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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland vuxna är ett växande problem globalt och 

även i Sverige. Den främsta orsaken till övervikt är felaktig kost samt/eller för 

lite fysisk aktivitet. Följdsjukdomar för övervikt och fetma är bl.a. diabetes typ 

2, hjärt-och kärlsjukdomar och olika typer av cancer. Syfte: Syftet var att 

beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja viktnedgång hos 

vuxna med övervikt och fetma. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv 

design genomfördes. Sökningar gjordes i CINAHL, MEDLINE samt 

PsycINFO för att söka fram vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. Åtta 

vetenskapliga artiklar valdes ut och användes i resultatet. Resultat: Det finns 

flera omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att främja 

viktnedgång hos vuxna bland annat motiverande samtal samt undervisning och 

utbildning i bl.a. kost och fysisk aktivitet. Slutsats: Sjuksköterskans roll är 

rådgivning, motivera samt undervisa och utbilda i bl.a. kost och fysisk 

aktivitet. Inriktning bör ske på livsstilsförändring istället för att fokusera på 

snabb viktnedgång. Personcentrerad vård bör eftersträvas i omvårdnaden.  

Nyckelord: Fetma, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska, viktnedgång, övervikt.  
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1. Bakgrund  

1.1 Epidemiologi  

Sedan 1980-talet har övervikt mer än fördubblats i världen. År 2014 var 1,9 miljarder 

människor över 18 år överviktiga och av dessa led 600 miljoner av fetma. Idag bor den största 

delen av världens befolkning i länder där övervikt och fetma är en vanligare dödsorsak än 

undervikt. Låg- och medelinkomstländerna står inför ett dilemma där undernäring är ett 

fortsatt problem men också ökningen av övervikt och fetma bland landets invånare (World 

Health Organization [WHO], 2016).  

 

I USA år 1999–2000 var det 30,5% av befolkning som var överviktiga eller hade fått 

diagnosen fetma. År 2013–2014 klassades 37.7% som överviktiga eller hade fått diagnosen 

fetma (Cynthia et al., 2015). Fetma är ett känt hälsoproblem i USA. Det finns mycket 

information kring mat och träning, trots det har amerikanerna för lite kunskap kring 

grundläggande koncept. De flesta söker upp egen information kring vikthantering. Av 1000 

vuxna var det 9 av 10 amerikaner som inte visste hur mycket kalorier de skulle få i sig på en 

dag (International Food Information Council, 2007, refererad i Shay, Shobert, Sheibert & 

Thomas, 2009). Övervikt och fetma är även kopplat till kroniska sjukdomar som diabetes typ 

2, hypertoni och kardiovaskulära sjukdomar (Rippe et al., 1998).  

I Sverige har övervikt och fetma fördubblats de senaste 20 åren. År 2006 var 10% av den 

svenska befolkningen överviktig eller hade fått diagnosen fetma (Neovius, Janson & Rössner, 

2006). Idag är 51% av Sveriges befolkning överviktig eller fått diagnosen fetma, 36% klassas 

som överviktiga och 15% har fått diagnosen fetma. Statistiken visar att övervikt och fetma är 

vanligare bland män än hos kvinnor. Övervikt och fetma är den största anledningen till 

förlorade friska levnadsår i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

1.2 Definition av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma kan definieras som onormal eller överdriven ansamling av fett som utgör 

en risk för hälsan. Mått som används för att mäta övervikt är Body Mass Index (BMI), 

personens vikt (kg) dividerat med personens längd (cm). Definitionen för övervikt är ett BMI 

på 25 eller högre. Definitionen för fetma är ett BMI på 30 eller högre (National institute of 

Health and Clinical Excellence, 2006, refererad i Shephard, 2010; WHO, 2016). Vid ökat 
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BMI ökar risken för diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer, cancer i 

tjocktarmen, cancer i njurarna samt i gallblåsan (WHO, 2016).  

Definitionen för midjemått vid fetma är män som har 102 cm och kvinnor 88 cm (National 

institute of Health and Clinical Excellence, 2006, refererad i Shephard, 2010; Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). Bukfetma anses vara farligt 

och till och med dödligt (SBU, 2013).  

 

1.3 Orsaker till övervikt och fetma 

Etnologin för övervikt och fetma är mångdimensionell och inkluderar gener, metabolism, 

kultur samt psykologiska faktorer (Bouchard, 2008). Men även faktorer som ålder, utbildning 

och inkomst har visats påverka vikten. Människor som bor utanför städerna tenderar att väga 

mer relaterat till en högre ålder, lägre utbildning samt en lägre inkomst än de människor som 

bor i städer (Patterson, Moore, Probst & Shinogle, 2004).  

 

Westergren (2013) beskriver två faktorer som har störst inverkan på vikten är det totala 

energiintaget gentemot den energiförbrukning människor gör av med under ett dygn. 

Felaktiga kostvanor samt/eller för lite motion orsakar övervikt. I kombination med de tidigare 

nämnda faktorerna är arvsanlag en faktor som har betydelse (Westergren, 2013).  

 

Kostvanor som innehåller mycket socker, fett samt saknaden av grönsaker och frukt kan vara 

en förklaring till övervikt. Inte ha bestämda tider för måltider samt att hoppa över måltider för 

att minska kaloriintaget har visats ha negativa effekter på grund av att individen tappar 

kontrollen över sitt ätande för att stilla hungern. Arbeta skift påverkar också tidpunkterna för 

måltider men också vad personen äter. Äta på natten har visats påverka fasteblodsockret till 

det negativa samt öka blodfetterna. Skiftarbetare har visats ha högre risk att drabbas av 

bukfetma, förhöjd insulinresistens, låg andel HDL kolesterol, förhöjda triglycerider samt högt 

blodtryck. Dessa symtom ingår i det metabola syndromet som även är starkt sammankopplat 

med risk för hjärt- och kärlsjukdom samt typ 2 diabetes (Westergren, 2013).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll  

I Högskoleförordningen (Svensk författningssamling 1993:100) anges det att den 

examinerade sjuksköterskan ska ”visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård 

och hälsoarbete samt visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors 
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och mäns hälsa” Sjuksköterskan ska även ”visa förmåga att identifiera behov av och 

genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete” Kap 6. (4§). 

 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens. Det innefattar både det patientnära 

arbetet som består av en humanistisk människosyn men också det vetenskapliga området. 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån att ge patienter möjligheter till förbättrad, bibehållen eller 

att återfå sin hälsa. Sjuksköterskan ska också kunna hantera hälsoproblem samt sjukdomar. 

Oavsett faktorer som ålder, kön, kulturtillhörighet, socioekonomi eller miljö ska 

sjuksköterskan sträva efter att ge en jämlik vård till alla. Arbetet ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt där mänskliga rättigheter, värderingar, vanor, tro, självbestämmande, 

värdighet samt integritet respekteras. Vården som ges ska vara personcentrerad eftersom alla 

människor har olika behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Det är av betydelse att arbeta hälsofrämjande för att ge patienten en möjlighet att förbättra sin 

hälsa. Individens bild av sin egna hälsa kan förbättras om sjukvården arbetar för att minska 

sjukdom, symtom samt hjälpa individen att förändra sitt beteende. Sjukvården kan även 

fokusera på att ge individen strategier att på egen hand förbättra sin hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Genom att stödja och ta tillvara på patientens egna resurser 

främjar sjuksköterskan patientens hälsa. En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att stärka 

patientens self-efficacy. Delaktighet är ett centralbegrepp i det hälsofrämjande arbetet, 

sjuksköterskan ska uppmuntra patienten till att vara delaktig i sin vård. För att få en patient 

delaktig är det av betydelse att individen känner en tilltro till sjuksköterskan samt att patienten 

tillåts att ha kontroll över sin situation. Om patienten har kunskap samt känner en delaktighet i 

sin vård kan patienten bättre utnyttja sina hälsofrämjande resurser samt ha kontroll och ta mer 

ansvar över sin livssituation, vilket leder till att patienten känner ett ökat välbefinnande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

  

Sjuksköterskan arbetar i enlighet med omvårdnadsprocessens steg. Omvårdnadsprocessen är 

en problemlösningsmodell som sjuksköterskan använder för att planera och genomföra en 

individanpassad omvårdnad. Omvårdnadsprocessen innehåller: Datainsamling, 

omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande av åtgärder och 

omvårdnadsresultat. Sjuksköterskan ska identifiera behov utifrån patientens hälsotillstånd 

samt planera omvårdnaden utifrån bedömning av patientens behov. Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder ska stärka personens välbefinnande, bibehålla eller främja hälsa, och 
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förebygga sjukdom och ohälsa. Omvårdandsresultat syftar till att utvärdera 

om de omvårdnadsinsatser som görs är de bästa för patienten (Florin, 2014).   

