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Abstrakt 

Bakgrund: Övervikten har ökat de senaste 20 åren. Övervikt liksom metabola syndromet är 
en stor riskfaktor att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Syfte: Att belysa hur överviktiga 
patienter med metabolt syndrom kan förändra sin livsstil för att uppnå bättre hälsa med stöd 
av sjuksköterskan – inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturstudie med nio 
kvantitativa, fyra kvalitativa och en mixad design som sökts i databaserna Cinahl och 
PubMed har bearbetades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Resultatet presenteras 
i två huvudteman vilka var Medvetenhet och Relationen till sjuksköterskan. Många var 
medvetna att de var tvungna att förändra sina problembeteenden men att de var i behov av 
verktyg och stöd för att lyckas. Diskussion: Eftersom patienter med metabolt syndrom finns 
överallt inom hälso- och sjukvården är det viktigt att ta tillvara alla möjligheter till 
information och stöd för att öka medvetenheten till livsstilsförändringar. Ett hälsofrämjande 
förhållningssätt är viktigt i alla vårdsituationer. Slutsats: För att sjuksköterskan ska kunna 
arbeta förebyggande krävs kunskap, utbildning och resurser för att de ska känna sig trygga i 
att hantera situationen. Detta leder till bättre hälsa och välbefinnande för individen och 
minskar kostnaderna för vården. 

Nyckelord: egenvård, hälsobeteende, litteraturöversikt, livsstilsförändringar, metabola 
syndromet, sjuksköterskans stöd 
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Introduktion 
Under de senaste tjugo åren har antalet personer med övervikt eller fetma ökat. Hälften av 

alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller lider 

av fetma. Övervikt, särskilt bukfetma, har stor betydelse för utvecklandet av diabetes och 

hjärt-kärlsjukdomar. Detta beror på att övervikt har ett samband med högt blodsocker, höga 

blodfetter och högt blodtryck (Folkhälsomyndigheten, 2016a).  

 

Bakgrund 
 
Metabola syndromet 
Ericson och Ericson (2012, s. 46, 76) skriver att bukfetma, förhöjd insulinresistens, förhöjda 

triglycerider, lågt HDL-kolesterol och högt blodtryck är komponenter som ingår i det 

metabola syndromet. BMI (Body Mass Index) används för att definiera övervikt och fetma. 

Denna metod anger kvoten mellan längd och vikt. Värden mellan 25–29,9 definieras som 

övervikt och värden mellan 30–34,9 definieras som fetma. Vid insulinresistens har muskel-, 

fett- och leverceller nedsatt känslighet för insulin, detta försvårar dessa cellers upptagande 

av glukos. Detta leder till en ständigt förhöjd blodsockernivå, över 6,1 mmol/l fastande. Hög 

insulinhalt påskyndar i sin tur förträngning av kärlens väggar vilket kan leda till högt 

blodtryck. Högt blodtryck är antingen när det systoliska blodtrycket är över 140 mmHg eller 

när det diastoliska blodtrycket är över 90 mmHg. Normalt blodtryck är lägre än 130/85 

mmHg (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011, s. 210). Vid förhöjda värden av triglycerider 

(blodfetter) ökar risken för kärlförträngning, vilket kan leda till högt blodtryck och hjärt-

kärlsjukdomar. HDL-kolesterolet, även kallat “det goda kolesterolet”, motverkar 

kärlförträngning genom att transportera kolesterolet från kärlväggarna till levern (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 46, 76).  

 

Det metabola syndromet är förknippat med ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 

samt typ II-diabetes (Westergren, 2009, s. 324). Detta bekräftas i en doktorsavhandling av 

Rautio (2016) där det beskrivs att de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar är ålder, 
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rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, låg fysisk aktivitet, övervikt och ärftlighet. Vid 

diabetessjukdom ökar dessutom risken påtagligt för hjärtinfarkt och stroke. 

 
Livsstil 

          En stor riskfaktor för hälsan är långa perioder av stillasittande. Därför är det viktigt att detta 

förebyggs eftersom fysisk inaktivitet kan leda till att människor dör i förtid. För att främja 

oberoende och hälsa är det viktigt att fortsätta med fysisk aktivitet genom hela livet. WHO:s 

rekommendation för fysisk aktivitet är 150 minuter i veckan för vuxna. Även 

matkonsumtionen har förändrats de senaste 30 åren, både när det gäller portionsstorlekar, 

tillgänglighet och priser. Detta har lett till ohälsosamma matvanor med minskad mängd 

frukt och grönsaker (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och 

tobak samt alkoholvanor bidrar främst till svensk sjukdomsbörda och kostar samhället 51 

miljarder kronor per år. Kostnaderna kan minskas genom hälsofrämjande och förebyggande 

åtgärder samt politiska beslut på individ- och samhällsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2010). 

           

Att reglera blodsocker, behandla högt blodtryck och höga blodfetter samt gå ner i vikt är 

viktiga åtgärder i syfte att minska risken för följdsjukdomar. Den grundläggande 

behandlingen för detta är ökad fysisk aktivitet och kostomläggning. Dessa 

livsstilsförändringar kan medföra tillräckliga resultat (Dammen Mosand & Stubberud, 2011, 

s. 501) då det visat sig att livsstilsförändringar är mer effektiva avseende att förbättra det 

metabola syndromet än läkemedelsbehandling (Dunkley et al., 2012; Kristen, Ivarsson, 

Parker & Ziegert, 2015).  

 

En studie av Brobeck, Bergh, Odencrantz och Hildingh (2011) visade att sjuksköterskors 

erfarenhet är viktig för att informera och även kunna motivera patienten till positiv 

förändring. Sjuksköterskor har uppgett att de kände stimulans och fick en positiv känsla när 

patienten lyckades uppnå sina hälsomål. Andra studier har visat att 

sjuksköterskestudenter och kvalificerade sjuksköterskor inte alltid har positiva 

attityder till, och uppfattningar om, överviktiga patienter. Dessa attityder är inte 

avhängiga ålder, erfarenhet eller kompetens (Fillingham, Peters, Chisholm & Hart, 

2013). 
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Patientens delaktighet 
          Enligt HSL, § 2, ska vården grundas på respekt för patientens självbestämmande och 

patienten ska informeras om de metoder för undersökning, vård och behandling som 

erbjuds. Vården och behandlingen ska i största möjliga utsträckning utformas och 

genomföras i samråd med patienten (Hälso-och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2§). En 

förutsättning för detta är att patienten har tillgång till kunskap och evidens för att kunna 

delta i beslut om sin egen hälsa och behandling. Det är viktigt att patienten förstår orsaken 

till sin sjukdom för att kunna förbättra sin hälsa och välja lämpliga åtgärder för att hantera 

sitt kroniska tillstånd. Patienterna efterfrågar dessutom information om vården och vill att 

deras önskemål ska beaktas (Folkhälsomyndigheten, 2016c). Även individanpassad 

hälsoutbildning i beteendeförändring är något som efterfrågas av patienterna, denna typ av 

utbildning har i flera studier påvisats vara förknippad med både förbättrad hälsa och ökat 

välbefinnande (Koch, Wakefield & Wakefield 2015; Kristén et al., 2015). Därför är det viktigt 

för sjuksköterskor att genom utbildning bli medvetna om patientens svårigheter i samband 

med livsstilsförändringar och att dennes behov av fortlöpande stöd. Det finns klara belägg 

för att rätt stöd från sjuksköterska kan resultera i bestående positiva förändringar (Koch et 

al., 2015; Robertson, 2012). 

