
Abstrakt 
Övervikt och fetma har utvecklats till ett stort problem i dagens samhälle. Patienter 
som lider av schizofreni är speciellt drabbade. Dessa patienters medicinska 
behandling mot sjukdomens symtom har en negativ inverkan på vikten samtidigt 
som den har en inverkan på deras livskvalité. Syftet med denna litteraturstudie var 
att belysa omvårdnadsåtgärder samt livskvalité hos patienter som lider av 
schizofreni samt viktproblem och som undergår behandling med antipsykotiska 
läkemedel. Metoden bestod av en systematisk litteraturstudie där 13 artiklar av 
kvantitativ ansats som värderades och analyserades. Resultatet av litteraturstudien 
visade att det fanns viktminskningsinterventioner att tillgå vid viktökning hos 
patienter som lider av schizofreni. Livskvalitén påverkades negativt på grund utav 
viktökning men även positivt i den meningen att den mentala hälsan förbättrades 
av den antipsykotiska medicineringen. Diskussionen grundade sig på att dessa 
patienter kunde uppleva två olika effekter av viktökning. Deras mentala hälsa 
förbättrades när de tog sin medicin på ett adekvat sätt och då ökade i vikt, 
samtidigt som de upplevde en försämrad livskvalité. Viktminskningsinterventioner 
var möjliga att genomföra vid övervikt hos patienter som lider av schizofreni och 
var av vikt för dessa patienters allmänna hälsostatus. Sjuksköterskans roll är att 
belysa detta problem samt initiera till dessa interventioner eftersom omvårdnaden 
är sjuksköterskans ansvarsområde. 
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1. Bakgrund 

Schizofreni är en form av psykos och innebär ett stort lidande för den drabbade 

personen. Insjuknandet sker oftast i unga år och leder till en ”jag- förlust”, och 

leder till påtaglig sänkning av funktionsnivån rent allmänt hos personen ifråga 

(Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, s.11). 

 

Personer med schizofreni upplever ofta en sviktande jagkänsla, de vet inte alltid 

vem de är och hur deras roll gentemot omvärlden ser ut. Ofta lider de av 

koncentrationssvårigheter och har svårt att se helheten i saker och ting, detaljerna 

tar över. I många fall lider de av så svåra koncentrationsstörningar att de upplever 

att främmande tankar plötsligt dyker upp i oväntade sammanhang, en del talar om 

tankemyller och en del uppges inte kunna kontrollera sin tankeström. Ofrivilliga 

rörelser, grimaser och tvångsmässiga tankar runtikring vardagliga rörelser är också 

vanligt hos personer med schizofreni. Många upplever även ångest och 

konästesier, det vill säga sekundlånga kroppsliga upplevelser av smärta, svaghet, 

värme eller känslolöshet. Det finns en indelning av schizofrena symtom, 

desorganiserade, positiva och negativa symtom. De positiva symtomen är 

vanföreställningar och hallucinationer, de negativa är tanketomhet och benägenhet 

att dra sig undan andra människor och de desorganiserade är avvikande beteende, 

sociala vanor och oförståeligt tal. I den akuta fasen av sjukdomen brukar de 

positiva symtomen vara mer framträdande, i de lugnare faserna brukar de vara mer 

underliggande i personens sinne. De negativa symtomen betyder ofta en sämre 

prognos än de positiva om de förekommit under en längre tid. Ibland kan likartade 

symtom uppstå vid hög neuroleptikamedicinering eller vid 

isolering/understimulering. Desorganiserade symtom kan vara låsta rörelser, 

katatoni eller andra sociala avvikande beteenden som ofta uppträder i insjuknandet 

och då leder till åtgärder för intagning (Cullberg, 2004, s.126-135). 

Schizofreni förlöper i så kallade skov, med det menar man att sjukdomen 

återkommer i perioder. Personer som lider av schizofreni med svåra skov kan 

upplevas som tystlåtna, misstänksamma, ointresserade av sin omgivning och 

säregna. Detta på grund utav att sjukdomen i sig gett resttillstånd som aldrig läker 

ut. På 1950-talet upptäckte forskare att schizofreni representerar en skada i de 
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kemiska ämnen som skickar signaler mellan nervcellerna i hjärnan. De nya 

läkemedel som kom medförde en revolution eftersom de framgångsrikt påverkade 

uttaget och utsöndringen av signalsubstanserna hos dessa patienter (Lidberg & 

Wiklund, 2004, s.185-186). 

 

Övervikt och fetma har under de senaste åren ökat markant och klassas som en 

sjukdom. Utöver de symtom som övervikt/fetma innebär (andningssvårigheter, 

osteoartos och eventuell social och psykisk isolering) så ökar även risken för andra 

sjukdomar som diabetes, förhöjt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar samt stroke. 

Problematiken vid övervikt och fetma kan bestå av flera faktorer: fysiska och 

sociala, gener, miljö och psykologiska faktorer. Man har sett en hög förekomst av 

övervikt och fetma hos personer med psykisk sjukdom, vilket är ett stort problem. 

Det kan å ena sidan bero på den psykiska sjukdomens karaktärsdrag med en 

stillasittande livsstil och dålig kosthållning, men övervikt och fetma är även en 

vanlig bieffekt av atypiska antipsykotiska läkemedel (Birt, 2003). 

 

I en reviewartikel som gjorts av Faulkner, Soundy & Lloyd (2003), tar man upp 

insatserna vid viktreducering hos patienter som lider av schizofreni inom tre 

områdena farmakologi, beteende samt diet. Förekomsten av övervikt hos 

schizofrena ligger mellan 40- 62% och är tydligast hos unga kvinnor. Den 

generella användningen av läkemedel för att reducera vikten hos schizofrena kan 

inte denna studie stödja. Om läkemedel ska användas för att reducera vikten ska 

det vara i sista hand. När det gällde kalorirestriktionernas insatser gav det över lag 

generellt små förändringar. Studierna hade gjorts på patienter som bodde på 

vårdinrättningar där kontrollen över diet och beteende är möjlig, så effekten av 

insatserna ute i samhället visas inte. Studien visade en liten reduktion av vikten om 

man kombinerade motion eller dieten med förändringar i beteende. Ville man gå 

ner i vikt skulle männen äta 1200-1500 kcal/dag och kvinnorna 1000 -1200kcal. 

Motionsprogram är ett viktigt instrument om man vill kontrollera vikten under en 

längre tid och har som fördel att det även kan ge ett bättre psykiskt välmående. 

Överviktiga människor bör minst motionera 30 minuter/dag, minst två gånger i 

veckan. Forskarna i denna studie anser att de som tar antipsykotisk medicin bör 

övervakas för eventuell viktökning och ges i största möjliga mån den medicin som 

innebär minst risk till viktökning. 
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Bobes et al (2002) har gjort en studie angående viktökning hos schizofrena som är 

behandlade med risperdon, olanzapin eller haloperidol (atypiska antipsykotiska 

läkemedel) . Den visade att de som behandlades med haloperidol, olanzapin och 

risperdon hade betydande förändringar i vikt och BMI. Dock förändrades inte BMI 

och vikt hos dem som var behandlade med quetiapin1. Olanzapin var det 

läkemedlet som visade störst viktökning därefter risperdon och haloperidol. 

