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ABSTRAKT 

Bakgrund: Övervikt ses som en riskfaktor för livsstilsrelaterade sjukdomar. Överviktiga 

personer upplevde fysiska och psykiska symtom pågrund av sin övervikt. Övervikt kan 

förebyggas genom hälsofrämjande åtgärder. Syfte; var att belysa överviktiga patienternas 

erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder för att uppnå en viktminskning. Metod: En 

litteraturöversikt genom fördes och litteratursökningen skedde i Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Totalt tio artiklar, varav fem kvalitativa och fem kvantitativa kvalitetsgranskades 

och analyserades. Resultat: Viktminskningsprogram underlättade för patienterna att göra 

livsstilsförändringar som bidrog till en viktnedgång. Motivation och stöd krävdes för en 

viktminskning. Kost och hälsofrämjande rådgivning var betydelsefullt med för att 

patienterna skulle gå ner i vikt. Hög grad av self-efficacy hos patienterna var förknippat med 

en lyckad viktminskning. Diskussion: Tid för rådgivning och adekvat kunskap var 

betydande för att sjuksköterskan skulle kunna ge råd om livsstilsförändringar. Det var 

väsentligt att ansvaret för viktminskningen skulle läggas på patienten med samtidig 

stöttning av sjuksköterskan. Slutsats: Det var betydelsefullt att rådgivningen var 

patientcentrerad och utformad efter den överviktiga patientens behov. Genom motiverande 

samtal kunde sjuksköterskan få patienten att utföra en livsstilsförändring som främjade 

patientens hälsa.  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Patientcentrerat, Sjuksköterska.  
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INTRODUKTION 

År 2008 var 35 % av världens befolkning överviktiga (World Health Organization [WHO], 

2014). I Sverige är närmare hälften av befolkningen drabbade av fetma eller övervikt, av dem 

med övervikt är 42 % män respektive 29 % kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2014). Övervikt 

är en riskfaktor för livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom: hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

belastningsskador på kroppen samt olika cancerformer. Övervikt kan till stor del förebyggas 

(WHO, 2014). Sjuksköterskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet. Under de 

senaste åren har ett ökat intresse inom sjukvården setts för begreppet hälsofrämjande vilket 

har bidragit till att många modeller, riktlinjer och strategier har utvecklats för att understödja 

det hälsofrämjande arbetet (Svensk sjuksköterskeförening [SFF], 2008). 

 

BAKGRUND  

Övervikt definieras som en onormal ansamling av fett som kan försämra hälsan. Ett body 

mass index [BMI] över 25 klassificeras som övervikt, och skiljer sig mot fetma som innebär ett 

BMI över 30. Den huvudsakliga orsaken till övervikt är när en obalans mellan energiintaget 

och energiförbrukningen sker. Ett ökat intag av livsmedel som innehåller mycket fett samt en 

minskning av fysisk aktivitet på grund av allt mer stillasittande arbetsformer leder till 

övervikt hos befolkningen. Överviktiga personer har en ökad risk för att utveckla fetma 

(WHO, 2014).  

 

I studien av Puhl, Moss-Racusin, Schwartz och Brownell (2008) framkom det att överviktiga 

patienter ofta blir stigmatiserade och den värsta stigmatisering som dessa får utstå är den 

verbala. Det innebär negativa kommentarer, förolämpningar, nedvärderande ord eller 

förlöjligande på grund av dennes vikt och detta kommer oftast från främlingar, 

familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal. Det är viktigt för patienten att andra förstår de 

emotionella konsekvenser de får utstå när de blir utsatt för dessa stigmatiseringar. 

Patienterna känner sig ofta deprimerade efter dessa händelser. De vill inte bli dömda efter 

utseende, de vill bli behandlade med respekt och vänlighet och framför allt vill de inte vara 

överviktiga. Patienterna vill att omgivningen ska veta hur svårt det är att gå ner i vikt och att 

det är en ständig kamp. Enligt dem beror det inte på att de är lata och inkompetenta utan de 

har provat olika metoder för att gå ner i vikt men misslyckats. Vidare menar Puhl et al. att 

patienterna anser att det är svårt med de fysiska hinder de får leva med som exempelvis att 
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rymmas i stolarna på teater, restaurang samt åkattraktioner på tivolin. Andra hinder är att 

hitta attraktiva kläder som passar dem samt att de känner fysisk smärta i samband med 

aktivitet på grund av sin övervikt. 

 

Hälsofrämjande arbete syftar till att förbättra patientens kunskap kring levnadsvanor som 

bidrar till en förbättrad uppfattning av dennes hälsa (Bing, 2003, refererat i SFF, 2008). Det är 

förknippat med hälsoutbildning som bygger på att informera och påverka den enskildes 

levnadsvanor samt beteende för att främja hälsa och motverka sjukdom. För att det ska 

betraktas som hälsofrämjande åtgärder ska det hälsofrämjande arbetet bygga på dialog, 

bemyndigande, samarbete och respekt för den enskilde individen (Benson & Latter 1998, 

refererat i SFF, 2008). Hälsofrämjande åtgärder är till för att förbättra hälsan för alla 

människor. Sjuksköterskan har ett ansvar som syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Detta ansvar innebär att sjuksköterskan ska erbjuda 

patienter omvårdnadsåtgärder som främjar en god hälsa för allmänheten och då i huvudsak 

de som anses vara sårbara grupper i samhället. Det är viktigt att sjuksköterskan i sin 

profession ger en jämlik fördelning av hälso- och sjukvårdens resurser. Sjuksköterskan ska 

dessutom uppvisa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet i dennes 

omvårdnadsarbete (SFF, 2014). Forskning visar att det hälsofrämjande arbetet som 

sjuksköterskor erbjuder innehållande råd om träning, kost och mental hälsa var utformad 

efter patienten och dennes aktuella hälsostatus (Whitehead et al., 2008). I följande 

litteraturöversikt kommer begreppet hälsofrämjande åtgärder syfta till att beskriva fysisk 

aktivitet, kost, motivation samt rådgivning i samband med viktminskning.  

 

Enligt Banduras Social Cognitive Theory [SCT] pågår det ständigt en interaktion mellan 

individen, omgivningen och beteendet. Det innebär att om en person upplever framgång så 

stärks dennes drivkraft att fortsätta med beteendeförändringen. Den främsta drivkraften är 

individens självtillit till att förändra sitt beteende (self-efficacy), denna tillit är 

situationsbunden. Under förändringsarbetet är det viktigt att personen får stöd och 

uppmuntran, även hur personen mår psykiskt och fysiskt har en stor inverkan. Genom att 

lyckas med förändringen så bidrar detta till en positiv förstärkning vilket resulterar i att 

personens self-efficacy ökar. Detta leder till ökad motivation att genomföra nya 

beteendeförändringar. För att lyckas med beteendeförändringarna är det viktigt att patienten 
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sätter upp realistiska mål som är lätta att klara av då ett misslyckande bidrar till att patienten 

avskräcks (Bandura, 1998; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007).    

 

Det finns olika metoder och verktyg som används för att framkalla beteendeförändringar hos 

patienter. KBT är en utvecklad version utav Banduras SCT, då han förklarade att beteende 

terapi bygger på kognitiva processer (Benjamin et al., 2011). Kognitiv beteendeterapi [KBT] 

används av sjukvården för att framkalla beteendeförändringar hos patienter. Målsättningen 

med KBT är att bryta ohälsosamma levnadsvanor och införa nya, mer hälsosamma (Holm 

Ivarsson, s. 157, 2014). Det är ett omfattande redskap för att behandla fetma och övervikt. 

Patienten beteende kring kost kan utredas för att påverka patientens måltidsmönster, fysiska 

aktivitet och dennes sociala liv för att framkalla en viktminskning (Melchionda et al., 2003). 

KBT är framgångsrikt i de fall patienten är motiverad att förändra sina levnadsvanor (Holm 

Ivarsson, s.158, 2014). En annan metod som framkallar beteendeförändring hos patienter är 

Motiverande samtal [MI]. Denna metod används inom sjukvården och har till avsikt att 

framkalla eller stärka motivationen till beteendeförändring hos patienterna. Detta görs 

genom att använda medvetna och disciplinerade kommunikationsprinciper för att vägleda 

en person till att lösa ett problem. Vägledning innebär en blandning av att informera, fråga 

och att använda ett reflekterande lyssnande. Metoden kräver att patienten har en tilltro till 

att kunna hantera de svårigheter som kan mötas, vilket till viss del bygger på begreppet self-

efficacy (Miller & Rodnick, 2009).   