 

1.5 Personcentrad vård – teoretisk referensram  

Personcentrerad vård kan betraktas som en vårdfilosofi där den traditionella synen på 

patienten är förändrad. Patientbegreppet ersätts med begreppet person. Kännetecknande är att 

utgå från patientens livsvärld (Dahlberg & Ekman, 2017). Personcentrerad vård innebär också 

att patienten är involverad i sin vård och aktiv i besluten som rör patientens 

behandling (Ekman et al., 2011).  

 

Personcentrerad vård har visats leda till förbättrad hälsa hos sjuka patienter, förbättrat 

patienternas syn på sin vård samt förbättrat relationen mellan patienten och vårdgivaren. Att 

arbeta på ett personcentrerat sätt är därför en viktig del i vården (Ekman et al., 2011).  

 

Genom att arbeta på ett personcentrerat sätt kan sjuksköterskan förklara och 

förutse individuella drag baserat på vem personen är, deras 

sammanhang, historia och familj samt deras styrkor och svagheter. Patienter är personer som 

inte bör förminskas till deras sjukdom. Patienter är inte en diagnos utan en person (Ekman et 

al., 2011). Björkman och Jakobsson Ung (2017) styrker att det är personen som sätts i fokus 

och inte sjukdomen. Personcentrerad vård utgår från patientens upplevelse av sjukdom. 

Patientens egen kunskap, kapacitet och förmågor betonas. Patientens vilja till delaktighet i sin 

egen vård och hälsa ska respekteras, en central del är att stödja patienternas självbestämmande 

och autonomi (Björkman & Jakobsson Ung, 2017).   

 

Ekman et al. (2011) belyser vikten av att lära känna personen bakom patienten, patienten är en 

person med känslor, vilja och behov. Utmaningen för sjuksköterskan blir att möta 

personens uttryck på ett sådant sätt som stärker förtroendet och resurser för läkning 

identifieras (Ekman et al., 2011). Berglund, Andersson och Kjellsdotter (2017) beskriver att 

sjuksköterskan och patienten ska sätta upp mål som är realistiska utifrån patientens egna 

resurser. Sjuksköterskan ska inte fatta beslut genom att utöva makt gentemot 

patienten. Istället ska sjuksköterskan stödja patienten att fatta beslut själv eller tillsammans för 

att sätta upp mål utifrån patientens behov (Berglund et al., 2017).   
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2. Problemformulering  

Övervikt och fetma är idag ett folkhälsoproblem i världen som kan leda till många allvarliga 

följdsjukdomar, som exempelvis diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Den 

huvudsakliga faktorn till övervikt är obalans mellan intag av kalorier gentemot 

energiförbrukning. Sjuksköterskan ansvarar för att ge sina patienter möjligheter att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa. Det är av vikt att undersöka omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan kan använda för att främja viktnedgång hos vuxna med övervikt och fetma.  

 

3. Syfte  

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder för att främja 

viktnedgång hos vuxna med övervikt och fetma.  

 

4. Metod  

4.1 Design  

En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv design (Kristensson, 2014).  

4.2 Sökstrategi  

En systematisk sökning gjordes via databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. 

Meningsbärande ord valdes utifrån syftet och översattes till engelska med hjälp av Svenska 

MeSH. Med databasernas indexordlistor valdes ämnesord fram. I Medline användes MeSH, i 

CINAHL användes CINAHL Headings och i PsycINFO användes Thesaurus.  

Ämnesorden som användes i CINAHL var obesity och weight loss. I PsycINFO användes 

overweight, weightloss och obesity. I Medline användes weight loss, obesity och overweight. 

I samtliga databaser användes fritextsökning på ordet nurse. Trunkering användes i 

fritextsökningen, för att få med alla relevanta artiklar. Först söktes varje sökord var för sig. 

Booleska operatorer användes i sökningen. För att expandera resultatet användes termen OR 

till sökorden obesity och overweight. Sedan kombinerades sökningen med termen AND för 

att få ett sista resultat (bilaga 1).  

Ytterligare en sökning i Medline gjordes för att få fram fler relevanta artiklar utifrån syftet. 

Ämnesorden som användes var nurses, overweight, obesity och weight loss. Fritextsökning 

gjordes på ordet nurs. Trunkering användes i fritextsökningen. Varje sökord söktes först var 

för sig. I sökningen användes Booleska operatorer. För att expandera resultatet användes 



6 
 

termen OR till sökorden nurses och nurs* samt overweight och obesity. Sedan kombinerades 

sökningen med termen AND och ämnesordet weight loss (bilaga 1).  

Begränsningar som användes i sökningarna var engelskt språk, Peer reviewed, ålder adult 18+ 

samt publikationsåren 2007-2017. Efter begränsningarna gav sökningen av artiklar i 

databasen CINAHL 48 träffar. I PsycINFO gav sökningen 92 träffar. Första sökningen i 

Medline gav 142 träffar. Andra sökningen i Medline gav 142 träffar. Sökningarna 

sammanställdes i sökmatriser (Bilaga 1).  

 

4.3 Urval  

4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien svarade mot studiens syfte. Artiklar som 

exkluderades var artiklar som inte var vetenskapliga, översiktsartiklar samt artiklar som inte 

handlade om sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma.   

4.3.2 Urvalsförfarande  

Urvalet gjordes i fyra olika steg (Kristensson, 2014). I första steget lästes alla titlar i 

respektive databas. Totalt lästes 287 titlar. I nästa steg valdes 49 abstrakt ut som svarade mot 

studiens syfte. Sedan valdes 18 artiklar ut som lästes i fulltext. I sista steget sållades 

dubbletter bort. Sex artiklar kvarstod som uppfyllde urvalskriterierna. Fem artiklar valdes från 

sökningen i Medline och en artikel valdes från sökningen i PsycINFO. Ingen artikel valdes 

från sökningen i CINAHL (Se bilaga 1).  

En ny sökning gjordes i databasen Medline för att komplettera med fler artiklar efter urvalet. I 

första steget lästes 142 titlar. I nästa steg lästes 33 abstrakt och till sist lästes 8 artiklar i 

fulltext. I sista steget exkluderades dubbletter. Fyra artiklar uppfyllde urvalskriterierna. Totalt 

inkluderades 10 artiklar i litteraturstudien (Bilaga 1).  

 

4.4 Värdering  

Granskningen genomfördes enskilt av författarna med stöd av granskningsprotokoll för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utifrån 

granskningsprotokollet delades artiklarna in i tre olika kategorier. Dålig, medel och bra 

kvalitet. Dålig kvalitet var artiklar som ej uppfyllde 50 procent av punkterna i 

granskningsprotokollet. Medel kvalitet var artiklar som uppfyllde 50 procent eller mer av 
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punkterna. Bra kvalitet var artiklar som uppfyllde 80 procent eller mer av punkterna. Artiklar 

inkluderades i studien om de uppfyllde medel eller bra kvalitet. Efter granskningen 

exkluderades två artiklar som bedömdes ha dålig kvalitet, åtta artiklar inkluderades i 

litteraturstudien, fem artiklar hade kvantitativ ansats och tre artiklar hade kvalitativ ansats 

(bilaga 2).  