Deltagare som hade ökat med 7 % utifrån deras basvikt 2 från det att studien 

började ansåg ha klinisk relevant viktökning. Även här var det mest deltagare 

behandlade med olanzapin som ökade och därefter risperdon och haloperidol. 

De bedömde riskerna mellan olanzapin och risperdon kontra haloperidol. De 

visade sig då att kvinnor som behandlades med olanzapin var i större risk att gå 

upp i vikt jämfört med männen. Överviktiga gick upp i vikt mer än de 

normalviktiga och de som behandlats i mindre än ett år med sitt läkemedel gick 

upp mer i vikt än de som behandlats mer än ett år. Hos dem som behandlades med 

risperdon såg man högre risk för viktökning hos kvinnor än män.  Risken för 

klinisk relevant viktökning hos quetiapin kunde inte bedömas (Bobes, Rejas, 

Garcia-Garcia, Rico-Villadermoros, Garcia-Portilla, Fernández & Hernandez, 

2002). 

 

Marder et al (2004) tar upp kontroll av den fysiska hälsan hos schizofrena eftersom 

dessa patienter löper en förhöjd hälsorisk, på grund utav de läkemedel de tar i sin 

behandling.  I studien värderade psykiatriska och medicinska experter den gällande 

litteraturen och kom där tillsammans överens om rekommendationer för hur man 

bör kontrollera den fysiska hälsan hos schizofrena patienter bland annat inom 

området viktökning och fetma. Genom att använda BMI (Body Mass Index)3 med 

värdet 27 eller högre definierade de fetma. Man såg då att 42 % inom den 

schizofrena gruppen hade ställt fetma i jämförelse med den generella populationen 

som låg på 27 %. Denna skillnad kunde härledas till den stora andelen kvinnor i 

                                                 
1 Neuroleptika 
 
2 Den vikt som noteras vid starten av studien. 
3 Metod för att med utgångspunkt i en persons vikt och längd beräkna om personen är 
över- eller underviktig 
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den schizofrena gruppen. Det visade sig att fetma är i synnerhet ett problem för 

kvinnor som lider av schizofreni. Övervikt och fetma kan påverka 

anpassningsförmågan i samhället, patienternas compliance 4, förmåga att delta i 

rehabilitation och deras syn på sig själv. Forskargruppen kom fram till att det fanns 

stöd för belägget att vikten bör kontrolleras hos patienter som lider av schizofreni 

och att man då ska försöka använda sig av BMI. De rekommendationer de kom 

fram till var att man bör kontrollera BMI hos de patienterna som kan komma 

ifråga oavsett vilket antipsykotiskt läkemedel de tar, midjemåttet bör mätas vid 

varje besök under de första 6 månaderna och de olika antipsykotiska läkemedlens 

biverkningar i viktökning bör tas hänsyn till vid val av läkemedel. Vid ett 

midjemått på mer än 88 cm hos kvinnor och 102 cm hos män bör vårdpersonal ta 

initiativ till åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara noggrann kontrollering av 

vikten, ett engagemang i ett viktkontrollsprogram och användning av ett anpassat 

behandlingsprogram för att reducera vikten. Ett annat alternativ är att man gör 

förändringar i den antipsykotiska medicineringen (Marder, Essock, Miller, 

Buchanan, Casey, Davis, Kane, Lieberman, Schooler, Covel, Stroup, Weissman, 

Wirshing, Hall, Pogach, Pi-Sunyer, Bigger, Friedman, Kleinberg, Yevich, Davis & 

Shon, 2004). 

 

I en studie av Wehmeier et al. (2007) såg man att livskvalitén för schizofrena 

individer efter påbörjad antipsykotisk behandling eller efter byte till ett annat 

antipsykotiskt läkemedel förbättrades efter 12 månader. Resultatet kom från ett 

subjektivt och ett objektivt perspektiv. Det ena var hur schizofrena individer själv 

upplevde hur livskvalitén förändrades och det andra var från läkarens bedömning. 

Den bästa förbättringen i livskvalitén sågs hos de patienter som behandlades med 

olanzapin. I jämförelse mellan typiska och atypiska antipsykotiska läkemedel5, 

sågs en mindre förbättring i livskvalité hos dem som behandlades med typiska 

läkemedel (Wehmeier, Kluge, Schneider, Schacht, Wagner & Schreiber, 2007). 

 

 

 

                                                 
4 Uttryck för hur väl en patient följer en ordination 

5 Neuroleptika, läkemedel som används vid behandling av psykoser, främst schizofreni och 
vanföreställningssyndrom. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnadsåtgärder och livskvalité 

hos patienter med diagnosen schizofreni med viktproblem och som behandlas med 

antipsykotiska läkemedel. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka redskap finns det för intervention och prevention vid övervikt hos patienter 

som lider av schizofreni? 

Hur påverkas livskvalitén hos patienter som lider av schizofreni och samtidigt är 

drabbade av övervikt? 

 

2. Metod  

Artikelsökningarna genomfördes 071003 på databaserna PubMed och Psycinfo. 

Sökningar genomfördes även på Cinahl men de artiklar som påträffades hade 

redan hittats i de tidigare databaserna. De sökord som användes var schizophrenia, 

obesity, overweight, prevention, intervention, nurs* och quality of life. Sökorden 

kombinerades sedan i sökmotorerna för att passa syftet. Huvudsökordet 

schizophrenia användes i alla kombinationer. För att få ett aktuellt resultat 

exkluderades artiklar publicerade tidigare än 1997. Av de 43 artiklar som togs 

vidare till granskningsfas två beställdes 10 stycken ifrån Libris. 13 artiklar 

inkluderades till litteraturstudien varav åtta var från PubMed och fem från 

Psycinfo. Av de 13 artiklar som slutligen är med i resultatet var 10 från USA, en 

från Spanien, en från Sydkorea och en från Taiwan.  

 

En litteraturstudie kan svara på många kliniska frågeställningar om vilka som är 

de mest effektiva åtgärderna eller behandlingsmetoderna samt om det finns 

vetenskapligt stöd för dessa. En litteraturstudie ska innehålla vissa kriterier som 

kvalitetsbedömda och relevanta studier, tydligt formulerade frågeställningar, 

kriterier och metoder som beskriver sökning och val av artiklar samt exkludering 

av svaga studier. Patienterna som undersöks i studierna ska också vara den 

målgrupp som resultatet ska generalisera till, presentering av både nytta och risker 

samt att man väger samman resultatet från alla studier (Forsberg & Wengström, 

2003, s.26-27). 
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2.1 Litteratursökning 

PubMed 

2007-10-03 

Sökord Träffar/Fas 1 För granskning/Fas 2 Använda/Fas 3 
 

Schizophrenia AND 
obesity 

161 st 9 st 1 st 

Schizophrenia AND 
overweight AND obesity 

123 st 5 st 4 st 

Schizophrenia AND 
obesity AND overweight 
AND prevention 

23 st 3 st 0 st 

Obesity AND overweight 
AND schizophrenia AND 
intervention 

11 st 3 st 1 st 

Schizophrenia AND 
overweight AND obesity 
AND nurs* 

6 st 2 st 1 st 

Schizophrenia AND 
obesity AND quality of life 

10 st 3 st 1 st 

 
 
Psycinfo 
 
2007-10-03 
 

Sökord Träffar / Fas 1 För granskning / Fas 2 Använda/Fas3 
 

Schizophrenia 
AND obesity OR 
overweight 

680 st - - 

Schizophrenia 
AND overweight 
OR obesity AND 
prevention 

199 st 2 st 0 st 

Schizophrenia 
AND obesity OR 
overweight AND 
intervention 

119 st 3 st 0 st 

Schizophrenia 
AND obesity OR 
overweight AND 
nurs* 

75 st 8 st 5 st 

Schizophrenia 
AND obesity OR 
overweight AND 
quality of life 

89 st 5 st 0 st 

 

2.2 Inklusion - och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: artiklar skrivna under 1997 och framåt, män och kvinnor 19-

80+ år, engelsk språkiga. 