 

Problemformulering 

Överviktiga personer har en ökad risk att drabbas utav följdsjukdomar. De som drabbats 

utav övervikt får i sin vardag utstå både fysisk och psykisk påfrestning från omgivningen. 

Detta kan leda till att de överviktiga i framtiden behöver vård bland annat pågrund av värk i 

kroppen eller depression. Det är sjuksköterskan som har det centrala ansvaret för att 

identifiera, fånga upp och erbjuda hälsofrämjande åtgärder innan dessa patienter utvecklar 

fetma. Genom att undersöka överviktiga patienters erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder 

tydliggör det vilka hälsofrämjande åtgärder som sjuksköterskan ska använda i det 

hälsofrämjande arbetet för att patienterna ska uppnå en viktminskning. 

 

SYFTE 
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Syftet var att belysa överviktiga patienters erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder för att 

uppnå viktminskning.  

 

METOD 

Design 

Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. Det innebär att vetenskapliga 

artiklar som svarade gentemot syftet granskades och sammanställdes. En litteraturöversikt 

ger en bättre kunskap för läsaren om vilken aktuell forskning som finns inom ett visst ämne. 

Det kan även bidra till argument för nya studier inom området (Polit & Beck, 2012, s. 95). 

Genom att söka vetenskapliga artiklar och därefter göra en analys för att sedan sammanställa 

dessa artiklar, kan kunskapsläget samt forskningsfronten fastställas. En sådan analys bidrar 

med kunskap som kan förändra det praktiska vårdarbetet på olika sätt (Segesten, 2012, s. 

100).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades till denna litteraturöversikt, vilket ger 

en bra översikt av området som ska belysas (Friberg, 2012, s. 133). De artiklar som 

inkluderades skulle belysa hälsofrämjande åtgärder ur ett patientperspektiv med mål att 

uppnå viktnedgång hos vuxna (≥18år) överviktiga patienter. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska eller svenska. Artiklar som exkluderades var artiklar som inte var 

originalartiklar, som handlade om barn och ungdomar, gravida överviktiga kvinnor, 

personer med fetma samt de som belystes utifrån ett sjuksköterskeperspektiv och de som 

saknade ett etiskt godkännande.   

  

Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna söktes i Cinahl, PubMed och PsycInfo som är databaser 

inriktade mot omvårdnad, medicin och psykologi. Även manuella sökningar gjordes i 

referenslistor och tidsskrifter för att utvidga sökresultatet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 80-88). Peer Reviewed användes för att säkerställa att artiklarna som söktes var 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2012, s. 76). När inte Peer Reviewed gick att 

använda så granskades tidsskriften i UlrichsWeb. Detta gjordes för att säkerställa att 

artiklarna var vetenskapligt granskade. MeSH-termer, Headings och Thesaurus användes i 
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första hand vid databassökningen. Fritext sökningarna gjorde att sökresultatet utvidgades 

ytterligare. Sökorden som användes i de olika databaserna presenteras i tabell 1. En översikt 

av artikelsökningen som genererade artiklar som kunde inkluderas presenteras i tabell 2. 

Tabell 1. Sökord.  

Sökord utifrån syfte PubMed 

(MeSH) 

Cinahl 

(Headings) 

PsycInfo 

(Thesaurus) 

Fritext 

Sökord 

Vikminskning Weight Loss Weight Loss Weight Loss Weight Loss 

Övervikt  Overweight Obesity Overweight  Overweight  

Patient Patients Patients Patients Patient 

Hälsofrämjande  Health Promotion Health Promotion Health Promotion Health promotion 

Erfarenheter Life Change Events Life Experiences  Experiences (Events) Experience 

Effect 

Perception 

Tabell 2. Artikelsökning.  

Databas/ 

Datum 

Sökord Avgränsningar  Antal 

träffar 

Förkastade  Artiklar använda i 

resultatet 

Cinahl  

2014-11-22 

Experience* AND Weight loss AND 

Overweight* 

English, Swedish, 

Peer Reviewed, All 

Adult 

56 48* 

4** 

2*** 

Ahern, Boyland, Jebb & 

Cohn. (2013). 

 

Wagenschutz, Ross, 

Bernat, & Lypson. (2013). 

Cinahl 

2014-11-27 

Overweight AND Weight loss AND 

Health Promotion  

English, Swedish, 

Peer Reviewed, All 

Adult 

41 25* 

10** 

4*** 

1**** 

Peterson & Cheng (2013) 

Cinahl  

2014-11-27 

Effect* AND Weight loss AND 

Health Promotion AND Overweight  

English, Swedish, 

Peer Reviewed, All 

Adult 

16 9* 

6** 

Buchholz, Wilbur, 

Miskovich & Gerard (2012) 

Cinahl  

2014-12-07 

Patient AND Weight loss AND 

Health Promotion  

English, Swedish, 

Peer Reviewed, All 

Adult 

35 15* 

16** 

1*** 

1**** 

Ali, Baynouna & Bernsen 

(2010).  

 

Banks-Wallace (2007). 

PubMed 

2014-11-22 

Experience* AND "Weight 

loss"[Mesh] AND "Health 

Promotion"[Mesh] AND 

"Overweight"[Mesh] NOT Child*  

English, Swedish 33 10* 

18** 

3*** 

 

Diaz, Mainous & Pope. 

(2007).  

 

Foster-Schubert et al. 

(2012). 

PsycInfo 

2014-11-22 

Experience* AND Weight loss AND 

Health Promotion AND Overweight 

AND Patients 

English, Swedish, 

Peer Reviewed, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

6 2* 

2** 

1*** 

Hardcastle & Hagger. 

(2011). 

 

PsycInfo 

2014-11-26 

Effect* AND (Weight loss) AND 

(Health Promotion) AND 

Overweight AND Patients 

English, Swedish, 

Peer Reviewed, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

30 15* 

7** 

5*** 

2**** 

Villanova et al. (2006).  

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/psycinfo/thesaurus/browsepage/$N/queryTermField/false/true?accountid=12495
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/mesh/68008016
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/thesaurus/browsepage.thesaurusbrowse.termscontainer.thesaurusresultsterm.thesaurustermlink:browsethesaurusview/6/2914/updateZone_0?site=psycinfo
http://proxybib.miun.se/login?url=http://search.proquest.com/psycinfo?accountid=12495
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*Antal förkastade efter läsning av titel 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter läsning av hela artikeln, utförd kvalitetsbedömning och ej etiskt godkända.  

****Antal förkastade efter dubbelexemplar 

Urval och vetenskaplig kvalitet  

Urvalsprocessen inleddes med att artikelns titel lästes, när en titel stämde med 

litteraturöversiktens syfte så lästes abstraktet. I de fall när även abstraktet motsvarade 

litteraturöversiktens syfte så lästes hela artikeln. I nästa skede så kvalitetsbedömdes 

artiklarna. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet på artiklarna användes två 

bedömningsmallar, en till de kvalitativa artiklarna och en till de kvantitativa artiklarna. 

Bedömningsmallarna som användes var utformade av Carlsson och Eiman (2003, s. 16-17), 

där artiklarna rankades i olika poäng och delades sedan in i olika grader från I-III beroende 

på artikelns vetenskapliga kvalitet. Där grad I ansågs som hög kvalitet och grad III som låg 

kvalitet. I bedömningsmallarna fanns en punkt som frågade efter patienter med 

lungcancerdiagnos, denna punkt byttes ut mot patienter som var överviktiga för att svara 

mot syftet i litteraturöversikten. Kvalitetsbedömningen kan ses i Bilaga 3. Alla artiklar som 

granskades och var av vetenskaplig kvalitet grad I eller II, efter författarnas bedömning, 

inkluderades. Totalt inkluderades tio artiklar till litteraturöversikten, varav fem kvalitativa 

och fem kvantitativa.  

 

Analys 

Analysarbetet baserades på en modell för analys ur Friberg (2012, s. 127-129), där 

analysarbetet beskrivs som en rörelse från helheten till delarna, och att därefter skapa en ny 

helhet. Genom att dela upp artiklarnas resultat med avsikt att hitta bärande aspekter som har 

betydelse för syftet uppstår nya delar som kan användas för att skapa en ny helhet. Det är 

denna helhet som kallas för resultat. Sammanställningen av artiklarnas resultat och 

översättningen har gjorts var för sig av författarna, efter det har författarna fört diskussion 

mellan varandra kring resultatet. Dessa diskussioner ledde till att författarna tillsammans 

kom fram till de teman och subteman som presenteras i resultatet. 

 

Analysprocessen som använts i denna litteraturöversikt presenteras i fem steg.  

