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Abstrakt 
Fetma ökar i samhället och specifika omvårdnadsinterventioner finns för att be-
handla och förebygga fetma. Omvårdnadsinterventioner som stöd till beteende-
förändring, kostråd och råd till fysisk aktivitet är de som denna studie tar upp. 
Personer med fetma stigmatiseras även på olika sätt ute i samhället och även inom 
vården. Syftet var att beskriva erfarenheter av omvårdnadsinterventioner för att 
uppnå livsstilsförändring bland vuxna med fetma. I studien ingick även att beskri-
va vårdpersonalens attityder till fetma. Studien genomfördes som en systematisk 
litteraturöversikt där en sökning av vetenskapliga artiklar är gjord i flera medi-
cinska databaser. Resultatet i den här studien bygger på en syntes av resultaten i 
de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen. Beteendeterapi, kostrådgivning 
och råd till fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på viktnedgång, framförallt när 
dessa ges tillsammans. För att viktnedgång ska uppnås behöver personen med 
fetma vara motiverad till detta. Många av sjukvårdspersonalen har negativa attity-
der till fetma och detta påverkar omvårdnaden av patienter med fetma. Slutsatsen 
var att det är viktigt att personerna med fetma motiveras att åstadkomma varaktiga 
livsstilsförändringar. Dessa livsstilförändringar innebär att förändra kosten, öka 
den fysiska aktiviteten genom beteendeterapi. Det är viktigt med socialt stöd både 
från vårdpersonalen och från familjen till personen med fetma. 

 
Nyckelord: fetma, attityd, livsstilsförändring, omvårdnadsintervention och litteraturöversikt.  
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Fetma hos vuxna är något som blivit allt mer vanligt i industriländer och det ser ut som att det 

kommer att öka i framtiden. I Sverige har ungefär en halv miljon av alla svenskar fetma och 

det gäller både män och kvinnor i alla åldersgrupper. Bland den vuxna befolkningen beräknas 

8 procent och bland barn och ungdomar 4 procent vara överviktiga. I de andra länderna där 

fetma är ännu mer utbrett har bland annat USA en prevalens på 20 procent samt England, 

Tyskland och Polen mer än 15 procents prevalens av fetma bland vuxna (SBU-2002). 

 

Fetma definieras med ett Body Mass Index (BMI) och om BMI är mer än 30 räknas det som 

fetma. Det finns brister med BMI i och med att det inte tar hänsyn till vilken muskelmassa 

personen har och hur stor andel som är fett i kroppen, det tar heller inte hänsyn till hur fettet 

är fördelat. Vid fetma och även vanlig övervikt kan fettet fördela sig på kroppen på olika sätt 

och det finns vid fetma speciellt risker för följdsjukdomar då personen har så kallad bukfetma. 

Dessa följdsjukdomar är bland annat diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

sömnapné, vissa cancersjukdomar, barnlöshet och värk i leder på grund av belastning. Olika 

faktorer har inverkan på uppkomsten av fetma såsom beteendemässiga, sociala, kulturella och 

ärftliga. Fetma uppkommer ofta på grund av två anledningar, för stort energiintag och/eller 

begränsad fysisk inaktivitet, ofta också i kombination med varandra. Sjukvårdskostnaderna 

för fetma och dess följdsjukdomar utgör en kostnad på ungefär tre miljarder kronor per år i 

Sverige, därutöver tillkommer även kostnader för den sjukfrånvaro och förtidspension som 

kostar minst lika mycket (SBU-2002). 

  

Fetma är ett kroniskt hälsoproblem som kräver behandling under lång tid, som innebär kost 

och beteendeförändringar med en plan för fysisk aktivitet. Hälsobefrämjande program behövs 

för att hantera fetma som hälsoproblem (Banning, 2005). De behandlingar och råd som finns 

för viktminskning och livsstilsförändring är kostbehandling, beteendeterapi, fysisk aktivitet, 

läkemedelsbehandling, kirurgisk behandling och även alternativ medicinsk behandling (SBU-

2002). De tre sistnämnda kommer inte att belysas vidare i denna studie. 

 

De omvårdnadsinterventioner som används för att hjälpa personer med fetma att gå ner i vikt 

är i stort verkningslösa om inte personen är motiverad och engagerad och det är därför en vik-

tig del i omvårdnadsarbetet att just motivera personer med fetma till livsstilsförändring. De 

som lever med fetma kan ha svårt att hitta motivation till att gå ner i vikt och det är oftast inte 

förrän de får en följdsjukdom som inkräktar på deras hälsa som de hittar motivationen (Tod & 

Lacey, 2004). När informationen ges är det viktigt att personen är mottaglig för det, annars 
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blir byggandet av motivation och självsäkerhet overksam för personen med fetma (Jebb & 

Sritharan, 2005). 

 

Beteendeterapi innebär att personen lär sig att hantera problem och att träna upp färdigheter 

som behöver stärkas för att personen ska kunna förändra sitt beteende vad gäller kost och mo-

tion, för att uppnå viktminskning. Beteendeförändring vid fetma innebär att sociala färdighe-

ter utvecklas, att återfall i viktuppgång förebyggs, att oönskade tankemönster byts ut mot mer 

effektiva åtgärder. Dessa åtgärder är till exempel att ta kontroll över beteenden som upprätt-

håller eller leder till fetma, att ett normalt beteende återskapas med hjälp av att registrera 

känslor som uppkommer vid ätandet samt att stärka personen positivt genom att bekräfta 

framgång i viktminskning. Det innebär även att lära ut grundläggande näringslära och fysio-

logi samt att anpassa fysisk aktivitet till individen. Fysisk aktivitet ges som råd tillsammans 

med kostbehandling och beteendeterapi ges tillsammans med andra råd och behandlingar 

(SBU-2002).  

 

Kostbehandling går ut på att energiintaget begränsas som gör att det skapas en negativ energi-

balans i kroppen som leder till viktminskning. Att ge råd om kost innebär att personen får in-

formation om hur mycket mat personen bör äta, hur portionerna är sammansatta vad gäller 

huvudmatgrupperna samt energirestriktion eller vegetarisk kost. Det kan även innebära att 

personen måste ändra måltidsordning eller att vissa mål ersätts med näringspreparat. Det kan 

innebära att personen kan få råd om kolhydratrik kost eller fiberrik kost samt få råd om ener-

gireducerad kost så kallad VLCD (very low calorie diet). Dessa råd kan ges i grupp eller till 

enskild person (SBU-2002).  

 

Råd till fysisk aktivitet innebär att personen ges möjlighet till att välja vilken aktivitet denne 

trivs med att utföra samt råd till att promenera i rask takt. Enligt Jebb och Sritharan (2005) 

kan en stegräknare vara till hjälp för att motivera personen. Dessa är goda interventioner och 

även när viktnedgång inte uppnås har det god effekt för att förebygga riskfaktorer (SBU-

2002). 

 

Fetma kan ge negativ inverkan i vardagen hos personer med fetma. Enligt Cossrow, Jeffery 

och McGuire (2001) kan människor i omgivningen ofta vara fördömande mot personer med 

fetma, det kan vara fördomar som att de skulle vara lata, fula, dumma, inkompetenta, odugliga 

och ha bristande viljestyrka. Personer med fetma får ofta höra kommentarer från anhöriga om 
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deras vikt och hur de ser ut vilket upplevs kränkande. De upplever även i sociala sammanhang 

att de blir uttittade av människor i deras omgivning. Dessa fördomar kan ge personer med 

fetma skuldkänslor och ett enormt lidande. Det finns skillnader mellan normalviktiga och per-

soner med fetma när det gäller arbetslivet, bland annat har normalviktiga lättare att få en an-

ställning samt att de upplever att de blir annorlunda och dåligt behandlade. Enligt SBU-

rapport (2002) finns det även fördomar inom sjukvården och det yttrar sig enligt Cossrow et. 

al (2001) i att läkare ofta påpekar att de borde gå ner i vikt när det egentligen söker vård för 

något annat som inte har med deras fetma att göra, de känner sig även diskriminerade av an-

nan vårdpersonal. Enligt SBU-rapport (2002) upplever personer med fetma att samhället inte 

matchar deras storlek och detta även inom vården. Det kan vara som exempel att sjukhus-

sängarna är för små eller att vågarna inte är tillräckliga, så de inte kan mäta deras vikt.  