Exklusionskriterier: Yngre än 18 år, annat språk än engelska, artiklar äldre än 10 

år. 
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2.3 Klassificering och värdering 

Artiklarna granskades enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU. 

Artiklarna indelades i följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie(C) alltså en prospektiv studie där deltagarna 

slumpmässigt fördelas till en kontrollgrupp och till en eller flera 

experimentgrupper. 

• Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteraturgenomgång. Resultatet 

redovisas i en analyserande kunskapssammanställning. 

• Prospektiv studie (P). En kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper 

jämförs fast utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). Här analyserar man ett historiskt material bland annat 

genom journalhandlingar 

• De vetenskapliga artiklarnas kvalité kommer att bedömas enligt en tregradig skala: 

Hög vetenskaplig kvalité (I), medel vetenskaplig kvalité (II) och låg vetenskaplig 

kvalité (III).  De kvalitativa studierna bedöms enligt SBU:s Evidensbaserad 

omvårdnad vid behandling med personer med schizofreni (Hellzén, Johansson & 

Pejlert, 1999, s.15-16). 

 

2.4 Bearbetning. 

Fas 1. 

I första fasen lästes 816 abstrakt på databaserna PubMed och Psykinfo varav 43 

togs vidare till granskningsfas 2. Kriterierna för att godkännas till fas 2 var att 

abstraktet passade frågeställningarna i denna studie. De studier som föll bort var på 

grund av att  1) de hade för få deltagare eller 2) att studien handlade inte om 

omvårdnad vid schizofreni.  

 

Fas 2 

De 43 artiklar som togs vidare granskades kritiskt gemensamt av författarna. De 

bedömdes efter en omarbetad SBU-mall (se bilaga 1). Samtliga var kvantitativa 

artiklar. För att artiklarna skulle inkluderas i studien skulle de bestå av 1) väl utfört 

resultat som är reliabelt och giltigt 2) redovisat bortfall och antal deltagare 3) väl 



 10 

genomförd metod med adekvat statistisk analys 4) ett generaliserbart resultat och 

5) ett etiskt resonemang.  

 

Fas 3 

 13 artiklar med medel eller hög kvalité inkluderades i denna studie. De 

inkluderade artiklarna ställdes upp i en översiktstabell (se bilaga 2) där studiens 

design, analysmetod, syfte, med mera visas överskådligt. (Hellzén, Johansson & 

Pejlert, 1999, s.16-17). 

 

2.5 Analysmetod 

Författarna till denna studie analyserade artiklarna gemensamt. Artiklarna 

granskades kritiskt och valdes ut om de passade den systematiska litteraturstudien. 

Artiklarnas kvalitetsvärdering kategoriserades som låg, medel eller hög enligt 

SBU:s kriterier för bedömning av kvalité (se bilaga 3). De artiklar som 

analyserades delades in i tre teman: intervention, prevention eller livskvalité som 

svarade på våra frågeställningar. Endast artiklar av medel eller hög kvalité 

inkluderades i litteraturstudien. Frågeställningarna i denna litteraturstudie gjorde 

att en tydlig indelning kunde genomföras av artiklarna. Artiklarna delades in i två 

teman: intervention/prevention eller i livskvalité. 

När man genomför en innehållsanalys arbetar man systematiskt och 

kategoriserar data för att lättare se mönster och teman. Syftet med en 

innehållsanalys är att beskriva särskilda fenomen ( Forsberg & Wengström, 2003, 

s. 146). Analysen ska presenteras så att man kan följa granskningsförloppet. I en 

systematisk innehållsanalys är det av vikt att undersöka resultatet utifrån varje 

artikels värde. Det är även viktigt att man avgör vilka artiklar som anses vara 

pålitliga för att inkluderas i studien och om de har de lågt, medel eller högt 

bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2003, s. 161). 

 

2.6 Bortfall  

Artiklar med färre än 30 deltagare exkluderades pga. att de ansåg svårare att 

generalisera och även för att kvantitativ data bör ha en större mängd deltagare 

anser författarna. 

30 artiklar exkluderades pga. dålig kvalité, de passade inte till någon av 

frågeställningar eller att artiklarna var utförda tidigare än 1997. 
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3. Etisk granskning 

Artiklarna inkluderade i denna studie har alla etiskt resonemang, detta var ett 

viktigt kriterium i denna litteraturstudie. Eftersom denna litteraturstudie har 

genomförts på tidigare publicerade studier så behövs inget etiskt godkännande från 

en kommitté. 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska övervägande tas i beaktning. Studier 

som inkluderas bör ha ett tillstånd från en etisk kommitté eller ett etisk 

övervägande (Forsberg & Wengström, 2003, s.73). 

 

4. Resultat 

 

Viktminskande åtgärder 

Litrell et al. (2003) visar i en randomiserad interventionsstudie av medelkvalité att 

patienter med schizofreniproblematik ökar mindre i vikt om de får undervisning i 

nutrition, hälsa och en hälsosam livsstil. De patienter som inte fick undervisning, 

utan behandlades på konventionellt sätt med endast läkemedel ökade stadigt i vikt 

under de sex månader som studien varade. Deras viktökning låg på ett medelvärde 

av 4,3 kg, samtidigt som interventionsgruppen minskade i vikt med ett medelvärde 

av 0,02 kg. Manliga patienter med afroamerikansk etnicitet tenderade att öka mer i 

vikt än kvinnliga patienter eller patienter med kaukasisk etnicitet. Däremot fann 

man att det enbart var männen i interventionsgruppen som kunde uppvisa en 

signifikant skillnad i viktminskning efter deras medverkan i 

viktminskningsprogrammet. 

 

McKibbin et al. (2006) visar i en randomiserad interventionsstudie av hög kvalité 

att patienter som lider av schizofreni samt diabetes och genomförde ett 

viktminskningsprogram uppvisade en tydlig reduktion av BMI och kroppsvikt. 