 

Teoretisk anknytning  
Enligt Dorothea Orems (Orem & Taylor, 2004) egenvårdsteori är människor olika individer 

men att människor i allmänhet borde vara mer självständiga och ha ett större ansvar för den 

egna vården. Hon menar också att omvårdnad är en form av åtgärd som involverar två eller 

fler personer i samspel med varandra. För att kunna tillgodose, möta och utveckla 

egenvårdskrav krävs att personen har kännedom om sina hälsoproblem. Egenvård innebär 

de praktiska handlingar som en person själv utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande. Egenvården kan påverkas av ålder, utvecklingstillstånd, 

livserfarenhet, sociala och kulturella aspekter, ohälsa samt tillgängliga resurser. 

Egenvårdsåtgärder kan betraktas som de åtgärder och handlingar som vidtas under en viss 

tid för att tillgodose de krav patienten ställer på sin egenvård. Orem menar att egenvård vid 

sjukdom bland annat innebär att individen själv söker och försäkrar sig om lämplig vård 
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samt är medveten om, och sköter effekterna av, sin sjukdom i enlighet med föreskrivna 

åtgärder.  

 

Genom utveckling kan denne lära sig att acceptera och leva med ett visst hälsotillstånd. En 

annan del av teorin är egenvårdsunderskott som anger när omvårdnad av någon annan 

behövs. Enligt Orem krävs detta när en vuxen människa är begränsad eller oförmögen att 

kunna utföra sin egenvård på ett gynnsamt sätt. Teorin uttrycker fem sätt att hjälpa andra: 

att agera och utföra istället för andra, vägleda andra, stödja en annan, skapa en miljö som gör 

att personen kan utvecklas och möta framtida krav, samt att undervisa en annan. Orem 

beskriver även att ett omvårdnadssystem behövs när patientens egenvårdsbehov kommer att 

tillgodoses av sjuksköterskan, patienten eller båda. Hon menar också att sjuksköterskan kan 

möta och tillgodose de egenvårdskrav som patienten har på tre olika sätt: antingen genom 

helt kompensationssystem, delvis kompensationssystem och, eller, ett stödjande 

undervisande system. För att kunna bemöta patientens egenvårdskrav och fastställa 

egenvårdsunderskott är omvårdnadsprocessen är en viktig beståndsdel för att kunna 

genomföra, och så småningom utvärdera, resultatet. Detta för att kunna avgöra om de mål 

som satts från patient och vårdteam uppfyllts på ett tillfredställande sätt (Orem & Taylor, 

2004).    

 

Problemformulering 
Antalet människor som har en riskfylld livsföring med brist på fysisk aktivitet och felaktig 

kosthållning ökar. Övervikt och metabolt syndrom är vanliga påföljder och så småningom 

föreligger även risk för följdsjukdomar. Detta kan i sin tur leda till försämrad livskvalitet. I 

nuläget finns endast begränsad forskning om överviktiga patienters erfarenhet av 

livsstilsförändringar i samband med metabolt syndrom. I dagens samhälle där många är 

hälsovådligt stillasittande, och ofta konsumerar snabbmat, behövs ytterligare forskning för 

att påvisa vikten av livsstilsförändring för patienter med övervikt och metabolt syndrom. 

Sjuksköterskans stöd till egenvård kan leda till att dessa patienter förbättrar sin hälsa och 

livskvalitet. Detta kan medföra både minskat vårdbehov och bättre framtidsutsikter, vilket är 

en vinst för såväl patienten som sjukvården. 
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Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur överviktiga patienter med metabolt 

syndrom kan förändra sin livsstil för att uppnå bättre hälsa med stöd av sjuksköterskan – 

inom hälso- och sjukvård. 

Metod 
 
Design 
Den design som användes var en litteraturöversikt, vilken kännetecknas av ett strukturerat 

arbetssätt vilket innebär kartläggning och undersökning av existerande forskning och 

kunskap inom utvalt område. Genom bred sökning, analys och sammanställning av både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar framkommer en bild av kunskapsläget, 

vilket på olika sätt kan påverka sjuksköterskans arbete. Därigenom uppnås kunskap 

angående vad som är i behov av ytterligare belysning (Friberg, 2012, s. 133). 

 
Inklusions- och exklusionskriterier   
Studien inkluderade vuxna personer diagnostiserade med metabolt syndrom, artiklar 

skrivna på engelska samt artiklar publicerade mellan år 2006–2017 från vetenskapligt 

granskade tidskrifter. Såväl kvalitativa och kvantitativa artiklar som artiklar med mixad 

design inkluderades i litteraturöversikten, samtliga av hög och medelhög kvalitet efter 

granskning. Studien exkluderar däremot individer under 18 års ålder, artiklar utan etiska 

ställningstaganden samt artiklar av låg kvalitet. 

 
Litteratursökning 
Arbetet inleddes med provsökningar i tre olika omvårdnadsdatabaser för att ge en 

uppfattning om ämnet och förslag på relevanta sökord. Artikelsökningar har genomförts i 

Cinahl, PubMed och PsycInfo. I Cinahl användes “Cinahl-headings” och i PubMed användes 

“MeSH-termer”. De sökord som användes var informationsbärande begrepp utifrån syftet. 

Dessa sökord var metabolic syndrome, lifestyle changes och self-care. Även synonymer som, 

nurse-patient relations och health behavior har använts i syfte erhålla största möjliga mängd 

artiklar. Svårigheter förelåg gällande att finna artiklar relaterade till syftet, och därför 
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granskades valda artiklars referenslistor för att därefter kunna genomföra manuella 

sökningar. Dessa sökningar gav dock inga resultat.  