 

Den vårdpersonal som möter personer med fetma och som riskerar dess följdsjukdomar behö-

ver ha kunskap i hur det är att leva med fetma så de kan bemöta dem med rätt attityd. De be-

höver även ha kunskap om motivationens betydelse för att livsstilsförändringen ska lyckas för 

personer med fetma. Tod och Lacey (2004) beskriver att personer med fetma som ska genom-

gå livsstilsförändring ofta misslyckas på grund av bristande stöd. Stöd är något som även 

vårdpersonalen förutom de anhöriga kan ge till dessa personer. De behöver veta vilka om-

vårdnadsinterventioner som finns tillgängliga för att kunna motivera och stödja personer med 

fetma till livsstilsförändring. 

 

Studien utgår från en övergripande frågeställning om vilka omvårdnadsinterventioner som 

finns för att hjälpa och stödja personer med fetma att bli motiverade att ändra beteende vad 

gäller kost och motionsvanor samt vilka attityder det finns hos vårdpersonalen till fetma.  
 

Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva erfarenheter av omvårdnadsin-

terventioner för livsstilsförändringar bland vuxna med fetma.  

 

Metod  

Vi har använts oss av en metod för systematisk litteraturöversikt där vi utgått från principerna 

i Goodmans steg. Vi formulerade specifika frågeställningar med utgångspunkt från syftet som 

gett struktur åt vårt arbete (se tabell 2). Vi har sedan gjort en systematisk sökning av litteratur 
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i form av litteraturöversikter samt kvalitativa och kvantitativa studier som beskriver vårt valda 

område. Med resultatet av de utvalda artiklar har vi sedan gjort en syntes som utgör resultatet 

i denna studie. Studiernas inklusions- och exklusionskriterier har preciserats (tabell 1). En 

plan för litteratursökningen har formulerats. Litteratursökning har genomförts över de artiklar 

som varit inom inklusionskriterierna. Artiklarna har kvalitetsgranskats genom frågeformulär 

som är anpassade efter de olika artiklarnas metoder (Willman & Stoltz, 2002, s. 118-119, 122-

123). För att bedöma om artiklarna var låg, medel eller hög i sin kvalitet granskade vi om ar-

tiklarna hade ett tydligt syfte, om metoden var beskriven på ett klart sätt och om resultatet var 

logiskt till syftet. Resultaten från artiklarna har sammanställts utifrån frågeställningarna och 

slutsatser där de ingående artiklarnas har värderats (Willman & Stoltz, 2002, s. 51). 

 

Specifika frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter finns av omvårdnadsinterventioner för att förebygga och behandla 

fetma? (tabell 3) 

2. Vilka erfarenheter och attityder har vårdpersonalen i mötet med personer med fetma? 

(tabell 4) 

3. Vilka erfarenheter har personer med fetma av vårdpersonalens bemötande? (tabell 4)  

 

Tabell 1 Avgränsning av frågeställningar 
Vem eller vilka vill vi 
studera? 

Vilken åtgärd eller fe-
nomen? 

Vilket sammanhang? Vad vill vi studera? 

Vuxna med fetma 
 
Vårdpersonal som vårdar 
patienter med fetma 

Erfarenheter och upple-
velser av omvårdnads-
interventioner 
 
Attityder till fetma  

I all omvårdnad av patien-
ter med fetma  

Livsstilsförändring 
Värdighet 

 
Litteratursökning 

Vi har gjort en systematisk sökning av artiklar i följande databaser: Medline, Academic Se-

arch Elite, Cinahl och Cochrane och har använt oss av sökord som överensstämde med fråge-

ställningarna (se tabell 3och 4). Vi har använt oss av fritextsökning. För att få en bredare sök-

ning användes (*) i slutet av nurse och patients (se tabell 4). Artiklar som svarade mot syftet i 

frågeställningarna och var mest informationsrika valdes ut. Vi använde icke-systematiska lit-

teraturöversikter och kvalitativa studier eftersom vi ville fånga ett brett spektrum av erfaren-

heter och upplevelser av olika vårdsituationer (Eliasson, 2000). Enligt Polit och Beck (2004, 

106) ska litteraturen vara överskådlig i en tabell och vi har sorterat, granskat och kvalitetsbe-

dömt artiklarna enligt detta (se bilaga 1). 
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Tabell 2 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier:  Exklusionskriterier:  
Vuxna med fetma  
 
”Peer reviewed” artiklar publicerade i veten-
skapliga tidskrifter 
 
Systemetiska och icke systematiska litteratur-
översikter, kvalitativa och kvantitativa studier 

Personer med fetma under 18 år,  
 
Fetma orsakad av biverkningar av mediciner 
 
Icke-vetenskapliga artiklar 
 
 

 
Tabell 3 Översikt över litteratursökning för fråga 1 
Databas Sökordning Sökord Antal ref 
Medline    
 1 Obesity 95358 
 2 Lifestyle changes 6461 
 3 Obesity and Lifestyle changes 1010 
 4 Motivate  2358 
 5 Obesity and motivate  53 
Academic Search Elite    
 1 Obesity 17782 
 2 Lifestyle changes 699 
 3 Obesity and Lifestyle changes 81 
 4 Motivate 3458 
 5 Obesity and Motivate 16 
Cinahl    
 1 Obesity  11662 
 2 Lifestyle changes 670 
 3 Obesity and lifestyle changes 86 
 4 Motivate  623 
 5 Obesity and Motivate 11 
Cochrane Data base    
 1 Obesity  5283 
 2 Lifestyle changes 972 
 3 Obesity and lifestyle changes 78 
 4 Motivate  886 
 5 Obesity and Motivate 30 
 
Tabell 4 Översikt över litteratursökning för fråga 2och3  
Databas Sökordning Sökord Antal ref 
Medline 1 Obesity 95358 
 2 Nurse* 190358 
 3 Patients* 2494205 
 4 Relation 242325 
 5 Experience  133039 
 6 Patients* and nurse* 34997 
 7 Patients* and nurse* and relation 810 
 8 Patients* and nurse* and obesity 235 
 9 Patients* and nurse* and relation and obesity 7 
Academic Search 
Elite 

   

 1 Obesity 17805 
 2 Nurse* 66276 
 3 Patients* 234264 
 4 Relation 251711 
 5 Experience 160203 
 6 Patients* and nurse* 13522 
 7 Patients* and nurse* and relation 612 
 8 Patient* and nurse* and obesity 85 
 9 Patient* and nurse* and relation and obesity 1 
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Tabell 4 (forts.) Översikt över litteratursökning för fråga 2och3  
Databas Sökordning Sökord Antal ref. 
Cinahl    
 1 Obesity 11662 
 2 Nurse* 184846 
 3 Patients* 194228 
 4 Relation 13548 
 5 Experience 41279 
 6 Patients* and nurse* 29084 
 7 Patients* and nurse* and relation 707 
 8 Patients* and nurse* and obesity  138 
 9 Patients* and nurse* and relation and obesity 4 
 
Analys  
Vi valde ut 19 artiklar som stämde överens med syftet, frågeställningarna samt inklusions- 

och exklusionskriterierna. Ickesystematiska och systematiska litteraturöversikter samt kvanti-

tativa studier ingick i analysen och när dessa granskades utgick vi från två granskningsformu-

lär. Resultatet i artiklarna har analyserats utifrån de specifika frågeställningarna. Efter det har 

resultaten sammanställs som en syntes (Polit & Beck, s. 692-693). Enligt Willman och Stoltz 

(2002, s. 79) är det viktigt att vara systematisk i tillvägagångssättet för insamling av artiklar 

och värdering av resultatet.  
 