BMI, midjemått, blodtryck samt blodvärden (HDL,LDL,HbA1c,) mättes, 

patienternas egna upplevelser av sin kost, diabetes och fysiska aktivitet mättes och 

sammanställdes med hjälp av ett frågeformulär. En interventionsgrupp mottog 

även kostråd samt utbildning om fysisk aktivitet. Patienter i kontrollgruppen som 

inte deltog i viktminskningsprogrammet hade högre poäng när det gällde positiva 
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och negativa symtom samt depressionssymtom. Resultaten visar en tydlig 

reduktion av BMI och kroppsvikt för interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

Viktförändringen i interventionsgruppen var också tydlig, 38 % av 29 deltagare 

jämförelsevis med 12 % av kontrollgruppens 28 deltagare tappade 5 % av deras 

ursprungsvikt. Deltagare i interventionsgruppen reducerade midjemåttet mer än 

kontrollgruppen och reduktionen av midjemåttet uppvisade ett tydlig samband med 

reduktionen av BMI. Interventionsgruppen visade en större reduktion av 

triglycerider i plasma från starten av undersökningen till slutet. Analyserna av 

blodvärdena visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, däremot såg man 

en klar förbättring i kunskap om diabetes hos interventionsgruppen. Även 

förbättring i hantering av psykosociala aspekter av diabetes och en beredskap för 

förändringar visades. Ett minskat kostintag kunde emellertid ses hos intervention 

vid studiens slut. Hos kontrollgruppen kunde man konstatera att kostintaget 

förblev oförändrat vid studiens slut. 

 

Brown et al.(2006) visar i en kvantitativ kontrollerad interventionsstudie av 

medelkvalité att viktreduceringsprogram som använder sig av evidensbaserade 

viktreduktionsstrategier och psykiska rehabiliterings principer är effektivt för vikt 

minskning hos människor med psykiska handikapp. Vikt, BMI, midjemått och 

blodtryck mättes vid studiens början samt slut. Patienterna fick gradera deras egen 

effektivitet, fysiska aktivitet, nutrition, mellanmänskliga relationer, själslig 

utveckling och stresshantering med hjälp av en skala. Själva interventionen var ett 

12 veckor långt program med kosthållningsplanering, kontakt med vårdpersonal 

samt 30 till 45 minuter ”medelmåttig” intensiv träning 3 till 5 dagar i veckan. Det 

visade sig att interventionsgruppen förbättrades mer än kontrollgruppen i 

midjemått, BMI, vikt samt att interventionsgruppens viktminskning var ett 

medelvärde av 2.7 kilo och kontrollgruppen ökade i vikt med ett medelvärde av 5 

kilo. Där kunde man se en tydlig förbättring i nutritionen och fysisk aktivitet hos 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Álvarez et al (2006) visar i en kontrollerad randomiserad interventionsstudie av 

hög kvalité att patienter som lider av schizofreni och mottar stöd och undervisning 

i kost och träning samtidigt i samband med antipsykotisk läkemedelsbehandling 
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ökar mindre i vikt. Patienterna randomiserades in i tre olika läkemedelsgrupper: 

Olanzapin, Risperdon och Haloperidol, läkemedel som tillhör gruppen atypiska 

antipsykotiska läkemedel. När de uppnått klinisk stabilisering i sina positiva och 

negativa symtom påbörjades interventionen. Patienterna i kontrollgruppen erhöll 

samma vård som gavs i ett heltäckande omvårdnadsprogram vid tidig psykos, de 

fick även information om potentiell viktökning och fick råd att öka sin fysiska 

aktivitet och minska sitt kostintag. Patienterna i interventionsgruppen fick ta del av 

undervisning i psykos och beteendeterapi av psykologer samt träning och kost av 

annan vårdpersonal under 10-14 sammankomster. Man såg en tydlig skillnad 

mellan grupperna i viktökning, interventionsgruppen ökade med ett medelvärde av 

4,1 kg på tre månader jämfört med kontrollgruppen som ökade med ett medelvärde 

av 6,9 kg efter samma tidsrymd. Den behandlingsframkallade skillnaden i BMI var 

mindre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen, det vill säga att 

kontrollgruppen ökade mer i BMI än vad interventionsgruppen gjorde. Det visade 

sig även att det var färre patienter i interventionsgruppen som ökade sin basvikt 

med mer än 7 % än in kontrollgruppen. Undersökningen gällande läkemedel 

visade att samtliga (8st) olanzapinbehandlade patienter i kontrollgruppen ökade sin 

basvikt med mer än 7 % medan hos de risperdonbehandlade patienterna i 

kontrollgruppen så ökade 11 av 13 patienter sin basvikt med mer än 7 %. Man såg 

ingen signifikant skillnad mellan haloperidol och de övriga läkemedlen. 

 

Brar et al.(2005) visar i en randomiserad interventionsstudie av medelkvalité att 

gruppterapi med viktminskningssyfte har en positiv påverkan på patienter som 

lider av schizofreni samt är drabbade av övervikt eller fetma. Patienterna 

randomiserades till antingen en interventionsgrupp där de fick motta 

beteendeterapi under 14 veckor i viktminskningssyfte alternativt en kontrollgrupp 

där de mottog en standardiserad vård där de endast vägdes. Patienterna i 

interventionsgruppen bytte läkemedel från olanzapin till risperdon eftersom det 

tidigare framkommit ett samband mellan kraftig viktökning och 

olanzapinmedicinering. Patienterna i interventionsgruppen deltog i totalt 20 

sessioner där de undervisades i viktminskningstekniker. Efter 14 veckor framkom 

det att fler patienter i interventionsgruppen minskade i vikt jämfört med 

kontrollgruppen. Nio patienter i interventionsgruppen och fyra patienter i 
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kontrollgruppen minskade sin basvikt med mer än 5 %, samtidigt som patienternas 

BMI minskade signifikant i båda grupperna.  

 

Wu et al (2004) visar i en randomiserad kontrollerad interventionsstudie av hög 

kvalité att patienter med diagnosen schizofreni som mottog en intervention under 

sex månader med minskat kaloriintag och regelbunden fysisk aktivitet minskade 

mer i vikt samt förbättrade sin metabola status. Detta gjorde man genom raska 

promenader anpassade till sjukhusmiljö 3 dagar i veckan. Interventionsgruppens 

och kontrollgruppens BMI, höftmått och midjemått mättes samt att prover togs där 

man mätte den metabola statusen i serum (glukos, triglycerider, kolesterol, 

prolaktin och insulin). Efter sex månader uppvisades en tydlig skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen i BMI, kroppsvikt och midje- och 

höftomfång. Interventionsgruppen hade efter sex månader minskat sitt BMI till 

medelvärde av -1,59 jämfört med kontrollgruppen som efter sex månader hade 

förändrat sitt BMI till ett medelvärde av 0,35. Patienterna i interventionsgruppen 

uppvisade en viktreducering med ett medelvärde av 4,2 kg efter sex månader 

tvärtemot kontrollgruppen som uppvisade en viktökning med ett medel av 1 kg. 

Midje- och höftmåtten minskades med ett medelvärde av 3 cm hos 

interventionsgruppen och ökade med 1 cm hos kontrollgruppen. Den metabola 

statusen förändrades hos interventionsgruppen i form av att alla värden sänktes 

men framförallt förbättrades triglyceridvärdet.  

