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Abstrakt 
Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat globalt och medfört stort lidande, följdsjukdomar 

samt är en kostnad för samhället. Fysisk aktivitet, kost, kunskap, motivation och följsamhet 

är viktiga komponenter i omvårdnadsarbetet vid övervikt och fetma. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att ge exempel på faktorer som påverkar sjuksköterskans preventiva 

arbete med patienter med övervikt. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med elva 

vetenskapliga artiklar som analyserades, granskades och kondenserades ihop till det som 

bildade resultatet. Resultat: Motivation, kunskap och resurser var betydelsefulla 

komponenter, för att kunna uppnå ett gott resultat till livsstilsförändring. Diskussion: Det 

fanns skillnader gällande följsamhet och motivation mellan äldre och yngre personer och 

små hjälpmedel kan göra stor skillnad i arbetet mellan patient och sjuksköterska. Slutsats: 

Att arbeta förebyggande med övervikt och fetma kräver stora resurser i både arbetsinsats 

och ekonomi. Att satsa på sjuksköterskans kunskapsutveckling bör prioriteras för att uppnå 

ett effektivare arbete. 

 

Nyckelord: fetma, fysisk aktivitet, preventivt arbete, sjuksköterska, övervikt  
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Inledning 

Riskerna att drabbas av infektion eller undernäring har i dagsläget skiftat över till att 

människan oftare tenderar att drabbas av kronisk sjukdom relaterat till övervikt (World 

Health Organisation, WHO, 2009). 
 

“Worldwide, overweight and obesity cause more deaths than underweight. 

The combined burden of these diet-related risks and physical inactivity in low- and middle-

income countries is similar to that caused by HIV/AIDS and tuberculosis”. 

                                                                                                                        WHO (2009, s. 16). 

Bakgrund 

“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaro från sjukdom och handikapp” WHO (1948). 

 

Enligt Ng et al. (2014) har antalet personer med övervikt och fetma ökat från 857 miljoner till 

2,1 miljarder människor mellan 1980-2013. Liknande siffror styrks av WHO (2016) som tar 

upp att under hälften av alla vuxna världen över är överviktiga och cirka femton procent 

anses vara feta. Den fundamentala orsaken till övervikt och fetma sägs vara en rådande 

obalans mellan kaloritillgång och kaloriförbrukning. Intaget av energirik och fet mat samt 

socker intaget har ökat globalt samtidigt som intaget av frukt och grönsaker har minskat. 

Vad det gäller fysisk aktivitet visar mätningar att människan rör på sig mindre som ett 

resultat av en mer stillasittande livsstil. Dessa förändringar i kost och fysisk aktivitet är 

många gånger konsekvenser av förändringar i miljön på grund av utveckling samt 

förändring i samhället (ibid).  

 

Body Mass Index (BMI) är en persons kroppsvikt delat med längden i kvadrat (kg/m2). 

BMI är ett bra verktyg då man ser till populationer, dock inte ett tillförlitligt verktyg på 

individnivå då det kan vara missvisande på grund av olika procent i muskelmassa. 

Övervikt och fetma definieras enligt WHO med onormalt mycket kroppsfett som leder till 

ökad hälsorisk Gränsvärdet för övervikt är ett BMI > 25 och för fetma ett BMI > 30 vilket ger 

en måttlig till mycket ökad risk för följdsjukdomar (WHO, 2016). 

 

Vid ett höjt BMI är riskerna för icke smittsamma sjukdomar, det vill säga livsstilssjukdomar, 

som hjärt-kärl sjukdomar, stroke, diabetes typ 2, belastningsskador och vissa cancerformer 
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markant högre (WHO, 2016). Sjukdomar såsom stroke och hjärt- kärl sjukdomar var den 

ledande dödsorsaken 2012 (ibid). Enligt Folkhälsomyndigheten har folkhälsan i Sverige 

utvecklats i en positiv riktning de sista tio åren. Antalet personer med övervikt har inte ökat, 

dock har andelen feta ökat hos både kvinnor och män (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Sjuksköterska 

Sjuksköterska är ett av de 21 yrkena med skyddad titel i Sverige. Detta innebär att endast de 

med legitimation har rätt att utöva yrket. Sjuksköterskan har skyldighet i att arbeta 

evidensbaserat samt genom beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, u.å.). International Conucil 

of Nurses (ICN) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden i form av 

etiska koder. Dessa områden är att: förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt att 

lindra lidande (svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan möter dagligen i sin 

profession, patienter som lider av övervikt och fetma. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS, 2014:822) stadgas i 2c § att sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa.  

 

Förebyggande arbete    
Socialstyrelsens nationella riktlinjer avseende sjukdomsförebyggande metoder (2011) berör 

arbetet kring hur sjuksköterskan bedriver preventivt arbete för patienter i riskzon för 

livsstilssjukdomar med övervikt och fetma inräknat. Riktlinjerna tar upp tre 

rekommendationer som fungerar som stöd för det förebyggande arbetet mot övervikt och 

fetma, dessa tre råd gäller tre olika nivåer av rådgivning vilka är: enkla råd vilket innebär 

korta standardiserade råd, ofta kortare än fem minuter, ingen uppföljning, kan kompletteras 

med skriftlig information. Rådgivande samtal innefattar en dialog som är anpassat till 

individen, kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel, mer omfattande i tid än de enkla 

råden. Kvalificerade samtal är den sista nivån i rådgivningen och innebär ett strukturerad 

och teoribaserat förhållningsätt, kan kompletteras med särskild uppföljning, personalen är 

särskilt utbildad, mer omfattande i tid i jämförelse med de rådgivande samtalen. Vilken av 

rekommendationerna som används beror på vilken typ av förändring eller åtgärd som ska 

vidtas. (Socialstyrelsen, 2011, s. 3) 
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Rekommendationer vid livsstilsförändring 
För att sjuksköterskan skall kunna anpassa det sjukdomsförebyggande arbetet på ett 

individanpassat sätt bör hen ha en god kompetens kring i begreppen fysisk aktivitet, motion 

och fysisk träning. Sjuksköterskan bör även ha kunskap i kostrekommendationer och hur 

hen ska få patienten motiverad och därigenom följsam. Livsmedelsverket (2012) ger 

rekommendationer angående kost som sjuksköterskan skall förhålla sig till med hjälp av 

Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012). Rekommendationerna innefattar 

tallriksmodellen som förändras beroende på om patienten är fysisk aktiv eller inte. 

Rekommendationerna har som syfte att se till helheten i kosten för att människan ska få i sig 

de vitaminer, mineraler, fetter och kolhydrater kroppen behöver för att uppnå balans. Intag 

regleras beroende på individens fysiska aktivitets nivå, ålder och ibland även kön (ibid). 

Folkhälsomyndigheten (2016) rekommenderar att alla över 18 år bör utföra någon fysisk 

aktivitet under minst 150 minuter utspritt per vecka med måttlig intensitet. Fysisk aktivitet 

innefattar all kroppsrörelse som resulterat i ökad energiförbrukning till följd av 

sammandragningar av skelettmuskulatur. Fysisk aktivitet på recept, [FaR®] kan förskrivas 

av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Tanken med FaR® är att individen med 

hjälp av motion ska förebygga sjukdomar som är kopplade till en osund livsstil som 

exempelvis hjärt-kärl sjukdomar och diabetes typ 2 (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Förskrivaren av FaR® ska ha en god kunskap om patientens bakgrund och hälsostatus för att 

lägga den fysiska aktiviteten på en rimlig nivå. Receptet ska vara individuellt anpassad vad 

de gäller dosering, det vill säga. intensitet, frekvens, behandlingsperiod samt typ av aktivitet.  

 

Punkten hälso- och sjukvårdsåtgärder i SOSFS 2009:6 definierar egenvård som att 

legitimerad personal bedömt att patienten kan utför hälso- och sjukvårdsåtgärden själv.  

Enligt föreskriften ska förskrivaren inledningsvis göra en bedömning om åtgärden kan 

utföras som egenvård, därefter ska egenvården planeras och patienten ska få adekvat 

information om hur egenvården ska utföras. Avslutningsvis ska egenvården, i samråd med 

patienten, utvärderas och bedömningen omprövas av förskrivaren. 

 

Teoretisk referensram – egenvård enligt Orem 

Orem (1995, s. 170-171) bygger sin teori på fyra begrepp: egenvård, egenvårdsförmåga, 

egenvårdsbehov samt terapeutiska egenvårdskrav. Se figur 1. 



 

4 
 

 

Figur. 1 – Översikt över Orems egenvårdsteori 

    
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Egenvård enligt Orem (1995, s. 103-109, 191-197) innebär den typ av vård som patienten är 

kapabel att självständigt genomföra för att förbättra och bevara hälsa. Egenvårdsförmågan 

syftar därför till patientens egen förmåga att genomföra och utföra egenvården. 

Egenvårdsbehov innebär de åtgärder som görs för att för att främja egenvården. Behoven 

fördelas i tre olika kategorier av vilken den första är universella behov - denna typ av 

kategori berör det som vi människor behöver för att finnas till så som syre, mat, vatten och 

sömn. Kategori nummer två innefattar den nödvändiga utvecklingen, en typ av mognad och 

berör olika segment som påverkar livssituationen, det kan exempelvis vara en förändrad 

kroppsuppfattning (ibid). Hälsoavvikelser hör till kategori nummer tre och är resultatet av 

skada, sjukdom och behandling. Kategorin innefattar även att patienten ska söka hjälp inom 

vården för att följa samt genomföra de rekommendationer som ordineras och därefter leva 

med effekterna och eventuella följderna till sjukdomen. Begreppet terapeutiska 

egenvårdskrav hänvisar till att samtliga egenvårdsaktiviteter bör genomföras, och om inte, 

finns risk att egenvårdsbrist uppstår, vilket innebär att det blir obalans. När det gäller 

egenvården vid övervikt och fetma beskrivs det som att det främst handlar om 

egenvårdsbehovet.  Sjuksköterskan har en central roll i att guida patienten, främst genom 

stöd och uppmuntran till ökad motivation. Sjuksköterskan ska även sträva efter att bevara 

Egenvård Egenvårdförmåga Egenvårdsbehov 
Terapeutiska 

egenvårdskrav 

Utveckling 

Hälsoavvikelser 

Universella behov 
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följsamheten för att uppnå en effektiv förändring av kosthållning och ökad fysisk 

aktivitetsnivå (ibid). 

 

Problemformulering 

Trots att det ingår i sjuksköterskans arbetsbeskrivning att arbeta förebyggande kring hälsa så 

ökar förekomst av övervikt och fetma i samhället. Övervikt och fetma räknas enligt WHO 

(2009) bland de femte största hälsoriskerna i världen idag, 2016, och leder till stora kostnader 

för samhället till följd av följdsjukdomar. För den enskilda individen kan övervikt och fetma 

innebära både fysiologiskt och psykologiskt lidande på grund av sjukdom relaterat till 

övervikten (WHO, 2009). För att få till ett effektivt arbete gällande förebyggande av övervikt 

och fetma krävs kunskap, engagemang och resurser från sjuksköterskan. Flertalet studier 

visar att det råder brist på både resurser inom sjukvården samt att sjuksköterskorna vittnar 

om att de saknar grundläggande kunskap i att arbeta förebyggande med övervikt och fetma. 

