ett högre BMI.  Enligt SLV (2014) kan då inte detta värde 

ses som ett mått på kroppsmassan av exempelvis kroppsbyggare eller elitidrottare, då 

mätning av fördelningen av kroppsfett inte följer det som vanliga individer har. Risken 

för försämrad hälsa, ökar i takt med onormalt BMI värde.  Med övervikt menas att du 

väger mer än du mår bra av i förhållande till din längd. Ålder har också en betydande 

roll för utvecklande av en övervikt. I övre medelåldern går många av oss upp 500-700 

gram per år, och det har till grund av att kaloribehovet sjunker med stigande ålder på 

grund av att vi rör oss mindre och att muskelmassa omvandlas till fettvävnad (Engström 

& Engström 2004). 

Prevalens 

Enligt Melin (2011), är det i Sverige 10-12% av befolkningen som klassas som feta, 

med ett BMI över 30. Detta problem ökar för vart år med cirka 0,5-1% ny feta. I världen 

menar WHO att mer än 1,4 billioner vuxna (över 20), är överviktiga och av dessa är 

nära 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor feta. Melin (2011), menar att 

prevalensen av fetma ökat trefaldigt under de senaste årtiondena. Personer med genetisk 

predisposition har lättare att bli feta av energirika livsmedel, och framförallt då de ofta 

har en kombination av låg fysisk aktivitet, stress samt rökning. Det finns många 

vetenskapliga studier som visar klara samband med matvanor, livsstil och 

sjukdomsförekomst. Fetma är enligt Melin (2011) en livsstilsfråga då komplexa 

interaktioner underhåller och orsakar fetma. Till dessa nämner Melin (2011)  biologiska, 

psykologiska, sociala och kulturella faktorer. 
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Konsekvenser 

WHO (2013) klassar övervikt som en pandemi sedan 2012. WHO (2013) menar att 2,8 

miljoner individer dör till följd av förhöjd kroppsvikt, vilket kan leda till följdsjukdomar 

relaterade till övervikt. 

BMI 25-27 kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa enligt Melin (2011). 

Från BMI 27 ökar riskerna betydligt avseende följdsjukdomar som högt blodtryck, 

förhöjda blodfetter samt diabetes typ 2. Om så BMI visar 30 eller högre ökar risken till 

ohälsa betydligt. Hur mycket dessa risker ökar beror på graden av fetma, d.v.s. hur 

mycket högre BMI värde individen har, än det klassificerade värdet. Hur farlig 

övervikten är för hälsan, beror inte bara på hur mycket du väger, utan även på en hel del 

andra livsstilsfaktorer, t.ex. rökning, fysisk inaktivitet och stress. Det har även betydelse 

hur länge individen har varit överviktig, då tiden som organ samt funktioner kroppen 

har varit belastade har betydelse för manifestation av sjukdom (Melin 20011). Hansson 

et al. (2011) menar att organisationen runt dessa patienter, kan i ett tidigt skede, 

upptäcka och påvisa fara för hälsa på grund av övervikt. I Europa dör varje år 4 miljoner 

människor i hjärt och kärlsjukdom. Man har genom studier gällande övervikt sett en 

betydande ökad risk för hjärt och kärlsjukdom med ett midjemått som är över 88cm för 

kvinnor och 102 för män enligt Statens folkhälsoinstitut (2002). 

Fetma och övervikt har blivit ett av våra största folkhälsoproblem. Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kan övervikt och fetma öka risken för eller 

förvärra redan etablerade sjukdomar och tillstånd. Det man främst pekar på vad gäller 

följdsjukdomar, klart relaterat till övervikt och fetma är Typ 2 Diabetes, hypertoni samt 

hjärt och kärlsjukdom samt vissa cancersjukdomar. Även psykisk ohälsa såsom 

depression och ångest, är kopplat till övervikt och fetma, men i högre grad som en följd 

av upplevd minskad livskvalité (SBU, 2003) 
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Behandling  

Enligt Handlingsprogram-Övervikt och Fetma 2010-2013 (2010) som har tittat på 

effekten av viktreduktion, har kunnat visa på, att en viktnedgång genom fetmakirurgi, 

minskat mortaliteten ibland annat cancer under en 10 årsperiod efter operation. 

Hypertoni lönar det sig alltid att få ned menar Brinck & Schenck-Gustafsson (2004). 

För att sänka ett ohälsosamt högt blodtryck kan i vissa fall, små enkla vardagliga 

förändringar, som att ta trappor istället för hissen, ge stor effekt viktminskning som 

behandling, är ett viktigt och framgångsrik sätt att minska sitt blodtryck. En 

viktminskning per 10 kg kan ge så stor effekt som 4-20 mm Hg enligt Brink & 

Schenck-Gustafsson (2004). Motion är en stor del i viktreducering och med motion 

menar Brinck & Schenck-Gustafsson (2004), en aktivitet som utförs dagligen i minst 30 

min och under dessa 30 minuter blir svettig och känner sig lätt andfådd.  Motion som en 

del av behandling vid fetma, ger en positiv effekt på viktreducering som i sin tur 

minskar risken att utveckla bland annat diabetes (Brink & Schenck-Gustafsson 2004). 

Engström and Engström (2004), menar att fysisk aktivitet, ger en ökad insulinkänslighet 

och att det tillsammans med kostomläggning, och med det menas en mer nyttig kost, än 

den som troligen varit, kan ge så stora hälsoeffekter, att läkemedelsbehandling kan 

undvikas, eller åtminstone skjutas upp. Danaei, G et al. (2007) visar att fysisk aktivitet 

med en förbränning om 2000 kcal per vecka, halverar risken att utveckla typ 2 diabetes, 

samtidigt som vikten förhoppningsvis sänks. Brinck & Schenck-Gustafsson (2005) visar 

på att en förändrad livsstil, till det bättre, ger en stor hälsovinst vid prevention och 

behandling av hjärt och kärlsjukdom, och den vetenskapliga grunden är god. Personer 

som drabbats av hjärt och kärlsjukdom, eller riskerar drabbas, bör ta del av professionell 

hjälp, via primärvård, där sjuksköterskan har en betydande roll i det behandlande och 

stödjande arbetet. 

Omvårdnad 

Orem (2001) avser att alltid se till individens egenvårdskapacitet, och att stödja och 

motivera individen att återfå sin egenvårdande förmåga, vilket sjuksköterskan, i sin 

yrkesroll bör eftersträva. I det stödjande och undervisande systemet menar hon att 

vårdaren bidrar med stöd och vägledning och besluten ligger helt hos individen, och en 
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livsstilsförändring är ett beslut som fattas av den enskilda individen. Hanson et al  

(2011) menar vidare att personal önskar att överviktiga prioriteras i vården, då övervikt 

ger följder såsom förvärvade följdsjukdomar, samt en individ med en låg självkänsla. 