 

4.5 Bearbetning och analys  

En integrerad analys användes i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Först lästes alla artiklar 

igenom för att hitta likheter och skillnader. Innehåll som relaterade till varandra bildade 

kategorier. Kategorierna som framkom var Utbildning och undervisning samt Motiverande 

samtal. Alla artiklar lästes enskild av båda författarna för att sedan diskutera tillsammans.  

4.6 Forskningsetiska övervägande  

Kristensson (2014) beskriver att människor som riskeras att skadas aldrig ska ingå i ett 

uppsatsarbete. Granskade studier som ingår i en litteraturstudie ska vara etiskt försvarbara 

(Kristensson, 2014). För att artiklar skulle inkluderas i litteraturstudien skulle de innehålla 

tillstånd från en etisk kommitté, eller redovisa ett etiskt övervägande. Både negativa och 

positiva resultat som svarade på studiens syfte redovisades i litteraturstudien. 

5. Resultat  

Resultatet av litteraturstudien innehåller totalt fem kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. 

Samtliga artiklar handlade om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja viktnedgång 

hos patienter med övervikt och fetma. Studierna utfördes i flera länder, bland annat Sverige, 

Spanien, Finland och Taiwan. Resultatet presenteras i två kategorier. Den första kategorin är 

Utbildning och undervisning och den andra kategorin är Motiverande samtal. 

5.1 Utbildning och undervisning  

I flera av studierna togs vikten av sjuksköterskans rådgivning upp som resulterade i 

viktminskning hos patienterna med övervikt och 

fetma (Ross, Laws, Reckless & Lean 2008; Seppälä, Mäntyselkä, Saxen, Kautiainen, 

Järvenpää & Korhonen 2014; Ter Bogt et al., 2009).   

Rådgivning ledde till viktnedgång i olika omfattning. Studier visar att viktnedgång på 5% är 

vanligt förekommande (Ross et al., 2008; Seppälä et al., 2014). Ter Bogt et al. (2009) har 
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funnit att medelviktsskillnaden varierade mellan -1.9% i interventionsgruppen och –0.9% i 

kontrollgruppen.  

Ter Bogt et al. (2009) beskriver i metoden att interventionsgruppen fick fyra individuella 

besök hos en sjuksköterska och en återkopplingssession per telefon under det första året. 

Kontrollgruppen blev erbjudna endast ett möte hos en allmänläkare. Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna från start förutom att kontrollgruppen hade 

högre procentandel som hade fler än tre tidigare försök att gå ner i vikt de senaste fem åren 

och hade tillräcklig fysisk aktivitet jämfört med interventionsgruppen. Kvinnorna i 

kontrollgruppen var äldre, var mer fysisk aktiva och hade hypertension oftare än kvinnorna i 

interventionsgruppen. Det var ingen signifikant skillnad mellan värdena hos männen i 

interventions och kontrollgruppen. Män förlorade mer vikt än kvinnorna i 

interventionsgruppen medan kvinnorna förlorade mer vikt än männen i kontrollgruppen. 

För männen var skillnader i vikten vad gällde kg, procent och midjemått mer 

signifikant gynnsam i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. För kvinnor 

hittades ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Ter Bogt et al., 2009).  

Ross et al. (2008) redovisar i resultatet att med hjälp av rådgivning gick männen i genomsnitt 

ner 3.4 kg i vikt och kvinnorna gick i genomsnitt ner 2.8 kg i vikt. Faktorer som tycktes 

påverka större viktminskning var högre BMI från start, frånvaro av diabetes och artrit samt 

ålder 25–44 år (Ross et al., 2008).    

I flera av studierna togs utbildning och undervisning upp. Sjuksköterskor undervisar 

deltagarna i kost och fysisk aktivitet. Undervisningen skedde via 

utbildningsträffar eller via internetutbildningar (Gudzune, Clark, Apple & Bennett, 2012; 

Ross et al., 2008; Ter Bogt et al., 2009; Wang, Fetzer, Yang & Wang, 2012). Utbildning och 

undervisning resulterade i viktnedgång hos deltagarna (Ross et al., 2008; Wang et al., 

2012). Viktnedgången varierade mellan 7.3% i vikt (Wang et al., 2008) och 5% i viktnedgång 

(Ross et al., 2008).  

I studierna togs utbildning upp som stärker self-efficacy som leder till viktnedgång 

(Barberia et al., 2008; Gudzune et al., 2012). Genom att förbättra deltagarnas self-efficacy gör 

de det möjligt att göra en betydande beteendeförändring (Gudzune et al., 2012). Barberia et al. 

(2008) beskriver self-efficacy som ett begrepp som tar hänsyn till uppfattningar om förmågan 

att utföra en beteendeförändring 
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För att förändra deltagarnas syn på kost och träning använde sig Wang et al. (2012) av ett 12 

veckors viktnedgångsprogram som de designat. Programmet gick främst ut på att förändra 

personernas relation till mat och träning. I programmet ingick sex utbildningstillfällen under 

tre veckor där kost och motion togs upp. Ämnen som togs upp under utbildningstillfällen var 

vad övervikt betyder, vad som orsakar övervikt, hur personerna går ned i vikt, hur mycket 

kalorier livsmedel innehåller och hur de ska träna för att gå ned i vik. På sista 

utbildningstillfället fick deltagarna själva välja vilka strategier de skulle använda sig av för att 

gå ner i vikt. Deltagarna fick även lära sig hur de använder en kost- 

och träningsdagbok. Forskarna samt en sjuksköterska kontrollerade dessa dagböcker varje 

vecka och gav deltagarna feedback på innehållet (Wang et al., 2012). Ett sätt att hålla koll på 

sin kost och fysisk aktivitet kan vara genom en kost- och träningsdagbok. 

I två av studierna tas dagboken upp som ett redskap som är till för att hjälpa deltagarna i sin 

viktnedgång (Ross et al., 2008; Wang et al., 2012).   

I sin metod tar Ross et al. (2008) upp att de har använt sig av ett program som används i 

primärvården för att hjälpa överviktiga personer. Programmet går ut på patientundervisning 

där sjuksköterskan ger undervisning i kost och fysisk aktivitet. Ämnen som tas upp 

på utbildningen är bl.a. balans för att hitta en god hälsa, hur balans uppnås, mat för hela 

familjen, att äta på restaurang, mellanmål, sätta upp mål för att gå ner i vikt, press från 

samhället att äta nyttigt och fysisk aktivitet. Deltagarna deltog i nio utbildningstillfällen under 

12 månader (Ross et al., 2008).    

5.2 Motiverande samtal  

De motiverande samtalen fokuserade på livsstilsförändring som förändrad kost och ökad 

fysisk aktivitet. Flera av artiklarna tog upp målsättning som en betydande del av det 

motiverande samtalet (Gudzune et al., 2012; ME van Dillen, Noordman, van Dulmen & 

Hiddink, 2015; Ross et al., 2008).   

Majoriteten av artiklarna tar upp kosten som en viktig del för att förändra sin hälsa (Barberia, 

Attree & Todd, 2008; ME van Dillen et al., 2015; Ross et al., 2008; Seppälä et 

al., 2013; Volger et al., 2013; Wang, Fetzer, Yang & Wang, 2012). Fysisk aktivitet är 

också en faktor som flera artiklar tar upp för att lyckas gå ner i vikt (Seppälä 

et al., 2013; Ross et al., 2008; Ter Bogt et al., 2009; Volger et al., 2013; Wang et al., 2012).  
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I flera av studierna togs målsättning med sin viktnedgång upp. Genom att 

sätta individuella mål med sin kost är chansen större att gå ned i vikt (Gudzune et al., 

2012; ME van Dillen et al., 2015; Ross et al., 2008).  