Den här litteraturöversikten ämnar att ge exempel på faktorer i sjuksköterskans arbete med 

livsstilsförändring hos personer med övervikt och fetma, för att belysa punkter till 

förbättring i att effektivisera arbete. 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete vid övervikt och fetma  

Frågeställning 

- Vilka faktorer inverkar på livsstilsförändringsarbete?  
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Metod 

Metoden är en litteraturöversikt och har valts med avsikt att granska ett ämnesområde för 

att få en överblick av rådande läge när det gäller området omvårdnad. Enligt Friberg (2012, 

s. 133) kvalitetsgranskas litteraturen för att ge en översikt av befintligt forskning som sedan 

sammanställs. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklarna som skulle inkluderas i litteraturöversiktens resultat skulle beröra 

sjuksköterskans arbete relaterat till övervikt och fetma. Artiklar skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska med studier genomförda i Europa, USA eller Australien. Artiklarna 

skulle vara högst femton år gamla för att inte gå miste om forskning, då ämnet är relativt 

nytt. I litteraturöversikten förekom artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Artiklarna som saknade etiskt övervägande eller inte överensstämde med syftet 

exkluderades. 

 

Kvalitetsgranskning 
För att granska den vetenskapliga litteraturen har författarna använt sig av SBUs 

granskningsmall för kvalitativa studier och för kvantitativa studier Carlsson & Eiman (2003, 

s. 17). I Carlson & Eiman bedömningsmall poängsattes studierna efter olika kriterier enligt 

mallen. Efter bedömning sätts en poängsumma som omvandlas till en procentsats och ger en 

gradering mellan ett till tre. Grad ett avser högsta kvalitet samt grad tre avser lägsta kvalitet. 

Valda studier med kvantitativ ansats håller som lägst grad ett. Carlsson & Eimans 

granskningsmall har anpassats vid den punkt där de tar upp ”patienter med 

lungcancerdiagnos” till “patienter med övervikt eller fetma “ (Bilaga 1.0). 

I SBUs granskningsmall för kvalitativa studier ges möjlighet till att svara ja, nej, oklart och ej 

tillämpbart för att få fram ett resultat bestående av valen hög, medel eller låg. Till 

granskningsmallen tillkommer stöd i form av punkter att beakta vid analys inför de olika 

delarna som en vetenskaplig studie ska innefatta: syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Kriteriet för de kvalitativa studierna var som lägst hög (Bilaga 1.1). 
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Litteratursökning 
Databaserna PuBmed och Cinahl valdes på grund av dess stora utbud av 

omvårdnadsforskning, dessa databaser rekommenderas även av Polit och Beck (2012, s.175-

178). I sökningar fanns sökord i olika kombinationer mellan: nursing, nurse, physical 

activity, health promotion, overweight, obesity, preventive health care, behavior, change, 

sedentary lifestyle, life change event, preventive health och services. Booelska termer som 

använts mellan sökorden var AND och OR. Några sökningar har sökts med trunkering (*) 

bakom sökordet för att få med alla varianter och ändelser av ett ord. Förutom ovanstående 

har även avgränsningarna: engelskt språk, peer reweied, 15 years och adults använts för att 

inte gå utanför vår inklusions - och exklusionskritierer.  För att gallra ut de relevanta 

artiklarna bland alla sökträffarna lästes titlarna av båda författarna. Därefter lästes 

abstrakten på de kvarvarande artiklarna som stämde överens med litteraturöversiktens syfte. 

De artiklar som författarna ansåg stämde överens med syftet granskades och valdes ut att 

användas i litteraturöversikten. Alla sökningar som gjorts i PubMed och Cinahl utan resultat 

finns redovisade i tabell 1.2. 

 

Manuella sökningar 
Molarius, Lindén- Boström, Granström och Karlsson (2016) och Jerdén, Hillervik, Hansson, 

Flacking och Weinerhall (2006) hittades genom manuella sökningar. Efter granskning och 

bearbetning såg författarna att båda artiklarna överensstämde med syftet och kunde bidra 

till resultatdelen.  

 

Tabell 1.2 – Sökningar i Cinahl 

 

Datum. 

Sökmotor 

 

avgränsningar Sökord Antal 

träffar 
Antal 

valda 

efter 

titel 

Antal 

valda 

efter 

abstrakt 

Antal valda 

efter 

skumläsning 

Antal 

valda 

efter kval. 

granskade 

Antal valda 

30/8 
Cinahl 

 

Peer rewied, 

eng lang, 2001-

2016, 
All adult 

"nurse" 

AND (MH 

"Physical 

Activity") 

AND 

"overweight" 

10 10 5 5 2 Buchholz- 

Weber, Wilbur, 

Miskovich & 

Gerard. 2012 

USA  

 

Jarl, Tolentino 

James, Clark & 

Ryan. 

USA 

2013 
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30/8 
Cinahl 

 

Peer rewied, 

eng lang, 2001-

2016, all adults 

physical 

activity 

AND 

nursing 

AND 

preventive 

health care 

AND 

obesity 

119 119 20 5 1 Jackson, Coe, 

Cheater och 

Wroe. England 

2006 

1/9 

Cinahl 

 

Peer rewied, 

eng lang, 2001-

2016, all adults 

Nurs* AND 

promotion 

AND 

overweight 

98 98 1 1 1 Van Dillen, 

Noordman, 

Dulmen & 

Hiddink. 

Nederländerna, 

2013. 

1/9 

Cinahl 

 

Peer rewied, 

eng lang, 2001-

2016, all adults 

((behavior 

AND 

change)) 

AND 

(obesity) 

AND (nurse) 

87 87 58 11 3 Brown, 

Stride,  Psarou, 

Brewins & 

Thompson 

England 

2007 

 

Jallinoja, 

Absetz, 

Kuronen, 

Nissinen, Talja, 

Uttela & Patja 

2007 

Helsingfors  

 

Van Dillen, 

Noordman, 

Van Dumlen & 

Hiddick, 

Nederländerna, 

2014 

 

Tabell 1.1 – Sökningar i PubMed 

 

Datum 

Sökmoto

r 

Avgränsninga

r 
Sökord Antal 

träffa

r 

Anta

l 

vald

a 

efter 

titel 

Antal 

valda 

efter 

abstrak

t 

Antal valda 

efter 

skumläsnin

g 

Antal 

valda efter 

kval. 

Gransknin

g 

Antal 

valda 

2016-08-

31 
PubMed 

Eng. 15 år. 

Adult 19-+ 
"Sedentary 

Lifestyle"[Mesh] 

AND nursing AND 

health promotion 

23 23 5 2 1 Kable, 

James, 

Snodgrass, 

Plotnikoff, 

Guest, 

Ashby, 

Oldmeado

w & Collins 

Australien 

2015 

2016-08-

31 
Eng. 15 år. 

Adult 19-+ 
(("Nursing"[Mesh]) 

AND 

1 1 1 1 1 Visram, 

Crosland & 
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PubMed "Overweight"[Mesh

]) AND "Life 

Change 

Events"[Mesh] 

Cording, 

England, 

2009 

 

 

 

Analys 
Friberg (2012, s. 140 - 142) gav inspiration till att genomföra analysen i tre steg. Steg ett 

innebar att artiklarna lästes flertalet gånger, individuellt och gemensamt, för att få en 

överblick av studiernas innehåll. I steg två skapades bilaga 2.0 som sammanfattade data och 

svarade mot syftet, där följande presenterades: författare/land/årtal, studiens syfte, design, 

bortfall, analysmetod, huvudresultat samt studiens kvalitet. För att få en känsla av 

sammanhang togs delar ur studiernas resultat ut som berörde litteraturöversiktens syfte. I 

steg tre skapades kategorier i bilaga 2.1 som var återkommande i alla artiklar, dessa 

kategorier var: BMI, fysisk aktivitet, kost, följsamhet, sjuksköterskans kunskap i att förändra, 

patientens kunskap om hälsa, livsstilsförändring samt övrigt. Därefter överfördes data från 

studierna som överensstämde med kategorierna. Efter sorteringen av studiernas resultat 

färgkodades de. Efter färgkodning framkom de tre gemensamma faktorerna: motivation, 

kunskap och resurser som presenteras i figur 2. I bilaga 2.2 presenteras vilken av dessa 

faktorer som belyses i de olika studierna.  

Figur 2 - Översikt av analysprocess  

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2012, s. 150) tar upp att i all forskning som involverar människor bör etiska 

överväganden finnas för att deltagarnas rättigheter och konfidentialitet ska säkerställas. För 

att stärka det etiska ställningstagande har författarna granskat att ett etiskt resonemang förts 

i de valda artiklarna. Artiklarna som valts ut till litteraturöversikten har haft etiska 

BMI, fysisk aktivitet, kost, följsamhet, sjuksköterskans kunskap i att förändra, patientens kunskap om hälsa, livsstilsförändring 

samt övrigt 

Motivation Kunskap Resurser 
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resonemang i form av att; deltagarna gett samtycke till att delta i studien, att de alltid finns 

en möjlighet till avhopp när som helst under studiens gång samt att studien innan start har 

granskats och godkänts av en etisk kommitté. När det kommer till författarnas egna etiska 

resonemang har extra omsorg lagts vid översättning av det engelska språket med hjälp av 

engelskt lexikon via internet (http://www.ord.se/). Detta på grund av att det inte är någon av 

författarnas primära språk. Detta för att inte förvanska tolkningen av resultaten. 
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Resultat 

Resultatet av litteraturstudien bygger på elva vetenskapliga artiklar varav tre stycken 

kvalitativa (Jerdén, 2006; Van Dillen, 2015; Visram, 2009;) samt åtta kvantitativ ansats 

(Buchholz, 2012: Jarl, 2013; Kable; 2015; Jacksson, 2006; Van Dillen, 2013; Brown, 2007; 

Jallinoja, 2007; Molarius, 2016;). Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet har en 

granskningsgrad 1 eller hög, en artikel är en pilotstudie Buchholz, (2012). Artiklarna berörde 

allmänsjuksköterskor som arbetade med patienter som led av övervikt eller fetma samt 

berörde sjuksköterska eller patient. För att sjuksköterskan ska motivera till en 

livsstilsförändring med gott resultat krävs det flera komponenter som samverkar. 

Författarna har kommit fram till tre faktorer som svarar mot syftet efter bearbetning av 

materialet. Dessa är: motivation, resurser och kunskap som presenteras i figur 3. Författarna 

i studierna ser att den största utmaningen för både sjuksköterska och patient är resursbrist 

och bristande kunskap samt patientens ovilja att förändra sin nuvarande livsstil.  