Enligt SBUs rapport "Fetma – problem och åtgärder" (2002) måste fördomar om fetma 

stävjas, och skriver att de som drabbats av fetma inte ska behandlas nedsättande och 

fördömmande, och menar att många människor riskerar att utveckla fetma, vilket ingen 

önskar sig. SBU skriver vidare att en ökad förståelse för hur fetma uppkommer och hur 

svårbehandlad den är kan hjälpa till att minska fördomar vilka förekommer såväl inom 

hälso och sjukvården som i samhället i stort. Sjuksköterskan är ofta den som i ett tidigt 

skede ser följder av övervikt, men har sällan den kunskap som krävs för att kunna hjälpa 

den överviktige med sin livsstilsförändring enligt Nolan et al. (2012). SBU (2014) 

menar att livskvaliten förbättras hos de som lyckats med en viktnedgång, och med en 

ökad livskvalité, ökar motivationen och den egna tron på sin egenvårdskapacitet. 

Problemformulering 

Övervikt har idag i vårt samhälle, blivit ett ökande problem, och har gett följdsjukdomar 

som följd. Dessa följdsjukdomar som är direkt relaterade till övervikt, upptäcks ofta 

inom sjukvården då patienten söker för något annat. Sjukdomar såsom högt blodtryck, 

diabetes och hyperlipidemi, med risk för exempelvis allvarlig hjärtsjukdom, ger onödigt 

lidande för patienten, och behovet av vård större. Sjuksköterskan, som oftast är den som 

ser de negativa effekterna till följd av övervikt, saknar kunskap om övervikt, vilket 

denna studie önskar ändra på, samt besitter inte den korrekta kompetensen att behandla 

och möta denna patientkategori. Interventioner såsom MI och KBT finns som 

behandlingsalternativ, men medvetenheten om dess nytta i en behandling, önskas visas i 

studien. 

Syfte 

Syfte med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan i sin yrkesroll och med sin 

omvårdnadskunskap kan påverka patienter med övervikt till en livsstilsförändring. 

 



9 

 

Metod 

Studien utfördes i form av litteraturstudie, där vetenskapliga artiklar utgjorde grunden. 

Polit och Beck (2006)  Polit och Beck (2006) beskriver hur en litteraturstudie bör 

genomföras för att få en så tydlig frågeställning som möjligt, samt verktyg för att få en 

plan över hur information samlas in. De beskriver även hur insamlad data bör analyseras 

och tolkas. Polit och Beck (2006) har i sitt flödesschema presenterat detta i nio steg 

vilka författaren till denna studie har följt (Figur 1). 

 

Figur 1. Ett modifierat flödesschema av litteraturstudiens genomförande, fritt översatt 

och tolkat på svenska (Polit & Beck) 2006 

Litteratursökning och urval 

Vid val av sökord och databas vilket är steg nummer två i Polit och Beck (2006), 

bestämdes vilka inklusionskriterier och vad som skulle exluderas. Detta med hänsyn till 

frågeställning och syfte som var steg nummer ett. 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilka var publicerade mellan 

2004 och till 2015-09-17, samt var skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara Peer 

Review, utförda på vuxna över 18 år samt handla om övervikt. 

Exlusionskriterier 

Exlusionskriterier var artiklar som handlade om operation eller läkemedelsbehandling 

samt Review artiklar. 

Det fanns i början av arbetet svårigheter att finna rätt sökord på engelska, varpå 

författaren använde sig av databasen SweMed, för förslag. . Sökord som användes, i alla 

tre databaserna var: Obesity, Overweight, Impact och Nurse i olika kombinationer för 

att få träff som ansågs relevant och svarade upp mot syfte och frågeställning. Sökorden 

är lika i alla tre databaser som använts, samt kombinationerna är identiska. Dock har en 

kombination lagts till i databasen PsykInfo, då det under sökning verkade finnas nurses i 

fler träffar än med sökord Nurse. Steg nummer tre i Polit och Becks (2006) 

flödesschema, var att söka i databaserna Cinahl samt Pub Med, med sökord som funnit 

lämpliga. Databaserna PubMed och Cinahl, visade sig ge mest relevanta träffar samt 

även databasen PsykInfo. Polit och Becks (2006) tre första steg användes i denna del av 

arbetet.  
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Tabell 1. Sökningar i databasen Cinahl 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Obesity 9990 

   S2 Overweight 3832  

  S3 Impact 31790 

   S4 Nurse 14096 

   S1 AND S3 721 

   S1 AND S3 AND S4 5 2 0 

 S2 AND S3 325 15 1 1 

S2 AND S3 AND S4 6 4 

  Totalt 

 

21 1 1 

     Tabell 2. Sökningar i databasen PubMed. 

    Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Obesity 62491 

   S2 Overweight 53874 

   S3 Impact 150979 

   S4 Nurse 38567    

S1 AND S3 5543  

  S1 AND S3 AND S4 59 6 2 2 

S2 AND S3 4892 

   S2 AND S3 AND S4 58 6   

S1 AND S2 AND S4 544 10 2 2 

Totalt 

 

22 4 4 

     Tabell 3. Sökningar i databasen PsykInfo 

    Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Obesity 10401 

   S2 Overweight 9478    

S3 Impact 184610 

   S4 Nurse 45891    

S4 Nurses 45891    

S1 AND S3 2422    

S1 AND S3 AND S4 50 4 1 1 

S2 AND S3 914 

   S2 AND S3 AND S4 18 3   

S1 AND S5 293 7 1 1 

Totalt 

 

14 2 2 
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Urval 1 

I urval 1 användes Polit och Beck (2006) flödesschema i steg nummer 3 till 4. Alla 

funna artiklar granskades efter titel och abstract då studiens syfte bör svara mot 

artiklarnas relevans. Sökord och olika kombinationer av dessa presenteras i Tabell 3, 4 

och 5. Kombinationer valdes för att överensstämma med syfte och kombination 

tillkommer i databasen PsykInfo för att stämma på syftet och att det var många artiklar 

som hade nurses som sökord, vilket gav mer relevanta träffar i kombination. Artiklar 

som valdes ut i databasen Cinahl var 21, som gick vidare till Urval två. Databasen Pub 

Med genomsöktes med samma sökord och samma kombinationer och resulterade i 22 

artiklar som gick vidare till Urval 2, (tabell 2).  Databasen PsykInfo, Tabell 3, har 

genomsökts på samma sätt och via sökord och kombinationer av dessa, med en extra 

kombination, (Tabell 3), då nurses verkade förekomma i kombinationer istället för 

Nurse. Vid enkel sökning av de respektive sökorden, resulterade detta i samma antal 

träffar. Totalt har 14 artiklar granskats och av dessa valdes två artiklar ut i databasen 

PsykInfo, att gå vidare till Urval 2. Manuella sökningar har gjorts genom att artiklars 

referenser lästes slumpmässigt och tre har gått vidare till urval två. Totalt gick 57 

artiklar vidare till urval två. 