Ett mål kan vara att reducera mättat fett ur kosten samt öka den fysiska aktiviteten till 30 

minuter per dag eller fyra timmar i veckan som Seppälä et al. (2013) studerat effekterna av. 

I metoddelen framgår det att en sjuksköterska undersökte 2752 riskpersoner. 

Dessa riskpersoner var överviktiga och hade hypertoni, diabetes eller metaboliska symtom. 

Sjuksköterskan gav deltagarna instruktioner om att de skulle gradvis gå ner i vikt. Målet var 

att förlora minst 5% av sin kroppsvikt genom att ta bort mättat fett ur sin kost samt börja 

träna, 30 minuter per dag eller fyra timmar per vecka. Uppföljningstid bokades in efter tre år 

för deltagarna. Resultatet av studien visade att 18% av de 906 deltagare som undersöktes efter 

tre år hade gått ner 5% av sin kroppsvikt. 70% av deltagarna låg på en stabil vikt, mindre än 

5% skillnad på vikten från det att studien började. 12% hade gått upp mer än 5% av sin 

kroppsvikt. Deltagarna som hade gått upp i vikt bodde oftast själva, hade lägre 

blodtrycksvärden, låg på en stabil glukosnivå, drack mer alkohol och hade fler depressiva 

symtom än deltagarna som hade lyckats gå ner i vikt eller stabiliserats sin vikt (Seppälä et 

al., 2013).  

En viktig del i mötet mellan vårdgivare och patient är att skräddarsy patientens behov utifrån 

individen för att främja viktnedgång (Barberia et al., 2008; Gudzune et al., 2012). En 

långvarig kontakt mellan vårdgivaren och patienten behövs när det gäller 

viktnedgång (Barberia et al., 2008; Gudzune et al., 2012).   

När syftet med förändring angående kost och fysisk aktivitet diskuterades undvek 

sjuksköterskorna att använda ordet viktnedgång. De beskrev istället dessa förändringar som 

en förbättring av hälsan mer generellt. De trodde att patienternas ångest kring övervikt och 

fetma skulle minska samt att de skulle känna sig mer bekväma om de inte specifikt 

förespråkade viktnedgång (Gudzune et al., 2012).   

För att främja motivationen till viktnedgång användes fem olika teman (Gudzune et al., 2012). 

De olika teman som togs upp var: Bekräfta patientens viktnedgång, belysa hur viktnedgång 

kan förbättra hälsan, dela sina negativa känslor eller frustration med patienterna, dela med sig 

av sin egna personliga viktnedgångshistoria samt försöka förbättra patientens självförtroende 

och self-efficacy när det kommer till viktnedgång. För vissa patienter tar det tid att gå ner i 

vikt. För att fortsatt hålla dessa patienter motiverade kan sjuksköterskan belysa vikten av att 
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patienterna förbättrar sin hälsa genom att minska risken för diabetes, sänker blodtrycket 

och minskar fetterna i blodet (Gudzune et al., 2012).  

 

5.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet visade att omvårdnadsåtgärder i form av utbildning och undervisning hade 

betydelse för viktnedgång. Utbildning och undervisning handlade om att patienterna 

fick rådgivning av en sjuksköterska samt information och utbildning kring kostvanor och 

fysisk aktivitet. En annan omvårdnadsåtgärd som framkom i resultatet var motiverande samtal 

som hade betydelse för viktnedgång genom livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och 

kostförändringar. Motiverande samtal visade att en långvarig relation mellan vårdgivaren och 

patienten är en viktig del i viktnedgång.   

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

För att få en kunskapsöversikt genomfördes en systematisk litteraturstudie 

med deskriptiv design. Kristensson (2014) anser att litteraturstudien är en användbar teknik 

för att sammanställa relevant kunskap som sedan kan omvandlas till praktiken.    

Databasen PsycINFO användes för att få fram artiklar inom beteendevetenskap och psykologi 

(Kristensson, 2014). PsyicINFO valdes för att patienterna gör en beteendeförändring under 

viktnedgångens lopp. Funktionen "Explode" kunde användas för att bredda sökningen genom 

att alla underkategorier inkluderas i sökningen (Kristensson, 2014). Funktionen 

"Explode" användes inte i sökningen då underkategorierna var irrelevanta för studiens syfte.   

Fritextsökning med trunkering valdes att användas på ordet nurse i sökningen för att få med 

alla relevanta artiklar och alla möjliga ändelser på ordet. Kristensson (2014) menar att 

fritextsökning genererar fler artiklar genom att sökningens känslighet ökar. En sökning bör 

innehålla få fritextord eftersom det finns risk att irrelevanta artiklar träffas på eftersom 

specificeringen minskar (Kristensson, 2014). Endast ordet nurse användes i 

fritextsökning. De Booleska sökoperatorerna OR och AND användes i sökningen. Kristensson 

(2014) menar att sökoperatorn OR kan användas för begrepp som relaterar till varandra, och 

för att kombinera sökorden med varandra kan sökoperatorn AND användas.   

Begränsningar gjordes i den systematiska sökningen. Sökningen avgränsades till engelskt 

språk. Kristensson (2014) beskriver att språket ska begränsas till det språk författaren 
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behärskar. "Peer reviewed" användes som en begränsning i sökningen i CINAHL och 

i PsycINFO. Det gjordes för att artiklar skulle vara vetenskapligt granskade (Backman, 2008). 

Syftet med studien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder för att 

främja viktnedgång hos vuxna med övervikt och fetma. I socialtjänstlagen (SOL, SFS, 

2001:453), kap 1 § 2 avses alla under 18 år som barn (SOL, SFS, 2001:453, kap.1, 2 §). Därav 

begränsades "Vuxna" till åldern 18+. Kristensson (2014) menar att aktuell forskning ska 

eftersträvas. För att få fram den mest aktuella forskningen avgränsades publikationsåren 

till 2007–2017. 

Endast sex artiklar inkluderades i litteraturstudien efter urval tre. Artiklar som exkluderades 

svarade inte på urvalskriterierna. Sökningar gjordes i databaserna Medline och CINAHL. 

Resultatet från sökningen i CINAHL svara i låg grad mot studiens syfte varför denna valdes 

bort. PsycINFO valdes bort på grund av att artiklarna var dubbletter från Medline och 

CINAHL. Fyra artiklar inkluderades i studien. Sammanlagt inkluderades tio artiklar innan 

granskning. Efter granskning av artiklarna exkluderades två artiklar ur litteraturstudien då de 

svarade i låg grad på studiens syfte och hade dålig vetenskaplig kvalitet. Åtta stycken artiklar 

inkluderades i litteraturstudien efter granskning då de höll god vetenskaplig kvalitet, svarade 

på studiens syfte och hade tydliga resultat.   

I båda sökningarna i databasen Medline framkom 142 artiklar. Första sökningen genomfördes 

enskilt av varje författare, vilket kan ha medfört att relevanta artiklar missades. De fyra 

artiklar som inkluderades i litteraturstudien efter andra sökningen i Medline kunde ha 

inkluderats i första sökningen om båda författarna hade gjort sökningen tillsammans.  

Alla artiklar lästes enskilt av respektive författare för att inte påverka varandras tolkningar. 

Därefter diskuterade författarna likheter och skillnader i sina respektive tolkningar. Efter 

noggrant övervägande framkom två kategorier, utbildning och undervisning samt 

Motiverande samtal. Kategorierna valdes för att de är omvårdnadsåtgärder. Framkomna 

omvårdnadsåtgärder kan höra hemma under mer än en kategori.  