 

Figur 3 - Översikt av kategorier och underkategorier

 

Motivation 

Vad gäller följsamhet/ motivation återfanns fynd som påverkar patienten och sjuksköterskan 

gällande motivation och följsamhet. Sex stycken studier tar upp dessa faktorer (Jallinoja, 

2007; Van Dillen, 2014; Visram, 2009; Jacksson, 2006; Jarl, 2013; Buchholz, 2012;) 

 

Enligt Jallinoja et al. (2007) studie var det mer eller mindre alltid patientens ovilja att 

förändra sin livssituation som hindrade ett gott resultat vid livsstilsförändringsarbetet. 

Vidare menade Jallinoja et al. (2007) att patientens förståelse och kunskap kring riskerna som 

övervikt och fetma medförde inte var primära hindret till livsstilsförändringen. 

“A key barrier to treatment is patiens’ unwillingness to change their lifestyle”   

                                                                                                        (ibid). 
 

Buchholz, Wilbur, Miskovich och Gerard (2012) visade på en del av anledningarna till att 

deltagarna avslutade sin medverkan i studien, vilka bland annat var, förlorat intresse, ont 

Motivation KunskapResurser
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om tid och personliga/ hälsorelaterade problem. I en studie av Van Dillen, Noordman, Van 

Dulmen och Hiddink (2014) visade resultatet att när det kom till patientens motivation att 

ändra sitt livsstilsmönster så hittade patienten undanflykter för att slippa, exempelvis brist 

på tid eller att skjuta upp träningstillfällen till senare. Visram, Crosland och Cording (2009) 

styrker Van Dillen et al. (2014) studie gällande patienternas undanflykter och såg även 

skillnader mellan män och kvinnor. Männen var mer benägna att tillskriva anledningen till 

sin övervikt på exempelvis olyckor eller sportskador medan kvinnor angav psykologiska 

besvär som anledning. När det gällde följsamhet fanns det tydliga mönster i att äldre 

personer, > 50 år, tenderade att fullfölja förändringsarbetet i större grad än unga (Jacksson, 

Coe, Cheater & Wroe, 2006 & Visram et al., 2009 & Jarl, Tolentino, James, Clark & Ryan., 2013 

& Buchholz et al. 2012). Visram et al. (2014) belyste huruvida det fanns flera faktorer som 

triggade patientens motivation till förändring. Ofta handlade det om att få leva längre med 

sina barn och barnbarn samt estetiska anledningar exempel att komma i form inför ett 

stundande bröllop. Van Dillen, Van Dulmen, Noordman och Hiddink (2013) styrks av 

Visram et al. (2014) resultat som menar att det är en stor fördel om sjuksköterskan kan fånga 

upp de faktorer som motiverar patienten till förändringsarbete och därigenom öka 

följsamheten. Vidare poängterade Visram et al. (2014) hur sjuksköterskans förhållningssätt 

till patienten påverkade patientens resultat av livsstilsförändringen. När sjuksköterskan tog 

upp frågan om övervikt, de gånger då patienten inte tog initiativet, var det lättare för 

patienten att ta till sig det behov som fanns att förändra sin livsstil. 

 

Resurser 
Gällande kategori resurser var det fyra studier som beskrev hur resurser till 

förändringsarbetet använts (Van Dillen, 2014; Jerden, 2006; Kable, 2015; Molarius, 2016). Van 

Dillen et al. (2014) menar att många sjuksköterskor missar bra tillfällen att ta upp frågan om 

övervikt när dom träffar patienter. Vid en fjärdedel av alla konsultationer ställde 

sjuksköterskorna inga följdfrågor angående patientens övervikt. Drygt en tiondel av 

patienterna upplevde att de blev ignorerade av sjuksköterskan när dom försökte ta upp 

ämnet. 

“Patient: ‘I am too heavy.’ Practice nurse: ‘Shall I give you information about diabetes?’ 

(Visit 69)” (ibid). 
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I en studie av Jerdén, Hillevik, Hansson, Flacking och Weinehall (2006) framkom att 

sjuksköterskor inte tog vara på den tid som avsatts extra för att diskutera övervikt och 

åtgärd hos patienten. Istället lades tiden på att diskutera sjukdomar. Resultatet visade att 

livsstilsförändringsarbetet inte hade lika hög prioritet som sjukdomar och att 

förändringsarbetet lades på is och frågan togs sällan upp igen (ibid). Kable et al. (2015) 

bekräftade i studien att när frågor kring övervikt och levnadsvanor togs upp avsatte 

sjuksköterskan endast 5-15 minuter på diskussion samtidigt som cirka 70 % av 

sjuksköterskorna upplevde en okunskap i att ge adekvat information kring 

livsstilsförändringsarbetet. Vidare visade Kable et al. (2015) en signifikant skillnad mellan 

glesbygd och stad i hur mycket tid som lades på konsultationer, vad gällde att beröra ämnet 

kring övervikt. Kable et al. (2015) resultat kan förklaras med hjälp av Molarius, Lindén- 

Boström, Granström & Karlsson (2016)  som i sin studie belyste att det fanns en ökad 

förekomst av övervikt och fetma i Sverige, inom alla utbildningsnivåer, men främsta 

ökningen sågs i den grupp som endast gått ut gymnasiet och inte vidareutbildat sig på 

högskola/ universitet. 

 

Kunskap 
Samtliga studier utom en (Molarius; 2016) tar upp ämnet kunskap. 

Kable et. al. (2015) beskriver hur sjuksköterskan upplevde det svårt att motivera till 

livsstilsförändring då de själva hade dåliga kunskaper i hur de skulle göra förändringen 

genomförbar för patienten. Kable et al. (2015) styrks av Brown, Stide, Psarou, Brewins och 

Thompson (2007) studie som visade att det endast är mindre än en tiondel av 

sjuksköterskorna som hade någon som helst erfarenhet kring ämnet förändringsarbete. 

Vidare styrker även Jallinoja et al. (2007) de faktum att majoriteten av sjuksköterskorna i 

deras studie hade bristande kunskap i att utföra livsstilsförändringsarbete både teoretiskt 

och praktiskt.   

 
Visram et al. (2009) menade att för att lyckas med ett förändringsarbete var det en 

sjuksköterska som inte var dömande, gav stöd och tydlig information som lyckades bäst i att 

öka patienternas följsamhet. Jerdén et al. (2006) visade på den svåra balansen mellan att både 

ta hand om de aktuella sjukdomarna hos patienten likväl att arbeta mot en 
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livsstilsförändring. Vidare har Jerdén et al. (2006) funnit att de sjuksköterskor som själva 

förde en hälsosam livsstil, det vill säga, de rökte inte, motionerade regelbundet och hade en 

strategi till att kunna stressa ner, beskrev att de hade en mer positiv syn på 

förändringsarbete och det arbetssätt rörande hälsa som de använde på arbetsplatsen. De 

sjuksköterskor som levde mer ohälsosamt visade att de hade svårare att ta till sig de rådande 

rekommendationerna i hur livsstilsförändringsarbetet skulle utföras (ibid). 

 

Jerdén et al.(2006) beskrev hur de sjuksköterskor som implementerat verktygen de ålagts att 

använda, vilket i denna studie var en loggbok, där patienten dokumenterat kost och 

aktivitetsvanor. Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att ta upp frågan och diskutera 

med patienten kring dennes övervikt eller ovanor när de hade material att arbeta med 

utifrån individens egna ord som grund till arbetet (ibid). Van Dillen et al. (2013) belyste att 

sjuksköterskorna rekommenderade sina patienter att öka intaget av frukt och grönsaker i 

kombination med fysisk aktivitet för att nå sin målvikt. Det bekräftas av Kable et al. (2015) 

som med sitt resultat visade att sjuksköterskorna var av uppfattningen att kostförändring 

tillsammans med ökad fysisk aktivitet var den bästa metoden för att gå ner i vikt. Jallinoja et 

al. (2007) menade att det var viktigt med egenansvar hos patienten men visade även att 

information och stöd från sjuksköterskan var av yttersta vikt för att skapa motivation hos 

patienten till långvarig livsstilsförändring. Vikten av information och stöd från 

sjuksköterskan styrks av Van Dillen et al (2014) som också poängterade att en kombination 

av bra kost och fysisk aktivitet leder till en långvarig och hållbar livsstilsförändring hos 

patienten. 

 

Buchholz et al. (2012) såg att deltagarna ökade förståelsen och kunskapen om deras egen 

kost då de fick skriva loggbok över dagligt kostintag. I Jarl et al. (2013) resultat framkom att 

kunskapen om hälsa ökade signifikant efter interventionen mellan patient och sjuksköterska. 

Jackson et al. (2006) såg att deltagarna i studien, som pågick under 52 veckor, minskade sitt 

intag av dålig mat så som kakor, chips och läsk med tre fjärdedelar. Deltagarna valde istället 

mer frukt och grönt i sitt dagliga kostintag. Deltagarna uppgav att interventionen ledde till 

ökad kunskap om hälsosam kost som gav bättre självkänsla. De upplevde även ett mer 

medvetet beteende kring hälsa samt en ökad känsla av att ha kontroll över sitt liv (ibid). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Studier med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i denna litteraturöversikt. Detta 

för att litteraturöversikten skulle få en så stor faktagrund som möjligt att stå på. Enligt SBU 

(2014) ger inkludering av både kvantitativa och kvalitativa studier en fördel i 

litteraturöversikten, då de kompletterar varandra. Majoriteten av de studier som inkluderats 

i resultatet var av kvantitativ ansats som gav en bra bild av en större population vilket ger en 

objektivitet. Svagheter i de kvantitativa studierna kan vara att deltagarna ger inkorrekt 

information gällande kostintag samt fysisk aktivitetsnivå då de svarat på utskickade 

enkäter. Det var även av intresse att få med upplevelsen av livsstilsförändringsarbetet, vilket 

de kvalitativa studierna gav.  

 

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid sökningar av artiklarna då de båda berör 

omvårdnadsforskning. Flest träffar gav Cinahl, förmodligen för den tydliga 

omvårdnadsinriktning som databasen har. PubMed är mer medicinsk inriktad men gav trots 

det resultat av intresse i sökningarna. För att få fram relevanta resultat användes sökord i 

form av MeSH-termen som är en ämnesordlista skapad för PubMed. MeSH-termer används 

för att inte gå miste om relevant forskning även om forskaren använt andra termer än det 

valda sökordet. I Cinahl användes Cinahl Headings vilket är ämnesordlistan för Cinahl, 

dock finns det fler vårdrelaterade termer.  I kombination med MeSH och Cinahl headings 

användes fritextsökning för att antingen avsmalna eller bredda sökträffarna. Vid 

fritextsökning söks det specifika sökordet i antingen abstrakt eller indexering. Det kan ha 

påverkat sökresultatet om författarna använt ett annat ord i abstrakt eller indexering.  Andra 

kombinationer och sökord kan ha gett bättre sökresultat men författarna ansåg att det 

material som framkom gav tillräckligt med relevant litteratur. MeSH-termen för fysisk 

aktivitet var “motor activity” medan de i Cinahl presenteras som “physical activity”. 