Urval 2 

Detta urval gjordes i enlighet med Polit och Beck (2006) , steg nummer fem till sex. 

Steg nummer fem, som innebar att artiklarna lästes i sin helhet och de som inte 

uppfyllde studiens syfte och urvalskriterier valdes bort och togs inte med till urval tre. 

Någon artikel var utförd på individer som var barn, samt någon var publicerad för mer 

än 10 år sedan. Totalt återstod efter urval 2, en artikel från databasen Cinahl, fyra från 

PubMed samt två från PsykInfo, som gick vidare till urval 3. Manuell sökning gjordes 

genom att de inkluderade artiklarnas referenser lästes och resulterade i tre artiklar. 

Totalt gick tio artiklar vidare till en ytterligare granskning i Urval 3. 
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Urval 3 

Steg nummer sju i Polit och Beck (2006), flödesschema tog vid.  De tio artiklarna lästes 

åter i sin helhet, för att genomgå en slutlig kritisk granskning, och säkerställa artiklarnas 

vetenskapliga kvalitéer. Denna granskning gjordes med Polit och Becks (2006) 

granskningsmallar Guide To an Overall Critique OF a Quantitativ Research Report 

samt även Guide off a Qualitative Research Report. Efter att granskning gjorts, ansågs 

tio artiklar vara av god vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning 

Polit och Beck (2006), steg åtta, ber forskaren att analysera och strukturera material som 

valts ut att ingå i studien. Artiklar som fanns lämpliga och uppfyllde studiens syfte 

lästes igen. Steg 8 i Polit och Beck (2006) flödesschema följdes för att på ett bra sätt 

strukturera och analysera material som ska ingå i studien. Resultatet av artiklarna skrevs 

på dess framsidor och lades i högar, vilket resulterade i tre olika kategorier. Steg nio tar 

så vid och enligt flödesschema innebär detta en sammanställning av litteraturen. 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) belyser vikten av att inte kopiera eller plagiera. De 

menar att författaren bör vara uppmärksam på eventuella feltolkningar.(Forsberg & 

Wengström 2008). Då samtliga artiklar var skrivna på engelska användes ett engelskt 

lexikon, för att minska denna risk och för att undvika förvrängningar och felaktiga 

språköversättningar, som enligt Forsberg och Wengström (2008) skulle kunna påverka 

betydelsen av artiklar. De menar att etiska överväganden bör göras vid en 

litteraturstudie, gällande urval och resultat och att det ska vara tydligt visat att artiklarna 

genomgått en etisk prövning. Deltagarna i de studier som granskats ska vara 

informerade om studien, och ha rätt att välja att delta eller inte. Data som framkommit i 

studierna ska hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2014). Författaren har förhållit 

sig till faktiska data och inte lagt in egna värderingar och därmed presenterat 

oförvanskat resultat, och försökt att bortse från egen förförståelse. 
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Resultat 

Granskning av de tio artiklar som ingår i studien gav tre kategorier efter att steg 8 i Polit 

och Becks flödesschema följts. Dessa tre kategorier svarar för syftet att belysa 

sjuksköterskans betydelse/påverkan för överviktiga patienters förmåga att gå ner i vikt. 

Kategorierna är: sjuksköterskans möjlighet att påverka genom motivation, 

sjuksköterskans betydelse för viktnedgång genom mötet samt påverkan av 

sjuksköterskans attityder (Figur 5). 

 

Figur 2 Kategorier i resultatet. 

 

Sjuksköterskans möjlighet att påverka genom motivation 

Tod & Lacey (2004) menar i sin studie att de som tog eget ansvar var de som hade högst 

motivation, som de erhållit från bland annat Motivational interviewing (MI). 

Sjuksköterskan möter ofta dessa patienter i sitt arbete, och har med MI metoden, ett 

redskap, att använda sig av vid samtal med patienten.  Sjuksköterskan använde sig även 

av MI som en teknik för att öka viktnedgång, och då genom att den överviktige 

patienten såg sina egna styrkor och motivation att uppnå en förändrad livsstil i det stora. 

Gudzune et al. (2012), skriver om vikten av att uppmuntra patientens egen vilja till 

förändring och med en större vilja även öka motivation att fortsätta mot uppsatt mål. I 
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samtal med andra människor, kommer individen på vad den själv vill, och att som 

sjuksköterska höja individens självkänsla menar Tod & Lacey (2004), är en viktig 

intervention, för att behålla motivationen. Genom att sjuksköterskan bjuder in att tala 

om levnadsvanor, förstår individen att det är en person som vill hjälpa henne att komma 

fram till vad hon tycker, vill och kan, samt tydliggör på så vis lösningar på problem, 

som individen själv kommit fram till. Sjuksköterskan har då inte berättat vad individen 

ska göra, utan individen själv har berättat vad hon vill, kan och tänker göra men detta är 

svårt ibland, då ord ska sättas på tankar menar Gudzune et al. (2012). Men om 

sjuksköterskan tar ett aktivt ansvar för att hjälpa individen att finna lösning, genom 

samarbete som överensstämmer med den överviktige, så spelar patientens attityd till en 

livsstilsförändring, beteende och förväntning på sjukvården stor roll i hur individen är 

öppen för information och förändring enligt Hansson et al. (2011). 

Specifika strategier från MI har i en studie av Phillips et al. (2013) visat sig mer 

hjälpfulla. Dessa har visat sig vara ökning av individens egen förmåga att tro på sig 

själv och sin förmåga att förändra och med det en mer accepterande attityd till 

förändring och ökad motivation menar Phillips et al. (2013). Lindhardt et al. (2013) har 

funnit att genom utbildning av personal i Motiverande samtal (MI), har man kunnat 

ändra frågeställningar till den överviktige, från att ha varit slutna till öppna frågor, vilket 

får ett resultat på den överviktiges sätt att se sin egen förmåga till en hållbar förändring 

av sin livsstil att öka.  Gudzune. et.al (2012) har i sin studie, vilket har som syfte att 

jämföra olika sätt att kommunicera med överviktiga, kommit fram till att just MI är den 

mest framgångsrika metoden i kommunikation, vilket ger en förändring i livsstil, och 

med det en hållbar viktnedgång. 