 

Kwon et al (2006) visar i en randomiserad kontrollerad interventionsstudie av hög 

kvalité att patienter med diagnosen schizofreni eller schizoaffektiv störning som 

deltar i ett viktminskningsprogram uppvisar en tydlig viktreducering. Patienterna 

randomiserades till två grupper, där interventionsgruppen fick motta stöd och hjälp 

till viktminskning i form av program för kostråd och fysisk aktivitet. De fick 

undervisning i att föra mat- och träningsdagbok, att förbättra sina matvanor samt 

att förändra sin livsstil. Kontrollgruppen fick enbart den standardiserade vården 

med rekommendationer om att kontrollera sitt matintag och öka sin fysiska 

aktivitet. Patienternas BMI, vikt, blodtryck, puls och matvanor mättes samt deras 

psykiska hälsostatus. Efter 12 veckors intervention såg man en tydlig skillnad 

mellan kontrollgruppens och interventionsgruppen fysiska värden. Patienterna i 

kontrollgruppen hade reducerat sin vikt med ett medelvärde av 3,94 kg jämfört 
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med kontrollgruppen som enbart uppvisade en viktreducering med ett medelvärde 

av 0.73 kg. Samma positiva resultat kunde ses gällande patienternas BMI, där 

interventionsgruppen hade minskat med ett medelvärde av 1,92 och 

kontrollgruppen med ett medel av 0,73. En tydlig skillnad noterades mellan 

grupperna gällande den fysiska hälsostatusen annat än just viktminskningen och 

BMI-förändringen, men däremot kunde ingen signifikant skillnad uppvisas mellan 

gruppernas psykiska hälsa efter 12 veckors-programmet.  

 

Henderson et al (2005) visar i en randomiserad interventionsstudie av medelkvalité 

att det fanns en tydlig effektivitet vid behandling med Reductil® (Sibutramin)6 vid 

olanzapininducerad övervikt hos patienter som lider av schizofreni. Man fann att i 

gruppen som behandlades med Reductil® gick ned signifikant i vikt i jämförelse 

med gruppen som fick placebo. Även midjemått, höftmått och BMI visade en 

tydlig minskning hos interventionsgruppen vilket innebär att de i och med det även 

minskat risken för kardiovaskulära sjukdomar. Tre månader efter den avslutade 

behandlingen mätte man interventionsgruppens mått och fann då att de positiva 

resultat som uppnåtts med behandling av Reductil® hade försvunnit och att 

patienterna nästan helt återgått till sin ursprungsvikt. Detta innebar att man fann 

belägg för att läkemedlet inte har någon fortsatt positiv effekt efter avslutad 

behandling. Man undersökte även om Reductil® hade någon effekt på de kliniska 

symtomen hos patienter med schizofreniproblematik, där man fann att det inte 

hade någon inverkan på de positiva och negativa symtomen hos någon av 

grupperna bortsett vid vecka tolv. Då uppvisade placebogruppen en lägre poäng på 

negativa symtom jämfört med interventionsgruppen. 

 

 

Upplevd livskvalité i relation till vikt 

Allison, Mackell & McDonnell (1999) visar i en kvantitativ deskriptiv studie av 

medelkvalité att patienter med diagnosen schizofreni upplever sämre livskvalité 

vid viktökning. Av de 284 patienter som deltog i studien uppgav 44 % att de ökat i 

vikt under de föregående 6 månaderna, 31 % av dessa hade upplevt en 

viktuppgång på mer än 9 kg. Man undersökte det psykologiska välmåendet med 

                                                 
6  Läkemedel som används för att underlätta reduktion av övervikt. 
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hjälp av ett frågeformulär där patienterna fick bedöma sin hälsa med hjälp av en 

tjugotvågradig skala samt deras livskvalité utifrån en tiogradig skala. Det visade 

sig att det fanns ett samband mellan viktökning och försämrad livskvalité, och de 

patienter som ökade mer i vikt uppvisade en sämre hälsa rent generellt. Patienterna 

som ökat i vikt mer än 9 kg uppvisade en 12 % lägre poäng gällande livskvalité 

och 19 % lägre generell hälsa än de patienter som inte ökade i vikt. 

 

Kolotkin, Crosby, Corey-Lisle, Li& Swanson (2005) visar i en kvantitativ 

deskriptiv studie av medelkvalité att livskvalité och fysiska och psykiska 

komponenter har ett statistiskt samband för patienter med diagnosen schizofreni. 

Patienterna fick svara på ett frågeformulär angående viktens inverkan på 

livskvalitén gällande arbetet och allmänna bekymmer, fysisk funktion, sexuallivet 

och självkänsla. Frågeformuläret tog även upp fysiska och psykiska komponenter 

och man räknade med att ju högre poäng desto bättre livskvalité upplevdes av 

patienterna. Slutligen mätte man deras längd och vikt. Ett samband hittades mellan 

viktens inverkan på livskvalité-poängen, ju högre BMI patienterna hade, desto 

lägre poäng hade de enligt frågeformuläret rörande livskvalité. 

 

Ascher-Svanum, Stensland, Zhao & Kinon (2004) visar i en randomiserad studie 

från  av hög kvalité att det finns en skillnad ur ett genusperspektiv i relationen 

mellan akut viktökning för patienter med schizofreni. Studien visade även att 

responsen på positiva och negativa symptom förbättras vid läkemedelsbehandling 

hos både män och kvinnor samt uppvisade en signifikant relation mellan 

viktökning och förbättring i mental status. Patienterna i interventionsgruppen som 

behandlades med haloperidol hade en signifikant högre vikt och BMI vid starten 

av undersökningen än patienterna i interventionsgruppen som behandlades med 

olanzapin. Det visade sig att kvinnor och män hade ett liknande 

viktökningsmönster samt att av de 889 patienter som behandlades med olanzapin 

tenderade 41,4% att öka sin vikt mer än 3 % utifrån deras basvikt jämfört med 

17.6% av de 309 patienterna i gruppen som behandlades med haloperidol. Männen 

tenderade dock att öka mer än kvinnorna totalt, de ökade i BMI och fler män hade 

en viktökning på över 7 %. Fynden visade att de positiva och negativa symtomen 

förbättrades efter sex veckors behandling med läkemedlen olanzapin och 

haloperidol för både män och kvinnor. Även depressiva symtom samt mental och 
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fysisk funktion förbättrades. Studien visade en relation mellan viktökning och 

förbättring i schizofrena, depressiva, mentala och fysiska symtom. För varje kilo 

patienterna ökade i vikt så förbättrades deras kliniska mentala hälsa med en 0.03 

poäng på skalan för den mentala hälsan efter 6 veckors behandling. Patienterna i 

interventionsgruppen med olanzapinbehandling uppvisade en signifikant 

viktökning jämfört med gruppen med haloperidolbehandling, och uppvisade då på 

en klar ökade förbättring i mental status. 