 

Till följd av detta genomförde författarna till litteraturöversikten fritextsökningar i Cinahl 

eftersom ett större antal kvalitativa artiklar ansågs önskvärt och då utfallet av sökningarna 

inte ansågs vara tillräckliga för att ge en bredare bild av ämnet. De sökord som användes var 

self-care behaviors, obesity och qualitative. Sökningar utfördes även i PsycInfo, men dessa 

resulterade inte i fler artiklar. Litteraturöversikten inkluderar såväl kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som artiklar av mixad design. Detaljerad information om utförda 

litteratursökningar och urval anges i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval 

Databas, 

datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artiklar valda i 

resultatet 

Cinahl,  
161228 

(MH "Metabolic 
Syndrome X") AND 
(MH "Life Style 
Changes") 

Published Date: 20060101-
20161231 
Age: All adult 
Language: english 

72 50* 
15** 
4*** 
2**** 

Petrogianni et al., 
2013 
Kirkendoll et al., 
2010 

Cinahl, 
170104 

(“Metabolic Syndrome 
X”) AND (“Health 
Behavior”) 

Published Date: 20060101-
20161231 
Age: All adult 
Language: english 

73 47* 
11** 
9*** 
7**** 

Kim et al., 2012 
Lin et al., 2016, 
Wannamethee et 
al., 2006 
Leighton et al., 
2009 
Shu-Hung, et al., 
2016, 
Kuninkaanniemi et 
al., 2011 
 

PubMed, 
161230 

("Nurse-Patient 
Relations") AND 
("Health Behavior") 

("2007/01/27"[PDat] : 
"2017/01/23"[PDat] AND 
English[lang] AND "adult"[MeSH 
Terms]) 

138 80* 
10** 
3*** 
1**** 

Mulder et al., 2015 

Cinahl, 
Fritext- 
sökning, 
170123 

(Self-care behaviors) 
AND 
(Obesity) AND 
(qualitative)   

Published Date: 20060101-
20161231 
Age: All adult 
Language: english 

8 8* 
3** 
3*** 
3**** 

Burke et al., 2009 
Frisman et al., 
2008. 
Vieira et al., 2012 

* -antal valda efter läst titel, **- antal valda efter läst abstrakt, ***- antal valda efter läst artikel,  
****- antal valda efter kvalitetsgranskning 
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Urval och kvalitetsgranskning  
Urvalet inleddes med att titlarna lästes. Därefter lästes abstrakt för de artiklar som ansågs 

vara av intresse. De artiklar som uppfyllde kriterierna för litteraturöversiktens syfte lästes 

sedan i sin helhet. De artiklar som ansågs relevanta kvalitetsgranskades därefter i enlighet 

med mallen för kvalitativ och kvantitativ design från Statens beredning av medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2014), se Bilaga 1-3. Slutligen valdes 12 artiklar av medelhög och 

hög vetenskaplig kvalitet till resultatet. Av dessa artiklar var 5 kvalitativa, 6 kvantitativa 

samt 1 av mixad metod. Den mixade studien granskades enligt mallen för kvalitativ 

forskningsmetodik eftersom endast delar av den kvalitativa analysen användes. Utvalda 

artiklar efter kvalitetsgranskning redovisas i översiktstabellen i Bilaga 4.  

 
Analys  
Analysen av artiklarna utfördes i olika steg enligt Fribergs analysprocess (Friberg, 2012, s. 

127-129). I det första steget genomlästes artiklarna ett flertal gånger av båda författarna, där 

fokus lades på studiernas resultat. I steg två fördes en kritisk diskussion angående 

resultatens viktigaste delar. I steg tre gjordes en sammanfattning av samtliga artiklar i 

översättning till svenska för bättre överblick. I steg fyra färgkodades identifierade likheter 

och olikheter för att förenkla skapandet av gemensamma huvudteman. Utifrån dessa 

huvudteman genomsöktes artiklarna med fokus på relevant information. I steg fem kunde 

underteman urskiljas, och ett resultat utformas till en ny helhet, i enlighet med Fribergs 

analysprocess. Detaljer angående huvudteman och underteman redovisas i Tabell 2. 

 

Etiska överväganden 
Samtliga utvalda artiklar har ett etiskt resonemang. Egna etiska och kritiska överväganden 

har skett kontinuerligt under arbetets gång utifrån syftet och de krav som ansågs väsentliga. 

Författarna till litteraturöversikten har tillsammans diskuterat och analyserat artiklarna för 

att undvika missförstånd och feltolkningar. I syfte att uppnå maximal objektivitet har 

författarna iakttagit noggrannhet vid såväl artikelurvalet som läsningen samt under 

skrivprocessen. Detta för att minska risken för selektering av artiklar som endast stödjer den 

egna uppfattningen (Friberg, 2012, s. 134–135). 



 

8 
 

Resultat 
 

Tabell 2. Huvudteman och underteman 

Medvetenhet Hinder/svårigheter Motivation  

Relationen till 
sjuksköterskan 

Delaktighet Stöd i egenvårds- 
processen 

Hälsovinster 

 
 
Medvetenhet gällande livsstilsförändringar 
 
Hinder/svårigheter 
Något som visade sig vara vanligt förekommande i flera studier är att många är medvetna 

om orsaker och konsekvenser av metabola syndromet, dock upplevs svårigheter i att hantera 

denna medvetenhet (Burke, Swigart, Turk, Derro & Ewing, 2009; Frisman & Berterö, 2008; 

Kirkendoll, Clark, Grossniklaus & Mullis, 2010). Andra studier har påvisat att deltagarna var 

ovetande om metabola syndromet som diagnos, däremot var de medvetna om att de var 

tvungna att ändra sin livsstil baserat på individuella riskfaktorer. Kunskap fanns om hur 

beteendet kunde ändras till det bättre, men ett behov av verktyg och stöd uttrycktes för att 

kunna bygga upp bestående beteendeförändringar (Burke et al., 2009; Kirkendoll et al. 2010). 

En deltagare uttryckte: “I don´t have that support, I get discouraged and then, you know, I 

stop” (Kirkendoll et al., 2010, s. 108). 

 

Att genomföra ändringar i kost och motion för en längre tid kunde upplevas som en 

“kamp”, något som de var tvungna att kontrollera. De traditionsenliga sätten att tillaga mat 

har visat sig vara svåra att ändra (Frisman et al., 2008; Kirkendoll et al., 2010).  

 
Dieting is hard to do in my household though. We have family, children, I have a husband 
and he loves to eat. And I have to cook for him, it´s kind of hard. I try to put him on my get-
him-to-eat-like-I-need-to-eat, but he won´t stay on (the diet) so it´s kind of hard. (Kirkendoll et 
al., 2010, s. 109).  

 

Rädslan för att bli kroniskt sjuk ansågs inte vara tillräcklig för att åstadkomma en 

livsstilsförändring (Kirkendoll et al., 2010).  
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Många individer som genomfört livsstilsförändringar under en tid återvände sedan till 

ohälsosamt beteende, överätande och otillräcklig fysisk aktivitet. Brist på kunskap bidrog till 

ett flyktigt beteende och processen med att genomföra en positiv förändring visade sig vara 

väldigt svår (Frisman et al., 2008; Kirkendoll et al., 2010). “ You know, I want to get uh, in 

control, back in control where it used to be when I didn´t have all these problems, but I know 

it´s going to be a battle, uphill battle for me.” (Kirkendoll et al., 2010, s. 109). 

 

Även stressrelaterade situationer kunde påverka måltiderna till att bestå av ohälsosam mat 

och snabbmat (Frisman et al., 2008). Vissa upplevde skuldkänslor, vilket kunde göra det 

svårt att njuta av maten, och det var svårt att etablera positiva tankar kring ätbeteendet. 