Resultat 
Vilka erfarenheter finns av omvårdnadsinterventioner för att förebygga och behandla 

fetma? 

Resultatet av litteraturöversikten för den här frågan redovisas med fem underrubriker som alla 

beskriver olika aspekter eller interventioner 

 

Motivationens betydelse för interventionerna  

Erfarenheten av att motivationen är viktig som utgångspunkt för alla interventioner beskrevs 

av flera författare. För att kunna hjälpa personen är det viktigt att ta reda på vilka orsaker som 

motiverar dem till att gå ner i vikt (Armitage, 2003; Costain & Crocker, 2005). Armitage 

(2003) beskriver i en litteraturöversikt i ämnet, att som ett led att stödja personernas motiva-

tion, var det viktigt att vårdpersonalen tog reda på orsaken till varför personen har fetma. För-

utom att kontrollera personens hälsostatus och ge en säker vård, var det viktigt att bestämma 

personens benägenhet till förändring. Det innebar bland annat att vara medveten om i vilken 

fas personen med fetma befann sig i för att kunna bygga på den kunskapen i motivationsarbe-

tet. Den personliga processen påverkar mottagligheten för rådgivning hos personen med fetma 

vilket var viktigt att beakta. Erfarenheten var att det fanns tydliga faser i den personliga pro-
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cessen och i den första fasen var ofta inte personen med fetma villig att vara delaktig. De 

kunde vara mottagliga för viss information, de var ofta defensiva och kände ingen motivation 

och de undvek att tänka på livsstilsförändringen. I den andra fasen hade personen med fetma 

för avsikt att ändras inom sex månader och är mer medveten om nyttan av livsstilsförändring-

en. I den tredje fasen hade personen för avsikt att förändras och har då en plan för detta. I den 

fjärde fasen har personen gjort specifika förändringar för att förbättra sin livsstil under de se-

naste sex månaderna. I den femte fasen arbetar personen med att förebygga återfall och är 

mindre benägen till det. I den sjätte och sista fasen riskerar personen inte att få återfall och är 

till 100 % fast besluten att bibehålla sin livsstilsförändring (Armitage, 2003).  

 

Förutom att förstå i vilken fas personen med fetma befinner sig i är det också viktigt att förstå 

vilka faktorer som kan motivera. Armitage (2003) fann att motiverande faktorer kan vara häl-

sorelaterade orsaker, utseende, en speciell situation, ålder och rädsla eller fara för att dö. Det 

kan enligt Costain och Crocker (2005) vara viktigt att diskutera deras förhoppningar och för-

väntningar i relation till viktnedgången. Det kan, enligt Armitage (2003) och Costain & 

Crocker (2005) vara viktigt för att kunna ge specifika och individualiserade råd att ta reda på 

om tidigare försök att gå ner i vikt, hur personens sociala nätverk ser ut samt ta reda på deras 

kunskapsläge om risker som finns med fetma, vilka attityder som personen har till fysisk akti-

vitet samt hur mycket tid denne har möjlighet att avsätta för detta Enligt Armitage (2003) är 

det vidare viktigt att förse personer med fetma som är motiverad till livsstilsförändring med 

verktyg. Dessa verktyg kan vara broschyrer, hänvisning till dietister, beteendeterapeuter och 

stödgrupper.  

 

Foreyt (1998) fann i en litteraturöversikt att beteendeterapeuter kan erbjuda en åtgärd som 

stärker motivationen. Det kan handla om att berätta om vanliga bakslag och lära patienten hur 

denna kan hantera sin situation samt att utforma realistiska mål med viktnedgången.  

 

Sammanfattning 

Erfarenheterna om motivationens betydelse baseras på tre icke systematiska litteraturöversik-

ter med begränsad kvalitet. Studierna har likartat resultat och pekar i samma riktning vilket 

indikerar att resultaten kan värda att beakta. Resultatet indikerar att den personliga motivatio-

nen är viktig och en förutsättning för att olika interventionerna skall kunna påverka personer 

med fetma till livsstilsförändring. Motivationen kan stödjas om vårdpersonalen förstår i vilken 

fas individen befinner sig i sitt eget motivationsarbete och vilken kunskap och tidigare erfa-
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renheter som finns. Detta kan vara att ta reda på bakgrunden till varför personen har fetma och 

om viljan finns till att gå ner i vikt. För att motivera personen kan vårdpersonalen informera 

om vilka positiva och negativa konsekvenser viktnedgången kan ha och diskutera med perso-

nen om vad som motiverar dem till att gå ner i vikt och hur de hoppas på att resultatet av vikt-

nedgången blir. Det är viktigt att det sker en individuell kartläggning av personernas olika 

förutsättningar för att veta hur de på bästa sätt kan få stöd till en beredskap och motivation att 

göra en livsstilsförändring.  

 

Beteendeförändringar som interventioner  

En typ av intervention som prövats för att stimulera till livsstilsförändring är beteendeterapi. 

Beteendeterapi lär ut olika strategier som stimulikontroll, förstärkande av personens självkon-

troll, problemlösning och målsättning (Shaw, O’Rourke, Del Mar & Kenardy, 2005).  

Viktnedgång kan för många leda till depression, irritation, ångest och dåligt självförtroende 

som negativ konsekvens och detta kan vara ett sätt att hantera situationen (Miller-Kovach, 

Hermann & Winick, 1999). Några studier har kunna visa att deltagande i stödgrupp eller i be-

teendeterapi i samband med viktnedgång ger ökat välbefinnande (Holt, Warren och Wallace 

2006; Melin & Rössner, 2003; Miller-Kovach et al., 1999). Costain och Crocker (2005) menar 

att realistiska mål, självuppkomna strategier för att konfrontera problemen istället för att äta 

som hantering av dem är viktigt, det gör att personen känner att de har mer kontroll över si-

tuationen och självsäkerhet. Stöd från vänner, familj och vårdpersonal är även viktigt för att 

undvika misslyckanden. Genom att samarbeta med personerna med fetma och tillsammans 

hitta lösningar hjälper vårdpersonalen dem att bygga kunskap och färdigheter som ger dem 

självvärde och självsäkerhet.  

 

Melin och Rössner (2003) beskriver i resultatet från en cohortstudie att ett behandlingspro-

gram som bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi, förändring av kost och ökad 

fysisk aktivitet kan vara effektivt för att utbilda vårdpersonal i hur de ska kunna hjälpa och 

stödja personer med fetma till livsstilsförändring. De menar att beteendeprogram är mest ef-

fektiva för att viktnedgången ska bli varaktig, detta eftersom de är främjar hälsa och minskar 

psykologisk stress. Beteendebehandlingsprogram hjälper personer med fetma att få en positiv 

kroppsbild, det primära målet är att förändra kostvanor och öka fysisk aktivitet. Melin och 

Rössner (2003) beskriver vidare att detta behandlingsprogram inriktar sig på att göra personer 

med fetma medveten om sina egna beteenden för att förändra dessa till nya mer hälsosamma. 

Personens första steg är att identifiera de vanor som de tycker är lättast att förändra. Personen 
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noterar i en dagbok om sitt beteende den används som ett stöd för dem själva samt för att ut-

veckla kommunikationen mellan vårdpersonal och personen med fetma. Costain och Crocker 

(2005) samt Armitage (2003) visar i sina litteraturöversikter att resultatet stärks av andra stu-

dier. 