 

Självuppfattningsproblematiken vid övervikt/fetma 

Strassnig et al. (2003) visar i en kvantitativ deskriptiv studie från av medelkvalité 

att det finns ett samband mellan hög BMI, förvrängd självupplevd viktuppfattning 

samt en önskan om viktförändring hos patienter med schizofren problematik. 83 % 

av 143 patienter upplevde sig själva som överviktiga och männen i 

undersökningen tenderade att missbedöma sin vikt oftare än kvinnorna. Det visade 

sig att tjugo personer i gruppen med övervikt ansåg sig vara normalviktiga, varav 

arton stycken av dessa var män. Kvinnorna var mer angelägna att reducera sin vikt 

medan fler män ansåg sig behöva öka i vikt, främst de män som befann sig i 

undersökningsgruppen med normalvikt. Resultaten visade att de patienter som 

aktivt försökte reducera sin vikt var över lag kvinnor, samt att en tredjedel av dem 

gjorde detta i en kombination av diet och fysisk aktivitet. 

 

Weiden et al. (2002) visar i en kvantitativ deskriptiv studie av medelkvalité att 

patienter som lider av schizofreni uppvisar tydliga tecken på noncompliance om de 

lider av övervikt/fetma. Patienter med BMI <30 med klassificeringen fetma 

uppvisade tendenser att avsluta sin medicinering på grund utav deras viktökning, 

patienter med BMI <25 med klassificeringen övervikt hade en mellanliggande 

compliance med vilket man menar bättre compliance än patienterna som led av 

fetma men sämre än patienterna som hade BMI >25. De patienter som led av 

fetma var dubbelt så benägna att uppvisa noncompliance än de patienter som led 

av varken övervikt eller fetma och man såg ett klart samband mellan patienternas 

oro över vikt och en noncompliance. De patienter som inte var nöjda med sin vikt, 

tenderade att inte ta sin medicin på ett korrekt sätt. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie baseras på en kvalitativ innehållsanalys med manifest 

textanalys. Det innebär en analys av direkt synliga mönster eller teman i texten 

genom kvantitativa beräkningar. Syftet med en innehållsanalys är att beskriva 

särskilda fenomen ( Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). 

 

En styrka med vår studie är att under artikelgranskningen valde författarna att 

lägga upp arbetet så att båda gjorde varsin granskning på varje artikel. Detta för att 

kontrollera att författarna granskade på samma vis och så att inte något/några fakta 

missades. För att direkt kunna diskutera och lösa eventuella funderingar och 

problem arbetade författarna sida vid sida under granskningen. 

 

En svaghet med detta arbete är att fastän författarna använt sig av sökordet nurs* 

tar artiklarna inte tydligt upp hur sjuksköterskans roll ser ut i omvårdnaden kring 

patienter som lider av schizofreni samt övervikt. De tar upp allmän omvårdnad 

utförd vårdpersonal, men författarna anser att dessa omvårdnadsåtgärder kan 

mycket väl utföras av en sjuksköterska. Artiklar med mindre än 30 deltagare 

uteslöts ur litteraturstudien av den anledningen att författarna satte en gemensam 

kvalitetsgräns. Dels för att det skulle vara tillräckligt med deltagare i de 

kvantitativa artiklarna och för att de lättare skulle kunna generaliseras. Detta krav 

kan ha bidragit till att uppsatsen förlorat värdefullt resultat från de studier som i 

övrigt höll ett medel eller hög kvalité. Studierna är utförda i olika vårdmiljöer 

därav en förklaring till det varierande resultatet i viktminskning mellan de olika 

studierna. Den här litteraturstudien delar ej in studierna i de olika miljöer de 

genomfördes i, exempelvis slutenvård eller öppenvård. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Enligt denna litteraturstudie kan man se signifikant skillnad mellan de patienter 

som mottog en viktminskningsintervention och de som endast erhöll den 

standardiserade vården. Resultaten av interventionerna varierade mellan de olika 

studierna. Alla studier utom en visade att med undervisning i kostvanor och fysisk 

aktivitet samt viktminskningsstrategier minskade patienterna i vikt. Studien av 

Alvars et al. (2006) visade att patienterna som genomgick 

viktminskningsintervention ökade inte lika drastiskt i vikt jämfört med de patienter 

som bara mottog standardvård. När det gäller den upplevda livskvalitén hos 

patienter som lider av schizofreni och övervikt har denna litteraturstudie visat att 

det finns ett samband mellan noncompliance och övervikt hos dessa patienter. Det 

fanns även ett signifikant samband mellan deras BMI, deras viktuppfattning och 

upplevda önskan om viktförändring. Ju högre vikt och BMI som patienterna hade, 

desto högre risk för noncompliance och förvrängd viktuppfattning. Vid viktökning 

upplevde dessa patienter en försämrad livskvalité samtidigt som en annan studie 

visade att deras mentala status förbättrades i relation till viktökningen. De positiva 

och negativa symptomen minskade i och med behandling av olanzapin och 

haloperidol som i sin tur ledde till en signifikant viktökning.  

 

I denna litteraturstudie visade det sig att män tenderade att öka mer i vikt om de 

inte mottog någon form av intervention jämfört med kvinnor. Samtidigt var det 

männen som kunde uppvisa den största signifikanta viktminskningen vid 

deltagande i en viktminskningsintervention. Männen tenderade även att förvränga 

sin vikt och visade tendenser att se sig själva som personer med normalvikt trots 

att de diagnostiserades som överviktiga. 

 

 Detta kan även ses i en reviewartikel av Sharpe & Hills (2003) där man visar att  

viktökning orsakad av clozapin7 och olanzapin kan begränsas med lämpliga 

livsstilsinterventioner. Det bästa långvariga resultatet uppnås i en miljö med en 

relativt kontrollerad insyn över patienternas kostintag och fysiska aktivitet. 

                                                 
7 Neuroleptika tillhörande gruppen Dibensodiazepine 
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Viktökning kan relateras till en blandning av dålig kost och ett inaktivt beteende 

samt antipsykotiska läkemedel. Utan en bevisad och väl kontrollerad intervention 

kan det vara problematiskt att se vad respektive faktor tillför gällande viktökning. 

När man undersökt genusperspektivet gällande dessa patienters viktökning, har 

resultat hittats att män tenderar att ha större framgång i viktminskningsåtgärder 

jämfört med kvinnor. 

 

Livskvalité är en komplex definition och kan betyda olika saker för olika personer. 

Vissa menar på att det inte går att använda livskvalité som ett mätvärde just på 

grund utav dess komplexitet. I de studier som omfattas i denna litteraturstudie 

används olika frågeformulär för att ringa in och mäta livskvalité. De definitioner 

som används för att beskriva livskvalité i detta arbete är självförtroende, och 

känsla av egenvärde. Sexualitet beskrivs utifrån tillfredsställelse samt en 

bekvämlighet med sin sexuella aktivitet. Social oro definieras utifrån hur man 

upplever det att befinna sig ute ibland folk och sedermera i förlängningen hur man 

upplever andras accepterande eller avvisande. Slutligen mäts upplevelsen av 

tillfredsställelse och produktivitet på arbetet. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att dessa definitioner är väl anpassade 

för att klassificera just livskvalité i just denna målgrupp av patienter. Personer som 

lider av schizofreni upplever ofta en svag jagkänsla, vilket i sin tur då gör att 

självförtroende är ett viktigt mått gällande patienternas livskvalité. Sexuella 

störningar som följd utav en medicinering är vanligt hos patienter som lider av 

schizofreni. Det påverkar upplevelsen av en tillfredsställande sexuell aktivitet, 

vilket i sin tur kan påverka livskvalitén. Positiva och negativa symtom kan påverka 

patienternas känsla av delaktighet i samhället, som i sin tur kan leda till felaktiga 

tolkningar mellan patienterna och omvärlden. Att känna sig accepterad kan då bli 

av betydande faktor för dessa patienters livskvalité. Viktuppgång i samband med 

medicinering kan leda till sviktande compliance som då är direkt relaterat till en 

försämrad livskvalité. Patienterna upplever en kroppslig förändring och att de till 

följd av det blir mindre attraktiva för sig själva och andra. Denna negativa 

kroppsliga förändring kan kopplas till en försämrad syn på sin egen sexualitet, 

vilket i sin tur leder till försämrad livskvalité. Dagens samhälle har en 

kroppsuppfattning som ställer höga krav på individen. Detta i sin tur ställer höga 

förväntningar på den egna kroppen och hur andra uppfattar den. Klarar man då inte 