Somliga intog en passiv position och såg sig själva som offer för att de höll på att bli kroniskt 

sjuka i metabola syndromet. Den fysiska begränsningen gjorde det enkelt att tycka synd om 

sig själv (Veira, Chvatal, Cordeiro & Turato, 2012). Andra ansåg att deras problem hade sitt 

ursprung i orsaker som var omöjliga att påverka och det enklaste sättet var att leva just för 

dagen. Ett sätt att ignorera problemen till ohälsosamt beteende kunde vara att undvika 

frågor angående riskfaktorer och att inte betrakta dem som fakta. Vissa upplevde att det 

normala livet karaktäriserades av att vara nöjd med livet och acceptera sin egen livssituation, 

oavsett riskfaktorer eller övervikt. För att kunna hantera livet, när de trots allt hade en 

medvetenhet om sin ohälsosamma livsstil, gjorde att de kunde skapa en felaktig självbild och 

uppfattningen beträffande den egna kroppsformen var inte alltid realistisk (Frisman et al., 

2008). “It is a hollow feeling I feel I can´t handle...and I feel better being a bit big actually. I 

am more happy this way and have a feeling of calmness.” (Frisman et al., 2008, s. 302). 

 
 
Motivation 
Vissa individer upplevde rädsla för att vara mindre hälsosam och rädsla över att de inte 

skulle kunna fortsätta sina liv som vanligt. Denna upplevelse motiverade dem till att 

förändra sina liv och några fann egna metoder för att säkerställa att träningen blev av 

(Kirkendoll et al., 2010). 
 

So now if I´m home in the afternoon, if [I´m watching TV then I have to exercise] so, that´s my 
way of making sure that I exercise. If I can watch TV, I can exercise. So that´s what I´m doing 
(Kirkendoll et al., 2010, s. 109).  
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Livsstilsförändring med återkommande träning kräver planering, tid och energi. Stress är en 

utmärkande faktor som påverkar möjligheten till träning, eftersom denna kräver motivation 

och drivkraft (Frisman et al., 2008). En känsla som beskrevs var:”I should be more active, 

manage more… that´s the most important thing. Look a bit nicer, get rid of some of my 

tummy.” (Frisman et al., 2008, s. 302). 

 

Många upplevde att motivationen minskade i avsaknad av tydliga regler och mål, vilket 

kunde skapa missnöje (Burke et al., 2009; Frisman et al., 2008; Kirkendoll et al., 2010; Vieira et 

al., 2012). I studien genomförd av Burke et al. (2009) fick deltagarna uppge sitt dagliga 

kostintag samt mängden fysisk aktivitet. Deltagarna träffades regelbundet i grupper där de 

fick samtala om sina erfarenheter. De ombads föra kostdagbok med avseende på matens 

innehåll i syfte att uppnå ökad medvetenhet angående ätbeteendet. Många blev då 

överraskade över sitt överätande och fick förståelse för att de var tvungna att genomföra 

förändringar i sina matvanor. Kostdagboken motiverade och hjälpte dem till att hålla sig 

inom angivna gränser. “When I started finding out the calorie content of stuff and the fat 

grams, I was like, Oh, my God, no wonder, I am fat.” (Burke et al., 2009, s. 818).  

 
 

Relationen till sjuksköterskan 
 
Delaktighet 
Relationen mellan patienten och sjuksköterskan ansågs viktig i syfte uppnå självständighet 

och för att främja självförtroendet (Burke et al., 2009; Frisman et al., 2008; Kirkendoll et al., 

2010; Vieira et al., 2012). Flera studier har visat att personer som givits kostrådgivning av 

sjuksköterska löper mindre risk att råka ut för metabola syndromet än de som inte fått 

rådgivning (Leighton et al., 2009; Petrogianni et al., 2013; Shu-Hung, Miao-Chuan & Nai Hui, 

2016). I en kvantitativ studie av Petrogianni et al., (2013) utvärderades effekten av ett 3-

månaders livsstilsförändringsprogram. Deltagarna fick rådgivning i syfte att öka deras 

medvetenhet gällande hälsoproblem samt att de motiverades att sätta upp mål för att 

förändra sina kost- och motionsvanor i syfte att därigenom förbättra sin hälsa. Ökad 

medvetenhet visade sig leda till såväl ökad mängd motion som förbättrade kostvanor.  
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Vissa deltagare upplevde däremot att de erbjöds lite eller ingen information angående 

hälsosam mat och träning av sjuksköterskan (Kirkendoll et al., 2010). Något som också 

framkom var att sjuksköterskor ofta använde sig av slutna frågor vilket medförde att ingen 

ny relevant information framkom. Rådgivningen upplevdes då ospecifik och opersonlig 

samt ofta baserad på medicinska faktorer snarare än hälsobeteende. Sjuksköterskor gav 

åtskillig information till patienter, men vilka åtgärder som de önskade att patienterna skulle 

vidta var däremot ofta oklart. Att sjuksköterskan angav tydliga mål upplevdes ofta som 

ensidiga förslag, vilka patienten förväntades acceptera (Mulder, Belzen, Lokhorst & 

Woerkum, 2015).   
 

Stöd i egenvårdsprocessen 
Många ansåg att det var viktigt att få stöd i egenvårdsprocessen och ett tydligt behov av god 

kommunikation, stöd och struktur vid livsstilsförändring uttrycktes (Burke et al., 2009; 

Frisman et al., 2008; Kirkendoll et al., 2010; Vieira et al., 2012). Patienter som fått utbildning 

och stöd beträffande egenvårdsbeteende av sjuksköterskor gällande kost och motion ökade 

signifikant sin förmåga och tilltro till egenvård jämfört med de som mottagit rutinmässig 

vård (Lin, Chiang, Heitkomper & Hung, 2016; Kim, Park & Park, 2014). Andra patienter 

uppgav däremot att de upplevde brist på förståelse från sjuksköterskan, vilket ledde till 

missnöje. Eftersom de misslyckats med sina mål ansåg de sig vara offer (Vieira et al., 2012). 

Önskan att kunna övervinna hinder i hälsobeteenden diskuterades ofta med sjuksköterskan 

utan närmare specifikation angående hur dessa skulle övervinnas. När patienterna nämnde 

hinder bekräftades de av sjuksköterskan som instämde i att processen var problematisk, men 

inga strategier för att kunna övervinna problemen utvecklades. Sjuksköterskor gav ofta 

generella råd om hur vikt och kost kunde förändras, men beaktade inte underliggande 

kunskap, förhoppningar eller känslor (Mulder et al., 2015).  

En studie visar att patienter som gavs individuell rådgivning av sjuksköterska angående 

problembeteenden gällande kost och fysisk aktivitet inte kunde uppvisa några större 

förändringar inom dessa områden (Kuninkaanniemi, Villberg, Vanhala & Poskiparta, 2011). 