Steg 1. Alla artiklar lästes igenom för att få en helhetsbild över vad de handlade om med 

fokus på artiklarnas resultat.  
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Steg 2. Nyckelfynden ur artiklarnas resultat identifierades. Det som betraktades som 

nyckelfynd var de överviktiga patienternas erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder för 

viktminskning och därmed de resultat som beskrevs ur ett patientperspektiv.  

Steg 3. En sammanställning av både de kvalitativa och kvantitativa artiklarnas resultat 

gjordes, genom att presentera resultatet i en tabell, se exempel i tabell 3, där textenheterna i 

samband med detta översattes till svenska.  

Steg 4. De olika artiklarnas resultat jämfördes genom att jämföra likheter och skillnader, 

därefter kunde subteman och teman formuleras (Friberg, 2012, s. 128-129).  

Steg 5. Ett resultat till litteraturöversikten kunde formuleras med grund i de nya temana. Det 

är viktigt att ha den tänkte läsaren i åtanke för att kunna presentera ett så tydligt och läsbart 

resultat som möjligt (Friberg, 2012, s. 129).  

 

Tabell 3. Exempel över analysprocessen.  

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande enhet Subtema Tema 

Participants emphasized the importance of 

regular contact in order to maintain 

motivation and focus on the weight loss 

goals, although there was significant 

variation in what was perceived as the ideal 

frequency (Ahern, Boyland, Jebb & Cohn, 

2013).  

Deltagarna betonade vikten av 

regelbunden kontakt för att upprätthålla 

motivationen och fokus på deras 

viktminskningsmål, även om det fanns 

betydande variationer i vad som 

uppfattades som den ideala frekvensen 

Kontinuerligt 

stöd för att 

bibehålla 

motivationen 

under 

viktnedgången. 

Stöd och 

motivation.  

Many participants consistently cited that 

knowledge was not the key to change, most 

felt that they knew what to do, especially 

regarding dietary changes, but the challenge 

was making the changes and sticking to 

them (Hardcastle & Hagger, 2011). 

Många deltagare hänvisade till att 

kunskapen inte var nyckeln till förändring, 

de flesta kände att de visste vad de ska 

göra, särskilt när det gällde 

kostförändringar, men utmaningen var att 

göra de förändringar och hålla sig till dem.  

Bibehålla 

följsamhet till 

den nya 

livsstilen. 

Patientens 

självinsikt och 

följsamhet till 

livsstils- 

förändringar. 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderades till denna litteraturöversikt var godkända av en etisk kommitté 

dessutom hade alla deltagare givit sitt samtycke efter att ha mottagit adekvat information 

(SBU, 2013). Författarna har haft ett kritisk förhållningsätt vid urvalet och läsningen av 

artiklarna samt under skrivprocessen. Enligt Friberg (2012, s. 134-135) finns det annars en 

risk för att ett selektivt urval sker vid skapandet av litteraturöversikten.  

 

RESULTAT 
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Ur analysen skapades tre teman och sex subteman som belyste de överviktiga patienternas 

erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid viktminskning. Dessa presenteras i tabell 4. 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån dessa teman och subteman. 

 

Tabell 4. Teman och subteman.  

Teman Subteman  

Metoder för viktminskning. *Grupprogrammens effekter. 

*Kostens betydelse. 

Stöd och motivation. *Kontinuerligt stöd för att bibehålla motivationen under viktnedgången. 

*Erfarenheter vid uteblivit stöd.  

Patientens självinsikt och följsamhet till 

livsstilsförändringar.  

*Insikt om att livsstilsförändring krävs.  

*Bibehålla följsamhet till den nya livsstilen. 

 

Metoder för viktminskning 

Patienter med övervikt hade erfarenheter av många metoder för viktminskning. Dessa 

metoder var livsstilsförändrande och oftast svåra för patienten att åta sig då det krävde 

patienternas fulla engagemang för att uppnå goda resultat. I detta tema kommer 

grupprogrammens effekter och kostens betydelse att presenteras.  

 

Grupprogrammens effekter  

Det visade sig att de flesta patienter som deltog i grupprogram med inriktning mot 

hälsobeteende rådgivning minskade i vikt. Denna rådgivning innehöll bland annat råd om 

kost såsom att äta mer frukt och grönsaker samt att öka den vardagliga motionen. De 

patienter som inte hade minskat i vikt ansåg ändå att de hade haft nytta av rådgivningen. De 

hade bland annat lärt sig att de kunde kompensera ett för högt kaloriintag genom att öka den 

fysiska aktivitet som bland annat deras vardagsmotion (Wagenschutz, Ross, Bernat & 

Lypson, 2013). 

I enjoy exercising or working or bike riding and stuff like that, so I started to incorporate 

more of that into a lot of things that I do. … I'll leave the car and then I'll walk 

downtown, so I incorporate a lot of exercise. (Faith) (Wagenschutz et al., 2013, p. 469). 

 

Grupprogram där patienterna utförde fysiska aktiviteter samt mottog information om hur de 

kan göra sin livsstil mer hälsosam genom att öka den fysiska aktiviteten resulterade i en 

viktminskning. Vid ett års uppföljning hade patienterna som deltog i grupprogrammen 
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anpassat sig till den nya livsstilen då de fortfarande utförde fysiska aktiviteter regelbundet 

och därmed hade uppnått en bättre hälsa (Banks-Wallace, 2007). Annan forskning visade att 

överviktiga patienter i ett gruppbaserat livsstilsprogram gick ner i vikt oavsett om de 

tränade eller ändrade sin kost genom att minska kaloriintaget. Träningen som genomfördes 

var av varierande karaktär och bestod bland annat av löpband, promenader, cykling och 

aerobics (Foster-Schubert et al., 2012).  

Kommersiella grupprogram som exempelvis viktväktarna, kunde ses som en framgångsrik 

metod för viktminskning för överviktiga patienter då patienterna beskrev dessa som positiva 

eftersom de gick ner i vikt med hjälp av dessa program. Majoriteten av patienterna tyckte att 

kommersiella program var lämpliga för viktminskning eftersom programmen ansågs av 

omgivningen ha ett gott anseende. Dessa sågs som hälsosamma alternativ på grund av att 

programmen hade väldokumenterade effekter på viktminskning. Alla patienter som hade 

prövat dessa program hade gått ner i vikt, däremot sågs ingen varaktig viktminskning då 

patienterna gick upp i vikt efter att de hade avslutat programmen (Ahern, Boyland, Jebb & 

Cohn, 2013).  

Grupprogram som kombinerade KBT med fysisk aktivitet hjälpte överviktiga patienter att gå 

ner i vikt. Patienterna fick KBT under 12 tillfällen där de informerades om hur de skulle 

kunna kontrollera sin livsstil för att inte gå upp i vikt. De lärde sig räkna kalorier och kunde 

genom detta övervaka sitt dagliga födointag och därmed gå ner i vikt. Efter att patienterna 

fått KBT fick de genomföra ett träningsprogram med fokus på promenader som ledde till att 

de gick ner ytterligare i vikt. Patienterna tyckte att programmet främjade deras hälsa genom 

att de lärde sig att äta regelbundet och att öka sina fysiska aktiviteter (Villanova et al., 2006).  

 

Kostens betydelse   

Överviktiga patienter hade svårt att avgöra vilken kost som var den mest lämpliga för att de 

skulle gå ner i vikt. De hade fått sparsam information om kost från TV, vänner, läkare samt 

dietister. På grund av detta önskade patienterna mer utbildning om kostens betydelse ur ett 

viktminskningsperspektiv från läkare eller dietister då de besökte primärvården. De ville 

veta vad som var bra att äta utifrån deras individuella vikt och hälsohistoria (Diaz, Mainous 

& Pope, 2007). Patienterna uppgav att det höga tempot i samhället hindrade dem från att äta 

sunt vilket gjorde att de oftast köpte färdiglagad mat för att spara tid (Ali, Baynouna & 

Bernsen, 2010; Diaz et al., 2007). I studien av Hardcastle och Hagger (2011) ville patienterna 
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att informationen de fick om kost från dietister skulle vara relevant och anpassad efter just 

dem:  

I saw the dietician once and I was a bit disappointed…she was purely giving basic 

information on weight loss you know, not to eat huge amounts of cheese and that sort of 

thing, which I already knew…if she had said to me ‘what do you actually want?’ rather 

than just saying ‘what do you do?’ She started off saying ‘well what do you eat during 

the day?’ And well ‘how much of this do you eat?’ She sort of said if you were having 

cheese sandwiches that day, she said ‘are you sure you’re not having too much cheese?’ It 

was almost…more basic than I wanted (Janet, age 54) (Hardcastle & Hagger, 2011, p. 