Författarna försäkrade sig under sökprocessen att MeSH-termen eller Cinahl headings hade 

samma innebörd. Sökorden kring preventivt arbete valdes för att inrikta sökningarna mot 

förebyggande arbete, detta för att undvika att få resultat som inriktade sig mot 

sjukdomstillstånd. Dessa var PubMeds MeSH-termer “sedentary lifestyle”, “health 

promotion” och “preventive health services”. Dock hade flertalet av deltagarna i studierna 

olika sjukdomar relaterat till övervikt och fetma men det var inte i fokus i de aktuella 
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artiklarna. Mellan sökorden användes booelska operatorer AND och OR för att begränsa 

sökningarna då AND är tvingande i den mening att båda sökorden måste finnas med medan 

OR ökar bredden på sökningen då åtminstone ett av orden måste finnas med. Där 

sökningarna gjorts med trunkering har syftet varit att få med alla ändelser av ett ord för att 

inte missa relevanta artiklar. 

 

Inklusionskriterier som valdes var sjuksköterskan, detta för att undvika att beröra områden 

som kräver specialistutbildning som exempel barnsjuksköterska och distriktsjuksköterska. 

Med detta i åtanke valdes att ha “endast vuxna” som en avgränsning. Vidare inkluderades 

länder som hade liknande sjukvårdsystem som Sverige för att undvika kulturkrockar. De 

sökta artiklarna var skrivna på Engelska. Författarna anser sig kunna hantera det engelska 

språket väl men använde sig av översättningsverktyget ord.se som är ett engelskt lexikon på 

internet från Nordstedts ordböcker (http://www.ord.se/), för att försäkra sig om att inte 

misstolka studiernas innehåll.  Artiklar som var 15 år gamla inkluderades för att inte gå 

miste om forskning, då ämnet är relativt nytt. Dock är den äldsta artikel endast tio år 

gammal. För att överensstämma med syftet exkluderades studier där deltagarna inte var 

överviktiga eller feta. Studier som saknade ett etiskt resonemang exkluderades för att all 

forskning med människor som deltagare, hanterar känslig information som ska handhas på 

ett professionellt och etiskt sätt. 

 

Två artiklar hittades manuellt som referenser i artiklar som stämde överens med syftet samt 

gav givande information som stärkte litteraturöversiktens resultat. Dessa två artiklar, 

Molarius, Lindén- Boström, Granström & Karlsson (2016) och Jerdén, Hillervik, Hansson, 

Flacking och Weinerhall (2006) granskades enligt uppsatta kriterier. 

 

I sjuksköterskeutbildningen ingår inte denna typ av ämne som litteraturöversikten berör, 

livsstilsförändringsarbete. Dock har båda författarna sedan tidigare utbildning i 

livsstilsförändringsarbete, vilket gör att det kan ha funnits svagheter i och med subjektivitet i 

tolkningen av artiklarna som användes. Granskning och analys av samtliga artiklar 

genomfördes gemensamt och individuellt för att undvika att studiernas resultat bedömdes 

inkorrekt och utan att författarnas förförståelse skulle påverka tolkningen av resultatet vilket 

också är en styrka för arbetet. Ytterligare en styrka översikten har är att det fakta som 
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använts i bakgrunden för att beskriva begrepp eller belysa ämnet i största mån varit ny eller 

är under revidering. Bland annat kommer de nationella riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande arbete publiceras i en uppdaterad information under våren 2017. 

Litteraturöversiktens syfte var initialt att belysa sjuksköterskans preventiva arbete med 

patienter i riskzonen för livsstilssjukdomar. Författarna har under sökprocessen fått insikt i 

att de är mer intresserade av att undersöka de faktorer som påverkar arbetet snarare än vad 

arbetet går ut på. 

 

 

Resultat diskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att ge exempel på faktorer som kan vara av betydelse i 

sjuksköterskans livsstilsförändringsarbete kring övervikt och fetma.  

Resultatet visade att motivation/följsamhet, resurser samt kunskap var viktiga faktorer när 

det gäller livsstilsförändringsarbetet hos patienter. Vi ser i vårt resultat att dessa faktorer hör 

ihop och påverkar varandra. När det saknas resurser så påverkar det kompetensutveckling i 

förändringsarbete hos sjuksköterskan. Vidare påverkar sjuksköterskans kunskaper huruvida 

hen kommer att använda de resurser som finns att tillgå. För att få patienten motiverad och 

följsam krävs det att patienten får tillgång till de viktiga verktyg de behöver av 

sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna delge verktygen behövs resurser samt 

kunskap. 

 

Motivation 
 

I Jallinoja et al. (2007) beskrivs problematiken kring patienters ovilja till förändring utifrån 

nuvarande livssituation. Patienterna är medvetna om konsekvenserna en övervikt kan leda 

till men vill inte göra en förändring. Detta motsägs i Gunther, Guo, Sinfield, Rogers och 

Baker (2012)  studie där patienterna inte har någon uppfattning om problematiken kring sin 

övervikt rent medicinskt. Genom dessa fakta tolkar vi det till att sjuksköterskor tror att 

patienterna är medvetna om riskerna och det inte behövs mer ingående undervisning. 

Motivationen till en förändring är en stor del i denna typ av arbete. Det är därför viktigt att 

information kring risker med övervikt tas upp samt att sjuksköterskan hittar motiverande 

faktorer hos patienten som en enskild individ till att göra en förändring. Dessa faktorer kan 
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exempelvis vara att patienten vill leva längre med sina barn och barnbarn eller kosmetiska 

skäl (Visram et al. 2014). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i ett förändringsarbete är att 

många av deltagarna ofta har gjort försök till förändring men gång på gång misslyckats och 

blir därför omotiverade till att göra ännu ett försök. 

Denna typ av problematik belyses i Gunther et al. (2012) studie där deltagarna anser att de 

provat allt som finns på marknaden utan resultat och vill därför inte lägga mer pengar och 

energi på någonting som inte fungerar. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en trygg zon 

för patienten där hen kan känna tillförlitlighet till sjuksköterskans kunskaper. 

 

I vårt resultat ser vi tendenser till att när det gäller följsamhet i förändringsarbetet, har äldre 

lättare att motivera sig och fullfölja ett påbörjat förändringsarbete (Jacksson, Coe, Cheater & 

Wroe, 2006; Visram et al., 2009; Jarl, Tolentino, James, Clark & Ryan., 2013). Det kan bero på 

att den äldre generationen kan ha en större förförståelse kring de risker som en ohälsosam 

livsstil medför, de har kanske sett konsekvenserna med egna ögon hos vänner och 

familjemedlemmar och blivit smärtsamt påminda om den krassa verkligheten. Fokus på hur 

den yngre generationen kan öka följsamheten är av yttersta vikt för att till viss mån kunna 

bromsa utvecklingen av övervikt och fetma. Detta styrks av Visram et al. (2014) som även 

likt oss eftersöker ytterligare forskning kring ämnet då det skulle öka kunskapen i hur den 

yngre generationen motiveras bättre. Kroppsidealet för hur tjejer och killar ska se ut 

presenteras dagligen i sociala medier. Vi uppfattar att den yngre generationen strävar efter 

att se bra ut ur ett kosmetiskt syfte snarare än ur ett hälsoperspektiv. Kroppsidealet tar över 

och Carlsson (2016, 7 oktober) skriver om den yngre generationens hets kring hur rumpa, 

låren eller magen ska se ut, detta på grund av hur de publiceras i sociala medier. I största 

mån är det fitnesspersoner som publicerar retuscherade bilder och bildar då en skev 

uppfattning om hur fysisk aktivitet samt kost bör läggas upp för att nå resultat som 

överensstämmer med det som visas på bilden, alltså idealet. Vad som inte beskrivs i de 

publicerade bilderna är dels hur hård träning och dieter som ligger bakom men också att 

majoriteten av bilderna är retuscherade för att få fram den extra putiga rumpan eller sex-

packet på magen. Den skeva uppfattningen om fysisk aktivitet och kost berörs även av Ejd 

(2016, 10 oktober) som i sin artikel berättar om hur viktigt det är att vårdpersonal fångar upp 

alla de patienter som kommer in med allvarliga symptom om att något i kroppen inte står 
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rätt till. Det kan exempelvis vara bortfall av mens, krångel med magen eller sömnstörningar 

som är en start på sjukdomen ortorexi i jakten på den perfekta kroppen och utseendet. Det är 

därför viktigt att ta en lång anamnes på patienten angående tränings och kostvanor och 

personal misstänker denna sjukdom. Ortorexi är enligt Ejd (2016, 10 oktober) jämförbart med 

anorexi på de sätt att människan strävar efter att nå ett visst utseende baserat på ideal som 

samhället satt upp. Detta är en stor problematik, fysisk aktivitet handlar mer om att bevara 

hälsa och få kroppen att må bra genom att röra på sig snarare än att uppnå en viss kropp 

baserat på fitnesspersoner eller vad samhällets kroppsideal säger. Sjukvårdspersonal är ännu 

en gång en av de viktigaste informatörerna och inspiratörerna till att få människor att vilja 

uppnå en hållbar livsstil och hälsa. Det är viktigt att kunna tala förbi de dåliga träningstips 

och kostrekommendationer som människor dagligen blir stimulerade av genom sociala 

medier.  

 

Resurser 
Under vår studietid har vi uppfattat att det hälsofrämjande arbetet inom sjukvården som 

knapphändigt på grund av att resurser, ekonomi och kunskaper saknas. Vetskapen kring att 

de finns bristande kunskap och resurser för sjuksköterskan till ett preventivt arbete benämns 

i både Jallinoja et al. (2007) och Kable et al. (2015). Båda studierna belyser problematiken till 

att lägga fokus på sjukdomen som de primära och undvika det känsliga ämnet kring en 

patientens fysiska tillstånd. En hypotes vi har är att det finns det en rädsla i att kränka 

patienten genom att ta upp frågan kring övervikt och fetma i den sårbara situation patienten 

befinner sig i mitt i sjukdomen. Dillen et al. (2015) menar att sjuksköterskan undviker att ta 

upp frågor kring hälsa och livsstil och vår tolkning är att det grundar sig i osäkerhet och 

okunskap snarare än att det saknas resurser. Att avsätta extra tid för patienter som 

sjuksköterskan själv sett vara i riskzon för sjukdomar relaterat till sin övervikt berörs i 

studien av Jerdén et al. (2006) vars resultat visar att trots extra tid för det preventiva arbetet 

läggs tiden på patientens sjukdom. I den situation där sjuksköterskan tycker att det är 

känsligt att beröra ämnet kan socialstyrelsens nationella riktlinjer kring det 

sjukdomsförebyggande arbetet vara till stor hjälp. Sjuksköterskan får vägledning i vilken typ 

av råd eller samtal som patienten behöver beroende på patientens situation och vad 

sjuksköterskan bedömer som nödvändigt. Både patient och sjuksköterska blir på så vis 
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involverade i förändringsarbetet vilket enligt Orems (1995) omvårdnadsteori är viktigt då 

sjuksköterskan bör ha förmågan att guida patienten till att se sina egna förutsättningar. 