 21 

att leva upp till dessa förväntningar och krav till följd utav olika anledningar kan 

det då leda till stress och en försämrad av självkänsla.  

 

Det är dokumenterat att antipsykotiska läkemedel kan bidra till viktökning vid 

behandling av patienter som lider av schizofreni, i en artikel som nämns beskrivs 

effekten av viktökning på patienternas livskvalité. Dessa studier genomfördes med 

hjälp av ett frågeformulär som patienterna fyllde i på egen hand. I en tidigare 

studie genomförd av Wirshing och kollegor såg man att atypiska antipsykotiska 

läkemedel, andra generationens antipsykotiska läkemedel (clozapin och 

olanzapin), orsakar en större viktökning än den första generationens preparat som 

exempelvis risperdon. Dessutom tenderar de patienter som behandlas med 

olanzapin och clozapin att öka i vikt över längre tid än de patienter som behandlas 

med annat antipsykotiskt läkemedel. Patienter som behandlas under en längre tid 

tenderade att må bättre både fysiskt och psykiskt i jämförelse med patienter som 

nyligen påbörjat sin medicinering av den anledningen att de bytt läkemedel från 

clozapin till olanzapin (Fetter, 2003, s.1041).  

Det resultat som kan diskuteras är de som visats vid denna litteraturstudie, hur 

det kan komma sig att patienter som lider av schizofreni samt övervikt kan uppleva 

en försämrad livskvalité vid viktuppgång, samtidigt som studier visar att deras 

mentala hälsa förbättras för varje kilo de ökar. Författarna till denna studie menar 

på att detta kan ha ett samband i och med att vid förbättrad mental hälsa så ser 

patienterna sig själva och sin vikt utifrån ett mer verklighetsbaserat synsätt. Detta 

kan då i sin tur leda till upplevd försämrad hälsa eftersom upplever sig som 

överviktiga. De bieffekter som kommer från andra generationens läkemedel, till 

största del olanzapin, bör vägas emot de fördelar som patienterna upplever 

gällande sin mentala hälsa. Den relativt kraftiga viktuppgången som detta 

läkemedel leder till bör sättas i kontext gällande de dokumenterade framgångarna 

vid behandling av de positiva och negativa symtomen vid schizofreni. 

 

Detta kan även ses i en reviewartikel av Weissman, Dawn, Moot & Essock (2006) 

där man visar att övervikt och fetma är vanligare bland individer som lider av 

schizofreni eller annan schizofren störning än bland den generella populationen. 

Undersökningar visar på att behandling med andra generationens antipsykotiska 

läkemedel kan öka risken för viktökning, hyperglykemi och hyperlipidemi. En 
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studie undersökte vad dessa patienter hade för kunskaper gällande medicinska 

komplikationer inducerad av övervikt som exempelvis diabetes och hyperlipidemi. 

Studien undersökte även deras intresse att i en viktminskningsintervention. 20 av 

23 patienter i studien hade försökt minska i vikt och de allra flesta ansåg att deras 

kroppsvikt var betydande för deras hälsa fysiskt men även psykiskt. De ville 

minska i vikt för att må bättre kroppsligt, minska riskerna för följdsjukdomar samt 

för att känna sig tillfreds med sitt yttre. Många av patienterna ansåg att åldrandet 

och medicineringen påverkade deras oförmåga att minska i vikt, de blev tröttare av 

medicinen och deras aptit ökade påtagligt. Patienterna uppvisade ett intresse i att 

delta i viktminskningsinterventioner i grupp och individuellt, många ville att deras 

familjemedlemmar skulle ges möjlighet att delta. 

Författarna till denna studie menar på att som sjukvårdspersonal, framförallt de 

inom sjuksköterskeyrket, bör fokusera på gällande dessa patienters omvårdnad är 

att försöka se bortom sjukdomen och dess omvårdnadsproblem. Att föredra är en 

fokusering på dessa patienter som mottagliga för viktminskningsinterventioner. 

Tillsammans i grupp och individuellt har man hittat positiva resultat i form av 

viktminskning för patienter som lider av schizofreni. Detta är något som är 

nödvändigt för dessa patienter eftersom studier visar att medicinen, som å ena 

sidan är framgångsrik som behandling för deras psykiska problem, samt är den 

största orsaken till att de upplever fysiska problem, såsom just viktuppgång. 

Omvårdnadsåtgärder varierar allt eftersom patientens psykiska och fysiska hälsa 

förändras, detta måste man som sjuksköterska beakta. När man byggt upp en bra 

relation till patienten kan man försöka i samförstånd med patienten att påbörja 

viktreducerande interventioner.  

 

Detta kan även ses i en studie av Hellzén, Johansson & Pejlert (1999) där man 

hänvisar till Peplau, den klassiska omvårdnadsteoretikern och tillika 

psykiatrisjuksköterska. Enligt henne så behövs en individbaserad interaktion 

mellan vårdgivare och vårdtagare i psykiatrisk omvårdnad. God omvårdnad 

förutsätter att båda parter upplever relationen till varandra som trygg och att man 

har förståelse till varandras känslor och tankar. För att kunna uppnå en 

patientutbildning bör man se vikten av en god och nära relation vårdtagare och 

vårdgivare emellan, vilket man numera försöker fokusera på när det gäller 

familjerelationer. Svensk psykiatrisk vård har på senare tid insett vikten av en god 
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familjeutbildning, att familjemedlemmarna får stöd och undervisning rörande 

sjukdomen schizofreni. Ett mål man ännu inte uppnått är en standardisering av 

involvering av familjen i omvårdnadsarbetet. Vården bör anpassas efter den 

enskilde vårdtagarens behov och bör även förändras i och med att vårdtagarens 

behov utvecklas.(Hellzén, Johansson & Pejlert, evidensbaserad omvårdnad s.12-

13, 36-37). 

 Patienter som lider av schizofreni uppvisar en ambivalens gentemot sin 

viktuppgång. Samtidigt som de uppvisar sämre livskvalité vid viktuppgång så får 

de en bättre mental hälsa i och med behandling med antipsykotiska läkemedel. 