Åtta artiklar motsvarade studiens syfte. Sju av artiklarna blev godkända av en etisk kommitté. 

En artikel blev godkänd enligt dataskyddsmyndigheten angående sekretesslagen (ME van 

Dillen et al., 2015). Godkännande av en medicinsk etikkommitté var inte nödvändigt för den 

aktuella observationsstudien utifrån nederländsk lagstiftning (ME van Dillen et al., 2015). Vid 

etisk granskning av artiklarna hittades resultat där de bytte ut de intervjuades kvinnors namn 
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och ålder för att inte diskriminera deras integritet och ta hänsyn till etiska aspekter 

(Barberia et al., 2008). Frågan är dock om beskrivet förfaringssätt är etiskt försvarbart. 

Kristensson (2014) beskriver att validitet och reliabilitet är två begrepp som är väsentliga 

inom kvantitativ forskning. Validitet innebär ett sätt att värdera och beskriva en studies 

frånvaro av bias eller dess kvalitet. Validitet syftar också till att kontrollera så att studien 

besvarar den aktuella undersökningsfrågan samt om resultatet är rimliga, generaliserbara och 

hållbara. Reliabiliteten anger hur mätsäkert ett instrument är, samt ett mått på kvaliteten i 

mätningen. Kristensson (2014) tar också upp att en betydande del av kvalitativ forskning är 

trovärdighetsbegreppet som besår av fyra dimensioner: Tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet och giltighet. Den här litteraturstudien anses ha validitet då en specifik sökning 

utfördes för att få fram alla artiklar som kunde svara på studiens syfte. Den här 

litteraturstudien anses också ha reliabilitet då det noggrant har redovisat hur data har samlats 

in och bearbetats. Kristensson (2014) beskriver att överförbarhet betyder att resultatet kan 

vara användbart i olika sammanhang. Den här litteraturstudien innehåller vetenskapliga 

studier från flera olika länder vilket leder till att studien anses ha ett resultat med varierande 

kultur samt ett globalt resultat. Det är dock svårt att diskutera generaliserbarhet då en 

systematisk genomgång av all forskning inte genomförts, utan endast en litteraturstudie med 

systematisk sökning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder för att 

främja viktnedgång hos vuxna med övervikt och fetma. Resultatet visar att motiverande 

samtal, undervisning och utbildning främst kring kost och fysisk aktivitet är 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan bör använda sig av vid behandling av övervikt och 

fetma. I resultatet kom två kategorier fram: Utbildning och undervisning samt motiverande 

samtal. Kategoriernas olika fynd kommer att diskuteras.   

Utbildning och undervisning  

Resultatet visar att rådgivning är en omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan använda för 

att främja viktnedgång hos vuxna med övervikt och fetma. Socialstyrelsen (2011) styrker att 

sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med särskild uppföljning till personer som har 

problem med otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor.    
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I litteraturstudiens resultat redovisades att männen gick ner mer i vikt än kvinnorna. I en 

kontrollgrupp där kvinnor var mer fysiskt aktiva redovisades det att kvinnorna gick ner mer i 

vikt än männen. Antagande utifrån litteraturstudiens resultat kan göras att fysisk aktivitet är 

en betydande faktor i viktnedgång. Resultatet visar att rådgivningen var mer gynnsam för 

männen i interventionsgruppen. För kvinnorna i interventions- och kontrollgruppen påvisades 

ingen signifikant skillnad i vikten. Antagande utifrån detta kan göras att det inte spelade 

någon större roll vilken typ av rådgivning kvinnorna fick, de gick ner lika mycket oavsett.  

Männen vägde oftast mer än kvinnorna i början av studien och hade ett högre BMI. 

Utifrån WHOs (2016) definition av övervikt och fetma har männen högre vikt, högre BMI 

och större midjemått än kvinnorna (WHO, 2016).  Resultatet i litteraturstudien visade att 

samma omvårdnadsåtgärder gavs till både män och kvinnor för att främja viktnedgång. 

Antaganden kan göras utifrån ett genusperspektiv, att kvinnorna eventuellt behöver mer 

rådgivande samtal än männen för att lyckas gå ner mer i vikt. En orsak kan vara att männen 

väger mer från studiens start, vilket kan medföra att männen går fortare ner i vikt än 

kvinnorna. Ytterligare antagande kan vara att kvinnorna därför kan behöva mer undervisning 

och stöd för att lyckas behålla motivationen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) styrker att 

alla människor är olika och därför ska vården som ges vara personcentrerad.   

Resultatet i litteraturstudien visar att flera studier tog upp utbildning och undervisning kring 

kost och fysisk aktivitet som en viktig omvårdnadsåtgärd för viktnedgång hos patienterna. 

Utbildningen och undervisningen skedde i olika former men utfördes av sjuksköterskor. 

Melin, Reynisdottir, Berglund, Zamfir och Karlström (2006) styrker i sin studie att utbildning 

och undervisning kring kost och fysisk aktivitet är en viktig del för att främja viktnedgång 

(Melin et al., 2006). Att utbilda sina patienter i kost och fysisk aktivitet kan därför ses som en 

omvårdnadsåtgärd för att stödja patienterna i deras viktnedgång. Enligt svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska ska en 

legitimerad sjuksköterska kunna leda utbildningsaktiviteter på grupp- eller individnivå för 

patienter, studenter och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Två av artiklarna i resultatet använder sig av patientundervisning samt utbildning kring kost 

och fysisk aktivitet under en längre period och mer ingående. Det resulterade i 

viktnedgång. Befort et al. (2008) styrker att de deltagare som fick hälsoutbildning var de som 

hade störst viktminskning. Antagande utifrån resultatet i litteraturstudien är vikten av att 

fokusera på livsstilsförändringen och inte på att förlora vikt så snabbt som 

möjligt. WHO (2016) beskriver att övervikt och fetma är ett växande problem i världen, i låg- 
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och medelinkomstländerna kämpar de idag med både undernäring och övervikt. Det är också 

ett växande problem i Sverige. Idag är 36% av Sveriges befolkning överviktiga och 15% lider 

av fetma (WHO, 2016). Antaganden kan göras att det pratas mer i samhället om undervikt i u-

länderna, och desto mindre om övervikt. Rippe et al. (1998) beskriver många följdsjukdomar 

som är kopplade till övervikt och fetma (Rippe et al., 1998). Därav är det av vikt att samhället 

börjar prata om övervikt och fetma, även i låginkomstländerna. Antagande utifrån Sverige 

idag är att när individer pratar om övervikt och fetma görs det många gånger ur ett 

utseendeperspektiv istället för ett hälsoperspektiv. Därav är det av vikt att belysa hälsorisker 

vid övervikt och fetma och inte fokusera på utseendet.  

Motiverande samtal  

Motiverande samtal leder fram till livsstilsförändring vad gäller ändrade kostvanor och ökad 

fysisk aktivitet.  

Majoriteten av artiklarna i litteraturstudiens resultatdel tar upp kosten som en viktig del för att 

lyckas med sin viktnedgång. SBU (2013) tar upp i sin rapport "Mat vid fetma" att 

lågkolhydratkost har visats ha effekt på kort sikt men att det inte har någon effekt under 

längre tid. Melin et al. (2006) styrker detta genom sitt resultat där grupp ett som åt en 

lågkolhydratskost under sju veckor hade gått ner mer i vikt efter ett år än grupp två som bara 

fick hjälp med beteendemodifiering. Efter två år hade grupp två gått ner mer i vikt än grupp 

ett (Melin et al., 2006). Enligt Shay et al. (2009) är livsmedel som innehåller mycket vatten 

exempelvis frukt och grönsaker att föredra vid viktnedgång. Dessa livsmedel innehåller färre 

kalorier men ger en snabb mättnadskänsla (Shay et al., 2009).    