Sjuksköterskan bör även se till att patienten har fullgod följsamhet för att uppnå bästa 

resultat kring sin egenvård för att själv förstå sin egen förmåga. Jerdén et al. (2006) bekräftar 

i sitt resultat att de krävs en god relation till patienten för att få de motiverade till det egna 

ansvaret gällande bevarande/förbättrande av hälsan. Om sjuksköterska likväl som patient är 

intresserade och engagerade går förändringen lättare och patienten kan då se att hen klarar 

av denna typ av förändring på egen hand.   

 

Kunskap 
Fie, Norman och While (2013) och Jerdén et al. (2006) studier visar att majoriteten av de 

sjuksköterskor som är positiva till att förespråka fysisk aktivitet som hälsofrämjande, också 

rapporterade en hög nivå av egen fysisk aktivitetsgrad. Det är ett väntat resultat att 

sjuksköterskorna lever som de lär. Däremot visar Stanton, Happell och Reaburn (2015) i en 

studie hur relationen mellan sjuksköterskans förskrivning av fysisk aktivitet inte korrelerar 

med den egna fysiska aktivitetsnivån. Anledningen uppgavs vara att trots att 

sjuksköterskorna hade kunskap i och kände av de positiva effekterna av goda kostvanor och 

fysisk aktivitet, ansåg de att de inte hade tillräckliga kunskaper i att undervisa patienter i 

förändringsarbetet. Ytterligare en problematik kring detta kan vara att det är svårt att 

uppskatta sin egna fysiska aktivitetsnivå. Canning et al. (2014) visar i studiens resultat att när 

deltagarna uppmanas att uppskatta sin egen arbetsinsats gällande fysisk aktivitet så är det 

endast fem procent som kommer upp i så pass hög puls att det skulle ge några hälsoeffekter. 

Lichtman et al. (1992) Beskriver hur deltagare i en studie uppgett en viss mängd motion samt 

kaloriintag < 1200 kalorier per dygn. Resultatet i studien visade att hälften av deltagarna 

feluppskattat både aktivitetsnivån och kaloriintag. Både Canning et al. (2014) och Lichtman 

et al. (1992) resultat visar hur svårt människan har att uppskatta både den fysiska 

aktivitetens intensitet samt mängden kalorier som tillförts kroppen per dygn.  

Sjuksköterskan som berör ämnet bör vara medvetna om svårigheterna för patienterna i att 

uppskatta kaloriintaget. Vidare har sjuksköterskan även en skyldighet i att förklara för 

patienten vad hen behöver göra för att få resultat i form av rätt dos, intensitet och duration.  
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 Idag finns det ett lättillgängligt informationsflöde från olika medier med diverse sanningar 

som råder. Även om sjuksköterskor har en utbildning i kroppens anatomi och fysiologi har 

de svårt att skilja på vad som är sant och falskt. För att undvika att ge felaktig information 

har FaR® tagits fram med hjälpmedlet FYSS. Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhle 

(2008) studie visar att majoriteten av FaR® föreskrivningarna sker från läkare och inte 

sjuksköterskor. Vidare ser vi att till trots att FaR® är ett hjälpmedel för att hjälpa patienter till 

livsstilsförändringar märker vi att resurser och kunskaper brister när det gäller uppföljning 

av patienterna som tilldelats FaR®. Jackson et al. (2006) bekräftar dock att patienter som fick 

kontinuerlig uppföljning under ett år fick goda resultat i sitt förändringsarbete. Dock 

önskade många av patienterna att de hade fått en tätare kontakt mellan 

uppföljningstillfällena. Vi som studenter önskar att de fanns eller i framtiden skapas en egen 

kategori kring den fysiska aktiviteten och/eller levnadsvanor inom journalsystemen. Denna 

kategori skulle då fungera likvärdigt som vid en läkemedelsordination när det handlar om 

ordination, genomförande och uppföljning. Den fysiska aktiviteten bör sedan följas upp av 

behörig personal där den avsatta tiden endast är till för patientens livsstilsförändring och 

inte den eventuella sjukdomen. Eftersom sjuksköterskan är ska arbeta förebyggande mot 

ohälsa så vore det önskvärt om större prioritet lades på just utbildning i pedagogiken runt 

förändringsarbete. För att undvika att sjuksköterskor tar till sig icke-evidensbaserad kunskap 

krävs specifik utbildning kring kostupplägg samt fysisk aktivitet. 

 

Slutsats 

Övervikt och fetma är ett globalt problem och orsakar i många fall stort lidande i form av 

följdsjukdomar för patienten samt enorma summor pengar för samhället. Sjuksköterskans 

arbete är därför viktigt för att bidra till förändring. Arbetet med denna litteraturöversikt 

visade att sjuksköterskor upplever okunskap i arbetet med livsstilsförändringsarbete men 

även att det fattas resurser och ekonomi för att kunna göra en större livsstilsförändring. 

Resultatet och diskussionen i översikten kan vara av betydelse i klinisk verksamhet för att 

belysa problematiken kring att förändringsarbete i dagens läge har låg prioritet. I resultatet 

poängteras att äldre har bättre följsamhet än yngre, vilket innebär att stort fokus bör ligga på 

att fånga upp den yngre generationen. Vidare forskning bör förslagsvis vara en intervention 



 

22 
 

på hur arbetet bedrivs och i samband med denna eventuellt göra en ny implementering av 

exempelvis journalanteckning. Detta för att se om de kan göra skillnad i hur arbetet 

prioriteras, bedrivs och följs upp för patienter där sjuksköterskan anser att behov finns. 

Svårigheten kring att arbeta med förändringsarbete i slutenvård är ett problem då tid läggs 

på att behandla sjukdomen patienten vårdas för. I och med den växande problematiken 

kring övervikt och fetma bör samhället även se mer till kostnaderna de medför i form av 

följdsjukdomar och kostsamma samt riskfyllda operationer. 

Resurser, ekonomi och kunskap är faktorer som i allra högsta grad hänger ihop. Fattas en del 

hindras utvecklingen av de andra delarna. Hjulet kommer fortsätta snurra kring 

problematiken, - frågan är; kommer sjukvården hänga med? 
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Bilaga 1.1 – granskningsmall för kvalitativ metod 
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Buchholz, 

Wilbur, 

Miskovich 

& Gerard. 

2012 USA 

Syftet med studien vad 

att utvärdera 

genomförbarheten och 

den initiala effekten 

hos sjuksköterske ledd 

intervetion där man 

sett till fysisk aktivitet 

och kost hos 

medicisnskt 

oförsäkrade och 

överviktiga vuxna på 

två gratis kliniker. 

Kvantitativ 

Före och efter 

interventione. 

pilotstudie 

123 deltagare 

och 100 som 

deltog genom 

hela studien 

vilket ger ett 

bortfall på 

mellan 5-20%. 

Dataanalysen 

innefattade 

statistisk data 

grundat i 

ålder, kön och 

etnicitet samt 

BMI. Olika 

koder 

användes för 

att göra 

skillnad på 

dessa faktorer 

samt grad av 

övervikt/fetm

a. 

Deltagarna fick 

under hela 

studien föra 

loggbok baserat 

på föreläsningar 

samt ha på sig en 

stegräknare 24/7. 

De som 

genomfrörde 

studien visade en 

signifikant 

skillnad på sitt 

BMI. Samtliga 

deltagare var 

låginkomttagare 

vilket ssk (som 

var handledare) 

tog hänsyn till i 

sitt upplägg 

gällande kost och 

träning. 

Grad I 

2 

Jarl, 

Tolentino 

James, 

Clark & 

Ryan. 

USA 

2013 

Att beskriva 

interventionen mellan 

sjuksköterska och 

överviktiga samt feta 

patienter med högt 

blodtryck där man 

uppmuntrar till 

kostförändringar och 

livsstilsförändringar. 

Kvantitativ 

Kvasi 

experimental 

före och efter 

interventions 

design. 

45 st. deltog 

och 26 58% 

avslutade 

programmet. 

Deltagarna 

fick fylla i 

enkäter 

angående kost 

och fysisk 

aktivitet 

((REAP) innan 

och efter 

utbildningen. 

Man 

dokumentera

de BMI och 

utvärderade 

deltagarnas 

kunskap och 

beteende 

kring sina 

livsstilssjukd

omar.  

De som fullföljde 

programmet hade 

bättre REAP 

poäng, lägre BMI 

och Högre PIH 

poäng efter 

programmets 

slut.  Det man 

kunde se var att 

de som inte 

fullföljde 

programmet hade 

ingen skillnad i 

REAP, PHI och 

BMI vid 

programstart 

dock var de som 

fullföljde 

signifikant äldre 

än de som hoppat 

av. 

Grad 1 

87 % 

3 

Cha, 

Akazawa, 

Kim, 

Dawkins, 

Lerner, 

Umpierrez 

& Dunbar. 

Studien undersöker 

förekomsten av 

överviktiga/feta i alla 

stadier av EOSS- 

skalan för att utvärdera 

unga-vuxnas och 

jämför kostvanor, 

nutritionskvalitet och 

fysisk aktivitet mellan 

de olika stadierna. 

Tvärsnitts, 

beskrivande 

korrelations 

studie. 

106 unga 

vuxna mellan 

18-29 år med 

ett BMI < 

25och fysiskt 

inaktiva. 

Bortfall: 1 

SPSS 20,0 

Chi- Square 

test och 

envägs 

analyser 

utfördes. 

ca 80 % av 

deltagarna 

hamnade i EOSS-

2 med fetma 

relaterade 

kroniska 

sjukdomar, men 

ingen av de 83 st. 

var medvetna om 

deras situation 

före deltagandet i 

Grad 1 

85 % 
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studien. Man såg 

tydligt att desto 

högre på skalan 

desto sämre 

livsföring. 

4 

Kable, 

James, 

Snodgrass, 

Plotnikoff, 

Guest, 

Ashby, 

Oldmeado

w & 

Collins 

Australien 

2015 

Syftet med studien är 

att rapportera 

sjuksköterskan 

uppfattning, arbete och 

kunskap kring att ge 

hälso- och livsstils råd 

till patienter som ev. är 

överviktiga eller feta, 

sedan skall resultatet 

jämföras med olika 

geografiska regioner. 

Tvärsnitts 

studie. 

99 st. svarade 

på enkäter 

varav 79 st. 

var 

användbara. 