Däremot visar en kvantitativ studie med 115 deltagare diagnostiserade med metabola 

syndromet att individualiserade motiverande samtal är en effektiv metod för 

livsstilsförändring  
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Deltagarna delades in i tre grupper. Grupp ett (n=38) gavs individuella motiverande samtal 

under 12 veckor och en informationsbroschyr.  

Grupp två (n=38) gavs kortfattad rådgivning vid ett tillfälle och samma broschyr. Grupp tre 

(n=39) gavs endast ordinär vård. Efter 12 veckor med motiverande samtal hade 

procentsatsen för de som diagnostiserats med metabola syndromet i grupp ett minskat från 

100 procent till 82 procent. I grupp två minskade mängden från 84 procent till 63 procent, 

och i grupp tre, som fick ordinär vård, var förhållandena oförändrade (Lin et al., 2016).  

 

Hälsovinster 
Vissa patienter beskrev att de behövt omvärdera sina matvanor i syfte att kunna äta 

hälsosamt (Kirkendoll et al., 2010). Ätandet fick en annan betydelse när de inte längre kände 

sig tvingade till restriktioner. Upptäckten av att de kunde njuta av maten ledde till förbättrad 

egenvård.  Förmågan att kunna etablera egenvårdsbeteende relaterat till maten associerades 

med känslomässig utveckling och nya livserfarenheter. De som utvecklade strategier 

gällande matbeteendet var mer benägna att återuppbygga sitt självförtroende och hade 

därmed större chans att lyckas (Vieira et al., 2012).  

 

Ett flertal studier visade att personer som motionerar regelbundet löper mindre risk att 

utveckla metabolt syndrom (Shu-Hung et al., 2016; Wannamethee, Shaper & Whinchup, 

2006). Personer som genomgått ett 3-månaders program gällande livsstilsförändringar ökade 

antalet promenerade steg per dag (Petrogianni et. al., 2013). Även viktminskning i samband 

med övervikt eller fetma har påvisat en signifikant minskning av risken för metabolt 

syndrom (Wannamethee et al., 2006). Personer som givits kontinuerlig rådgivning och stöd i 

form av motiverande samtal med sjuksköterska i syfte att öka deras medvetenhet 

beträffande egenvård, och hur detta kan leda till förändrade problembeteenden, påvisade 

också en signifikant minskning av kroppsvikt, BMI, midjemått, blodtryck och blodfetter. 

Även det diastoliska och systoliska blodtrycket observerades där signifikanta minskningar 

påvisades (Kim et al., 2014; Kuninkaanniemi et al., 2011; Leighton et al., 2009; Lin et al., 2016; 

Petrogianni et al., 2013; Wannamethee et al., 2006). Däremot påvisades ingen signifikant 

minskning av triglycerider och blodsockervärden (Kuninkaanniemi et al., 2011; Leighton et 

al., 2009; Petrogianni et al., 2013).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Ämnet valdes utifrån författarnas intresse då detta är aktuellt och dessutom ökande bland 

landets befolkning. Litteratursökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Efter 

inledande provsökningar för fastställande av aktuellt forskningsläge bestämdes sedan syftet. 

Sökningarna baserades på de informationsbärande begreppen utifrån syftet. Ett annat 

sökord som användes var self-care vilket baserades på den valda teorin, detta för att få en 

helhet i litteraturöversikten. Det visade sig vara svårt att finna artiklar som svarade direkt på 

syftet eftersom de flesta studier som genomförts var inriktade på medicinska resultat. Ifall 

andra sökord använts, exempelvis complience i kombination med self-care eller andra 

synonymer som self-efficacy, kunde möjligen andra artiklar funnits. Ett annat sökord som 

författarna emellertid använde var nurse support, vilket dock medförde att resultatet i större 

utsträckning inriktades på sjuksköterskans perspektiv.  

 

En avgränsning var att artiklarna inte skulle vara publicerade innan 2006. Detta kan ses som 

en svaghet då relevanta artiklar för litteraturöversikten kan ha missats. Enligt författarna är 

detta däremot en styrka i syfte att säkerställa tillgång till aktuell forskning, vilket därmed 

höjer studiens kvalitet. En annan styrka kan vara att artiklarna har lästs igenom i sin helhet 

av båda författarna ett flertal gånger i åtskildhet. Därefter kvalitetsgranskade och 

diskuterade författarna artiklarnas viktigaste delar tillsammans. Detta förfarande styrks även 

av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). I syfte att stärka litteraturöversikten 

ytterligare, och för att få en förståelse av patientens upplevelse, valdes artiklar av kvalitativ 

design och fokus lades på huruvida de var överförbara till klinisk verksamhet. För att höja 

studiens trovärdighet och för att ge en större inblick i deltagarnas erfarenheter har ett flertal 

citat använts.  I kvantitativa artiklar fokuserade författarna på studiens validitet och 

reliabilitet (Polit & Beck, 2012, s. 160–161). Detta för att åstadkomma ett resultat som svarar 

på litteraturöversiktens syfte och för att kvantitativa studier är utförda på ett större antal 

individer och därmed generaliserbara. 
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Teman har omarbetats ett flertal gånger för att kunna relateras till syftet i syfte att få ett 

bredare och djupare perspektiv. En möjlig svaghet kan även vara att artiklarna inte översatts 

helt korrekt eftersom engelska inte är författarnas modersmål.  

Risken för feltolkning kan dock anses liten då Fribergs (2012, s. 127-129) analysprocess 

använts och de vetenskapliga artiklarna diskuterats och analyserats noga. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades vilket resulterade i 12 artiklar, varav 6 var kvantitativa, 5 kvalitativa 

samt 1 med mixad metod. Samtliga artiklar var av hög eller medelhög kvalitet. Studierna var 

utförda i Sverige, USA, Finland, Sydkorea, Nederländerna, Brasilien, England, Taiwan, 

Grekland och Chile. Att studierna är genomförda i olika länder kan betraktas som en styrka 

då detta påvisar att problemet finns över hela världen och att resultatet är överförbart till de 

flesta länder. Båda författarna har tidigare erfarenhet inom vårdyrket, men denna 

förförståelse har inte tillåtits påverka analysprocessen. Detta kan ses som en styrka eftersom 

risk annars föreligger att egna värderingar influerar tolkningar i resultatet. Däremot 

underlättade författarnas vårderfarenhet förståelsen av litteraturöversiktens resultat. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur överviktiga patienter med metabolt 

syndrom kan förändra sin livsstil för att uppnå bättre hälsa med stöd av sjuksköterskan. 