 

Melin och Rössner (2003) beskriver för att behandlingen ska få ett gott resultat är det beroen-

de av personens grad av samarbete, motivation, behov, önskningar, förankring till verklighe-

ten och aktivt deltagande och informationen om behandlingen ska hjälpa personen att engage-

ra sig i den. Behandlingen kan användas både individuellt och i grupp. För att få optimal re-

sultat av behandlingen rekommenderas max 8-10 personer per grupp och en lämplig grupp-

sammansättning kan vara vikt, kön, ålder, profession och diagnos.  

 

Eftersom att fetma är en kronisk sjukdom är det viktigt att en kontakt mellan sjukvården och 

personer med fetma bibehålls i många år. Antalet kontakter är beroende av deras personliga 

och ekonomiska resurser. Det är ett realistiskt förslag att rekommendera återbesök med möten 

en gång i månaden under första året och var tredje månad under det andra året (Armitage, 

2003; Melin & Rössner, 2003). Eftersom att beteendeterapi inte ensamt kan bidra till en vikt-

minskning utan används i kombination med kost och/eller motion, är det svårt att kunna defi-

niera effekterna av beteendeterapi som ensam komponent (SBU-2002). 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att beteendeterapi i kombination med interventioner som kostråd och råd till 

ökad fysisk aktivitet kan vara ett effektivt sätt för att åstadkomma en varaktig livsstilsföränd-

ring. Resultatet baseras på en cohortstudie av medelhög kvalitet samt en systematisk littera-

turöversikt. Det går inte att visa att enbart beteendeterapi har effekt. Studierna indikerar att för 

att uppnå ett gott resultat med viktnedgång kan det vara bra att delta i en stödgrupp eller i be-

teendeterapi som inte är svår och komplicerad att förstå för personen med fetma. I beteendete-

rapin är viktigt att berätta om vilka bakslag som viktnedgång kan ge och hur personen kan 

hantera detta genom att sätta upp realistiska mål. Mål som hjälper och stödjer personen att ge-

nomgå livsstilsförändring, främja viktnedgång och att viktnedgången bibehålls. Genom att ar-

beta på ett individcentrerat sätt där personen med övervikt är delaktig är förutsättningarna 

större att personen känner sig hörd, förstådd och trovärdig. Personen med fetma har då större 

möjlighet till att få färdigheter som leder till förbättrat självförtroende och självsäkerhet samt 

att ett gott resultat uppnås.  
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Kostråd som interventioner 

Holt, Warren och Wallace (2006) beskriver i en litteraturöversikt att de matvanor som perso-

ner har grundas i familjen och andra sociala grupper. De beskriver vidare att kostråd som om-

vårdnadsintervention har som mål att ge stöd till personer med fetma och strävar efter att er-

sätta ohälsosamma matvanor till nya hälsosamma. Samtliga studier visar på att personer med 

fetma riskerar att få diverse följdsjukdomar och att olika typer av dietkost kan ha en viktig roll 

för att reducera risken (Armitage, 2003; Green, 1997; Holt, et al., 2006; Pirozzo, Summerbell 

& Cameron, 2002; SBU-rapport 2002). Genom förändrade kostvanor kan en viktnedgång 

åstadkommas genom att energiintaget minskas (Holt, et al., 2006; SBU-rapport, 2002). I 

SBU-rapporten (2002) framgår det vidare att en viktnedgång på mellan tre och tio kg kan 

åstadkommas med energireducerad kost under det första året. Pirozzo et al. (2002) beskriver i 

litteraturöversikt att låg fettdiet inte är effektivare än lågkaloridiet för att åstadkomma vikt-

nedgång, de beskriver vidare att de som gick på lågkaloridiet lättare fick förstoppning samt 

fick en markant försämring i att känna smak och på sin livskvalitet. Det fanns ingen skillnad i 

påverkan på blodtryck och blodsockernivåer mellan de olika dieterna, blodfetterna var dock 

lägre efter en längre tids lågfettdiet. I en litteraturöversikt av Armitage (2003) samt en SBU-

rapport (2002) beskrivs det att Viktväktarnas kostplan är effektiv för viktnedgång och ger per-

soner som är i behov av viktnedgång råd till att äta hälsosamt och att begränsa intaget av 

tomma kalorier, detta kan resultera i en effektiv livsstilsförändring.  

 

Armitage (2003) menar att vårdpersonalen bör ge råd om lågkalorikost. Genom att reducera 

fett och kolhydrater främjas en minskning av kalorier och leder till viktnedgång (Armitage, 

2003; Pirozzo et al., 2002; SBU-rapport, 2002). Personer med fetma behöver få kostråd för att 

hantera vikten och minska risken för följdsjukdomar, de kan få råd att se till att äta varierad 

mat från huvudmatgrupper, tänka på portionens storlek, minska andelen fett och välja fler-

omättat eller enkelomättat fett framför mättat fett, äta frukt och grönsaker fem gånger om da-

gen, välja fiberrik kost, reducera sockerintaget, begränsa saltintaget och äta på fasta tider 

(Costain & Croker, 2005), även SBU-rapport (2002) visar på liknande råd. I SBU-rapporten 

(2002) framgår det vidare att utifrån tjugofem studier att en viktnedgång på mellan tre och tio 

kg kan åstadkommas med energireducerad kost under ett år.  
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Sammanfattning 

Samtliga studier indikerar att kostråd som intervention är en viktig aspekt i att förebygga 

följdsjukdomar som kan uppkomma vid fetma. Det visas inte vara någon skillnad mellan låg-

kalori- och lågfettdiet men det bevisas att viktnedgång åstadkoms med dessa. Viktnedgång 

med hjälp av kostförändring åstadkoms genom att energiintaget minskas och detta visas av en 

litteraturöversikt som styrks av en SBU-rapport. Samma studier visar också på vilka specifika 

kostråd vårdpersonalen bör ge. Kostråd bör fokusera på att äta regelbundet på fasta tider, bör-

ja med frukost, minska sockerintaget, äta varierad kost, äta frukt och grönt, tänka på att välja 

enkelomättat eller fleromättat fett, äta fiberrik kost och på så vis begränsa intaget av tomma 

kolhydrater samt att tänka på portionernas storlek.  

 

Fysisk aktivitet som interventioner 

Rippe och Hess (1998) beskriver i en litteraturöversikt att promenader kan vara en lämpig 

form av motion till att börja med för personer med fetma, det ger viktiga hälsorelaterade för-

delar och minskar risken för dödlighet. Shaw, Gennat, O’Rourke och Del Mar (2006) beskri-

ver i en systematisk litteraturöversikt att om personer har en vana att vara fysiskt aktiv och att 

motionera hålls vikten lättare och är därför en bra intervention för att förebygga övervikt och 

fetma. Jakicic och Otto (2006) beskriver i en litteraturöversikt samt Shaw et al. (2006) i en 

systematisk litteraturöversikt att även om viktreduktion inte uppnås med hjälp av fysisk akti-

vitet är det viktigt att motivera personer med fetma att motionera eftersom denna intervention 

har en förbättrande effekt på hälsan. De beskriver vidare att fysisk aktivitet ger en ökad ener-

giåtgång som leder till ett flertal hälsorelaterade fördelar som i sin tur leder till att risken för 

följdsjukdomar och dödligheten minskar. Costain och Crocker (2005) och Liebman (2005) 

beskriver i litteraturöversikter att det behövs fysisk aktivitet för att viktnedgången ska bli ef-

fektiv eftersom fysisk aktivitet ökar förbränningen. Däremot menar Shaw et al. (2006) att fy-

sisk aktivitet ensamt bara har en marginellt bättre effekt på viktnedgång.  