Analysen har 

skett med 

hjälp av JMP 

9. Genom att 

ta fram 

median har 

man delat upp 

deltagarnas 

olika 

karaktärer och 

68 % av ssk hade 

ej fått utb. i att 

hantera och ge 

rådgivning till 

överviktiga. De 

ssk som arbetade 

i yttre regioner 

(inte stad) la ner 

mer tid på att ge 

information till 

överviktiga pat. 

Det mest 

förekommande 

rekommendation

en under 

rådgivning var 

ökad fysisk 

aktivitet, sluta 

röka, mätning av 

BMI, kost med 

låg GI-index och 

sätta upp 

viktminsknings

mål. Ingen 

tipsade om 

viktminsknings 

företag. 

Grad 1  

 

5 Visram, 

Crosland & 

Cording, 

England, 

2009 

Syftet med detta 

dokument är att 

presentera kvalitativa 

bevis som kan 

informera om 

utvecklingen av 

effektiva och 

godtagbara strategier 

för förebyggande, 

behandling och 

hantering av övervikt i 

primärvården och 

samhälle inställningar 

Kvalitativ, 

explorativ 

design 

20 tillfrågade, 

1 avbröt 

medverkandet

. 

Studien 

grundar sig i 

deltagarnas 

egna ord och 

upplevelser 

som de 

verbalt skrivit 

ner. Semi 

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes i 

deltagarnas 

hem som 

varade mellan 

30-60 minuter. 

Forskarna har 

använt sig av 

en intervju 

guide som tog 

fram rubriker 

som 

grundades till 

intervjuerna. 

Teman samt sub-

teman bildar 

resultatet som 

grundar sig till 

deltagarnas 

intervjuer. För 

deltagarna fanns 

det en 

motiverande 

faktor till att gå 

ner i vikt samt att 

flertalet av 

deltagarna kände 

en stigmatisering 

och utanförskap i 

och med sin vikt. 

Deltagarna såg 

positivt på att 

dela med sig av 

sina egna 

erfarenheter till 

andra deltagare 

och att få 

professionell 

hjälp av kunnig 

personal/person.   

Hög 

6 Syftet med denna 

studie är att upptäcka 

Kvalitativ 

studie. 

7 allmän 

läkare, 7 ssk 

Resultatet 

analyserades 

Vuxna som under 

en längre tid 

Hög. 
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Gunther, 

Guo, 

Sinfield, 

Rogers & 

Baker. 

England, 

2012 

och beskriva hinder 

och möjliggörara 

genomförandebestäm

melserna till NICE: s 

rekommendationer om 

hantering av fetma hos 

vuxna i allmän praxis 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

samt 9 

patienter. 

Bortfall ej 

redovisat. 

genom ett 

tema baserat 

ramverk (Box 

1.) bestående 

av subteman 

som sedan 

kodades. 

Forskarna 

kom 

tillsammans 

överens om 

huvudteman. 

försökt att gå ner 

i vikt vill inte 

lägga pengar 

eller energi på 

någonting som 

de inte vet 

faktiskt fungerar. 

Detta gör det 

svårt i de 

motiverande 

arbetet till 

viktminskning 

med resultatet 

visar att 

användandet av 

NICE och 

expertis kunskap 

motiverar och 

förändrar även 

den som hr en 

negativ 

inställning men 

de krävs 

ytterligare 

forskning kring 

ämnet. 

7 

Jackson, 

Coe, 

Cheater och 

Wroe. 

England 

2006 

Att utvärdera 

effektiviteten och 

acceptansen hos 

patienter vid 

livsstilsförändrings 

enheter i primärvården 

Prospektive 

före och 

efterstudie 

(kohort) 

89 st. 27 

män/62 

kvinnor. 

Bortfall 33 st. 

Alla deltagare 

var vuxna och 

överviktiga/ 

feta och låg i 

riskzonen för 

livsstilssjukd

omar. 

Data 

analyserades 

enl. SPSS 

Version 

11:e data har 

samlats in vid 

v1, v13, v 27, v 

52 

att de första 13 

veckorna visade 

på störst resultat. 

efter 52 v hade 

deltagarnas 

konsumtion av 

“skräpmat” 

minskat med 75 

%. Deltagarna 

upplevde att det 

var relationen till 

ssk som avgjorde 

att de blev extra 

motiverade och 

att de höll till i 

sjukvårdens 

lokaler. 

Grad 1 

90 % 

8 

Me van 

Dillen, 

Noordman, 

Van 

Dumlen & 

Hiddick, 

Nederlände

rna, 2015 

Identifiera kvaliteten 

på viktminsknings 

rådgivning genom ssks 

praxis till patienter 

med övervikt eller 

fetma 

Kvalitativ 19 deltagare - 

blandat 

filmades vid 

konsultation 

ca 10 ggr per 

deltagare som 

var både ssk 

och pat. 

Bortfall 1st 

All fakta 

skrevs ner 

verbalt och 

olika 

kategorier 

identifierades 

vilket bildar 

resultatet i 

form av text, 

citat och 

tabellredovisn

ing 

Svårt att ändra 

livsstil utan 

vägledning och 

uppföljning. 

Konsultation av 

ssk tillsammans 

med målsättning 

ger till viss del 

motivation 

Hög 

9 Dillen, 

Noordman, 

Dulmen & 

Hiddink. 

Syftet med studien är 

att undersöka 

sjuksköterskans råd till 

överviktiga och feta 

angående vikt, 

Kvantitativ Totalt 

tillfrågades 20 

st. 

sjukskötersko

r, 19 st. deltog. 

Studien 

använde sig 

av 

videoinspelni

ngar från 

Resultatet visar 

att i 2 % av 

konsultationerna 

diskuterades inte 

nutritionen, 6 % 

Grad l 

93 % 
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Nederlände

rna, 2013. 

nutrition och fysisk 

aktivitet, ger råden 

något resultat. 

100 st. utvalda 

patienter var 

med i studien. 

verkliga 

konsultatione

r mellan ssk 

och pat. De 

användes en 

checklista för 

att se vilka 

ämnen som 

berördes 

under 

samtalet. 

Checklistan 

innefattade 

olika 

kategorier 

som sedan 

presenteras 

vidare i 

resultatet som 

bildar 

rubriker. 

av 

konsultationerna 

diskuterade inte 

fysisk aktivitet - 

diskussionerna 

berörde mer 

övervikt och 

fetma. Under de 

olika 

kategorierna 

presenteras hur 

ämnet berörts 

och vilka råd som 

deltagarna fått. 

10 

Brown, 

Stride,  Psa

rou, 

Brewins & 

Thompson 

England 

2007 

Att undersöka mönster 

i det kliniska arbetet 

samt föreställningar 

och attityder hos 

allmänsjuksköterskor 

med respekt för 

övervikt och fetma 

hantering. 

Kvantitativ 544 bjöds in 

och 398 deltog 

Bortfall 30 % 

Man delade 

upp 

materialet i 

olika delar, ex. 

erfarenhet, 

demografi, 

attityder. sen 

letade man 

mönster 

Majoriteten av 

ssk upplevde att 

de hade för lite 

kunskap i ämnet 

för att kunna 

rådgiva, samtliga 

ansåg att övervikt 

är en stor 

hälsorisk och att 

det är en stor del 

av ssk. 

arbetsuppgift. 

Grad 1 

99 % 

11 

Jallinoja, 

Absetz, 

Kuronen, 

Nissinen, 

Talja, 

Uttela & 

Patja 

2007 

Helsingfors 

utforska hur läkare och 

ssk uppfattar den roll 

som patienter och 

yrkesverksamma inom 

behandling av livsstil 

relaterade sjd generellt 

och kring övervikt 

Kvantitativ Läkare och 

ssk. 220 st. 

bortfall. 

deltagarna 

fick svara på 

enkäter 

Majoriteten 

uppgav att 

patientens egen 

vilja att förändra 

sin livsföring var 

av största vikt för 

att lyckas, att inte 

ha så mkt 

information/ 

kunskap var ett 

mindre hinder. 

De flesta 

deltagarna 

uppgav att dom 

hade bristande 

kunskap i 

livsstilsförändrin

gar. De med mer 

erfarenhet 

verkade ha större 

trygghet i sitt 

arbete. 

Grad 1 

91 % 

12 Jerdén, 

Hillervik, 

Hansson, 

Flacking & 

Weinehall. 

Syftet med studien var 

att beskriva svenska 

kommun ssk:s 

erfarenheter av att 

arbeta med 

Kvalitativ, 

grounded 

theory 

8 kommunssk, 

bortfall ej 

beskrivet. 

Fyra olika 

“distrikt” 

valdes för att 

se olika typer 

av utbredning 

Resultatet visar 

att en god 

relation till 

patienten kan 

vara en fördel för 

Hög. 
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2006, 

Sverige 

hälsofrämjande och 

patientcentrerat som ett 

integrerat verktyg i sitt 

hälsofrämjande arbete. 

och storlek på 

ort/stad. Alla 

ssk. 

intervjuades 

med semi-

struktur-erad 

intervju. En 

intervjuguide 

användes. 

Efter 

intervjuerna 

bildades 

teman och 

subkategorier 

som blir de 

resultat som 

presenteras i 

studien. 

att få patienten 

motiverad till de 

egna ansvaret 

gällande hälsan. 

Om både ssk och 

patient är 

intresserade går 

arbetet 

lättsammare - de 

visar på att 

patienten ser 

ansvaret till sig 

själv vad de 

gäller den egna 

hälsan. 

13 Leijon, 

Bendtsen, 

Nilsen, 

Ekberg & 

Ståhle. 

Sverige, 

2008. 

Syftet studien är att 

beskriva och analysera 

ett omfattande av 

fysisk aktivitet remiss 

(PAR) systemet 

genomförs i en rutin 

PHC (primär sjukvård) 

inställning i 

Östergötland under 

2004 och 2005. Studien 

undersöker 

egenskaperna hos 

PARs mottagare och 

identifierar 

anledningarna till att 

utövare valt att 

använda PARs med 

sina kunder och 

diskuterar föreskrivna 

aktiviteter och 

föreskrifter i samband 

med PHC register. 

Kvantitativ 37 PHC (2004) 

och 38 PHC 

(2005) av 42 i 

länet. Fem 

under 2004 

valde att inte 

delta varav 2 

st. ej arbetade 

med PAR. 

Information 

ang. de 

patienter som 

var anslutna 

till PAR 

skickades 

löpande 

under 

studiens år till 

författaren för 

analys. 

Enkäter om 

deltagarnas 

ålder, kön, 

nuvarande 

aktivitets nivå 

under senaste 

30 dagarna 

samlades in 

och 

analyserades 

och bildade 

olika teman 

ang. 

deltagarnas 

livsstil. 