Enligt Orems (2004) egenvårdsteori krävs att patienten har medvetenhet och kännedom om 

sina hälsoproblem för att denne ska kunna utöva egenvård samt genom utveckling och 

acceptans kunna förbättra sin hälsa. Orem menar vidare att individer borde ta större ansvar 

för, och bli mer självständiga i, sin egenvård. Ett tydligt samband med det som Orem 

beskriver kan ses i resultatet, vilket påvisar att patienter som är medvetna om sina 

hälsoproblem hade större motivation att genomföra livsstilsförändringar. Rådgivning, stöd 

och motiverande samtal visade sig leda till ökad egenvård, vilket resulterade i stora 

hälsovinster för patienten. Tydligt definierade mål, stöd och strategier ökade patienternas 

självförtroende och medförde även bättre möjligheter att lyckas genomföra sina önskade 

livsstilsförändringar. Detta bekräftas av Brobeck et al., (2011) som också menar att patientens 

förmåga att delta i processen ökade när sjuksköterskan inte ”höjde fingret” eller erbjöd 

snabba lösningar. Livsstilsförändringar var något som måste tillåtas vara tidskrävande och 
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att motiverande samtal var ett effektivt redskap som kunde användas i samtliga typer av 

dialoger, både kortare och längre samtal.  

 

Genom rådgivning ökade medvetenheten och kunskapen för att sätta upp positiva mål och 

därigenom uppnå bättre hälsa. Däremot ledde bristande kunskap till ett flyktigt beteende. 

Liknande resultat kan ses i en annan studie som påvisar att motivationen att genomföra 

förändringar minskade hos patienter som kände sig tvingade till livsstilsförändringar 

(Brobeck et al., 2011; Doss, DePascal & Hadley, 2011). Vidare menar Doss et al., (2011) att 

sjuksköterskan lägger grunden för ett effektivt samarbete där båda parter bör vara 

ömsesidigt involverade för bästa långvariga resultat. Denna relation ger goda förutsättningar 

för patienten att uppnå bättre fysiskt och psykiskt mående. 

Ett problem som dock framkom i resultatet var att åtskilliga patienter upplevde att de getts 

bristande information från sjuksköterskan. Rådgivningen blev ofta blev ospecifik och 

opersonlig samt att de kände en bristande delaktighet. En förklaring till detta kan enligt 

författarna vara tidsbrist, hög arbetsbelastning och kunskapsbrist hos sjuksköterskor. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016b) anses grunden till delaktighet vara kunskap; att få delta vid 

beslut samt egenvård vid kroniska tillstånd. För att detta ska kunna ske måste patienten 

förstå, ta emot och använda sig av den information som ges för att kunna behålla och 

förbättra sin hälsa. En viktig aspekt för att möjliggöra detta är vårdpersonalens förmåga och 

inställning till att kommunicera med patienten. Kommunikationen kan förbättras genom 

utbildning, träning och stöd från arbetsledningen (SBU, 2013). Enligt ICN:s etiska kod, 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskor ett personligt ansvar för sin 

yrkesutövning och är skyldiga att genom utbildning erhålla den kunskap som krävs för att 

utöva yrket på ett tillfredsställande sätt.  

Eftersom patienter med metabolt syndrom kan förekomma inom samtliga delar av hälso- 

och sjukvården menar författarna att det är av stor vikt att ta tillvara på möjligheter till 

information och stöd för att öka medvetenheten beträffande livsstilsförändringar. Enligt 

Socialstyrelsen (2011) är ett hälsofrämjande förhållningssätt av betydelse i alla 

vårdsituationer. Hälsofrämjande samtal med sjuksköterska stärker patientens egenmakt 
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(empowerment) och medför att patienten får en central roll rörande den egna hälsan. Patienten 

känner sig respekterad och bekräftad, vilket stärker tilltron till den egna förmågan. 

Sjuksköterskan har ett ansvar för att ge patienten kunskap, verktyg och stöd för att denne 

ska kunna förbättra sin hälsa.  

För att kunna sätta in hälsofrämjande åtgärder i god tid är det avgörande att sjuksköterskan 

ställer frågor om patientens levnadsvanor innan denne uppvisar symtom på sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011).  

I studier som genomförts framkommer att kunskapsbrister finns hos sjuksköterskestudenter 

beträffande hur de ska arbeta positivt med överviktiga patienter. De känner sig ofta dåligt 

förberedda på att effektivt kunna kommunicera med patienten. Vidare beskriver vårdlärare 

att de upplever svårigheter i att verkställa och leverera utbildning i hantering av överviktiga 

patienter, och att de inte har kunskap om vilka beteendeförändringar som ska inkluderas 

(Fillingham et al., 2013). Detta kan sättas i relation till Svensk Sjuksköterskeförening (2014) 

som beskriver sjuksköterskans kärnkompetenser och vad sjuksköterskan bör behärska efter 

avslutad utbildning. Där framkommer vikten av en bra dialog med patienten och att kunna 

ge stöd, vägledning samt även utöva teamarbete med annan personal för att ge patienten så 

stor delaktighet som möjligt i vården och behandlingen. Sjuksköterskan ska identifiera och 

arbeta förebyggande samt vid behov motivera patienter till livsstilsförändring. En 

betydelsefull komponent är då att kunna identifiera och bedöma patientens egna resurser 

samt att kunna undervisa och stödja patienten i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

Även här finns ett tydligt samband med Orems (2004) egenvårdsteori som menar att ett 

effektivt omvårdnadssystem behövs för att möjliggöra en bedömning av patientens behov av 

stöd till egenvård. Att upprätta en omvårdnadsplan som möjliggör för sjuksköterska och 

vårdteam att kunna avgöra om målen uppnåtts är en viktig del i omvårdnadsprocessen för 

att förbättra patientens hälsa. 

I en studie baserad på Orems egenvårdsteori framkom att en bättre relation mellan 

sjuksköterska och patient var kopplad till högre nivå av egenvård, vilket medförde att 

vårdtiden förkortades (Zrínyi & Zékányné, 2007). Ett tydligt samband med detta påvisas i 

resultatet där flera studier belyser att patienter som fått utbildning och stöd av sjuksköterska 

i egenvårdsbeteende signifikant ökade sin förmåga och tilltro till egenvård.  
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Slutsats 
 

Relationen mellan sjuksköterska och patient kan betraktas som en av de viktigaste 

komponenterna i livsstilsförändringsprocessen. Få studier visar sig vara genomförda utifrån 

patienternas upplevelser beträffande sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändring.  

De flesta studier som genomförts är främst medicinskt inriktade. Därför behövs ytterligare 

forskning inom området för att få en djupare förståelse för ämnet. Denna litteraturöversikt 

kan därför bidra med ökad kunskap om patientens upplevelse av motiverande faktorer och 

hur sjuksköterskan på bästa sätt kan stötta patienten till egenvård vid livsstilsförändring. 