Sjuksköterskan har via MI en stor inverkan på patientens motivation till en hållbar 

förändring över tid enligt Philips et.al(2013) som vidare anser att motivation är en 

förutsättning för förändring. Kuzmar et al (2014) har funnit att snabbt resultat och ökad 

kroppskännedom hos individen, tillsammans ger en ökning av motivation att försöka gå 

ner i vikt, och menar att motivationen ökar när ambivalensens fördelar blir tydliga för 

individen, exempelvis via snabbt resultat. 
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Sjuksköterskans betydelse för viktnedgång genom mötet 

Svensk sjuksköterskeförenings (2010) värdegrund för omvårdnad, beskriver att 

omvårdnad sker på personnivå, och att patienten ses som en egen person, och är en del 

av ett sammanhang och där patienten tar ansvar för sina val och på så vis skapar sin 

egen väg. Phillips et.al (2013) skriver att trots att sjuksköterskan, som är den som oftast 

träffar individen, då denna sökt hjälp, för just övervikt, eller någon av de följdsjukdomar 

som ofta följer med övervikt, ger uppmuntran om förändring, har individen svårt att 

genomföra förändring själv. Phillips et.al (2013), menar att en vanligt förekommande 

förväntning på hindrande av en bestående viktnedgång är förväntningar på en ”quick 

fix”. Det framkom att det som ger en hållbar viktminskning, är när individen får en egen 

ökad motivation och självförtroende att kunna göra förändring. 

Människor vill gärna ha konkreta scheman att följa. Lindhardt et.al (2014) anser att 

mötet bör ske mellan fyra ögon och att patienten får en bekräftelse att just den individen 

är viktig och blir tagen på allvar för att interventioner ska ha ett gott resultat. Lévinas 

(1969) anser att en människa har en inbyggd moral och att denna egenskap visar sig 

genom att vi alltid har en strävan att göra det som är gott, och han menar vidare att då vi 

sett en annan människa och mött denna mellan fyra ögon, har man en moralisk 

skyldighet att hjälpa personen. Kuzmar et al. (2014) har funnit att snabbt resultat i 

viktnedgång och ökad kroppskännedom hos individen, ger en ökning av motivation att 

försöka gå ner i vikt, och att individen önskar få visa denna positiva förändring vid nästa 

personliga möte med sjuksköterskan som bör ske just mellan fyra ögon. Mötet mellan 

fyra ögon hjälper för att få den positiva energi, en lyckad intervention ger i form av 

bekräftelse och känslan av ha lyckats hos individen. Kuzmar et al. (2014) skriver att ett 

positivt resultat ger en ökad vilja att fortsätta sin positiva viktnedgång, och att återbesök 

hos sjuksköterskan är betydelsefullt för att få bekräftelse och att bli sedd, för att ha kraft 

att fortsätta. 

Det är enligt Phillips et.al (2013) viktigt att följa upp individen ofta, med regelbundna 

besök. De som har en eller flera följdsjukdomar relaterat till övervikt följs mer frekvent 

upp med återbesök för kontroller, medan de som sökt för enbart övervikt och hjälp med 



17 

 

detta, inte ges möjlighet till lika täta kontroller, med resultat att den motivation till 

viktnedgång sjuksköterskan gett via möte med individen, minskat. Rutten et.al (2014), 

menar i sin studie att den intensiva stöttning som är i början av ett eventuellt 

viktminskningsprogram, märkbart trappades ner efter cirka sex månader. Bekräftan och 

uppmuntran som varit en betydelsefull del av viktminskningen och att med det, 

motivera individen till beteendeförändring, blev obetydlig, och att de menar att återfall 

vad gäller dålig kost och motionsvanor gav ett steg tillbaks i den viktiga 

beteendeförändringen, med stagnation av vikt eller av viktuppgång. 

Hanson et.al (2010), menar att det är viktigt för sjuksköterskan att hjälpa patienterna att 

finna sina egna lösningar, genom att sjuksköterskan coachar och styr patienten till rätt 

och uppnåelig ambitionsnivå, och att sjuksköterskan ger Bekräftan och uppmuntran så 

fort möjlighet ges Rutten et al. (2014). Överviktiga skuldbelägger ofta sig själv för 

övervikten menar Gudzune et al (2012), och har ett ständigt dåligt självförtroende och är 

således mer uppmärksam och sårbar av ett möte som inte riktigt blir rätt. Det första 

mötet är avgörande för hur förtroende till sjuksköterskan fortlöper. 

Påverkan av sjuksköterskans attityder 

Sjuksköterskans attityd gentemot den överviktige patienten, redan i den allra första 

kontakten, är viktig för ett gott möte, och med det vilja från patienten att uppnå en 

hållbar livsstilsförändring. Tod & Lacey (2004). Sikorski et al. (2013) har undersökt och 

funnit att det finns många stigmatiserande attityder av orsaken till fetma hos patienter 

bland sjuksköterskor. Stigmatiserade attityder hos vårdpersonal visar Sikorski e.t al 

(2013), är ett av de största hindren för att ett positivt möte, med förtroende till 

sjuksköterskan Hanson et al. (2010), menar att sjuksköterskan kan ha en negativ attityd 

till patienter med övervikt, och att sjuksköterskan tycker att övervikt är ett självförvållat 

problem, och att de i sin yrkesroll, är utbildade att behandla sjukdomar av medicinsk 

karaktär vilket sjuksköterskan inte anser att fetma är. Fortsättningsvis skriver Hanson et. 

al (2010) att sjuksköterskor har svårt att se meningsfullheten i att ge råd och coacha, då 

den överviktige kan söka hjälp på annat håll, såsom viktväktarna. Phillips et al. (2013), 

beskriver att sjuksköterskan har en negativ känsla gentemot att använda ordet fet, vid 
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samtal med den överviktige patienten. Sjuksköterskans attityd blev då hårdare framlagd 

än det som menas, och kan ge patienten en känsla av underlägsenhet. Phillips et al. 

(2013) menar att lösningen på detta kan vara att sjuksköterskan bygger en vänskap med 

patienten och undviker ordet fet, till dess att en vänskap och samhörighet uppstått. Tod 

& Lacey (2004), har funnit att sjuksköterskan ofta har en negativ attityd mot den 

överviktige, men allt eftersom en livsstilsförändring visas, ökas respekten från 

sjuksköterskan gentemot den överviktige och ger positiva reaktioner och ökad 

motivation hos patienten till att fortsätta sin nya livsstil. Dock menar Tod & Lacey 

(2004) att sjuksköterskans attityd om den i början är negativ, finns kvar i det 

undermedvetna hos den överviktige, som ett minne att läggas bland tidigare 

förödmjukelse som människors attityder har gett under livet. Sjuksköterskors attityd 

mot den överviktiga patientkategorin, kan upplevas negativ och sjuksköterskans 

agerande gentemot den överviktige individen kan uppfattas som ett sätt att ge individen 

skuldkänslor och skam, och detta är ett hinder i individens fortsatta kamp mot övervikt.  