Fysisk aktivitet är en faktor till viktnedgång som betonas i resultatet i studierna, vilket styrks 

av Melin et al. (2006). De motiverande samtalen leder till ökad fysisk aktivitet. Säppälä et al. 

(2013) studerade effekterna av att öka den fysiska aktiviteten för deltagarna till 30 minuter per 

dag eller fyra timmar i veckan samt reducera mättat fett ur kosten. Studien varade i tre år och 

resultatet av studien visade att 18% hade lyckats gått ner 5% av sin kroppsvikt. Resterande 

deltagare låg på en jämn vikt eller hade gått upp i vikt. Volger et al. (2013) rekommenderar 

180 minuter fysisk aktivitet i veckan för sina deltagare i studien. Folkhälsomyndigheten 

(2011) rekommenderar för vuxna över 18 år minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan. 

Melin et al. (2006) tar i sin studie upp svårigheterna i att behandla överviktiga personer under 

längre tid. Studien var konservativ och forskarna hade lite kontakt med deltagarna. Det var 

53% som hoppade av studien på grund av olika anledningar (Melin et al., 2006). Shay et al. 
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(2009) beskriver att det är svårt att bibehålla en hälsosam livsstil över längre tid, trots 

motiverande samtal (Shay et al., 2009). Antagande utifrån litteraturstudiens resultatdel är att 

kombinera vikten av en bra kost med fysisk aktivitet för att uppnå bäst resultat med sin 

viktnedgång. Även att en livsstilsförändring är svår och att varje individ behöver olika typer 

av stöd för att lyckas under längre tid.  

I resultatet i litteraturstudien framkom det att under de motiverande samtalen tog 

sjuksköterskan upp olika verktyg som kan underlätta viktnedgång. Ett verktyg var att använda 

kost- och träningsdagbok för att ha kontroll över sin kost och fysisk aktivitet, även Melin et 

al. (2006) tar upp det i sin studie. Att notera kost, träning och vikt är en viktig faktor i 

beteendeförändringen när det kommer till viktnedgång styrker Shay et al. (2009).     

Resultatet i litteraturstudien visade att för att främja viktnedgång kunde sjuksköterskan genom 

motiverande samtal skräddarsy patientens behov. Genom att skräddarsy patientens behov ger 

sjuksköterskan en personcentrerad vård. Ekman et al. (2011) belyser vikten av att arbeta 

utifrån personcentrerad vård. Berglund et al. (2017) beskriver realistisk målsättning utifrån 

patientens egna resurser som är en betydande del i personcentrerad vård (Berglund et al., 

2017). Resultatet i litteraturstudien stödjer att målsättning är av betydelse för viktnedgång hos 

patienterna. Antagande som kan göras är att sjuksköterskan ska arbeta i ett team tillsammans 

med 

patienten, sätta upp mål som passar just den personen. Ifall personcentrerad vård inte används 

kan det eventuellt leda till minskad compliance. Även patientens integritet, 

självbestämmande, delaktighet och autonomi diskrimineras genom att inte använda 

personcentrerad vård som sjuksköterska.   

Resultatet visade att en långvarig kontakt mellan sjuksköterskan och patienten främjar 

viktnedgång genom att sjuksköterskan kan jobba med att förbättra patientens självförtroende 

och self-efficacy, vilket kan leda till beteendeförändringar. Hardcastle och Hagger (2011) 

styrker att self-efficacy är en framgångsfaktor för att förändra sitt beteende. Resultatet i 

litteraturstudien visar att patientens självförtroende och self-efficacy kan förbättras när det 

kommer till viktnedgång genom bekräftelse av viktnedgång. Det styrks 

av Harcastle och Hagger (2011) som menar att för att främja ökad self-efficacy behövs positiv 

feedback angående utförandet av en handling (Hardcastle & Hagger, 2011). Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) tar upp att stärka patientens self-efficacy är en av 

sjuksköterskans huvuduppgifter (svensk sjuksköterskeförening, 2008). Genom resultatet som 

framkom i litteraturstudien kan antaganden göras beträffande vikten av self-efficacy i det 
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motiverande samtalet. Sjuksköterskans huvuduppgift är att stärka self-efficacy, genom att 

bekräfta viktnedgång kan det främja patientens self-efficacy och därmed främja viktnedgång. 

Därför är det av vikt att sjuksköterskan främjar patientens self-efficacy i det motiverande 

samtalet i samband med viktnedgång. Svensk sjuksköterskeförening (2008) styrker att 

motiverande samtal är en patientcentrerad metod som syftar till att stärka patientens self-

efficacy och ge positiv förstärkning.  

Gudzune et al. (2012) redovisar i resultatet i litteraturstudien att det tar tid för vissa patienter 

att gå ner i vikt och att sjuksköterskan behöver fortsätta hålla dessa patienter motiverade och 

kan då belysa vikten av att patienterna förbättrar sin hälsa (Gudzune et al., 2012). Som stöd 

för omvårdnadsåtgärder bör sjuksköterskan arbeta utifrån omvårdnadsprocessen (Florin, 

2014). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ska stärka personens välbefinnande, bibehålla 

eller främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa (Florin, 2014). Antaganden kan göras 

utifrån litteraturstudiens resultat angående att belysa vikten av att patienterna förbättrar sin 

hälsa trots att de inte går ner i vikt. Florin (2014) beskriver att sjuksköterskan ska främja hälsa 

och förebygga sjukdom bland annat. Ytterligare antagande kan vara att fortsätta motivera 

patienterna som inte går ner i vikt och belysa vikten av att förbättra sin hälsa, vilket medför att 

sjuksköterskan arbetar i enlighet med sin profession. Svensk sjuksköterskeförening (2009) 

styrker att sjuksköterskan arbetar i enlighet med sin profession när de främjar hälsa och 

förebygger sjukdom och ohälsa via det motiverande samtalet.                                    

 

6.3 Slutsats  

Utifrån studiens resultat framkom det att det finns flera omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att främja viktnedgång hos vuxna. Sjuksköterskans roll 

blir att ge rådgivning, motivera, utbilda och ge undervisning i kost och fysisk aktivitet samt 

utföra dessa omvårdnadsåtgärder som leder till viktnedgång. Inga skillnader i 

omvårdnadsåtgärder gentemot män eller kvinnor hittades. Inriktning bör ske 

på livsstilsförändring istället för att fokusera på snabb viktnedgång. Ytterligare en slutsats 

som kan dras är vikten av att arbete förebyggande kring övervikt och fetma för att minska 

belastningen på hälso- och sjukvården.   
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6.4 Klinisk nytta  

Övervikt och fetma blir idag ett allt större problem både globalt och även i Sverige. Övervikt 

och fetma kan leda till flera dödliga följdsjukdomar. Därför behövs det fungerande 

omvårdnadsåtgärder för att hjälpa dessa individer med viktnedgång. Sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal behöver kunskap och kompetens kring 

området för att kunna stödja individerna med att lyckas gå ned i vikt. För att minska 

belastningen på hälso- och sjukvården är det av betydelse att arbete förebyggande kring 

övervikt och fetma.  

Mer forskning kring ämnet kan leda till minskad förekomst av övervikt och fetma. Forskning 

kring hur dessa individer kan fångas upp i ett tidigt stadium för att hjälpa dessa individer så 

snabbt som möjligt. Vidare forskning kring hur sjuksköterskan ska gå tillväga för att sprida 

kunskap kring mat och fysisk aktivitet på ett sätt som befolkningen förstår och som de lätt kan 

ta till sig. Det vore intressant att intervjua erfarna sjuksköterskor som arbetar med övervikt 

och fetma samt fråga vilken omvårdnadsåtgärd de anser vara mest effektiv när det kommer till 

viktnedgång. 
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begränsningar. 