Sjuksköterskan ska arbeta förebyggande och då är det viktigt att uppmärksamma dessa 

patienter i ett tidigt skede för att förhindra utveckling av sjukdom. Om en överviktig patient 

vårdas på sjukhus bör frågan om hälsobeteende väckas och information angående 

livsstilsförändringar tillhandahållas. För att möjliggöra detta krävs kunskap och utbildning 

samt resurser för att sjuksköterskor ska kunna känna trygghet i situationen. Därmed ställs 

även stora krav på sjuksköterskeutbildningen så att sjuksköterskestudenter ska kunna känna 

sig bekväma i dessa situationer inom klinisk verksamhet. Dorothea Orems egenvårdsteori 

kan vara till hjälp för sjuksköterskor då denna går att generalisera och tillämpa på många 

olika patienttyper. Sjuksköterskor kan använda sig av denna teori i syfte att styra och 

förbättra det praktiska arbetet att hjälpa patienter att utveckla strategier i egenvårdssyfte. 

Den i detta avseende förbättrade egenvården kan i sin tur leda till betydligt bättre hälsa och 

livskvalitet. God hälsa är inte enbart en vinst för individen, utan även för samhället i stort. 

En god hälsa medför bättre möjlighet till högre utbildning och fler yrkesverksamma år i 

arbetslivet. Bättre folkhälsa minskar vårdkostnaderna, vilket i sin tur skapar ännu bättre 

förutsättningar för goda livsvillkor och levnadsvanor. 
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Bilaga 4. Översiktstabell efter kvalitetsgranskning.  

Författare, (årtal), 
land 

Titel  Studiens syfte Design, data- 
insamling 

Antal 
deltagare 

Analysmetod Huvudresultat Studie-
kvalitet 

Burke, Swigart, Turk, 
Derro & Ewing 
(2009) 
USA 

Experiences of Self- 
Monitoring: Success and 
Struggles During Treatment 
for Weight Loss. 

Att få insyn i erfarenhet av 
egenkontroll samt att 
förklara känslor, attityder 
och beteende hos 
deltagare som är med i ett 
viktminskningsprogram 
där det används dagbok 
för att ha kontroll över sin 
kost och träning. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer användes med 
tio öppna frågor. 
Deltagarna intervjuades 
sedan 1-5 månader efter 
att de avslutat sitt 
viktminskningsprogram. 

15 Grounded theory. Ett 
kodningsschema 
användes och teman 
plockades ut ur 
intervjuerna och 
jämfördes. Ur analysen 
framkom olika kategorier 
som användes till 
resultatet. 

Att föra dagbok och vara med i 
gruppträffar för att stötta varandra 
gjorde det lättare att gå ner i vikt. 

Medel-
hög 

Hollman Frisman & 
Berterö 
(2008) 
Sverige 
 

Having knowledge of 
metabolic syndrome: Does the 
meaning and consequences of 
the risk factors influence the 
life situation of Swedish 
adults? 

Att utforska mening och 
konsekvenser med 
riskfaktorer av metabola 
syndromet. 

Kvalitativ. 
Intervjuer med en 
förbestämd fråga samt vid 
behov en följdfråga. 

13 Grounded theory. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Teman 
och mönster framkom. 

Att göra livsstilsförändringar är svårt, 
likaså att inte falla tillbaka till gammalt 
beteende. Medvetenhet om risker kan 
hjälpa till motivation av 
livsstilsförändringar. 

Hög 

Kim, Park & Park 
(2014) 
Korea 

Effects of a community-based 
intervention on cardio-
metabolic risk and self-care 
behavior in older adults with 
metabolic syndrome 

Att undersöka effekten av 
en samhällsförankrad 
studie avseende 
metaboliska risker och 
egenvård hos äldre med 
metaboliskt syndrom. 

Kvantitativ. 
Interventionsgruppen 
deltog i ett 8-veckors 
program för att minska 
riskerna för metabola 
syndromet. 
Kontrollgruppen fick en 
bok om råd för kronisk 
sjukdom att läsa. 

92 Prospektiv, quasi- 
experimentell studie. 
Deltagarna fick fylla i ett 
formulär med 
livsstilsrelaterade frågor 
som analyserades i ett 
statistiskt program (SPSS). 

Det behövs en förståelse för kulturella 
och psykologiska faktorer för att 
etablera förändringar i kostbeteende. 

Hög 

Kirkendoll et.al  
(2010)  
USA 

Metabolic syndrome in 
African americans: Views on 
making lifestyle changes. 

Att få ett perspektiv på 
vad livsstilsförändringar 
relaterat till kost och fysisk 
aktivitet kan göra för 
personer med metabolt 
syndrom samt att senare 
se genomförbarhet och 
acceptans för att kunna 
genomföra en anpassad 
självhanterings-
intervention med fokus på 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ interventions 
studie. Deltagarna valdes 
noggrant ut från 
kommunens primärvårds- 
databas. En intervjuguide 
utvecklades för 
ändamålet. Öppna frågor 
användes och 
intervjuerna spelades in 
och transkriberades. De 
fördes sedan över till 
data. 

11 Grounded theory. 
Transkriberad data 
analyserades där även 
anteckningar gällande 
kontext inkluderades. 
Processen resulterade i ett 
antal teman. 

Många av deltagarna var ovetande om 
metabola syndromet som diagnos. De 
flesta var däremot medvetna om att de 
var tvungna att ändra sin livsstil men 
de uttryckte att de behövde verktyg 
och stöd för att kunna utföra det. 
Deltagarna upplevde svårigheter med 
att komma på rätt spår, det var lätt att 
falla tillbaka i gamla vanor.  

Hög 

Kuninkaaiemi, 
Villberg, Vanhala & 
Poskiparta 
(2011) 

Behavior-change interventions 
in primary care: Influence on 
nutrition and on the metabolic 
syndrome definers. 

Att jämföra en 
patientgrupp som fått 1-3 
tillfällen med 
kostrådgivning, med en 

Kvantitativ. 
Ett tillfälle gavs med 
individuell rådgivning på 
vårdcentral, sedan fylldes 

1211 Chi-test användes för att 
jämföra grupperna. 
Analyserna gjordes med 

De som fick fler tillfällen med 
kostrådgivning påvisade signifikant 
bättre resultat i sitt kostbeteende än de 
som gavs färre tillfällen. 

Medel- 
hög 
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Finland grupp som fått minst 4 
tillfällen med 
kostrådgivning. Alla hade 
från början dåliga 
kostvanor. 

ett uppföljnings-formulär 
i efter 12 månader. 

hjälp av mätinstrumentet 
SPSS. 

Leighton et.al  
(2009)  
Chile 

Health impact of 
Mediterranean diets in food at 
work. 

Att utvärdera 
medelhavskostens 
inverkan på metabola 
syndromet hos 
medelålders män i deras 
arbetsmiljö. 

Kvalitativ. 
Longitudinal 
interventionsstudie. 
Deltagarna fick 
information om hälsosam 
livsstil och medelhavs-
kostens inverkan på 
metabola syndromet. 
Uppföljning gjordes med 
blodprover och 
frågeformulär. Det 
skapades en kontroll-
grupp på 96 individer 
som åt vanlig kost. 