319). 

 

Patienter som mottog grupprådgivning som fokuserade på hälsobeteenden hade möjlighet 

att diskutera med gruppledaren och andra överviktiga om sitt kaloriintag och vilka 

livsmedel som var bäst att äta för att uppnå en viktminskning. De kunde genom denna 

hälsobeteende rådgivning förstå innebörden med att äta mindre och att träna mer för att gå 

ner i vikt. Det var viktigt för patienterna att veta vad som var hälsosamt för dem att äta 

under viktminskningen: “For me, it was not just eating less, but eating better…” (Wagenschutz 

et al., 2013, p. 467). 

 

Ingen specifik kost bidrog till att patienterna minskade i vikt men det som resulterade i en 

viktminskning var att patienterna minskade sitt kaloriintag till 1200-2000 kcal per dag samt 

att de minskade det dagliga fettintaget med 20%. I kombination med dessa kostrestriktioner 

fick även patienterna individuellt stöd av en dietist en gång per vecka. Dietisten hjälpte 

patienterna att sätta upp personliga kost- och delmål som de skulle uppnå för att slutligen nå 

den önskade målvikten (Foster-Schubert et al., 2012). Enligt Buchholz, Wilbur, Miskovich 

och Gerard (2012) kunde patienter som fick rådgivning om viktminskning av en 

sjuksköterska, där information om kost och motion gavs, enbart minska i vikt genom att de 

kombinerade denna rådgivning med att äta mer frukt och grönsaker. Det ansågs vara den 

betydande orsaken till viktminskning hos patienterna. I studien av Peterson och Cheng 

(2013) där patienterna mottog endast rådgivning av en sjuksköterska misslyckades med 

viktminskningen. Det sågs en signifikant viktökning hos patienterna efter interventionen, i 

genomsnitt sågs en ökning på patienternas BMI med en enhet.   

 

Stöd och motivation  
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För överviktiga patienter som försökte gå ner i vikt, krävdes det att deras omgivning gav 

dem stöd och motivation för att de skulle kunna lyckas. Patienternas förväntningar av sina 

vårdgivare, exempelvis läkare och sjuksköterskor, var höga och de behövde positiv 

uppmuntran för att lyckas med viktnedgången. Under detta tema kommer kontinuerligt 

stöd för att bibehålla motivationen under viktnedgången och erfarenheter vid uteblivit stöd 

att presenteras. 

 

Kontinuerligt stöd för att bibehålla motivationen under viktnedgången 

I studien av Ali et al., (2010) tyckte överviktiga patienter att det fanns tydliga brister i 

rådgivningen de fick utav primärvården. Patienterna saknade adekvata kunskaper om kost 

och hälsosam matlagning för att lyckas gå ned i vikt och därigenom utföra en 

livsstilsförändring. Däremot framkom det i studien av Ahern et al. (2013) att patienterna var 

nöjda med den rådgivning de fick men var istället i behov av regelbundna återbesök för att 

kunna motiveras till att gå ner i vikt. “It isn’t that I need educating, it’s more that I need 

motivating” (Participant 1) (Ahern et al., 2013, p. 255). Patienterna som besökte primärvården 

för rådgivning angående deras övervikt förväntade sig att få en riskbedömning utav en 

sjuksköterska eller en läkare. De ville i denna bedömning veta om deras nuvarande vikt var 

hälsosam samt kunna få möjligheter att diskutera relevanta viktminskningsmetoder. Det var 

även viktigt för patienterna att rådgivningen var individualiserad och specifik för just dem 

(Diaz et al., 2007). Under besöken var det viktigt för patienterna att bli vägda då de ansåg att 

det ökade motivationen ytterligare att vägas inför andra och därmed få redovisa sitt 

viktminskningsresultat (Ahern et al., 2013; Hardcastle & Hagger, 2011).  ”For me…what works 

is the fact that I know… I´ve got to go and see somebody…and I´ve got to explain why I haven´t lost 

any weight” (Participant 6) (Ahern et al., 2013, p. 255).  

 

Patienter som deltog i kommersiella viktminskningsprogram tyckte att de fick stöd och 

uppmuntran under sin viktnedgång. De ansåg att gruppledaren hade en viktig funktion då 

denne motiverade dem att gå ner i vikt genom att rådgivningen var individuell trots att 

programmen var gruppbaserade, vilket de tyckte var ett tecken på att rådgivningen var 

patientcentrerad. Det var inte bara gruppledaren som var ett stöd för dem under 

viktminskningen, patienterna tyckte även att de andra överviktiga patienterna motiverade 

dem, då de kunde dela sina personliga erfarenheter om att vara överviktig mellan varandra. 
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Gruppsamtalen var fokuserade på problem och beteenden under viktminskningen vilket 

sågs som en inspirationskälla för dem genom att de kunde motta tips och råd från andra 

överviktiga i programmet (Ahern et al., 2013; Hardcastle & Hagger, 2011). I en annan studie 

var grupprogrammet utformat så att patienterna blev indelade i par för att kunna utföra 

fysisk aktivitet tillsammans. De ansåg att detta hjälpte dem att bli mer motiverade att träna 

då det gjorde det tillsammans med någon annan och därmed tvingades att ta sig till 

träningen för att inte göra sin träningspartner besviken (Banks-Wallace, 2007). Andra 

metoder för att öka patienternas motivation till att utöva fysiska aktiviteter var att 

primärvården kunde stärka patientens self-efficacy. Detta kunde göras genom att hjälpa 

patienten att sätta upp rimliga mål för att på så sätt få patienten att tro på sin egen kapacitet 

att utveckla sin fysiska förmåga (Villanova et al., 2006).   

 

Erfarenheter vid uteblivit stöd  

De patienter som under viktminskningen inte fick det stöd som de behövde misslyckades 

med viktminskningen. Patienterna önskade att de fick stöd ifrån deras familj och närstående, 

detta stöd saknades då det förväntades att de skulle ta hand om hushåll och familj istället för 

att prioritera en livsstilsförändring. Vilket resulterade i att patienterna tappade motivationen 

till att fortsätta gå ner i vikt (Ali et al., 2010). Annan forskning visade att patienter som hade 

besökt en allmänläkare angående sin övervikt sällan hade fått information om att deras 

övervikt var ohälsosam. I de fall informationen gavs erbjöds inget stöd för viktminskning. 

De flesta av patienterna var dessutom omedveten om att det var möjligt att få hjälp med sin 

övervikt utav primärvården (Ahern et al., 2013).  

 

Patientens självinsikt och följsamhet till livsstilsförändringar 

Hos patienter som försökte gå ner i vikt krävdes en självinsikt och en inre styrka för att 

lyckas. Patienterna kunde inte endast förlita sig på omgivningens stöd utan var tvungna att 

ha en beslutsamhet för att lyckas med sin viktminskning. Det krävdes dessutom att 

patienterna hade en följsamhet för att kunna bibehålla sin livsstilsförändring och därmed 

uppnå en viktminskning. I detta tema kommer insikt om att livsstilsförändring krävs och 

bibehålla följsamhet till den nya livsstilen att presenteras.  

 

Insikt om att livsstilsförändring krävs 
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Överviktiga patienter ansåg att viktminskningen var deras eget ansvar. Patienterna tyckte att 

de hade sig själva att skylla för sin övervikt, eftersom de hade orsakat det själv. De ansåg inte 

att det var deras läkares ansvar att hjälpa dem att gå ner i vikt, däremot kunde de genom att 

samtala med läkaren få en insikt om att en livsstilsförändring krävdes. Patienterna blev 

motiverade till en viktminskning när de fick höra av sin läkare om risken att drabbas av 

följdsjukdomar som exempelvis diabetes och högt kolesterol i och med deras övervikt 

(Ahern et al., 2013; Ali et al., 2010; Diaz et al., 2007). 

I decided on my own I was eating too much. But it started when the doctor told me if I 

didn't watch myself I'd end up in the cemetery in 4–5 years. I thought, oh, he can't be 

kidding (CM, 22 yo female, BMI 26 kg/m2) (Diaz et al., 2007, p. 330).  

 

Patienterna upptäckte att de kunde minska i vikt genom att de blev mer engagerade i hur 

deras livsstilsval påverkade vikten. Detta genom att öka sin motion och förändra sin kost 

som då bidrog till en viktminskning. De patienter som hade en  hög self-efficacy kunde 

förändra sitt beteende kring kost och motion och lyckades därmed göra en 

livsstilsförändring för att uppnå en viktminskning (Ahern et al., 2013; Peterson & Cheng, 

2013). Grupprådgivning som var inriktat mot att förändra patienternas beteende kring sin 

hälsa gav patienterna relevant kunskap om hälsofrämjande effekter, såsom att en liten 

viktminskning ledde till att patienterna förbättrade sin hälsa. De ansåg att det var lämpligare 

att förändra hela sin livsstil, jämfört med att gå ner i vikt snabbt under en kort tidsperiod. 