(Gudzune et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan i sin yrkesroll och 

med sin omvårdnadskunskap kan påverka överviktiga patienter till en 

livsstilsförändring. Under arbetets gång har tre kategorier visat sig vara av sådan 

karaktär att sjuksköterskans betydelse har varit stor. Dessa kategorier är: 

Sjuksköterskans möjlighet att påverka genom motivation, sjuksköterskans betydelse för 

viktnedgång genom och påverkan av sjuksköterskans attityder 

Resultatdiskussion 

Studien visade att betydelsen som sjuksköterskan har i en livsstilsförändring, är stor. 

Genom att bekräfta individen som just en individ, och synliggöra de negativa effekterna 

som har uppstått på grund av övervikt, kan sjuksköterskan ge interventioner som ger en 

snabb effekt, och med påvisande av detta, öka individens egen motivation till 

fortsättning av en positiv livsstilsförändring. Faskunger & Hemmingsson (2005) hävdar 

att det är viktigt med vägledning som till största delen fokuserar på motivation. Med en 

ökad motivation kan det ge individen ett ökat självförtroende, och ge en klarare 

målsättning, samt ge möjlighet till bearbetning av tidigare och nuvarande upplevda 

hinder. I flera av de artiklar som ingår i arbetet, påtalades att individen önskar synligt, 

snabbt resultat för att behålla sin motivation och detta stöds av Phillips et al. (2013) som 

även menar att individen har förväntningar på att sjuksköterskan ska ge interventioner 

som leder till detta. Ambivalens till att följa givna interventioner finns dock i stor 

utsträckning, speciellt i början av en viktminskning. Har sjuksköterskan dessutom en 

negativ attityd till dessa interventioner, vilket Nolan et.al (2012) menar i sin studie att 

sjuksköterskan ofta har, ges ingen hjälp till den överviktige att komma över sin tvekan 

och motivationen att starta blir liten. Faskunger (2001) menar att det dock krävs ett 

intresse från individen för att lyckas, och det är viktigt att denne har motivation och 

vilja, att förändra, för att få ett bra resultat.. Sjuksköterskan stöttar och tror genuint på 

positiva resultat, och har inhämtat kunskap samt är trygg i sin yrkesroll och sänder ut 

positivitet, vilket i sin tur, leder till en ökad motivation hos den överviktige att fortsätta 

sin livsstilsförändring. 
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I resultatet framkommer att MI oftast används som sätt att kommunicera med den 

överviktige, och detta sker bäst mellan fyra ögon och ger så ett möte två individer 

emellan. Lévinas (1969) filosofi om Det egna och Den andra, ansikte mot ansikte 

relation stämmer bra in i vad som framkommit i resultat. Lévinas (1969) säger ”Vad en 

människa är upptäcker vi först i mötet med den andra människan och denna människa 

möter oss som ett ansikte. Genom talet och blicken vänder vi oss till varandra.” Studien 

visade att mötet mellan sjuksköterskan och den överviktige hade en nära avgörande roll 

om där fanns en tillit mellan sjuksköterskan och individen, i detta fall den överviktige. 

Levinias (1969) menar att om mötet sker mellan fyra ögon och då den andra får ett 

”ansikte”, vädjas till moralen att ”göra gott”, och att man har en moralisk plikt, att 

hjälpa en person man har mött, vilket sjuksköterskan vill och gör, med givande av 

interventioner för att främja hälsa, och den överviktige att följa dessa. I hälso och 

sjukvårdslagen (1982:763), står att ”vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen”. Författaren har upplevt i sin 

profession att en sådan trygghet har sjuksköterskan möjlighet att ge, om mötet med 

patienten är gott och patienten inte upplever en negativ stämning samt ett pressat 

schema, vilket framkommer i litteraturstudien att det finns bland sjuksköterskor. 

Betydelsen och möjligheten sjuksköterskan har att hjälpa till en livsstilsförändring, i 

positiv bemärkelse är stor. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor, ska en sjuksköterska ha ”kunskap att undervisa och stödja patienter och 

närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa” 

(Socialstyrelsen 2005). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är dock 

borttagen sedan 2015, då Socialstyrelsen inte längre har den i sitt uppdrag. Svensk 

sjuksköterskeförening har i samarbete med sektioner från de olika specialistområdena, 

tagit fram kompetensbeskrivningar inom respektive specialisering (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2015). Information och undervisning till patienten har visat sig 

genomgående vara värdefullt, även i arbetet för viktnedgång, då patienten får 

vägledning om vilka interventioner som är till individens fördel i strävan efter uppsatt 

mål och hjälp att uppnå dessa. Hultgren (2008) menar dock, att det krävs handling för 

att komma till effekter av en livsstilsförändring och det visas att just denna handling är 

svår att utföra för individen om inte stöttning finns från sjuksköterskan, vid den 
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ambivalens som den överviktige ofta upplever i inledningen av en viktnedgång.               

( Hultgren 2008). 

Studien visar att det ofta finns en negativ attityd till denna patientkategori, främst då 

sjuksköterskan saknar kunskap i ämnet och att där finns stigmatiserade attityder sedan 

lång tid. I studien framkommer att sjuksköterskan önskar mer kunskap om övervikt som 

en medicinsk diagnos, då de stigmatiserande negativa attityder som finns oftast beror på 

en egentlig önskan om mer kunskap inom övervikt.  Owen et al. (2009) menar att den 

som ger en intervention, vilken i detta fall är sjuksköterskan, besitter en nyckel i att 

hjälpa individen att finna den drivkraft som behövs för att kunna nå sitt mål, vare sig det 

är viktnedgång för att sänka blodtryck eller viktnedgång och en livsstilsförändring för 

att i framtiden vinna hälsoeffekter, men om en negativ attityd finns, går inte 

interventioner att tas in av patienten som man önskat enligt Owen et al. (2009). 