 

Antal 

träffar  

Lästa 

titlar  

 

Lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar 

i sin 

helhet  

Antal 

valda 

artiklar 

till 

studien 

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

1. (MH ”Nurses”  (35,162)     

 

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

2. (MH 

”Overweight”) 

(18,535)     

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

3. (MH 

”Obesity”)  

(152,416)     

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

4. (MH ”Weight 

loss”) 

(29,961)     

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

5. Nurs*  (744,650)     

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

6. S1 OR S5 (744,650)      

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

7. S2 OR S3 (160,461)     

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

8. S4 AND S6 

AND S7  

(342)      

Medlin

e 

170904 

– 15:00   

9. S4 AND S6 

AND S7  

• English 

language 

(142) 142 33 8 4 



 

• All Adult 

19+  

• Publishe

d date 

2007-

2017 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Barberia, A. M., 

Attree, M., & 

Todd, C. (2008). 

Understanding 

eating behaviours 

in Spanish women 

enrolled in a 

weight-loss 

treatment. Journal 

Of Clinical 

Nursing, 17(7), 

957-966. Doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2007.02073.x  

 

Land: Spanien.  

 

Syftade till att skapa 

kunskap som skulle 

informera utvecklingen 

av ett effektivt framtida 

ätande beteende- 

interventioner för att 

hjälpa kvinnor med 

övervikt och fetma att 

följa en diet och gå ner 

i vikt. Målet var att: 

- Framkalla 

framträdande 

beteendemässiga, 

normativa och PBC-

övertygelser som 

kvinnor med övervikt 

och fetma håller mot 

ätande-beteende.  

-Utforska förhållande 

mellan övertygelser, 

normer, attityder och 

PBC. 

Kvalitativ studie.  

Grounded theory.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor. Patienter som följde 

en viktminskningsbehandling på ett privat sjukhus i 

Spanien. Kvinnor med fetma med ett BMI 29,9 och 

överviktiga kvinnor med ett BMI 25-29,9. Över 18 år.  

Exklusionskriterier: patienter som får farmakologisk 

eller kirurgisk behandling för viktminskning. 

Diagnostiserade med hetsätningsstörning. De som 

behandlas eller ska behandlas för att gå ner i vikt före 

kirurgiskt ingrepp. Män.  

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes med hjälp av 

kriterieprovtagning.  

Studiegrupp: Totalt 17 kvinnor. 7 med fetma och 10 

med övervikt. Åldern var mellan 29-51 år.  

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerad intervjuer. 

Med open-ended och icke ledande frågor. 

Intervjuerna spelades in. 

Analysmetod: innehållsanalys i tre steg. 

Transkribering, kodning och granskning. 

Bedömd kvalitet: 

Bra kvalitet. 

 

Styrkor: Tydligt 

beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Tydligt syfte.  

Datamättnad nåddes.  

 

Tydlig beskrivning 

av 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod.  

 

Svagheter: Inget 

resultat om 

viktförändring.  

För att främja 

viktnedgång är 

det viktigt att 

skräddarsy 

patientens behov, 

och ha en 

långvarig kontakt 

mellan 

vårdgivaren och 

patienten. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Gudzune, K., Clark, J., 

Appel, L., & Bennett, W. 

(2012) Primary care 

providers´ communication 

with patients during 

weight counseling: A 

focus group study. Patient 

Education and 

Counseling. 89(2012), 

152-157. doi:  

http://dx.doi.org/10 

.1016/j.pec.1012.06.033 

 

Land: USA  

 

Utforska hur vårdgivare 

kommunicerar med sina 

patienter angående 

övervikt. 

Kvalitativ studie.  

 

Inklusionskriterier: 

Svårt att tyda. 

Exklusionskriterier: 

Svårt att tyda.  

Urvalsförfarande:  

Icke slumpmässigt urval. 

 

Studiegrupp: 

26 st, 46,4 medelålder. 

58% kvinnor.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Ljudinspelade, sedan 

kodades innehållet med 

hjälp av redigerings 

analysstil för att 

identifiera meningsfulla 

delar av texten. 

Bedömd kvalitet:   

Medel kvalitet.   

 

 

Svagheter: oklara 

inklusions och 

exklusionskriterier. 

 

Svårighet att hitta urvalet.  

 

Styrkor:  Tydligt resultat.  

 

Författarna hittade tre 

kommunikationssätt för 

att främja viktnedgång 

-motiverande samtal 

-Skapa en relation till 

patienten 

-kunna hantera 

utmaningar som dyker upp 

kring viktnedgång. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.1012.06.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.1012.06.033
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Me van Dillen, S., Noordman, J., 

van Dulmen, S., & Hiddink, G. 

(2014) Setting goal and 

implementation intentions in 

consultations between practice 

nurses and patients with 

overweight or obesity in general 

practice. Public health nutrition, 

18(16), 3051-3059. 

doi:10.1017/S1368980015000075  

 

Land: Nederländerna.  

 

Sätta mål och 

implemetera 

interventioner 

mellan 

sjuksköterskor och 

patienter med 

övervikt eller fetma. 

Kvalitativ studie.  

 

Inklusionskriterier:  

varit med i tidigare studie. Tidigare 

”klagat” på övervikt i 

dokumentationen. 

Exklusionskriterier:  

Ej överviktiga personer.  

Urvalsförfarande: 

Icke slumpmässigt urval, 

bekvämlighetsurval.   

 

Studiegrupp: 

100 st, medelåldern: 60 år. 44 män, 

56 kvinnor. Medelvikt 95 kg.  

 

Datainsamling: Observations 

checklista, inspelning. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Bedömd kvalitet:  

Medel kvalitet.  

 

Styrkor: Tydlig 

datainsamling.  

Följer IMRAD. 

 

Svagheter: Svårt 

att hitta syftet. 

 

Att sätta 

mål via det 

motiverande 

samtalet 

ökar self – 

efficacy hos 

överviktiga 

patienter.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Ross, HM., Laws, R., 

Reckless, J., & Lean, M. 

(2008). Evalution of the 

Counterweight 

Programme for obesity 

management in primary 

care: a starting point for 

continuous improvement. 

The British Journal Of 

General Practice: The 

Journal Of The Royal 

Collage Of General 

Practitioners, 58(553), 

548-554. doi: 

10.3399/bjgp08X319710  

 

Land: England 

För att avgöra i 

vilken utsträckning 

mått av framgång 

som ses i intensiva 

kliniska prövningar 

kan uppnås inom 

ramen för 

primärvården. 

Primärutfallsåtgärder 

var viktförändring 

och procentandelen 

patienter uppnådde 

>5% förlust vid 12 

och 24 månader. 

Kvantitativ studie.  

 

Inklusionskriterier: 18-75 år. BMI över 

30 eller över 28 med följdsjukdomar till 

fetman.  

Exklusionskriterier – De som inte 

kände sig redo för att förändras.  

 

Urvalsförfarande: Icke-slumpmässigt 

urval.  

 

Studiegrupp: 1906 patienter, 

medelåldern var 49,4 år. 77% var 

kvinnor och 23% var män. Medelvikt var 

101,1 kg, BMI 37,1. Nästan ¾ av 

patienterna hade mer än en följdsjukdom 

till fetma. Nästan hälften hade mer än två 

följdsjukdomar, och över ¼ hade mer än 

tre följdsjukdomar.  

 

Datainsamlingsmetod: Svårt att tyda.  

Analysmetod: Paired t-tests. 

Bedömd kvalitet: 

Medel kvalitet.  

 

Styrkor:  

Tydliga 

inklusionskriterier.  

 

Tydligt resultat.  

 

 

Svagheter: otydliga 

exklusionskriterier.  

 

Ingen kontrollgrupp.  

 

Ojämn 

könsfördelning.   

Rådgivning av 

sjuksköterskan 

resulterade i 

viktnedgång hos 

deltagarna med 

övervikt och fetma. 