Patienterna blev positivt överraskade av hur små förändringar kunde förbättra deras 

välmående, vilket motiverade dem till att gå ner mer i vikt. Bland annat lärde de sig att de 

kunde dela upp sina fysiska aktiviteter under dagen (Wagenschutz et al., 2013): 

The one that did surprise me is the one about exercise. If you did 30 minutes a day of 

exercise, but broke it up, you're getting as much benefit and you're actually boosting 

your metabolism with more frequent periods of exercise. (Sue) (Wagenschutz et al., 2013, 

p. 467). 

 

Bibehålla följsamhet till den nya livsstilen. 

Patienter som inte lyckades fullfölja de livsstilsförändringar som rekommenderades för 

viktminskning såsom att förändra sin kost och att motionera gick upp i vikt. För att 

rådgivningen för viktminskningen skulle fungera krävdes det att patienterna kom på alla 

återbesök. De patienter som slutade att komma på återbesöken slutade att genomföra de 

hälsofrämjande åtgärderna som krävdes för att uppnå en viktminskning då de inte längre 
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hade något stöd av någon för att fortsätta med viktminskningen (Banks-Wallace, 2007; 

Buchholz et al., 2012). Det var svårt för patienterna att genomföra livsstilsförändringar för att 

främja en viktminskning då de saknade stöd under viktminskningen. Patienterna uppgav att 

det inte var kunskapen de saknade utan motivationen till att fullfölja sin planerade 

viktminskning (Hardcastle & Hagger, 2011). Det framkom att patienter som hade gått ner i 

vikt oftast gick upp i vikt igen då de inte hade den motivation som krävdes för att kunna 

behålla den nya vikten (Diaz et al., 2007). “I've tried to lose weight before, but my problem is the 

'rebote'. You lose weight, then you gain back the weight and then some”. (CH, 42 yo female, BMI 26 

kg/m2) (Diaz et al., 2007, p. 330). 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion   

Artiklarna som inkluderades till resultatet skulle belysa överviktiga personer erfarenheter. 

Artiklar som innehöll både patienter med fetma och övervikt inkluderades med 

resonemanget att relevant information annars skulle gått förlorad. Författarna har noggrant 

sorterat ut de delar som berörde de överviktiga patienternas erfarenheter i artiklarna. Enligt 

Socialtjänstlagen [SOL] (SFS 2001:453, kap. 1, 2§) är alla under 18 år barn. Därför användes 

avgränsningarna All Adult, NOT Child* och Adulthood (18 yrs & older) för att utesluta artiklar 

som handlade om barn och ungdomar. Sökorden som användes var relevant utifrån syftet 

och dessa sökord kombinerades i olika sökningar i de tre databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo, för att på så sätt få en omfattande sökning. Databaserna är relevanta eftersom dessa 

innehåller forskning om omvårdnad. För att säkerhetsställa att ingen relevant artikel skulle 

utelämnas kombinerades alla tänkbara kombination av sökorden som presenteras i tabell 1. 

Att enbart söka med databasernas termer bidrog inte med tillräckligt många artiklar, 

däremot ledde fritextsökningen till att en omfattande sökning gjordes och fler artiklar 

anträffades och kunde användas till litteraturöversikten, detta anses som en styrka. De 

manuella sökningar som gjordes i referenslistor ledde inte till att någon artikel kunde 

användas i resultatet. Alla artiklar som valdes ut granskades efter en mall som var utformad 

för att bedöma kvaliteten på artiklarna. Artiklarna som inkluderades var av grad I eller II 

efter kvalitetsbedömningen, vilket kan betraktas som en styrka då alla artiklar var av mycket 

god kvalité. 
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Artiklarna som användes till litteraturöversikten var ifrån olika länder, detta anses av 

författarna vara en styrka eftersom en angelägenhet fanns att undersöka patienternas 

erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder oavsett vilket land som patienterna befann sig i. De 

hälsofrämjande åtgärder som används i studierna som exempelvis MI, KBT och tränings- och 

dietprogram för viktminskning används dessutom i Sverige vilket gör att svensk sjukvård 

kan ta till sig av denna information (Folkhälsomyndigheten, 2002).  

  

Endast tio artiklar användes till litteraturöversikten. Det kan ses som en svaghet då detta kan 

ha bidragit till att resultatet har påverkats då det inte är tillräckligt många för att kunna 

generalisera resultatet. Artiklarna har däremot analyserats noggrant för att kunna använda 

all relevant information i artiklarna. Enligt Friberg (2012, s. 126) är det viktigare att göra en 

djupgående analys av färre artiklar inom ett avgränsat område än tvärtom. För att undvika 

att ett selektivt urval har skett vid analysen har författarna tagit med all relevant information 

som svarade gentemot syftet i denna litteraturöversikt, detta minskar risken betydligt för att 

ett selektivt urval av data ska ha skett. Genom att analysen har utförts i fem olika steg så har 

det bidragit till att artiklarnas resultat har bearbetats noggrant och på så sätt har det minskat 

risken för att viktig information ska ha missats. Det anses vara en styrka med arbetet då 

diskussion har lett till att författarna kunde sortera likheter och skillnader vilket innebär att 

båda författarna haft lika stort engagemang i analysprocessen och det slutliga resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa överviktiga patienters erfarenheter av 

hälsofrämjande åtgärder för att uppnå en viktminskning. Det framkom att patienterna hade 

både positiva och negativa erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder. Kommersiella 

viktminskningsprogram bidrog inte till en varaktig viktminskning för patienterna då de gick 

upp i vikt efteråt, däremot kunde patienter som gick ner i vikt genom livsstilsförändrande 

grupprogram bibehålla sin nya vikt. I de livsstilsförändrade programmen fick patienterna 

råd ifrån sjukvården om lämplig kost och fysisk aktivitet för att uppnå en viktminskning. 

Det var viktigt för patienterna att få stöd för att de skulle motiveras att gå ner i vikt, annars 

bidrog det till att patienterna misslyckades med sin viktminskning. Hälsofrämjande 

rådgivning hade en viktig betydelse för att patienterna skulle gå ner i vikt oavsett om 

rådgivningen gavs individuellt eller i grupprogram. Patienter som var motiverade under 
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viktminskningen och hade en god utvecklad self-efficacy om att deras övervikt var ett 

hälsoproblem lyckades med viktminskningen med hjälp av rådgivning om 

livsstilsförändringar.  

 

Resultatet visade att patienterna gick ner i vikt efter att de fått råd från sjukvården om kost 

och fysisk aktivitet för viktminskning, detta talar för att Banduras SCT går att implementera 

vid rådgivning om viktminskning. Enligt Bandura (1998) kan inte patienter ändra sina dåliga 

vanor som att äta onyttigt eller att inte utföra fysiska aktiviteter om de saknar kunskap om 

hur deras levnadsvanor påverkar hälsan. För att patienterna ska kunna förändra sina 

levnadsvanor krävs det både kunskap samt motivation hos patienten. Vår uppfattning är att 

det krävs att sjuksköterskan vid mötet med patienten undersöker om denne har tillräckligt 

med kunskap för att lyckas med en viktminskning. Det är annars omöjligt för patienten att 

gå ner i vikt om inte adekvat kunskap ges.  

 

I resultatet framkom det att hälsofrämjande rådgivning var en förutsättning för att 

patienterna skulle gå ner i vikt, då de fick en chans att diskutera med andra patienter eller 

med sjuksköterskan under sin viktminskning. Liknande fynd sågs av Keleher och Parker 

(2013) som studerade sjuksköterskors uppfattningar kring deras roll i de hälsofrämjande 

arbetet. Sjuksköterskorna ansåg att de hälsofrämjande åtgärderna de gav vid viktminskning 

handlade om att ge patienterna en möjlighet att diskutera sina hälsoproblem och att hjälpa 

dem att uppnå sina mål. Detta genom att förmedla kunskap för att på så sätt kunna 

introducera patienterna till hur de ska uppnå en god hälsa. De gav patienterna utbildning 

gällande en hälsosam livsstil, metoder och beteenden, samtidigt som de gav stöd både 

fysiskt och känslomässigt under viktminskningen. I en annan studie gjord av Östlund, 

Wadensten, Häggström och Kristofferzon (2014) som undersökte ifall sjuksköterskor har 

adekvat utbildning inom MI, samt i vilka situationer det användes, framkom det att 

sjuksköterskorna använde MI som ett verktyg för att hjälpa patienterna att bli mer 

involverade i sin viktminskning. Det ansågs fungera för att motivera och framkalla 

patientens intresse, samt att bidra till att sjuksköterskan och patienten hamnar på samma 

nivå. Det förutsätter däremot att lösningarna samt besluten gällande livsstilsförändringen 

ligger hos patienterna själva. I studien av Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) 

förtydligade sjuksköterskorna att det var viktigt att patienterna själva skulle fatta beslutet 
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om livsstilsförändringen. Däremot var det sjuksköterskornas uppgift att identifiera vilka 

livsstilsförändringar som patienterna skulle ha nytta utav för att uppnå en viktminskning. 