 

Trettio minuters promenad per dag eller annan typ av motion rekommenderas av flera littera-

turöversikter (Armitage 2003; Costain & Croker, 2005; Jakicic & Otto, 2006; Liebman, 

2005). Costain och Croker (2005), Jakicic och Otto (2006) & Liebman (2005) menar även att 

stegräknare med råd om att gå tio tusen steg om dagen motiverar till ökad fysisk aktivitet. 

Costain och Croker (2005) beskriver vidare att trettio minuters promenad eller tio tusen steg 

per dag generellt leder till en god hälsa, fyrtiofem till femtio minuters aktivitet per dag kan 

behövas för att förebygga utvecklingen av fetma och personer som har gått ner i vikt kan be-
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höva sextio till nittio minuters aktivitet för att bibehålla sin viktnedgång. Armitage (2003), 

Brownell (1998), Costain & Crocker, (2005), Jakicic & Otto (2006) och Leibman, (2005) be-

skriver i icke systematiska litteraturöversikter att motion är en viktig komponent för att be-

handla fetma. Brownell (1998) och Rippe och Hess (1998) beskriver båda att det är lättare att 

bibehålla en viktnedgång om personen använder ett motionsprogram. Med fysisk aktivitet 

förändras kroppsuppfattningen, självkänslan och humöret förbättras. Det är viktigt att vara 

medveten om att personer med fetma ofta upplever att det är svårt att påbörja motion. Detta på 

grund av att de känner sig generade när andra människor tittar på dem när de motioner och att 

det fysiskt är tungt på grund av deras fetma.  

 

Sammanfattning 

Flera litteraturöversikter, både systematiska och icke systematiska, visar att fysisk aktivitet 

har en viss påverkan på viktnedgång och att det framförallt har en förbättrande effekt på häl-

san. En systematisk litteraturöversikt indikerar att det blir lättare för personer med fetma att 

bibehålla sin viktnedgång om fysisk aktivitet utförs regelbundet så det blir till en vana. Perso-

ner med fetma upplever ofta att det är svårt att komma igång med motionen och känner sig 

ofta generad inför att motionera inför andra. Det finns ett visst stöd i resultaten för att om per-

soner med fetma kan stimuleras till regelbundna fysisk aktivitet så kan det leda till en föränd-

rad kroppsuppfattning, ökad självkänsla och att humöret förbättras.  

 

Kostråd, fysisk aktivitet och beteendeförändringar i kombination som interventioner 

Armitage (2003), Foreyt (1998), Liebman (2005) beskriver i litteraturöversikter samt Melin 

och Rössner (2003) i en Cohortstudie att beteendestrategier/beteendeprogram som inriktar sig 

på att stödja personer med fetma till att förändra deras livsstil för att främja viktnedgång samt 

att bibehålla denna. Dessa beskriver faktorer som är viktiga att förändra för att uppnå optimal 

livsstilsförändring, dessa faktorer är kombination av förändring av beteende, kost och fysisk 

aktivitet. Armitage, (2003); Holt, Warren och Wallace, (2006); SBU-rapport (2002) beskriver 

att fysisk aktivitet som enda åtgärd är mindre effektiv än om den kombineras tillsammans 

med beteendeterapi och kostbehandling. SBU-rapport (2002) beskriver att denna kombination 

ledde till en genomsnittlig viktminskning på fyra kg inom ett år. Rippe och Hess (1998) be-

skriver i en litteraturöversikt där kostförändringar, ökad fysisk aktivitet kombinerades med 

beteendeterapi att dessa personer gick ner minst tolv kg och bibehöll denna viktnedgång i fem 

år. Brownell (1998) beskriver att det finns det stora medicinska fördelar om personerna med 

fetma minskar tio procent av deras ursprungliga vikt. 
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Armitage, (2003); Holt et al., (2006); Jakicic och Otto, (2006) beskriver i litteraturöversikter 

att för att personen med fetma ska kunna gå ner i vikt på ett effektivt sätt behöver denne, för-

ändra kosten och öka den fysiska aktiviteten Det är viktigt att personer med fetma lär sig att se 

dessa viktminskningar som en framgång annars kan det leda till depression och viktuppgång. 

Costain och Croker (2005) beskriver i en litteraturöversikt att det kan vara lättare att genomgå 

livsstilsförändringen om dieten eller den fysiska aktiviteten anpassas efter individen. Att för-

ändringen blir varaktig beror på om personen har lyckats bibehålla de nya attityder och bete-

enden och om denne har lyckats föra in dem i sitt dagliga liv.  

 

Armitage (2003) menar att sjuksköterskan kan hjälpa personer med fetma att planera inför 

viktnedgången, vad gäller beteende, kost och fysisk aktivitet. Med stöd från sjuksköterskan 

kan dessa förändringar leda till ett lyckat resultat. Det är även viktigt med socialt stöd från 

familjen och andra i deras närhet samt att preventivt lära sig att klara av en eventuell miss-

lyckad viktminskning för att de ska fortsätta mot målet och inte ge upp (Holt et al., 2006). En-

ligt SBU-rapport (2002) ger beteendeterapi i kombination med förändringar av kost och fysisk 

aktivitet en effektiv på viktnedgången speciellt om dessa stödinsatser pågår under längre tid. 

 

Sammanfattning 

Det finns ett strakt vetenskapligt stöd i samtliga litteraturöversikter samt en SBU-rapport för 

att kombinerade interventioner som förändrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet samt stöd till 

beteendeförändring ger bästa resultatet till viktnedgång. Dessa tre interventioner ger en effek-

tiv viktnedgång och leder till att den bibehålls lättare. Det finns även ett visst stöd för att soci-

alt stöd från familj och vårdpersonal har betydelse. Livsstilsförändringen blir lättare att 

genomföra om dieten och den fysiska aktiviteten anpassas efter individen. Vårdpersonalen 

kan stödja personen att göra upp planer inför viktnedgången och råda denne till att göra dessa 

förändringar. Stöd från sjuksköterskan och familjen är viktig för att lyckas med viktnedgång-

en.  

 

Vilka erfarenheter och attityder har vårdpersonalen i mötet med personer med fetma? 

 

Vårdpersonalens attityder och upplevelser i arbetet med personer med fetma  

Brown (2005) beskriver i en systematisk litteraturöversikt att den underliggande orsaken till 

sjuksköterskors attityder till fetma är deras tro på hur fetma orsakas. Green (1997) beskriver i 
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en litteraturöversikt att samhällets stigmatisation påverkar vårdpersonalens attityder till perso-

ner med fetma. Brown (2005) beskriver i en litteraturöversikt samt Maroney och Golub 

(1992) i en kvantitativ kontrollerad studie att erfarna sjuksköterskor känner sig säkrare i sin 

roll att stödja personen med fetma än oerfarna sjuksköterskor. Positiva attityder är överhäng-

ande hos de sjuksköterskorna med lång utbildning och erfarenhet. Evans (1999) beskriver i en 

litteraturöversikt att orsaken till att vårdpersonal kan känna frustration i vården av personer 

med fetma kan bero på att det slutliga ansvaret för viktnedgången ligger hos personen med 

fetma. Flera läkare, sjuksköterskor och dietister är pessimistiska över deras egen förmåga att 

framgångsrikt kunna behandla personer med fetma. Hoppe (1997) beskriver i en RCT-studie 

att de deltagare som drev sin egen praktik var mer säker i att ge råd och även mer positiva i att 

personer med fetma följde deras råd. Negativa attityder till personer med fetma har resulterat i 

att vården till dessa personer har försämrats. I en studie av Evans (1999) söker många sjuk-

sköterskor och läkare sin kunskap om kost och nutrition på samma ställe som personer med 

fetma, vilket är genom radio, tv, dagstidningar, böcker och veckotidningar. Hoppe (1997) be-

skriver i en RCT-studie att flera sjuksköterskor och läkarna inte gav i så stor utsträckning råd 

till personerna med fetma om viktreduktion, de var inte heller optimistiska till att resultaten av 

råden.  