Resultatet visar 

på att 

undersökningso

mrådet har en 

stor andel med 

fysisk inaktivitet 

och majoriteten 

kvinnor. PAR 

användes med 

fördel för att 

främja den 

fysiska 

aktiviteten som 

till en mer 

hälsosam och 

fungerande 

livsstil. Vidare 

forskning 

kommer att 

behövas för att 

påvisa tydligare 

vikten av att 

detta kan hjälpa 

svenska 

befolkningen till 

en mer hälsosam 

livsstil. 

74 %, 

Grad 

ll 

14 

Molarius, 

Lindén- 

Boström, 

Granström 

& Karlsson 

(2016) 

Syftet med studien var 

att undersöka trender I 

förekomsten av 

övervikt, där jämförsle 

mellan kön, ålder och 

utbildningsnivå.  

kvantitativ  Enkäter som 

skickats via 

post där 

deltagarna fått 

svara på 

frågor. 

uppföljning 

vart 4e år. 

Att de som gått 

gymnasial 

utbildning 

tenderar att vara 

den grupp som 

ökar i fetma 

mest. 

Grad 1 
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Bilaga Tabell 2.1 – gemensamma nämnare och färgkodning 

 
Grön Bakgrund = kunskap kring hälsa ur både sjuksköterske och patient perspektiv 

Rosa Bakgrund = Följsamhet/ motivation 

Orange Bakgrund = Till diskussion 

Artikel 3 och 6 är exkluderade ur resultatet. 

 

Studie BMI Fysisk aktivitet Kost följsamhet 

1 BMI minskar efter 

interventionen → går 

hand i hand med FA och 

Kost. Signifikansen är god 

med ett p-värde på .027. 

Har förbättrats. Detta pga. att 

allt de gjort ska ha 

dokumenterats i en loggbok 

samt att de dagligen haft 

stegräknare. 

Deltagarna har ökad 

förståelse och kunskap 

om kost efter 

interventionen också i 

samband med 

loggboksskrivande. 

 

2 BMI minskar efter 

interventionen. 77 % gick 

ner i vikt. 

Ökar efter interventionen Deltagarna upplever en 

ökad kunskap om kost. 

 

4  Effektivaste sättet att gå ner i 

vikt är fysisk aktivitet i 

kombination med → 

← tada. Detta enligt ssk 

- men anser fortsatt att 

de inte har tillräckligt 

med kunskap om hur 

detta ska tillämpas i 

praxis. 

 

5    äldre tenderar att 

fullfölja bättre än 

yngre 

7 BMI och vikt minskade 

genom hela programmet 

 på ett år minskar 

skräpmatsintaget med 

75 % dock var detta 

resultat inte statistiskt 

signifikans 

Statistisk signifikant 

skillnad på 

följsamheten hos 

äldre men ingen 

skillnad mellan 

könen. 

8  En tabell visar på deltagarnas 

undanflykter till den fysiska 

aktiviteten med ord som “när de 

slutat regna ska jag” eller “när, 

om och hur”. 

  

9  Deltagarna hade 

bortförklaringar eller oförståelse 

i den fysiska aktivitetens viktiga 

del. I studien finns tydliga 

tabeller ang. hur ssk har 

beskrivit “gör du det här - når 

du det här” för att få motivation 

hos deltagarna att inte fuska sig 

till resultat, en förändrar livsstil 

är ingen quick fix!! Deltagarna 

fick även tips i när de kunde 

genomför träning och vilken typ 

av träning, exempel på detta 

kunde vara cykling eller 

promenader under t.ex. rasten 

på jobbet eller från skolan. 

Deltagarna fick tips om 

hur de skulle lägga upp 

kosten i form av att dra 

ner på fett (ät rätt fett 

som i ost, kött) samt ät 

frukt och grönsaker. Ssk 

poängterade även vikten 

av att dricka mycket. 

 

11     



 

37 
 

13  I studien kan man läsa en tydlig 

tabell om den fysisk aktivitet 

som deltagarna skulle/kunde 

välja att genomföra utifrån de 

rekommendationer som de fått 

tilldelat. 

 Bra respons av 

deltagarna även om 

de även här krävs 

mycket pushning och 

svart på vitt av ssk 

för att deltagarna ska 

fullfölja programmet 

och “den nya 

livsstilen”. 

studie livstilsförändring ssk kunskaper i att förändra. Kunskap om hälsa andra fynd 

1     

2    Innan interventionen 

så var det ingen 

skillnad på BMI, reap 

och PIH hos 

deltagarna som 

slutförde 

interventionen än de 

som hoppade av. 

Dock var de som 

slutförde signifikant 

äldre. 

4  SSK upplever att det är svårt att 

motivera till livsstilsförändring 

då de själva har dålig kunskap 

om hur de ska göra 

förändringen genomförbar för 

patienten. De själva har alltså 

ingen kunskap kring arbetssätt. 

  

5 

Citat 

finns 

För att lyckas med 

förändringsarbete. visade 

det sig att en ssk som inte 

dömde, gav stöd och 

tydlig information var 

den som lyckades nå 

patienten bäst. Ett 

pågående stöd gav ett 

pågående resultat snarare 

än information vid ett 

tillfälle. de som lyckades 

förändra sin livsstil fick 

en uppgående spiral av 

framgång, en del slutade 

röka, fick bättre 

självförtroende. 

 Många patienter 

upplevde att det var 

jobbigt att prata om 

övervikten då det 

tolkades som ett dåligt 

karaktärsdrag hos 

individen. Resultatet 

visar även att när en ssk 

tog upp frågan om att 

pat. var överviktig så 

blev det en oundviklig 

sanning och ett problem 

som inte gick att smita 

ifrån. Grupper gav 

deltagarna tillfälle att 

lära från andra. 

( diskussion) 

När deltagarna gick på 

”gruppterapi” så hör 

dom de andras 

“bortförklaringar… 

7 

citat 

finns 

Deltagarna upplevde att 

det var bra att hålla till i 

sjukvårdslokaler. 

En del vill få rådgivning 

ensam 1 mot 1 och inte i 

grupp (går emot art-5 

resultat) Viktigt med god 

relation mellan ssk och 

pat.(citat finns) 

Många tyckte att feedback 

var viktigt för att 

 De flesta pat. uppgav att 

interventionen ledde till 

ökad kunskap om 

hälsosam kost som gav 

bättre självkänsla, 

beteende kring hälsa, 

ökad känsla av att vara i 

kontroll av sitt liv. 

kroppsvikt, 

blodtryck (diastoliskt 

& systoliskt) sänktes 

samt kolesterol. 

störst förändring de 

första 13 veckorna 

(viktigt att ha kvar 

deltagarna dessa 

veckor) 
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upprätthålla motivationen 

att fortsätta. 

8 

Citat 

finns. 

Med hjälp av ssk kunna 

hitta en hållbar väg till en 

förändrar livsstil i 

kombination med fysisk 

aktivitet, kost och 

livskvalitet. 

 Okunskap tillsammans 

med dålig motivation 

gjorde det svårt för ssk 

att motivera och 

möjliggöra förändringar 

hos patienterna. Alla 

deltagarna led av någon 

form av sjd men ingen 

hade kunskapen om att 

de kunde ha/försämras 

av sin övervikt att göra. 

Samtliga deltagare 

lider av någon form 

av kronisk sjukdom 

r/t sin 

övervikt/fetma. 

Endast 1 av 100 

deltagare hade som 

“mål” att kunna 

förändra alla delar i 

sitt liv dvs. kost, 

motion och 

livskvalitet - även om 

de inkl. i alla 

konsultationer. 

9  Artikeln grundar sig i att ssk ska 

kunna ge råd kring en 

livsstilsförändring och frågan 

kring om de eventuellt ger något 

resultat. Studien visar att om de 

finns en motiverande faktor hos 

deltagaren är de lättare för ssk 

att motivera till och få en 

följsamhet i förändringen. 

Deltagarna hade ingen 

större förståelse kring 

sin övervikt och vad den 

kunde leda till (i form av 

sjukdomar) däremot 

ökad kunskapen genom 

en föreläsning kring 

övervikt - fetma och vad 

de kan bidra till på 

längre sikt. 

 

10  Endast 8,7 % rapporterade att 

dom hade någon som helst 

träning kring ämnet. 

På utbildning och erfarenhet 

visade sig påverka arbetet 

positivt. 

 82,3% av alla 

konsultationer var 

med allmänssk. 

Deltagarna uppgav 

att dom saknar ett 

organiserat upplägg 

för arbete med 

viktnedgång+ 

11 Information och stötning 

är av yttersta vikt för att 

lyckas bibehålla en 

livsstilsförändrings arbete 

enl. ssk.   ---> 

majoriteten av deltagarna (ssk) 

uppgav att dom hade bristande 

kunskaper i att utföra 

livsstilsförändringsarbete. 

Ssk uppgav att det 

sällan var patientens 

okunskap som var det 

största hindret att lyckas 

förändra sin livsstil. 

majoriteten av ssk 

tycker att det är 

patientens egen 

ovilja att förändra sin 

livsstil som utgör det 

största hindret i att 

lyckas. Vidare är det 

viktigt enl. ssk. Att 

pat. får ett stort 

egenansvar. 

12 

Citat 

finns 

Studien berör ämnet kring 

att de ligger på båda 

parter (ssk och pat.) att ta 

tag i ämnet samt att 

faktiskt genomföra jobbet. 

MBH kunde hjälpa ssk att 

ta upp känsligare ämnen 

om hon tyckte de var 

nödvändigt men att 

skriva i MBH kunde 

också göra patienten mer 

delaktig i hela processen 

av sin egen 

livsstilsförändring. 

Ssk som var med i studien hade 

förutsättningarna till att arbeta 

preventivt till patienten men vid 

studiens start uppkom 

diskussioner kring hur bra “Min 

bok om hälsa” faktiskt var r/t 

patientgruppen - 

implementering av nytt 

arbetssätt sågs som svår och 

jobbig, “varför inte göra som de 

alltid gjort”. 

Genom boken som 

patienterna till de 

deltagande ssk fick 

MBH så kunde de hela 

tiden följa sina 

kunskaper, gamla som 

nya om hur de kan bli 

mer hälsosamma i sin 

livsstil då de flesta led 

av sjd. Som ex. 

hypertoni och diabetes. 

I studien tas de upp 

att ssk kunde boka in 

ett längre besök vid 

ex. en diabetespatient 

men att de tyvärr 

inte innebar att 

ämnet kring de 

preventiva arbetet 

som patienten själv 

kan göra berördes. 
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Resultatet att alla ssk som 

deltog under någon gång 

i sin arbetsvecka berörde 

ämnet kring 

livsstilsförändring för de 

patienter som behövde. 

Ett gott preventivt arbete 

fördes i den mån och 

kunskap som fanns. 

13  De ssk som vad drivande till 

deltagarnas förändring i studien 

hade alla någon form av 

kunskap kring PAR upplägg, 

vad de gick ut på och hur de 

skulle arbete. 