Författarna anser att sjuksköterskorna bör motivera patienterna till att förändra sin livsstil, 

detta genom att rådgivningen är anpassad så att patienterna själva ska komma på lösningar 

för att uppnå sina mål. Detta kan leda till att patienterna blir mer engagerade i sin 

viktminskning, då de känner att de själva har presterat för att uppnå sitt mål. Det anses vara 

enklare att genomföra en viktminskning om patienterna själva har kommit till insikt om 

förändringarna som krävs samt genomfört dem i samråd med sjuksköterskans råd. 

Rådgivningen kan ges både individuellt eller i grupp då det kan ge patienten möjlighet att 

inhämta kunskap från olika håll, samtidigt som de delar med sig av de erfarenheter de redan 

har till andra överviktiga.  

 

I resultatet framkom det att patienterna tyckte det var bra att sjukvården tog deras övervikt 

på allvar och bedömde det som ohälsosamt, vilket även ledde till att de kunde motiveras till 

att gå ner i vikt. De ansåg även att det tydde på att rådgivningen de fick var 

patientcentrerad. Enligt Gudzune, Clark, Appel och Bennett (2012) som undersökte 

primärvårdens kommunikation med patienter gällande viktminskning, var det en 

förutsättning att rådgivningen utformades efter den enskilda patientens behov, detta genom 

att patienten och sjuksköterskan samarbetade. Sjuksköterskan ansåg även att en långsiktig 

relation var en viktig grund för att diskutera viktminskning med patienten. I studien av 

Hörnsten et al. (2014) tyckte sjuksköterskorna att det var angeläget att vara personlig med 

patienten i diskussionen. För att patienterna skulle uppnå en livsstilsförändring var det 

betydande för sjuksköterskorna att vara en aktiv lyssnare, ge patientcentrerad omvårdnad 

och sträva efter jämställdhet i dialogen med patienten. En del av sjuksköterskorna menade 

att om de inte var tillräckligt lyhörd till patienten samt inte strävade efter att göra dem 

jämlika i diskussionen så bidrog det till en maktrelation där patienten sågs som den svagare 

och sjuksköterskan betraktades som den som hade makten. Författarna anser att 

sjuksköterskan bör vara ärlig mot patienterna när de för diskussionen med patienten om att 

dennes övervikt är ett allvarligt problem. En bra förutsättning för sjuksköterskan att lyckas 

är att ge personliga tips och råd för viktminskning till patienten för att denne ska känna att 

målen är uppnåbara. Detta kan implementeras genom att sjuksköterskan använder sig utav 
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patientcentrerad vård som är anpassad efter varje individ för att främja den överviktiga 

patientens viktminskning på bästa sätt.    

 

I resultatet framkom det att patienter som saknade stöd under viktminskningen inte gick ner 

i vikt. I studien gjord av Mattila, Kaunonen, Aalto och Åstedt-Kurki (2014) undersöktes 

patienters och deras närståendes upplevelser av det omvårdnadsstöd de fick utav 

sjuksköterskor, det visade sig att patienterna tyckte att otillräckligt stöd var ett tecken på 

avsaknad av yrkeskunskap hos sjuksköterskan samt ett brist på engagemang. Detta 

resulterade i att de började tvivla på den vård de fick samt förlorade förtroendet för 

sjuksköterskan. I en annan studie av Whitehead et al. (2008) studerades sjuksköterskornas 

föreställningar kring hälsofrämjande åtgärder och hälsofrämjande utbildning, det framkom 

att sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att ge hälsofrämjande åtgärder på grund av att 

det fanns en begränsad tid för rådgivningen när de träffade patienten. Det mesta av tiden 

gick åt till behandlingar och vanlig omvårdnad. Sjuksköterskorna menade att bristen på 

kunskap, stress och begränsad tid även bidrog till att hälsofrämjande åtgärder inte kunde ges 

till patienterna på ett optimalt sätt. Vår uppfattning är att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan lägger energi på att ge patienten rätt stöd under viktminskningen. Om 

sjuksköterskorna ej ger det stöd som förväntas påverkas deras anseende hos patienterna och 

på sikt påverkas även patienternas hälsa då patienterna förblir överviktiga. En möjlig 

tolkning är att tidsbrist hos sjuksköterskorna kan leda till att patienterna inte får rätt 

rådgivning för att det inte finns tid avsatt för detta. Därför anses det vara viktigt att tid finns 

avsatt för sjuksköterskorna att ägna sig åt patienterna för att verkligen kunna informera 

patienterna om hälsofrämjande åtgärder.  

 

Resultatet visade att patienterna upplevde det enklare att gå ner i vikt om de fick små mål att 

genomföra steg för steg. Detta stämmer väl med de resultat som Bandura (1998) och 

Hörnsten et al. (2014) har kommit fram till, då små åtgärder leder till att patienterna blir mer 

motiverade och villiga till att genomföra en livsstilsförändring. Åtgärderna ska sedan 

utvärderas av patienten efter en kort tid istället för att planera för stora och snabba 

förändringar som kan vara svåra att uppnå och resultera i en avskräckande effekt för 

patienten snarare än en förbättring. Denna strategi leder till att patientens self-efficacy stärks. 

Vår uppfattning är att det är viktigt att sjuksköterskan förordar en effektiv viktminskning 
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genom att få patienterna att lägga upp små mål som de ska klara av, därefter kan fler mål 

sättas upp förutsatt att de första är uppnådda av patienten. Det är angeläget att 

sjuksköterskan stöttar patienten och säkerställer att målen som patienten ska uppnå är 

rimliga för denne att uppnå utifrån dennes kapacitet.  

 

Resultatet visade att de patienter som hade en  hög self-efficacy kunde förändra sitt beteende 

kring kost och motion för att uppnå en viktminskning, dessa patienter hade den motivation 

som krävdes för att gå ner i vikt. Liknande fynd sågs även i studien av Hörnsten et al. (2014) 

där motivation visades vara en viktig del för en långsiktig livsstilsförändring i samband med 

viktnedgång. De strategier som sjuksköterskor kan använda för att öka patienternas 

motivation till förändring och för att öka deras self-efficacy är bland annat målformulering 

och planering. Sjuksköterskan kan ge en ordination på fysisk aktivitet och de bör arbeta 

aktivt för att utvärdera och uppfölja patienternas viktminskning. Författarna anser att 

sjuksköterskan bör motivera patienterna för att öka deras chans för att de ska kunna uppnå 

en hållbar livsstilsförändring. Sjuksköterskan kan undersöka hur patientens 

familjesituationen ser ut, om möjlighet för stöd finns att få av patientens närstående i 

kombination med stöd från sjuksköterskan. Speciellt då patienten inte har någon god 

utvecklad self-efficacy, detta skulle kunna leda till att ökad motivation ges till patienterna 

under viktminskningen.  

 

SLUTSATS  

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt vid mötet med den 

överviktiga patienten. Rådgivningen som sjuksköterskan ger bör vara patientcentrerad och 

utformad efter patientens behov samt bygga på att få patienten engagerad och insatt i hur 

dennes övervikt påverkar hälsan. Genom motiverande samtal kan sjuksköterskan motivera 

patienterna till att göra betydande livsstilsförändringar.  

 

Förslag till ny forskning 

Denna litteraturöversikt gav svar på överviktiga patienters erfarenheter av hälsofrämjande 

åtgärder för viktminskning, detta har väckt författarnas nyfikenhet om huruvida 

sjuksköterskan besitter rätt kunskap inom detta område. Detta kräver noggrann utredning 

genom ny forskning om detta för att sjuksköterskan ska kunna ge rådgivning till överviktiga 
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patienter för att främja en viktminskning. En studie med interventionsgrupp som hade 

specifik utbildning inom MI och KBT, och en kontrollgrupp för att kunna jämföra 

sjuksköterskors kompetens. Ett krav med studien skulle vara att den var kvalitativ och 

undersökande för att kunna få information om sjuksköterskans kunskaper gällande 

hälsofrämjande åtgärder vid viktminskning. Intervjuer skulle underlätta vid 

datainsamlingen för att få subjektiva åsikter. De överviktiga patienterna ställer höga krav på 

sjukvården och då framförallt på sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna 

underlätta för patienterna att gå ner i vikt krävs det att sjuksköterskan besitter tillräckligt 

med kunskap inom MI och KBT då dessa samtalsmetoder kan användas för att motivera en 

överviktig patient att gå ner i vikt samtidigt som det sker ur ett patientcentrerat perspektiv. 