 

Brown (2005) beskriver i en systematisk litteraturöversikt samt Maroney och Golub (1992) 

och Teachman och Brownell (2001) i kvantitativa kontrollerade studier att en del sjuksköters-

kor upplevde känslor av avsky till fetma samt en oro för konsekvenserna av fetma. En del 

sjuksköterskor har ibland ett undvikande beteende i vården mot personer med fetma och att de 

dömer dem mer negativt. Det finns åsikter om att personer med fetma skulle vara mindre so-

cialt attraktiva. Personer med fetma upplevdes av en del sjuksköterskor som icke samarbets-

villiga och krävande och att de hade känslor som motvilja. Det fanns dock en del sjuksköters-

kor som kände empati och oro för att de skulle diskriminera dessa personer. Shaw et al. 

(2005) beskriver i en systematisk litteraturöversikt att många läkare och medicinstuderande 

hade en negativ syn till personer med fetma. De medicinstuderande upplevde dessa personer 

som gnälliga och att de drar mindre nytta av vården, medan läkarna upplevde att dessa perso-

ner har en vek vilja, är fula och besvärliga. Brown (2005) samt Maroney och Golub (1992) 
beskriver att en person med fetma troligtvis blir hårdare dömd på grund av sin storlek än nor-

malviktiga och det finns skillnader bland vårdpersonalen, exempelvis dömer kvinnor hårdare 

än män, unga dömer hårdare än äldre och överviktiga dömer hårdare än normalviktiga.  
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Hoppe (1997) beskriver att många sjuksköterskor hade inställningen orsakerna till fetma 

främst var livsstilsfaktorer framför de biologiska faktorerna, de ansåg att fetma är ett allvarligt 

hot mot hälsan och att personer med fetma löper större risk att drabbas av följsjukdomar är 

normalviktiga. De såg fetma som något som kunde förebyggas och behandlas och att viktre-

duktion var välgörande för hälsan. De personer med fetma som inte var motiverade att ta emot 

råd som gavs sågs mest troligt var orsak till misslyckande av livsstilsförändring och att de råd 

som gavs var de minst troliga orsakerna. Enligt Brown (2005) känner sjuksköterskor att per-

soner med fetma har en brist på motivation att förändras och att det kunde tolkas som en 

aspekt av vanliga stereotyper, som lathet.  

 

Sammanfattning  

Flera studier visar på att vårdpersonal har negativa attityder till personer med fetma. De upp-

lever frustration på grund av att personerna med fetma har det yttersta ansvaret för att gå ner i 

vikt, och en del är pessimistiska om sin förmåga att kunna påverka dem till livsstilförändring. 

En systematisk litteraturöversikt samt en kvantitativ kontrollerad studie indikerar att vårdper-

sonal med mer erfarenhet är tryggare i sin roll att stödja personer med fetma och har mer posi-

tiv attityd till dem. En RCT-studie visar på att vårdpersonalens negativa attityder leder till att 

vården till personer med fetma försämras. Negativa attityder bland vårdpersonal leder till ett 

undvikande beteende hos många. Samtidigt finns en empati och en rädsla för att diskriminera 

dessa personer hos många andra sjuksköterskor. 

 

Vilka erfarenheter har personer med fetma av vårdpersonalens bemötande? 

 

Personers med fetma erfarenhet av vården  

Brown (2005) beskriver i en sytematisk litteraturöversikt att personer med fetma upplevde of-

tare att de bemöttes med negativa attityder från sjuksköterskor än personer med normalvikt. 
Evans (1999) beskriver i en litteraturöversikt att personer med fetma upplevde att läkarna inte 

förväntade sig att de skulle klara av en viktnedgång. En stor andel av personerna trodde inte 

på framgång av läkarnas råd. Personerna med fetma tyckte att kvaliteten av rådgivningen från 

läkarna var dålig och att de upplevde att de fick klara viktnedgången på egen hand.  
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Diskussion  
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att beskriva erfarenheter av omvårdnadsin-

terventioner för livsstilsförändringar bland vuxna med fetma. De resultat som vi har kommit 

fram till är att motivation är nödvändig för en lyckad livsstilsförändring. Omvårdnadsinter-

ventioner som finns för att förebygga och behandla fetma är att förändra kost, öka fysisk akti-

vitet och beteendeterapi och ett gott resultat uppnås i kombination av dessa tre interventioner. 

Det finns negativa attityder till fetma bland vårdpersonal och dessa attityder leder till en för-

sämrad vård för patienter med fetma. Positiva attityder var förknippat med lång erfarenhet och 

utbildning.  

 

Fetma leder i många fall till diabetes typ 2 (Sunyer, 2007) och även en mängd andra följd-

sjukdomar. Att förebygga behandla dessa genom att stödja personer med fetma till livsstils-

förändring är viktigt för att minska dödligheten. Motivationens betydelse för livsstilsföränd-

ring bland personer med fetma är något som belyses i resultatet och det finns olika problem 

som hindrar till just livsstilsförändring. Shinitzky och Kub (2001) beskriver i sin studie om 

motiverande intervjuer för att främja hälsa, där vårdpersonal kan uppmärksammar flera pro-

blemområden som är hämmande för livsstilsförändringen. Problem som äktenskapliga pro-

blem, finansiella problem, personlighetsstörning, depression och våld beskrivs vara hämman-

de faktorer. De motiverande intervjuerna är till för att vårdpersonalen ska veta hur de ska mo-

tivera personer till en hälsosammare livsstil och är därför användbar i flera fall där livsstils-

förändring är nödvändig. Vår studie beskriver att personer med fetma kan vara i olika faser 

som vårdpersonalen kan känna igen för att veta vilken benägenhet personen har till livsstils-

förändring. Shinizky och Kub (2001) beskriver samma faser som då förutom fetma även gäll-

er bland annat drogmissbruk, ätstörningar och rökning. 

 

Whittemore, Bak, Melkus och Grey (2003) beskriver i sin studie om främjande av livsstilsför-

ändring för personer med diabetes där de belyser att personliga värderingar, övertygelser, in-

sikt i risker och attityder är viktiga motivationsfaktorer för livsstilsförändring. Vår studie tar 

upp att familjens stöd till personen med fetma är viktigt för att livsstilsförändringen ska bli 

lyckad. Koenigsberg, Barlett och Cramer (2004) menar att om personen med diabetes har 

problem med de basala behoven som brist på stöd från familjen har denne svårt att hitta moti-

vation till livsstilsförändring. Resultatet i vår studie tar upp betydelsen av att vårdpersonalen 

tar reda på personens med fetma benägenhet till förändring. Shinitzky och Kub (2001) menar 
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att när personens benägenhet till förändring är identifierad behöver vårdpersonalen införa kli-

nisk kunskap för att stödja personen i dennes utveckling. Koenigsberg et al. (2004) menar 

även att vårdpersonalen kan leda personen med diabetes till motivation genom samtal. 

 

Att delta i stödgrupp eller i beteendeterapi i samband med viktnedgång ger ett ökat välbefin-

nande för personer med fetma som vill genomgå livsstilsförändring, detta leder även till att 

viktnedgången blir effektivare och att livsstilsförändringen bibehålls. Koenigsberg, et al. 

(2004) menar att beteendeterapi har en betydande roll i att minska depression och även i att 

förbättra blodsockernivån hos personer med diabetes. Resultatet i vår studie tar upp vikten av 

att sätta upp realistiska mål för att livsstilsförändringen ska lyckas för personer med fetma. 