Studien visade att individen har upplevt, att de inte blivit prioriterade högt inom vården, 

vilket stöds av Nolan et al. (2012) som i sin studie sett att även tidsbrist och hög 

arbetsbelastning inom vården ger en ökad ambivalens till vad effekter av interventioner 

leder till hos individen. Om denna ambivalens till effekten av interventionerna finns hos 

sjuksköterskan kan den lätt avläsas av den överviktige, som lätt uppfattar detta som en 

negativ attityd och en negativ tro på effekten av givna interventioner, vilket inte är 

önskvärt enligt Nolan et al. (2012). Den överviktige har sökt sig som mest troligt till 

vården, med en medicinsk åkomma såsom högt blodtryck, och individens orsak till detta 

upptäcks av sjuksköterskan, men tid för att utföra enkla interventioner såsom 

information och utbildning, finns inte och både sjuksköterskan och individen hamnar i 

ett läge, där sjuksköterskan ser med sin kliniska blick, att där skulle kunna göras en 

enkel intervention för en liten livsstilförändring, med stor effekt, medan individen 

upplever att hans/hennes problem är av mindre viktig prioritering. Utan att känna sig 

prioriterad är risken stor att frågorna som: Ska jag, kan jag, kan jag inte utföra en 

livsstilsförändring Nolan et al. (2012). Hultgren (2008) menar att i mötet det viktigt att 

sjuksköterskan lägger sin eventuella negativa attityd åt sidan, och träder in i rollen som 

just sjuksköterska med en positiv ingång och utan stigmatiserande attityder. Hultgren 

(2008). 
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Metoddiskussion 

Metoden som använts har varit en litteraturstudie, och redan skrivna forskningsartiklar 

letas fram för att sammanställas. Författaren har använt sig av databaser för att söka 

artiklar som var relevanta och svarade på syfte. Sökorden som användes var relevanta 

och upplevdes som att de uppfyllde vad som var relevant att söka. Lifestyle Change är 

dock ett ord som i efterhand har visat sig vara ett ord som återkommer, och skulle ha 

varit med om studien gjordes åter. De olika databaserna var Cinahl, som är inriktad på 

omvårdnad, samt PubMed, i vilken artiklarna är mer inriktade på medicinskt område för 

läkare. PsykInfo har också använts och där finns många artiklar om främst MI som 

behandling, det vill säga en databas inriktad på psykologi. Alla databaser har varit 

användbara, men där fanns förvånansvärt lite forskningsartiklar som enbart studerat 

sjuksköterskans betydelse för patientens lyckade livsstilsförändring. Alla artiklar var på 

engelska, vilket kan vara en nackdel då misstolkningar kan göras, varpå lexikon använts 

flitigt för att om möjligt minska tolkningsfel. Polit och Beck (2006) flödesschema har 

använts för datainsamling, samt Polit och Becks (2006) granskningsmall har använts, på 

de utvalda artiklarna. 

Inklusionskriterier var vuxna över 18 år, artiklarna skulle vara Peer Review, publicerade 

mellan 2004 och 2014, samt vara av både kvalitativ och kvantitativ design samt handla 

om övervikt och de gav sökningar i alla databaser som var bra. Vid en sökning där 

datum flyttats fram till 2016 fanns någon mer artikel, men den refererar till redan 

inkluderade artiklar. 

Tre kvalitativa studier och 5 kvantitativa artiklar användes och detta tycker författaren 

visar verkligheten bra, då kvantitativa artiklar kan mäta vikt och motion medan 

kvalitativa artiklar visar på psykiskt mående och olika psykiska behandlingar, ämnade 

att i första hand ge motivation till ändrat beteende. 

Klinisk betydelse 

Denna studie skulle kunna bidra med att ge personal som arbetar, och på något sätt 

kommer i kontakt med patientkategorin, en ökad medvetenhet om problemets stora 
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omfattning. Studien belyser vikten av att sjuksköterskan ser människan bakom övervikt 

och fetma, och via engagemang och en stor dos av professionalitet, finns där att 

motivera patienten, att av egen vilja och ansträngning, förändra sin livsstil till det bättre. 

Ny och större kunskap hos sjuksköterskan behövs i Motiverande samtals teknik, och 

med mer utbildning av sjuksköterskor i denna teknik, kommer sannorlikt en förändring i 

attityder gentemot den överviktige patienten att ske. Detta genom att en ökad 

medvetenhet om just bemötande och ofta stigmatiserade negativa attityder synliggörs, 

och kräver en bearbetning hos sjuksköterskan själv., vilket normalt sker vid ökad 

kunskap. 

Förslag till fortsatt forskning 

Studier som beskriver och visar på problem som hindrar sjuksköterskans möjlighet att 

hjälpa, motivera och stödja denna kategori av patienter, skulle troligen ha stor betydelse 

för sjuksköterskan i hennes arbete, genom att vara ett stöd i fortsatt behandling. Det 

finns få studier som visar på varför sjuksköterskan ej finner de rätta vägarna till positiv 

behandlingsstrategi av denna patientgrupp. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan är ofta den första kontakten patienten har inom sjukvården och därmed 

en viktig del i förändringen mot en ny och hälsosammare livsstil, så hur patienten i ett 

tillstånd av sjukdom relaterad till sin övervikt, bemöts och behandlas, har stor betydelse 

för fortsatta positiva behandlingsmål. 

 

 

 



24 

 

Referenslista 

Agerberg, M. (2007). Ormen i paradiset. Lund:  Studentlitteratur AB. 

Beck, C T. & Polit, D F. (2008)  Nursing research, generating and assessing evidence 

of nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

*Bleich, S, N., Gudzune, A, K., Bennet, L, W., Jarlenski, P, M., Cooper, A, L. (2013) 

How does physician BMI impact patient trust and perceived stigma?(2013)  Department 

of Health Policy and management, John Hopkins Bloomberg School of Public 

Health.MD USA Department of Medicine, Division of General Internal Medicine, John 

Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA. Elsevier Inc, Preventive 

Medicine 57, 120-124. 

Brink, L. & Schrenk-Gustafsson, K. (2004)  Högt blodtryck, må bra och ät gott. 

Stockholm: Prisma. 

Brink, L.& Lind, P-O. (2004)  Diabetes, må bra och ät gott. Stockholm: Prisma. 

Brink, L. & Schrenk-Gustafsson, K. (2005)  Hjärt-kärlsjukdomar, må bra och ät gott. 

Stockholm: Prisma. 

Brulde, B. (2011) Folkhälsoarbetets etik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Danaei, G., Finucane, M, M., Lu, Y., Singh, G.G., Cowan, M, J., Paciorek, C, J., Lin, J, 

K., Farzadfar, F., Khang, Y-H., Stevens, A, G. (2011)  National, regional, and global 

trends in fasting plasma glucose and diabetes prevalence, since 1980: systematic 

analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 370 country-

years and 2, 7 million participants. The Lancet, 2;378 (9785), 31-40. 

Engström, K. & Engström, M. (2004). Mat och livsstil vd diabetes och övervikt. Malmö: 

Elanders Berlings. 

Faskunger, J., & Hemmingsson, E. (2005). Vardagsmotion - vägen till en hållbar hälsa, 

fysisk aktivitet, viktkontroll och beteendeförändring.  Stockholm: Bokförlaget Forum 



25 

 

Faskunger, J. (2001). Motivation till motion. SISU Idrottsböcker. 