På sikt kan denna satsning inom sjukvården leda till att övervikt behandlas och att fetma 

förebyggs. 
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Bilaga 1. Översiktstabell över inkluderade artiklar.  
Författare 

Årtal 

Land  

Studiens syfte  Design/ ansats/ intervention/ instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Ahern, 

Boyland, Jebb 

& Cohn. 

(2013). 

England.  

Undersöka deltagarnas 

upplevelser av 

viktminskningsinterventione

r för att belysa orsaken till 

större viktminskningar som 

observerats bland dem som 

deltar i ett kommersiellt 

viktminsknings- 

program jämfört med de som 

fick behandling av 

primärvården för sin 

övervikt.  

Kvalitativ design. Bekvämlighetsurval. 

Deltagarna valdes ut för att respresentera ett 

kommersiellt viktminskningsprogram 

(viktväktarna) och de som genomgick 

standard behandling (nationella riktlinjer för 

viktminskning med råd från primärvård och 

andra kliniker). Semistrukturerade telefon- 

intervjuer genomfördes av en författare inom 

6 månader. Frågorna var inbäddade i en 

berättelsestil intervju som uppmuntrade 

deltagarna att inte bara redogöra för sina 

erfarenheter kronologiskt, utan också för att 

utarbeta sina allmänna synpunkter och 

övertygelser. Tidigare erfarenheter av 

viktminskning inom primärvården 

undersöktes också under intervjuerna.  

n=16 Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. En upprepande tematisk 

analys genomfördes. Transkripten 

lästes av tre författare, Två av 

forskarna arbetade tillsammans för 

att öka ursprungliga teman och 

identifiera nyckelområden. En sista 

uppsättning teman bildades då det 

inte framkom nya teman. I motsats 

till en helt öppen grounded theory 

metod, sågs en mättnad när de 

förutbestämda gränserna för ämnes 

guiden var uppnådd. En forskare 

omkodade transkripten vid behov.   

Patienterna gick ner i vikt genom att 

de hade en regelbunden kontakt 

med primärvården och fick stöd 

under viktminskningen. Patienterna 

beskrev viktminskning som ett 

personligt ansvar. De betonade 

vikten av regelbunden kontakt för 

att upprätthålla motivationen och 

fokus på deras viktminskningsmål. 

Det var ingen skillnad mellan 

metoderna då både patienter i 

kommersiella viktprogram och de 

som fick rådgivning av 

primärvården gick ner i vikt.  

Grad I  

41p  

85 %  

Ali, Baynouna 

& Bernsen  

(2010).  

Förenade 

Arab 

Emiraten.  

 

Utforska hinder och 

möjligheter för 

viktminskning hos 

kvinnor med risk för typ 2-

diabetes i Förenade Arab 

Amiraten för att informera 

om utvecklingen av 

framtida kulturellt 

överensstämmande 

viktfrämjande 

program. 

Kvalitativ design. Grounded theory metod. 

Ändamålsenligt urval. Deltagarna delades in i 

åtta fokusgrupper. Grupperna leddes utav 

sjuksköterskor som hade till uppgift att skapa 

en främjande miljö för kommunikation som 

godtogs av patienterna. Under mötena ställde 

sjuksköterskorna frågor och ledde en 

diskussion där patienterna kunde svara på 

öppna frågor.  

n=75 Grounded Theory. Alla intervjuer 

spelades in på band, som därefter 

transkriberades och översattes från 

arabiska till engelska, dessa 

översättningar kontrollerades sedan 

ytterligare genom att översättas av 

en annan författare tillbaka till 

arabiska. Texterna analyserades med 

hjälp av Nvivo software, som 

därefter analyserades av en 

författare som började koda dessa 

för att identifiera viktig information. 

Därefter diskuterade de andra två 

författarna koderna och dess 

framväxande teman. Därefter 

diskuterades och jämfördes 

resultatet när skillnader av 

tolkningen uppstod. 

Nästan alla patienter var överens om 

att det var svårt att anta livsstils- 

förändringar på grund av många 

hinder i deras dagliga liv. Avsaknad 

av socialt stöd från familjer störde 

viktminskningen. Något som 

motiverade patienterna att 

genomföra hälsofrämjande åtgärder 

var att de ville förebygga ohälsa och 

sjukdomar.  

 

Grad I  

42p 

87 % 
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Författare 

Årtal 

Land  

Studiens syfte  Design/ ansats/ intervention/ instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Banks-

Waallace 

(2007). 

USA.  

 

Undersöka viktförändringar 

hos svarta kvinnor som 

genomgick “Walk the Talk” 

interventionen.  

Kvantitativ design. Pre- och posttest. 

Pilotstudie. Bekvämlighetsurval. 

Professionella och personliga berättelser, 

interaktivt lärande, fysiska aktiviteter i grupp. 

Dagböcker, stegmätare och frågeformulär 

användes för att samla in data. Ett års 

intervention. Deltagarna träffades en gång 

per månad under tre timmar vid ett 

gruppmöte. Där de fick: 1) dela med sig av 

sin nuvarande livssituation. 2) professionella 

berättelser gavs till deltagarna. 3) interaktivt 

lärande om hjärt- 

hälsofrämjande metoder. 4) fysiska 

gruppaktiviteter, 5) debriefing 

period. 6) informellt besök samtidigt som de 

fick ett hälsosamt 

mellanmål. Deltagarna instruerades att välj 

en partner i gruppen att genomföra minst 2 

promenader med i veckan, utöver enskild 

träning.  

n=21 T-test.  Information och rådgivning om en 

hälsosam livsstil för viktminskning 

ledde till att patienterna gick ner i 

vikt. Träning med andra överviktiga 

patienter motiverade dem till att 

utöva mer fysisk aktivitet.  

 

 

 

Grad II  

34 p  

72 % 

 

Buchholz, 

Wilbur, 

Miskovich & 

Gerard. 

(2012). 

USA 

Bedöma effekten av fysiska 

aktiviteter ledda av 

sjuksköterskor hos 

överviktiga eller feta samt 

icke försäkrade vuxna på en 

avgiftsfri klinik.  

Kvantitativ design. Pilotstudie. Pre- och 

posttest. Bekvämlighetsurval. 6 

interventioner med rådgivning totalt under ett 

halv år. Sjuksköterskan informerade 

patienterna om fysisk aktivitet och hälsosam 

kost under dessa interventioner. Stegräknare 

och loggböcker. Rådgivningen var baserad på 

den sociala kognitiva teorin, med fokus på 

målsättning, självövervakning och feedback.  

n=123 

(100) 

Chi 2-test, t-test. Patienterna gick ner i vikt tack vare 

att de mottog rådgivning för 

viktminskning utav sjuksköterskor 

samtidigt som de åt frukt och 

grönsaker dagligen och utförde 

fysiska aktivteter. Patienter som 

slutade komma till besöken gick upp 

i vikt.  

Grad II  

33 p  

70% 
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Författare 

Årtal 

Land  

Studiens syfte  Design/ ansats/ intervention/ instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Diaz, 

Mainous & 

Pope. (2007).  

USA.  

Syftet var att beskriva vilka 

hinder för motion och 

hälsosam kost som 

identifierats genom 

fokusgrupper med 

överviktiga kvinnor 

rekryterats från 

stadsområden med hög 

fattigdom.  

Kvalitativ design. Deltagarna rekryterades 

via flyers som satt på kliniker, 

samlingslokaler och butiker. Deltagarna 

delades in i 3 fokusgrupper. Data samlades in 

under tre månader, deltagarna fick fylla i 

formulär där de uppgav demografisk 

information. Gruppledaren hade en lista över 

allmänna och utforskande frågor till hjälp 

under gruppmötena. Dessa frågor ändrades 

under studiens gång för att belysa ytterligare 

områden. Gruppdiskussionerna spelades in 

och transkriberades på spanska, därefter 

översattes de till engelska för att därefter 

översättas till spanska igen för att kontrollera 

noggrannheten vid översättningen. Under 

intervjuerna gjordes fältanteckningar.  

n=21 Transkriptionerna analyserades på 

ett systematiskt sätt med tre 

oberoende utredare, varav en var 

etniskt samstämmig och talade 

spanska som sitt modersmål. Syftet 

med analysen var att hitta vanligt 

återkommande teman, trender och 

mönster inom gruppdiskussionerna 

som  rörde sig om kost och 

viktminskningsbeteenden. 