Koenigsberg, et al. (2004) menar att det är livsviktigt att presentera specifika slutmål som per-

soner med diabetes kan bilda sig en uppfattning om samt kortsiktiga mål i sitt beteende de kan 

uppnå. Enligt Whittemore et al. (2003) kan beteendeterapi i vården av personer med diabetes 

även framgångsrikt användas av vårdpersonal och inte bara av beteendeterapeuter. 

 

Att föreslå dietkost till personer med fetma minskar dödligheten och risken för följdsjukdo-

mar. Personer med diabetes har även ett behov av förändringar i kosten för att bibehålla en 

adekvat blodsockernivå. Att ersätta gamla ohälsosamma kostvanor till nya hälsosamma är 

viktigt både för diabetiker och för personer med fetma. Koenigsberg et al. (2004) menar att 

om personer med diabetes själva får välja diet leder detta till att livsstilsförändringen bibe-

hålls. Detta gäller val av mat från huvudmatgrupperna och att personen lär sig att äta måttligt 

och regelbundet. Om personen inte lyckas ändra kosten kan vårdpersonalen stödja dem i att ge 

fler råd till hur kosten kan förändras, vidare kan det behövas dietistkonsultation. Detta är i lik-

het med vårt resultat och kan då användas i omvårdnaden av personer med fetma. 

 

Fysisk aktivitet har hälsorelaterade fördelar bland personer med fetma och promenader kan 

vara en lämplig form av motion till att börja med och det minskar risken för dödlighet. Enligt 

Trichopoulou, Psaltopoulou, Ofanos och Trichopoulou (2006) minskar fysisk aktivitet risken 

för dödlighet för personer med diabetes. Råd till att motionera regelbundet som att promenera 

trettio minuter om dagen ges till personer med fetma. Koenigsberg et al. (2004) beskriver att 

ett mål för personer med diabetes kan vara att börja med att motionera ungefär 150 minuter 

per vecka. De menar även att det är viktigt att gradvis öka den fysiska aktiviteten med små 

steg för att målet inte ska bli övermäktigt för personen. Det beskrivs i vår studie vikten av rea-

listiska mål och att personen själv får välja vilken fysisk aktivitet som denne vill utföra för att 
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personen ska fortsätta vara fysiskt aktiv. Även om viktreduktion inte uppnås med hjälp av fy-

sisk aktivitet är det viktigt att motivera personer med fetma att motionera eftersom denna in-

tervention har en förbättrande effekt på hälsan. Trichopoulou et al. (2006) menar att fysisk ak-

tivitet har stora hälsorelaterade fördelar hos personer med diabetes. 

 

Det som gör att livsstilsförändringen bibehålls och ger god effekt på viktnedgång är att kom-

binera beteendeterapi med ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet (Orzano & Scott, 

2004). Omvårdnadsinterventionerna bör därför innehålla beteendeterapi, råd till ökad fysisk 

aktivitet, regelbundenhet i ätandet med varierad kost, mer fibrer och att patienten lär sig att 

lyssna på hunger och mättnadskänslor. Det påvisas i Koenigsberg et al. (2004) studie att om 

varaktighet ska uppnås vid livsstilsförändring hos personer med diabetes bör behandlingen 

fortgå under flera år, detta tas även upp i vår studie då det gäller personer med fetma. Att be-

handla och förebygga fetma är en svår utmaning och det krävs flera omvårdnadsinterventioner 

för att personer med fetma ska lyckas hålla sin vikt och därmed få en varaktig livsstilsföränd-

ring (Sharma & Iacobellis, 2006). 

 

Attityderna bland vårdpersonal till personer med fetma framstår i vår studie som negativa 

bland de flesta med vissa undantag och det visar att utbildning och erfarenhet leder till förbätt-

rade attityder. Dessa attityder är bland annat att personer med fetma är veka, har en bristande 

vilja, är lata och hålls personligt ansvariga för sitt tillstånd. I en studie av Harvey och Hill 

(2001) jämförs attityder till rökare och personer med fetma. Där hålls rökare personligt ansva-

riga för sitt beroende och de konsekvenser rökningen leder till samt vara mindre accepterade. 

Personer med fetma sågs däremot mer som offer för sin fetma. Resultatet i vår studie tar upp 

att personer med fetma upplever att de stigmatiseras av vårdpersonal och vårdpersonal själv 

visar på negativa attityder. Dessa attityder leder till att vården för personer med fetma försäm-

ras. Vår studie tar även upp att resultatet av råd behandling kunde ses som verkningslös för 

personer med fetma av vårdpersonal samt att de inte trodde på framgång av vården. Foster, 

Wadden, Markis, Davidson, Sanderson, Allison och Kessler (2003) jämför behandling av 

fetma och andra sjukdomar som bland annat astma, diabetes och depression och vad primär-

vårdsläkare tror om vilken patientgrupp som behandlas effektivast. Det visar sig i studien att 

de flesta tror att astma, diabetes och depression är effektivare att behandla. Detta är viktigt att 

uppmärksamma eftersom alla människor har rätt till ett värdigt bemötande samt en likvärdig 

och god vård (1982:763).  
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Metoddiskussion  

Denna studie innehåller artiklar av både låg, medel och hög kvalitet. Motivet till att vi använ-

de oss av artiklar som bedömts med hjälp av granskningsformulär ha låg kvalitet enligt Will-

man och Stoltz (2002, s. 118-119), var att dessa artiklar antingen styrktes av artiklar med me-

del eller hög kvalitet. En del artiklar av låg kvalitet styrkte varandra och vi bedömde att en del 

var trovärdiga eftersom de var noggrant genomgångna med gedigna referenslistor även om 

dessa inte var systematiskt genomförda. Det kan hända att vår erfarenhet av att granska artik-

lar är bristande och att vi därför kan ha granskat dessa på ett felaktigt sätt, vi har dock fått 

hjälp och stöd att granska dessa artiklar genom handledning på ett korrekt sätt. Studien är en 

omvårdnadsstudie och vi har sökt reda på svar på hur vi i omvårdnaden kan omsätta den kun-

skap i mötet med personer med fetma som vill genomgå livsstilsförändring. Genom att belysa 

både erfarenheter av omvårdnadsinterventioner och vårdpersonalens attityder till personer 

med fetma får vi reda på vilket förhållningssätt vi bör ha till dessa personer. Willman, Fors-

berg och Carlsson (2005) beskriver om förhållningssätt i vården med omvårdnadsmetoder, 

detta bland annat att ha ett värdegrundat förhållningssätt i vårdrelationen och att utföra stöd-

jande och behandlande omvårdnadsinterventioner. En begränsning vi stötte på då vi ville ta 

reda på hur personer med fetma upplevde vårdpersonalens bemötande var att det inte fanns så 

mycket skrivet utifrån deras perspektiv, däremot fanns en mängd artiklar skrivet utifrån vård-

personalens perspektiv. Därför behövs det mer forskning utifrån personers med fetma upple-

velse av vårdpersonalens bemötande. 

 

Slutsatser 

För att omvårdnadsinterventionerna skall få god effekt i livsstilsförändring är det viktigt att 

motivera personerna med fetma så livsstilsförändringen bibehålls. Detta kan göras genom att 

vårdpersonalen gör personerna med fetma delaktiga i sin egen behandling och att de får kun-

skap om hur de ska göra för att genomgå livsstilsförändringen. De omvårdnadsinterventioner 

som finns att tillgå är råd om att förändra kosten, öka den fysiska aktiviteten genom beteende-

terapi. Socialt stöd från familjen och vårdpersonalen är viktigt för att personerna med fetma 

skall lyckas med sina livsstilsförändringar. Den viktigaste faktorn för att vårdpersonalen skall 

ge en så god vård som möjligt är att de har en positiv attityd till personerna med fetma. Ut-

bildning och lång erfarenhet av vård av personer med fetma främjar att vårdpersonalen har en 

positiv attityd till att hjälpa och stödja dessa personer till livsstilsförändring. 
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Bilaga 1: 
Översikt av studiens analyserade artiklar (n = 19)  
Författare Typ av studie Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Armitage, A. 
 