129 X2-test användes för att 
jämföra grupperna. 
Student´s t-test gjordes för 
att jämföra förändringar 
gällande metabola 
syndromet mellan 
grupperna. Ett data-
program (ANOVA) 
användes för att jämföra 
den dagliga mat-
konsumtionen samt 
medicinsk och klinisk 
data. 

Att äta medelhavskost kombinerat 
med information gällande hälsosam 
livsstil påvisade signifikanta positiva 
skillnader i både i bukomfång, HDL-
kolesterol och blodtryck. 

Medel- 
hög 

Lin et. al  
(2016) 
Taiwan 

Effects on telephone-based 
motivational interviewing in 
lifestyle modification program 
on reducing metabolic risks in 
middle-aged and older 
women with metabolic 
syndrome: A randomized 
controlled trial. 

Att undersöka effekten av 
individualiserade 
telelefonbaserade 
motiverande samtal i syfte 
att förändra livsstilen hos 
medelålders och äldre 
kvinnor i Taiwan 
diagnostiserade med 
metabola syndromet. 

Kvantitativ. 
RCT-studie. Deltagarna 
delades in i tre grupper. 
Experimentgruppen fick 
individualiserat telefon-
givet livsstilsförändrings- 
program och motiverande 
samtal. Deltagarna i 
grupp två fick en kort 
rådgivning och en 
informationsbroschyr, 
tredje gruppen fick 
ordinär vård.  
 

115 
(n=38) 
(n=38) 
(n=39) 

Chi-square test användes 
för att jämföra skillnader 
mellan grupperna. 
Två oberoende tester 
gjordes för att fastställa 
signifikans. 

Efter 12 veckor hade 
experimentgruppen signifikant 
minskat risken för utvecklande av 
metabola syndromet, medan det var 
oförändrat i grupp två. De som fick 
ordinär vård, grupp tre, hade ökad 
risk att drabbas. 

Hög 

Mulder, Belzen, 
Lokhorst & van 
Woerkum 
(2015) 
Nederländerna 

Quality assessment of practice 
nurse communication with 
type 2 diabetes patients. 

Att bedöma innehåll och 
kvalitet i kommunikation 
mellan sjuksköterska och 
patient gällande 
egenvårdsbeteende. 

Mixad metod. Sju 
sjuksköterskor 
intervjuade 66 patienter, 
intervjuerna spelades in.  

73 Innehållsanalys. Likheter 
och olikheter jämfördes 
för att sedan hitta olika 
teman i intervjuerna.  

Sjuksköterskorna informerade 
patienterna om hälsobeteende men 
viktiga faktorer angående egenvård 
togs ej upp. Sjuksköterskor bör lära sig 
att kombinera sin medicinska 
kompetens med att kunna ge 
patienterna hälsorådgivning. 

Hög 

Petrogianni et. al 
(2013)  
Grekland 

A multicomponent lifestyle 
intervention produces 
favourable changes in diet 
quality and cardiometabolic 

Att utvärdera effekten av 
ett 3 månader långt 
program gällande 
livsstilsförändringar med 

Kvantitativ. Två 
interventionsgrupper 
samt en kontrollgrupp. 

108 
(n=37) 
(n=40) 

HEI-2005 användes för  
kost-rekommendationer. 
CI-test användes för att 
mäta intervallet för värdet 

Interventionsgruppen visade på 
signifikanta förbättringar jämfört med 
kontrollgruppen. De ökade både sitt 
intag av grönsaker, baljväxter och 

Hög 
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risk indices in 
hypercholesterolaemic adults. 

inriktning på fysisk 
aktivitet och kvaliteten på 
kosten, i syfte att minska 
risken för hjärt- och 
ämnesomsättnings-
sjukdomar. 

Interventionsgrupperna 
fick genomgå ett program 
i livsstilsförändring. 
Kontrollgruppen erbjöds 
vanlig kost, ingen 
rådgivning. Kostdagbok 
och stegräknare 
användes, och en klinisk 
undersökning utfördes.  

Kontrollgrup
p (n=31) 

inom vilket en populations 
parametrar beräknas ljuga 
av en speciell sannolikhet.  
Kolmogorov-Smirnov test 
användes för undersöka 
normaliteten för 
fördelningen.  

fullkorn. De ökade även antalet steg 
per dag och intaget av fasta fetter och 
tillsatt socker minskade. 

Shu-Hung, Miao-
Chuan, Nai-Hui & Li-
Yu  
(2016)  
Taiwan 

Examining the links between 
lifestyle factors and metabolic 
syndrome. 

Att undersöka 
livsstilsrelaterade 
riskfaktorer för metabola 
syndromet hos personer 
som är överviktiga eller 
feta, samt att se om 
hypotesen att överviktiga 
och feta individer som har 
en mer hälsosam livsstil 
mer sällan utvecklar 
metabolt syndrom. 

Kvantitativ tvärsnitts- 
studie. Deltagarna 
rekryterades via telefon, 
flygblad och broschyrer. 
Frågeformulär och klinisk 
undersökning. Test retest 
gjordes. 

734 X2-test användes för att 
jämföra olika faktorer 
samt Phi-correlation 
analys. Logistic regression 
analys gjordes för att se 
effekten av livsstils-
beteenden och dess 
inverkan för utvecklandet 
av metabola syndromet. 

Deltagare som rapporterade att de åt 
tillräckligt med grönsaker och frukt 
påvisade minskad risk att utveckla 
metabola syndromet. De som var feta 
men motionerade regelbundet hade 
minskad risk att utveckla metabola 
syndromet jämfört med de som inte 
motionerade. 

Hög 

Vieira, Chvatal, 
Cordeiro & Turato 
(2012) 
Brasilien 

Nutrition and self-care 
practices of patients with 
chronic metabolic syndrome: a 
qualitative study. 

Att analysera aspekterna 
av kostvanor och 
egenvård hos patienter 
som lever med kroniska 
symtom kopplade till 
metabola syndromet. 

Kvalitativ, humanistisk. 
Intervjuer med öppna 
frågor. 

9 Innehållsanalys. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
formade grunden till 
studien. 

 Medel- 
hög 

Wannamethee, Shaper 
& Whincup  
(2006)  
England 

Modifiable lifestyle factors 
and the metabolic syndrome 
in older men: Effects of 
lifestyle changes. 

Att undersöka hur 
livsstilsfaktorer har 
inverkan på riskerna för 
metabola syndromet på 
äldre män.  

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. Det 
gjordes ett ändamålsenligt 
urval av deltagarna. 
Frågeformulär och klinisk 
data samlades in. 

3051 Longitudinal analys. 
Multiple logistic 
regression analys 
användes för att förstå 
effekten av två eller flera 
oberoende variabler och 
hur det påverkar en 
beroende variabel. Odds 
ratio användes för att 
uppskatta risken att 
drabbas av metabolt 
syndrom. 

Män som åt lite fett och mycket 
kolhydrater hade signifikant större 
risk att utveckla metabolt syndrom, de 
som åt lite kolhydrater och mycket fett 
påvisade ingen ökad risk.  

Medel- 
hög 
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