Samtalston och icke-verbal 

kommunikation bedömdes genom 

fältanteckningar. Datorprogrammet 

N * VIVO användes för att 

underlätta dataabstraktion och 

analys. 

Fysiska symptom och sjukdomar var 

vanligt nämnda faktorer som 

uppmuntrade försök till 

viktminskning. Patienterna hade fått 

näringsinformation från informella 

källor och formella 

informationskällor och det ansågs 

som svårt att veta vilken kost som 

var den bästa för dem. Patienterna 

ville att rådgivningen skulle vara 

specifik och individualiserad. De 

flesta patienterna hade 

väldefinierade förväntningar på vad 

de önskade från deras primära 

vårdgivare. Flera patienter uppgav 

att de skulle känna sig bekväma 

med viktbedömning från en läkare 

eller sjuksköterska. 

Grad II 36p  

75 %  

Foster-

Schubert et al. 

(2012) 

USA 

Syftet var att undersöka de 

oberoende och kombinerade 

effekterna av fysisk aktivitet 

och dietviktminskning och 

kroppssammansättning hos 

överviktiga och feta kvinnor.  

Kvantitativ design. 12 månaders RCT. 

Deltagarna randomiserades att ingå i 4 

grupper: 1. ≥45 min av måttlig till kraftig 

intensitet träning, 5 dagar / vecka under 12 

månader. Träningen bestod av löpband 

promenader, cykling och användning av 

andra aeroba maskiner.  2.Diet som innebar 

dagligt energiintag på 1,200- 2000 kcal /dag 

baserat på patientens vikt. 3. Både diet och 

aerobicsträning kombinerat. 4. Kontrollgrupp 

som ej genomförde någon livsstilsförändring.  

n=399 (40) 

1. n=117 

2. n=118 

3. n=117 

4. n=87 

SAS software version  

9.1  

Bonferroni adjustment 

Både patienterna i tränings- och 

dietprogrammet rapporterade att de 

minskade sitt dagliga fettintag med 

ca 20 % vilket gjorde att de 

minskade i vikt. I dietprogrammet, 

träningsprogrammet och det 

kombinerade programmet kunde en 

viktminskning ses hos alla patienter. 

Kontrollgruppen minskade inte i 

vikt.   

 

Grad II 

33p 

70% 
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Författare 

Årtal 

Land  

Studiens syfte  Design/ ansats/ intervention/ instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Hardcastle & 

Hagger. 

(2011). 

England.  

Undersöka uppfattningar och 

erfarenheter av de som fått 

viktminsknings- 

rådgivning genom 

interventionen för att 

identifiera de underlättande 

och hämmande faktorer som 

påverkar 

beteendeförändringar i 

relation till fysisk aktivitet 

och kost. 

Kvalitativ design. Ändamålsenligt urval. 

Semistrukturerade intervjuer som varar upp 

till 40 minuter, antingen telefon eller under 

fysiska möten. En intervjuguide användes för 

att strukturera intervjuerna och fokuserade 

på patienternas uppfattningar och 

erfarenheter av MI, aktuell fysisk aktivitet, 

ätbeteende, handledning och hinder för 

förändring. Öppna frågor och reflekterande 

lyssnande användes för att ytterligare 

undersöka de uppfattningar och erfarenheter 

som patienterna upplevde. Intervjuerna 

ljudinspelades och transkriberades.  

n=14 Transkripten lästes för att tyda 

deltagarnas uppfattningar och 

kodades. En induktiv tematisk 

innehållsanalys användes för att 

skapa teman. I denna process fanns 

inga förutbestämda kategorier.  

 

Patienterna ville att rådgivningen 

skulle vara individualiserad. 

Patienterna uppgav att det var det 

stöd och den motivation som de fick 

under gruppmötena både utav 

gruppledaren och de andra 

överviktiga som gjorde att de kunde 

gå ner i vikt. De patienter som inte 

fick tillräckligt med stöd gick inte 

ner i vikt.  

Grad I  

41p  

85 %  

Peterson & 

Cheng (2013) 

USA 

Identifiera viktiga 

beteendefaktorer som bidrar 

till fysisk aktivitet och 

viktkontroll hos överviktiga 

kvinnor. Som socialt stöd, 

beteende- 

förändringar och self-efficacy. 

Kvantitativ beskrivande studie. Pre- och 

posttest. 6-12 månader. Longitudinal design. 

Bekvämlighets urval. En sjuksköterska 

använde Stay Alive with Five-A’s physical 

activity intervention för att bedöma 

patienternas kunskaper, attityder, motivation 

och hinder för att bedriva en aktiv livsstil. 

Patienterna träffade sjuksköterskan 1 gång i 

månaden under 20 min. Zumba klasser hölls 

2 ggr/vecka.  

 

n=25 (2) Deskriptiv data analys. Hierarchical 

linear mixed models, alpha 0.05, SAS 

Version 9.2.  

 

Patienterna som träffade en 

sjuksköterska 1 gång/månad för 

rådgivning ökade sitt bmi 

signifikant. Patienter med hög self-

efficacy utförde mer fysisk aktivitet 

efter att de fått rådgivning utav 

sjuksköterskan.  

 

Grad II 

38p 

79% 



 

 

5 
 

Författare 

Årtal 

Land  

Studiens syfte  Design/ ansats/ intervention/ instrument Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Villanova et 

al. (2006).  

Italien.  

Undersöka vilka effekter  på 

patienternas viktminskning 

en kombination av två 

program där regelbundna 

aktiviteter och en hållbar 

viktminskning eftersträvades 

för överviktiga patienter.   

Kvantitativ design. Observationsstudie. Alla 

patienterna deltog i 2 program under 

interventionen. KBT-program som innehöll 12 

veckomöten, som omfattar grupper av 8-12 

patienter. De får lära sig om BMI och 

regelbunden viktkontroll och instrueras om 

att räkna kalorier och övervaka dagliga 

födointaget. Fitnessprogrammet som var 12 

möten varannan månad, som omfattar 

grupper av 8-12 patienter. Patienterna anger 

fysisk aktivitet programmet cirka 9 månader 

efter utgången av KBT. Strategin för att öka 

den fysiska aktiviteten är fokuserad på de två 

centrala aspekter av motivation och Self-

Efficacy, integrerade med nöje, socialt stöd och 

undanröjande av hinder. Båda programmen 

leddes av läkare och dietister.  

n=200 Students t-test, Anova,  KBT undervisning ledde till att 

patienterna kunde förändra sitt 

beteende kring hälsa och därmed 

uppnå en viktminskning. Genom att 

därefter medverka i 

träningsprogrammet kunde en 

ytterligare viktminskning ses. 

Genom att delta i KBT programmet 

ökade patienterna fysiska 

aktiviteter.  

Grad I  

40 p  

85 % 

Wagenschutz, 

Ross, Bernat 

& Lypson. 

(2013). 

USA. 

 

Undersöka effekterna hos 

överviktiga patienter som 

fick hälso- 

beteende rådgivning genom 

att undersöka patienternas 

attityder till kost och fysiska 

aktiviteter. 

Kvalitativ design. Brev mailades ut till 

deltagarna som höll kriterierna. Två fokus 

grupper med fem deltagare i varje användes 

för att diskutera hur rollspel hade en 

inverkan på deras vardagliga beslut. Öppna 

frågor ställdes till deltagarna. Intervjuerna 

spelades in och skrevs sedan ner. 

Demografisk data användes för att 

deltagarnas längd och vikt. BMI räknades 

också ut. 

n=10 Grounded theory. Interaktiv analys 

process. Intervjuerna som skrevs ner 

lästes sedan igenom ett flertal 

gånger för att identifiera invarianta 

teman. Sedan träffades båda 

författare för att diskutera och 

identifiera teman och nå konsensus. 

Individuella uppföljningsintervjuer 

gjordes med 4 deltagare för att 

bekräfta teman. 

Patienterna rapporterade att 

deltagandet i HBC ledde till 

personliga livsstilsförändringar. 

Förändringar skedde genom ökad 

medvetenhet och motivation att göra 

förändringar i hälsovanor, såsom 

motion och förbättrade matval. 

Dessutom kunde en viktminskning 

ses hos patienterna.  

Grad I 

44p 

91% 

 