Författarna till denna litteraturstudie menar på att läkemedelsinducerad 

viktuppgång är oundviklig, den mentala hälsan måste komma i första hand. Det är 

det första man som sjuksköterska bör ha som målsättning i omvårdnaden till dessa 

patienter. När den mentala hälsan förbättras så pass att patienten är mottaglig för 

viktminskningsinterventioner bör målsättningen förändras till viktminskning. 

Detta innebär att omvårdnaden delas in i två faser gällande viktproblematiken: 

viktuppgång med förbättrad mental hälsa, sedan viktminskning med förbättrad 

livskvalité. 

 

Litteraturstudien visar att det finns omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan att 

tillgå gällande överviktiga patienter med schizofreni. Sjuksköterskan kan genom 

stöd och undervisning bidra till en bättre fysisk hälsa. Litteraturstudien tillför även 

kunskap om hur livskvalitén relaterat till hur vikten inverkar på patienten vilket 

kan ge en insikt gällande omvårdnadsarbetet. Denna litteraturstudies betydelse är 

att tillhandahålla en vetenskaplig rapport för sjuksköterskan i dennes 

omvårdnadsarbete. 

Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt att beakta och belysa 

åtgärder vid övervikt hos personer med psykiska problem, speciellt personer med 

schizofren problematik. Vid psykisk sjukdom glöms ofta de fysiska 

problemområdena bort, men det är av lika stor vikt att dessa patienter får stöd och 

rådgivning vid övervikt, som det är för andra patienter utan den psykiska 

sjukdomsproblematiken. Enligt en studie av Henderson et al. (2006) kan man 

påvisa att läkemedel i viktminskningssyfte inte har någon tydlig positiv inverkan. 

Detta innebär att omvårdnadsåtgärder är de redskap som är mest effektivt gällande 

viktminskning hos patienter som lider av schizofreni.  



 24 

Författarna fann ej något svar på frågeställningen gällande prevention vid 

övervikt. Det medför att denna litteraturstudie inte tillför någon djupare kunskap 

angående prevention vid övervikt hos patienter som lider av schizofreni. Därför 

behövs det vidare forskning inom detta område. 
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> 18 år 
DSM-IV schizofreni 
eller schizoaffektiv 
störning 
Behandlade med 
konventionell 
antipsykotiskt 
läkemedel mer än 3 
månader 
Compliance till 
läkemedlet de tilldelats. 
 

T-test 
Solutions of Wellness- 
program 

Interventionsgruppens vikt förändrades 
marginalt under undersökningstiden 
samtidigt som kontrollgruppens vikt 
ökade stadigt under undersökningstiden. 
Ingen skillnad mellan män och kvinnor. 

Medel 
(C) 

McKibbin 
Patterson  

Prova en ny intervention på 24 
veckor med livsstilsförändringar  

Kvantitativ 
Kontrollerad 

Interventionsgrupp=28 
Kotnrollgrupp=29 

ANOVA 
T-test 

Tydlig reduktion av BMI och kroppsvikt 
för interventionsgruppen I jämförelse 

Hög 
( C ) 
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Norman 
Patrick 
Jin 
Roesh 
Mudaliar 
Barrio 
O’Hanlon 
Griver 
Sirkin 
Jeste 
2006 
USA 

för att reducera fetma hos 
medelålders och äldre patienter 
med schizofreni och diabetes. 

Randomiserad  
Intervention 
 
 

Bortfall: 7 
> 40 år 
Öppenvårdspatienter 
med diagnostiserad 
schizofreni samt läkares 
godkännande 
 

Chi-square 
ANCOVA 
PANSS 
HAM-D 
DRS 
DK 
MPAD 
DRFC 
SADG 
YPAS 

med kontrollgruppen 

Strassnig 
Brar 
Ganguli 
2004 
USA 

Att undersöka relationen mellan 
hög BMI, självupplevd 
viktuppfattning och önskan om 
viktnedgång 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

N=143 
Bortfall 0 
Patienter med DSM-IV 
diagnos schizofreni, 
schizoaffektiv störning 
och psykotisk störning 
 

T-test 
NHANES III 

83 % av patienterna upplevde sig själva 
som överviktiga och männen tenderade 
att missklassificera sin vikt. 20 st. av de 
överviktiga personerna ansåg sig vara 
normalviktiga, 18 st. av dem var män. 
Av dem som hade normal BMI ville 52 
% öka i vikt 

Medel 
(P) 

Weiden 
Mackell 
McDonne
ll 
2002 
USA 

Att utvärdera relationen mellan 
vikt och compliance av 
antipsykotisk medicin 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

N=239 
Bortfall 65 
Patienter som lider av 
schizofreniproblematik 
 

Chisquare-test 
Two-tailed 
PGWB 
DAI 

Att viktökning har ett samband med 
sviktande compliance hos patienter med 
schizofreniproblematik. Ju högre BMI, 
desto större risk för att patienterna inte 
tar sina mediciner. 

Medel 
(P) 

Wu 
Wang 
Bai 
Huang 
Lee 
2004 
Taiwan 

Att undersöka de fysiska 
effekterna av kontinuerlig stöd 
och övervakning av diet och 
fysisk aktivitet 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Kontrollerad  
Intervention  

Interventionsgrupp=28 
Kontrollgrupp=25 
Bortfall 3 
Patienter med DSM-IV 
diagnosen schizofreni 
 

ANCOVA 
ELISA 

Att regelbunden fysisk aktivitet och 
dietrestriktioner ger en tydlig 
viktminskning samt förbättring av 
metabola värden i serum  

Hög 
(C) 

 

Översiktstabell enligt SBU/SSF (1999, s.51-60)
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Bilaga 3 
 
Bedömningskriterier för vetenskaplig kvalité för kvantitativa artiklar 
 
 I= Hög II=Medel III=Låg 
R Retrospektiv studie med 

adekvata  statistiska 
metoder som t.ex. fall-
kontrollmetodik eller 
multivariantanalys. Stort 
konsekutivt patientmaterial 
som är väl analyserat och 
beskrivet. Lång 
uppföljningstid 

 Otillräckligt beskrivet och  
begränsat patientmaterial 
med alltför kort uppföljning 
eller statistiska metoder som 
är inadekvata. 

L En litteraturöversikt som är 
noggrann gjord. 
Patientmaterial som är väl 
redovisat och ofta 
tabellform.  

 Redovisning som saknar 
källhänvisning och med 
ofullständiga styrkta 
slutsatser. 

C Prospektiv studie som är 
randomiserad med 
tillräckligt antal patienter 
för att kunna besvara 
frågeställningen. Större väl 
utförd och planerad 
multicenterstudie med 
lämplig beskrivning av 
material, protokoll och 
metod inklusive 
behandlingsteknik. 

 Randomiserad studie med 
för få deltagare och för 
många delstudier som ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Få deltagare, stort bortfall 
eller bristfälligt beskrivet 
bortfall 

P Prospektiv studie som inte 
är randomiserad. 
Tillräckligt antal patienter, 
lämpliga statistiska 
metoder och väldefinierad 
frågeställning. 

 Tveksam statistisk metod, 
brister i utförandet. Få antal 
deltagare i studien. 

 
Enligt SBU/SSF (1999 s.48-49). 
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