Forsberg, C.& Wennerström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Författarna och Bokförlaget Natur & Kultur. 

*Gudzune, A, K., Clark, M, J., Appel, L, L., Bennet, L, W  (2012) Primary care 

providers communication with patients during weight counseling. Elsevere Ireland Ltd. 

Division of General Internal Medicine, John Hopkins University School of Medicine, 

Baltimore, USA. 

*Hanson, M, L., Rasmussen. F., Ahlstrom, I, G  (2011) General practitioners and 

district nurses conceptions of the encounter with obese patients in primary health care. 

BMC Fam. Prakt. 2011; 12; 7. 

Holm Ivarsson, B., Kuehn Krylborn, L. & Trygg, L, S. (2013). Motiverande samtal och 

behandling vid övervikt och fetma- vuxna, ungdomar och barn. Stockholm: Gothia 

Förlag. 

Hultgren, S (2008) . Fysisk aktivitet Folkhälsa Beteendeförändringar. En 

beteendevetenskaplig betraktelse. Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

Hälso och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting (2010) 

Handlingsprogram-Övervikt och Fetma 2010-2013. 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier-analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

*Kuzmar, I., Rizo, M  & Castell-Cortes, E. (2014) Adherence to an overweight and 

obesity treatment: how to motivate a patient? Faculty of Health Sciences, University of 

Alicante, Spain. Peer J 2: e 495. 

*Lindhardt, C, L., Rubak, S, Morgensen, O., Hansen, HP. Lamont, RF., Jörgensen, JS. 

(2014) Training in motivational interviewing in obstetrics: a quantitative analytical tool. 

Acta Obsets Gynecol Scand 93:698-704 



26 

 

Livsmedelsverket. (2013). Övervikt och fetma. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat -och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/ 

[2014-10-03]. 

Melin, I. (2011) Obesitas- behandling med KBT-inriktning. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Nolan, C., Deehan,A., Wylie, A., Jones, R. (2012) Practice nurses and obesity: 

professional and practice-based factors affecting role adequacy and role legitimacy. 

Primary Health Care Research & Development 13:353-363. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen-kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber 

Owen. K. Pettman, T., Haas, M., Viney, R. & Misan, G. (2009) Individual preferences 

for diet and exercise programs: changes over a lifestyle intervention and their link with 

outcomes. Public Health Nutrition: 13, 245-252 

*Phillips, K., Wood, F., Kinnersley, P. (2014) Tackling obesity: the challenge of obesity 

management for practice nurses in primary care. Family Practice, 13 (1), 51-59. 

*Rutten, M, G., Meis, J.M,  J. Hendrics, R.C, M., Hamers, J.M, Femke., Veenhof, C., 

Kremers, P. J, Stef. (2014)  The contribution of lifestyle coaching of overweight 

patients in primary care to more autonomous motivation for physical activity and 

healthy dietary behavior: results of a longitudinal study  Int J Behav Nutr Phys Act 

2014; 11:86. 

SFS (1982:763). Hälso och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SBU. Förebyggande åtgärder mot fetma. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 173. ISBN 

91–85413–01-1. 

SBU. Fetma – problem och åtgärder. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. SBU-rapport nr 160. ISBN 

91-87890-78-X. 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat%20-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/%20%5b2014-10-03
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat%20-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/%20%5b2014-10-03


27 

 

*Sikorski, C., Luppa, M., Glaesmer, H., Brähler, E., König, HH., Riedel-Heller, G, S. 

(2013) Obesity Facts, The European Journal OF Obesity  6:512–522. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.                     

[ Elektronisk] Tillgänglig: http://www.fhi.se/templates/Page. 2015-07-11 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Statens folkhälsoinstitut (2002) .Åtgärder mot fetma. Nationella inventeringar av 

pågående/studier avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och 

fetma. 2002:6 Stockholm. 

Statens folkhälsoinstitut (2011).  FaR, individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

*Tod, A. M., & Lacey, A. (2004). Overweight and obesity: helping clients to take 

action. British journal of communit nursing 9(2), 59-66. 

Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  2016-06-22 

Vårdguiden 1177 (2014) [Elektronisk] Tillgänglig: 2016-01-22 

WHO (2014) Obesity and overweight [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311. 2015-06-14 

*Markering på artiklar som ingår i litteraturstudien. 

 

 

 

http://www.fhi.se/templates/Page.%202015-07-11
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311


 

 

Bilaga 1, Artikelmatris 

 

Författare Titel, Land, År, Tidsskrift Syfte Metod, Deltagare Huvudresultat 

Bleich,N,Sara, 

Gudzune,A,Kimberly.,Ben

net,L,Wendy.,Jarlenski,P,

Marian.,Cooper,A,Lisa. 

How does physician BMI impact patient trust 

and perceived stigma? Department of Health 

Policy and Management, John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health, 

Baltimore, MD, USA. Preventive Medicine 

57 (2013) 120-124. 

Syftet var att se hur och om vårdarens BMI 

påverkade patienternas förtroende och tillit 

till information och råd som gavs med 

tanke på viktnedgång. 

Nationell tvärsnittsstudie, med 

icke gravida överviktiga och 

feta vuxna. BMI över 25. 

N=600 

Patienter har lättare att lita på 

råd givna av personal vilka 

själva är överviktiga. 

Förtroende för kostråd var 

högre om personalen var 

överviktig. 

Gudzune,A,Kimberly.,Clar

k,M,Jeanne.,Appel,J,Lawre

nce.,Bennet,L,Wendy 

Primary care provider’s communication with 

patients during weight counseling, Division 

of General Internal Medicine: Department of 

Medicine, John Hopkins University School of 

Medicine, Baltimore, USA. Patient Education 

and Counseling 89 (2012) 152-157 

Syftet var att se skillnad I olika sätt att 

kommunicera med överviktiga, angående 

deras problem med vikt och viktnedgång, 

och vilket av sätten att kommunicera som 

gav bäst resultat. 

Kvalitativ, praktiskt 

randomiserad. 

Intervjuer, fokusgrupper. 

N=26 

Författarna fann tre kategorier 

av kommunikation, vilka hade 

som syfte att motivera 

patienterna till viktnedgång, 

genom motivation, och att 

kunna hantera motgångar på 

vägen till viktnedgång. 

Hansson, M,Lena., 

Rasmussen, Finn., 

Ahlström, I,Gerd 

General practiconers and district nurses 

conceptions of the encounter with obese 

patient in primary health care. Sweden 

(2011)BMC Fam Pract 2011;12:7 

Syftet var att undersöka hur 

sjukvårdspersonal uppfattade och vilka 

föreställningar de hade vid möte med 

överviktiga I primärvården. 