Samtliga som fick delta i 

studien har någon form 

av sjukdom, vilket gör 

att alla program blir 

individuellt anpassade. 

De krävs ännu mer 

rutiner och riktlinjer 

kring PAR för att 

kunna följa upp och 

stötta patienter 

ytterligare när de väl 

kommit igång vilket 

de besrkiver i 

studiens 

diskussionsdel. 

Grön Bakgrund = kunskap kring hälsa ur både sjuksköterske och patient perspektiv 

Rosa Bakgrund = Följsamhet/ motivation 

Orange Bakgrund = Till diskussion 

Artikel 3 och 6 är exkluderade ur resultatet. 

Studie BMI Fysisk aktivitet Kost följsamhet 

1 Bmi minskar efter 

interventionen → går hand 

i hand med FA och Kost. 

Signifikansen är god med 

ett p-värde på .027. 

Har förbättrats. Detta pga att allt 

de gjort ska ha dokumenterats i 

en loggbok samt att de dagligen 

haft stegräknare. 

Deltagarna har ökad 

förståelse och kunskap 

om kost efter 

interventionen också i 

samband med 

loggboks skrivandet. 

 

2 Bmi minskar efter 

interventionen. 77% gick 

ner i vikt. 

Ökar efter interventionen Deltagarna upplever 

en ökad kunskap om 

kost. 

 

4  Effektivaste sättet att gå ner i 

vikt är fysisk aktivitet i 

kombination med → 

← tada. Detta enligt 

ssk - men anser fortsatt 

att de inte har 

tillräckligt med 

kunskap om hur dettsa 

ska tillämpas i praxis. 

 

5    äldre tenderar att 

fullfölja bättre än 

yngre 

7 BMI och vikt minskade 

genom hela programmet 

 på ett år minskar 

skräpmatsintaget med 

75% dock var detta 

resultat inte statistiskt 

signifikan 

Statistisk signifaknt 

skillnad på 

följsamheten hos 

äldre men ingen 

skillnad mellan 

könen. 

8  En tabell visar på deltagarnas 

undanflykter till den fysiska 

aktiviteten med ord som “när de 

slutat regna ska jag” eller “när, 

om och hur”. 
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9  Deltagarna hade 

bortförklaringar eller oförståelse 

i den fysiska aktivitetens viktiga 

del. I studien finns tydliga 

tabeller ang. hur ssk har 

beskrivit “gör du det här - når 

du det här” för att få motivation 

hos deltagarna att inte fuska sig 

till resultat, en förändrar livsstil 

är ingen quick fix!! Deltagarna 

fick även tips i när de kunde 

genomför träning och vilken typ 

av träning, exempel på detta 

kunde vara cykling eller 

promenader under tex rasten på 

jobbet eller från skolan. 

Deltagarna fick tips om 

hur de skulle lägga 

upp kosten i form av 

att dra ner på fett (ät 

rätt fett som i ost, kött) 

samt ät frukt och 

grönsaker. Ssk 

poängterade även 

vikten av att dricka 

mycket. 

 

11     

13  I studien kan man läsa en tydlig 

tabell om den fysisk aktivitet 

som deltagarna skulle/kunde 

välja att genomföra utifrån de 

rekommendationer som de fått 

tilldelat. 

 Bra respons av 

deltagarna även om 

de även här krävs 

mycket pusching och 

svart på vitt av ssk för 

att deltagarna ska 

fullfölja programmet 

och “den nya 

livsstilen”. 

studie livstilsförändring ssk kunskaper i att förändra. Kunskap om hälsa andra fynd 

1     

2    Innan interventionen 

så var det ingen 

skillnad  på Bmi, reap 

och PIH hos 

deltagarna som 

slutförde 

interventionen än de 

som hoppade av. 

Dock var de som 

slutförde signifikant 

äldre. 

4  SSK upplever att det är svårt att 

motivera till livsstilsförändring 

då de själva har dålig kunskap 

om hur de ska göra förändringen 

genomförbar för patienten. De 

själva har alltså ingen kunskap 

kring arbetssätt. 

  

5 

Citat 

finns 

För att lyckas med 

förändringsarb. visade det 

sig att en skk som inte 

dömde, gav stöd och 

tydlig information var den 

som lyckades nå patienten 

bäst. Ett pågående stöd 

gav ett pågående resultat 

snarare än information vid 

ett tillfälle. de som 

 Många patienter 

upplevde att det var 

jobbigt att prata om 

övervikten då det 

tolkades som ett dåligt 

karaktärsdrag hos 

individen. resultatet 

visar även att när en 

ssk tog upp frågan om 

att pat var överviktig 

( diskussion) 

När deltagarna gick på 

grupp”terapi” så hör 

dom de andras 

“bortförklaringar… 
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lyckades förändra sin 

livstil fick en uppgående 

spiral av framgång, en del 

slutade röka, fick bättre 

själförtroende. 

så blev det en 

oundviklig sanning 

och ett problem som 

inte gick att smita 

ifrån. Grupper gav 

deltagarna tillfälle att 

lära från andra. 

7 

citat 

finns 

Deltagarna upplevde att 

det var bra att hålla till i 

sjukvårdslokaler. 

En del vill få rådgivning 

ensam 1 mot 1 och inte i 

grupp (går emot art-5 

resultat) Viktigt med god 

relation mellan ssk och 

pat.(citat finns) 

Många tyckte att feedback 

var viktigt för att 

upprätthålla motivationen 

att fortsätta. 

 De flesta pat. uppgav 

att interventionen 

ledde till ökad 

kunskap om hälsosam 

kost som gav bättre 

självkänsla, beteende 

kring hälsa, ökad 

känsla av att vara i 

kontroll av sitt liv. 

kroppsvikt, blodtryck 

(diastoliskt & 

systoliskt) sänktes 

samt kolesterol. 

störst förändring de 

första 13 veckorna 

(viktigt att ha kvar 

deltagarna dessa veckor) 

8 

Citat 

finns. 

Med hjälp av ssk kunna 

hitta en hållbar väg till en 

förändrar livsstil i 

kombination med fysisk 

aktivitet, kost och 

livskvalitet. 

 Okunskap tillsammans 

med dålig motivation 

gjorde det svårt för ssk 

att motivera och 

möjliggöra 

förändringar hos 

patienterna. Alla 

deltagarna led av 

någon form av sjd men 

ingen hade kunskapen 

om att de kunde 

ha/försämras av sin 

övervikt att göra. 

Samtliga deltagare 

lider av någon form 

av kronisk sjukdom 

r/t sin övervikt/fetma. 

Endast 1 av 100 

deltagare hade som 

“mål” att kunna 

förändra alla delar i 

sitt liv dvs. kost, 

motion och 

livskvalitet - även om 

de inkl. i alla 

konsultationer. 

9  Artikeln grundar sig i att ssk ska 

kunna ge råd kring en 

livsstilsförändring och frågan 

kring om de eventuelt ger något 

resultat. Studien visar att om de 

finns en motiverande faktor hos 

deltagaren är de lättare för ssk 

att motivera till och få en 

följsamhet i förändringen. 

Deltagarna hade ingen 

större förståelse kring 

sin övervikt och vad 

den kunde leda till (i 

form av sjukdomar) 

däremot ökad 

kunskapen genom en 

föreläsning kring 

övervikt - fetma och 

vad de kan bidra till på 

längre sikt. 

 

10  Endast 8,7 % rapporterade att 

dom hade någon som helst 

träning kring ämnet. 

på utbildning och erfarenhet 

visade sig påverka arbetet 

positivt. 

 82,3% av alla 

konsultationer var 

med allmänssk. 

Deltagarna uppgav 

att dom saknar ett 

organiserat upplägg 

för arbete med 

viktnedgång+ 

11 Information och stötning 

är av yttersta vikt för att 

lyckas bibehålla en 

livstilsförändrings arbete 

enl ssk.   ---> 

majoriteten av deltagarna (ssk) 

uppgav att dom hade bristande 

kunskaper i att utföra 

livstilsförändringsarbete. 

Ssk uppgav att det 

sällan var patientens 

okunskap som var det 

största hindret att 

lyckas förändra sin 

livstil. 

majoriteten av ssk 

tycker att det är 

patientens egna ovilja 

att förändra sin livstil 

som utgör det största 

hindret i att lyckas. 
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Vidare är det viktigt 

enl. ssk. att pat. får ett 

stort egenansvar. 

12 

Citat 

finns 

Studien brör ämnet kring 

att de ligger på båda parter 

(ssk och pat.) att ta tag i 

ämnet samt att faktiskt 

genomföra jobbet. MBH 

kunde hjälpa ssk att ta upp 

känsligare ämnen om hon 

tyckte de var nödvändigt 

men att skriva i MBH 

kunde också göra 

patienten mer delaktig i 

hela processen av sin egen 

livsstilsförändring. 

Resultatet att alla ssk som 

deltog under någon gång i 

sin arbetsvecka berörde 

ämnet kring 

livsstilsförändring för de 

patienter som behövde. Ett 

gott preventivt arbete 

fördes i den mån och 

kunskap som fanns. 

Ssk som var med i studien hade 

förutsättningarna till att arbeta 

preventivt till patienten men vid 

studiens start uppkom 

diskussioner kring hur bra “Min 

bok om hälsa” faktiskt var r/t 

patientgruppen - 

implementering av nytt 

arbetssätt sågs som svår och 

jobbig, “varför inte göra som de 

alltid gjort”. 

Genom boken som 

patienterna till de 

deltagande ssk fick 

MBH så kunde de hela 

tiden följa sina 

kunskaper, gamla som 

nya om hur de kan bli 

mer hälsosamma i sin 

livsstil då de flesta led 

av sjd. som ex. 

hypertoni och diabetes. 

I studien tas de upp 

att ssk kunde boka in 

ett längre besök vid 

ex. en diabetespatient 

men att de tyvärr inte 

innebar att ämnet 

kring de preventiva 

arbetet som patienten 

själv kan göra 

berördes. 

13  De ssk som vad drivande till 

deltagarnas förändring i studien 

hade alla någon form av 

kunskap kring PAR upplägg, 

vad de gick ut på och hur de 

skulle arbete. 

Samtliga som fick delta 

i studien har någon 

form av sjukdom, 

vilket gör att alla 

program blir 

individuellt anpassade. 

De krävs ännu mer 

rutiner och riktlinjer 

kring PAR för att 

kunna följa upp och 

stötta patienter 

ytterligare när de väl 

kommit igång vilket 

de besrkiver i 

studiens 

diskussionsdel. 
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Bilaga Tabell 2.2 – faktorer som påverkar, vilka artiklar som berör vad 

 

Artikel Följsamhet/motivation Kunskap/information Resurs 

Weber x x  

Jarl  x  

Kable  x x 

Visram x x  

Jackson x x  

Dillen 2014 x x x 

 Dillen 2013 x x  

Brown  x  

Jallinoja x x  

Jerden  x x 

Molarius 2016   x 

 

 

 

 