Männen gick ner mer i 

vikt än kvinnorna. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Seppälä, T., 

Mäntyselkä, P., Saxen, 

U., kautiainen, H., 

Järvepää, S., & 

Korhonen, P. E. (2014). 

Weight change and 

health related quality of 

life: population-based 

longitudinal study of the 

effects of health related 

quality of life on the 

sucess of weight 

management. Journal 

Of Community Health, 

39(2), 349-354. Doi: 

10.1007/s10900-013-

9768-8 

 

Land: Finland.  

 

Syftet var att 

undersöka 

hur 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

(HRQoL) 

påverkar 

framgången 

för 

vikthantering 

och hur man 

använder 

denna 

information. 

Kvantitativ design: Studien var en del av en 

longitudinell studie.  

 

Inklusionskriterier: ålder 45-70 år, de med 

minst 1 riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. 

Övervikt och fetma.  

Exklusionskriterier: Fastslagen kardiovaskulär 

sjukdom och diagnostiserad med diabetes.  

Urvalsförfarande: populationsundersökning, 

Kohort.  

 

Studiegrupp: 906 deltagare, både män och 

kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Deltagare fick fylla i 

självadministrerade frågeformulär med en skala 

0-100 angående hälsa, 100 är den bästa hälsan.  

 

Analysmetod: Standardiserad avvikelse (SD) 

eller 95% konfidensintervall, eller i procent. Med 

analysvariation, Kruskal-Wallis test eller x2 test 

användes för att jämföra skillnader mellan 

grupper. 

Bedömd kvalitet: 

Medel kvalitet.  

 

Styrkor: Tydlig 

design.  

 

Tydliga inklusions-

och 

exklusionskriterier.  

Tydlig analysmetod.  

 

Tydligt resultat.  

 

Svagheter: Otydligt 

presenterat antal 

kvinnor och män.  

 

Otydlig 

datainsamlingsmetod.  

 

Rådgivning resulterade 

i viktminskning hos 

patienterna. 

Viktminskningen 

varierade i omfattning. 

Män förlorade i 

genomsnitt mer i vikt 

än kvinnor.  
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Ter Bogt, N., Bemelmans, 

W., Beltman, F., Broer, J., 

Smit, A., & van der Mer, 

K. (2009) Preventing 

Weight Gain: one-year 

results of a randomized 

lifestyle intervention. 

America journal of 

preventive medicine, 

37(4), 270-277. 

doi:10.1016/j.amepre. 

2009.06.011 

 

Land: Nederländerna.   

Att undersöka de 

långsiktiga 

effekterna av 

livsstilsrådgivning 

av sjuksköterskor 

och dess bidrag i 

motverkande av 

den stigande 

trenden av 

övervikt och 

fetma 

-identifiera 

patienter och 

studera 

egenskaper som 

förknippas med 

viktnedgång. 

Kvantitativ studie.  

 

Inklusionskriterier: 

BMI mellan 25-40  

antigen hypertoni eller dyslipidemi  

 

Exklusionskriterier: 

Diabetes, graviditet, lever- eller 

njursjukdom 

 

Urvalsförfarande: 

Icke slumpmässigt urval  

 

Studiedeltagare 

457 st, deltog i studien, 

medelåldern 56 år. 52% kvinnor.   

 

Datainsamlingsmetod 

Svårt att identifiera.  

 

Analysmetod 

Multilevel analysis, t -test, chi – 

square analysis. 

Bedömd kvalitet: 

Medel kvalitet.   

 

Styrkor: Tydlig 

sammanfattning.  

 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Tydligt beskrivet 

angående studiedeltagare.  

 

Svagheter: 

Datainsamlingsmetod står 

otydligt. 

 

De långsiktiga effekterna 

sjuksköterskan kan 

använda sig av för att 

förändra livsstilen hos 

patienterna: 

- Rådgivning 

-utbildning och 

undervisning främst 

genom fysisk aktivitet och 

kost. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Volger, S., Wadden, TA., 

Sarwer, DB., Moore, 

RH., Chittams, J., 

Diewald, LK., Panigrahi, 

E., Berkowitz, RI., 

Schimtz, K., & Vetter, 

ML. (2013) Changes in 

eating, physical activity 

and related behaviors in 

an primary care-based 

weight loss intervention. 

International journal of 

obesity, 37(Sup1), 12-18. 

doi:10.1038/ijo.2013.91 

 

 

Land: USA 

Att 

undersöka 

förändringar i 

ätbeteende 

och fysisk 

aktivitet, 

såväl som 

prediktion av 

lyckad 

viktnedgång i 

primärvården. 

Kvantitativ studie.  

 

Inklusionskriterier: 

BMI mellan 30-50, hade minst 2 av 5 

metabolasymtom 

 

Exklusionskriterier:  

Under 21 år. Över 160/100 mm hg.  

 

Urvalsförfarande: 

Icke slumpmässigt urval. Blev hänvisade till 

studien genom deras läkare i primärvården eller 

genom reklam. 

 

Studiegrupp: 

390 deltog i studien. Medelåldern 51,5 , 107,7 kg 

i genomsnitt vägde en deltagare. Genomsnitt 

BMI 38,5. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Digital våg (Tanita BWB 800) och en wall 

mounted stadiometer, frågeformulär kring kosten.  

Analysmetod: Svårt att tyda.  

Bedömd kvalitet: 

Medel kvalitet.  

 

Styrkor:  

Lätt att hitta 

inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Tydlig struktur i 

artikeln.  

 

Svagheter:  

Svårt att tyda 

analysmetod. 

 

Att fokusera på 

förändrad kost och 

fysisk aktivitet via det 

motiverande samtalet är 

en viktig del i en 

beteendeförändring. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Wang, C., 

Fetzer, S. J., 

Yang, Y., & 

Wang, W. 

(2012). The 

efficacy of 

using self-

monitoring 

diaries in a 

weight loss 

program for 

chronically ill 

obese adults in 

a rural area. 

The Journal 

Of Nursing 

Research: 

JNR, 20(3), 

181-188.  

 

Land: 

Taiwan.  

Denna studie 

undersökte effekten av 

att använda 

övervakningsdagböcker 

i ett 

viktminskningsprogram 

som riktar sig till 

kroniskt sjuka och 

överviktiga 

landsbygdsboende 

vuxna 

Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier –Diagnostiserade med typ 2 

diabetes eller hypertoni, BMI mellan 27-32, och 

en lägsta utbildningsnivå från gymnasiet.  

Exklusionskriterier – De personer som psykiskt 

inte kunde hantera dagliga aktiviteter samt de 

som var beroende av andra exkluderades. 

Urvalsförfarande: en permuterad blockdesign 

med matchning efter kön och utbildningsnivå 

användes för att slumpmässigt tilldela patienter 

till interventions- och kontrollgruppen.  

  

Studiegrupp: 60 deltagare, 10 deltagare 

hoppade av. 34 kvinnor, 16 män. Medelåldern i 

interventionsgruppen var 45,9 år och i 

kontrollgruppen 47,5 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, med en 

visuell analog skala 0-100.  

Analysmetod: kvantitativ analys med paired t-

test. Chi-två analys.  

Bedömd kvalitet: 

Medel.  

 

Styrkor: Tydligt 

beskrivna 

inklusions-och 

exklusionskriterier.  

 

Tydligt beskriven 

studiegrupp.  

 

Tydligt syfte och 

resultat.  

 

Svagheter: otydlig 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod.  

 

Ojämn fördelning 

mellan könen.  

 

Resultatet visar att det 

var fler i 

interventionsgruppen 

som lyckades gå ner 5 

% i vikt, jämfört med 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

fick hjälp med att lära 

sig hur 

övervakningsdagboken 

fungerade. 



 

 

 