Kvalitativ semi-strukturerade 

intervjuer.      N=20 

(13 kvinnor och 7 män.) 

Sjukvården behöver ha en 

fungerande organisation runt 

dessa patienter, då man 

generellt ser på övervikt som 

en icke behandlingskrävande 

sjukdom, och ej är 

sjukvårdens ansvar. 

Kuzmar, Isaac. Rizo, 

Mercedes.Castell-

Cortes,Ernesto. 

Adherence to an overweight and obesity 

treatment: how to motivate a patient? Spanien 

(2014) PeerJ 2014;2:e 495 

Syftet med studien var att undersöka 

skillnader, att klara ett 16 veckors långt 

program av viktnedgång med olika 

tekniker för motivering att slutföra 

programmet, indelat I grupper av 

normalviktiga, överviktiga samt feta. 

Klinisk interventionsstudie. 

N=271 (233 kvinnor, 38 män) 

Studien visar att med ökad 

kroppskännedom och graden 

av snabbt synligt resultat, ökar 

den egna viljan att fortsätta 

programmet i alla tre grupper. 

Lindhardt, L,Christina., 

Rubak, Sune., Morgensen, 

Ole, Hansen, P, Helle., 

Lamont, F, Ronald., 

Jörgensen, S, Jan. 

Training in motivational interviewing in 

obstetrics: qualitative analytical tool. 

Department of Gynecology and Obstetrics, 

Clinical Institute, University of Southern 

Denmark, Odense Hospital Odense.Acta 

Obstet Gynecol Scand (2014);93:698-704 

Syfte var att ta reda på om en 3 dagars 

utbildning i motiverande samtal, kunde öka 

vårdpersonalens kommunikationskunskap, 

vid råd och information om olika 

interventioner som gavs. 

Inspelade Intervjuer, Klinisk 

interventionsstudie. 

N=12 Kvinnor med 4-30 års 

yrkesverksamhet 

Motiverande samtal ökar 

personalens möjlighet att få 

interventioner att bli tagna på 

allvar och med det 

genomförda. 

Nolan, Christine, Deehan, 

Ann., Jones, Roger. 

Practice nurses and obesity: professional and 

practice-based factors affecting role adequacy 

Denna studie undersökte de professionella 

och praktikbaserade faktorer som påverkar 

Semistrukturerade face to face 

intervjuer. 

Faktorer som upplevdes som 

negativt var ambivalens om 



 

 

and role legitimacy. Honorary Research 

Fellow, Department of Primary Care and 

Public Health Sciences, School of Medicine, 

Kings College London UK.Primary Health 

Care Research & Development 

(2012)13:353-363. 

negativt och inte ger de resultat man 

förväntar sig, vid vård av överviktiga 

patienter. 

N=22 sjuksköterskor. 

21 kvinnor 

1 man. 

effektiviteten av 

interventionerna som erbjuds, 

upplevd brist på prioritet för 

fetma, tidsbrist och hög 

arbetsbelastning och brist på 

klarhet om protokoll och 

roller inom praktiken. 

Phillips, Kate. Wood, 

Fiona.Kinnersley, Paul. 

Tackling obesity: the challenge of obesity 

management for practice nurses in primary 

care. United Kingdom (2013) Family Practice 

2014, Vol 13,No.1 51-59 

Syfte var att se hur sjuksköterskor I 

primärvården klarar av att ta hand om 

överviktiga eller feta patienter och att ge 

bra vård genom att finna och ta sig förbi 

barriärer. 

Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie. 

N=18 

Sjuksköterskan fann det 

lättare att ge råd och uppnå 

resultat med patienter som 

hade symtom relaterat till sin 

övervikt, men svårare att ge 

råd vid avsaknad av sjukdom 

relaterat till övervikt, då de 

inte hade något konkret att 

erbjuda. 

Rutten, M,Geert., Meis, 

JM,Jessie., Hendrics, 

RC,Marike., Hammers, 

JM,Femke., Veenhof, 

Cindy., Kremers, PJ, Stef. 

The contribution of lifestyle coaching of 

overweight patients in primary care to more 

autonomous motivation for physical activity 

and healthy dietary behaviors: results of a 

longitudinal study. Netherland (2014) 

International Journal of Behavioral Nutrition 

And Physical Activity 2014;11:86 

Syfte var att se om ökad fysisk aktivitet ger 

en förändring I hälsosam livsföring även 

via mat. 

Kvantitativ. Frågeformulär. 

N=298 efter bortfall. 

Coaching spelar en stor roll i 

hur hög motivation patienten 

har för att röra sig mer aktivt 

och med det ha framgång i sin 

livsstilsförändring. 

Sikorski, Claudia., Luppa, 

Melaine., Glaesmer, 

Heide., Brähler, Elmar., 

König, Hans-Helmut., 

Heller-Riedel, G, Steffi. 

Attitudes of Health Care Professionals 

towards Female Obese Patients. Lepzig 

University Medical Center, IFB Adiposity 

Diseases, Lepzig.(2013) Obes Facts 

2013;6:512-522 

Syftet var att ta reda på om stigmatiserade 

attityder hos sjukvårdspersonal var lika i 

fler kategorier av sjukvårdspersonal än de 

som tidigare har studerats och vad som kan 

göras för att ändra attityder som är 

stigmatiserade 

Frågeformulär. 

N=1739, bortfall 1057. 

Totalt 682. 

Genom att göra komplexa 

modeller på orsaker till fetma, 

kända av sjukvårdspersonalen, 

kunde stigmatiserade attityder 

minskas. Mer utbildning bör 

vara en del av anti 

stigmatisering kampanjer 

inom det medicinska området. 

Tod, A. M.,Lacey, A. Overweight and obesity: helping clients to 

take action. Rotherdam Primary Care Trust 

and the school of Nursing and Midwifery 

University of Sheffield (2004) British journal 

of community nursing 9(2), 59-66 

Syfte var att se skillnaden mellan 

motivation eller inte, till att utnyttja hjälp 

till viktnedgång i grupp av 

låginkomsttagare. 

Kvalitativ semistrukturerad 

intervju studie. n=16 

Studien visar på att det som 

ger motivation är bl.a. 

förödmjukelse pga. 

övervikten, hälsa, rädsla och 

utseende. Det som stoppade 

för motiverande viktnedgång 

var tidigare dåliga 

upplevelser, förnekelse och 

pengar. Studien visar 

på att det som ger motivation 

är bl.a. förödmjukelse pga. 

övervikten, hälsa, rädsla och 



 

 

utseende. Det som stoppade 

för motiverande viktnedgång 

var tidigare dåliga 

upplevelser, förnekelse och 

pengar. 

 