2003 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Motivation behövs för att 
patienten ska kunna ge-
nomgå livsstilsförändring 
och viktnedgång. Livs-
stilsförändringarna inne-
bär daglig motion, ändra-
de kostvanor, stresshan-
tering och att byta ut 
ohälsosamma vanor mot 
hälsosamma. 

Medel 

Brown, I. 
 
2006 
 
England 

Systematisk 
litteraturöver-
sikt 

Systematisk sök-
ning har gjorts på 
databaser, med 
specifika sökord. 
Artiklar som sva-
rade mot inklu-
sionskriterier an-
vänds. Både kvali-
tativa och kvantita-
tiva studier an-
vänds. 

Beskriver ej 
deltagare 

En stor del av sjukskö-
terskorna har negativa at-
tityder till personer med 
fetma. Det finns varieran-
de bakgrund som orsak 
till dessa negativa attity-
der. 

Hög 

Brownell, K. 
D. 
 
1998 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Beteendeterapi är viktig 
som ett multifacetterat 
tillvägagångssätt i be-
handlingen av fetma. 

Medel 

Costain, L. & 
Croker, H. 
 
2005 
 
England 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Hälsovårdspersonalen kan 
hjälpa personer som ska 
gå ner i vikt att få en var-
aktig vikt reduktion ge-
nom att stödja dem att ge-
nomgå varaktiga livsstils-
förändringar genom att 
använda sig av beteende-
förändrande tekniker. 

Låg 

Evans, E. 
 
1999 
 
England 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Vårdpersonalen upplever 
frustration i vården av 
personer med fetma. Per-
sonerna med fetma upp-
levde att rådgivningen var 
bristfällig och att de var 
utelämnade. 

Låg 

Foreyt, J. P. 
& Poston, W. 
S. C. 
 
1998 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Beteendeterapi är central 
för lyckandet i fetma be-
handling. Genom att finna 
personliga barriärer som 
intervention kan beteende 
terapeuter hjälpa patien-
terna att över lag förbättra 
behandlingen. 

Låg 
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Översikt (forts.) av studiens analyserade artiklar (n = 19)  
Författare Typ av studie Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Green S. M. 
 
1997 
 
England 

Litteraturöver-
sikt 

En litteraturöver-
sikt över de senaste 
forskningsstudierna 
Analys beskrivs ej 

Beskriver ej 
deltagare 

Dietkost och livsstilför-
ändringar reducerar risken 
för följsjukdomar. Det 
finns medicinska, kirur-
giska, dietkost, psykolo-
giska och fysisk aktivitet 
som behandlingsmetoder. 
Många sjuksköterskor har 
fördomar till personer 
med fetma. 

Låg 

Holt, J., 
Warren, L. & 
Wallace, R. 
 
2006 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

För att uppnå optimal 
viktminskning är det vik-
tigt med långsiktiga bete-
endebehandlingar föränd-
ringar av kostvanor med 
specifika instruktioner, 
motion och socialt stöd. 

Låg 

Hoppé, R. & 
Ogden, J. 
 
1997 
 
England 

Kvantitativ 
studie 

RCT studie där ett 
strukturerat fråge-
formulär skickades 
ut. Data var analy-
serad med hjälp av 
SPSS för Win-
dows. Resultatet 
analyserades med 
hjälp av deskriptiv 
statistik. 

586 sjukskö-
terskor 

Sjuksköterskor har om-
vårdnadsansvar för viktre-
laterade interventioner i 
primärvården. De ansåg 
sig kunna ge goda råd 
men detta var oberoende 
hur resultatet av dem 
blev. 

Hög 

Jakicic, J. M. 
& Otto 
 
2006 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Motion har en positiv ef-
fekt på viktreduktion. Det 
är effektivast om det 
kombineras med ändrade 
kostvanor. 

Medel 

Leibman, M. 
 
2005 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt 

De har jämfört en 
studie som de be-
skriver mer detalje-
rat med andra stu-
diers resultat. 

Beskriver ej 
deltagare 

Oavsett vilken typ av in-
tervention eller livsstils-
förändring som leder till 
viktreduktion kräver var-
aktighet i detta långsiktiga 
förändringar i kost, mo-
tion och beteende. 

Medel 

Maroney, D. 
& Golub, S. 
 
1992 
 
USA 
Kanada 

Kvantitativ 
kontrollerad 
studie 

Strukturerat fråge-
formulär med 24 
frågor besvarades 
av sjuksköterskor 
som sedan sam-
manfördes till text 
och tabeller 

67 sjukskö-
terskor, 65 
kvinnor och 
2 män 

Det finns olikheter i atti-
tyderna mellan sjukskö-
terskorna i USA och Ka-
nada. Det som var lika 
mellan deras attityder var 
att de upplevde obehag av 
att vårda överviktiga pati-
enter och flera från de 
båda grupperna hade ne-
gativa stereotypiska atti-
tyder till patienter med 
fetma. 

Medel 
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Översikt (forts.) av studiens analyserade artiklar (n = 19)  
Författare Typ av studie Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 
Melin, I. & 
Rössner, S. 
 
2003 
 
Sverige 

Observations 
studie/Kohort 
studie 

Handbok för hand-
ledarna och en 
självkontroll bok 
för patienterna var 
utformade. 

Beskriver ej 
deltagare 

Detta program inriktat på 
beteendeförändring är ef-
fektivt att använda vid 
behandling av fetma. 

Medel 

Miller-
Kovach, K., 
Herman, M., 
Winck, M. 
 
1999 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt Beskriver ej metod Beskriver ej 

deltagare 

Eftersom viktreduktion 
kan leda till nedstämdhet 
kan detta motverkas ge-
nom att patienten kan ingå 
i en stödgrupp eller bete-
endeterapi. 

Låg 

Rippe, J. M. 
 
1998 
 
USA 

Litteraturöver-
sikt 

Översikt över 94 
artiklar 

Beskriver ej 
deltagare 

Att engagera motion vid 
viktreduktion gynnar per-
sonens metabolism, 
kroppssammansättning, 
välmående, livskvalitet 
och ger en ökad förmåga i 
hanterandet av fetma. 

Medel 

Shaw, K., 
Gennat, H., 
O’Rourke P 
& Del Mar, 
C. 
 
2006 
 

Systematisk 
litteraturöver-
sikt 

Systematisk littera-
tursökning av artik-
lar som faller inom 
inklusionskriterier 
Dessa artiklar vär-
derades, analysera-
des och samman-
fördes till ett resul-
tat. 

Beskriver ej 
deltagare 

Motion är gynnande vid 
viktreduktion, speciellt i 
kombination med ändrade 
kostvanor. 

Hög 

Shaw, K., 
O’Rourke, P., 
Del Mar, C. 
& Kenardy, J. 
 
2005 

Systematisk 
litteraturöver-
sikt 

Systematisk littera-
tursökning av artik-
lar som faller inom 
inklusionskriterier 
som sen analyse-
rats och samman-
förts till ett resultat. 

Beskriver ej 
deltagare 

Både kognitiv beteendete-
rapi och beteendestrategi 
är gynnande för personer 
som genomgår viktreduk-
tion. Dessa är speciellt 
gynnande då de kombine-
ras med motion och kost-
förändringar. 

Hög 

Teachman, 
B.A. & 
Brownell, 
K.D. 
 
2001 
 
USA 

Kvantita-
tiv/kontrollera
d studie 

Ett frågeformulär 
kallat IAT = Impli-
cit Association 
Test besvarades av 
vårdpersonal. Frå-
geformulären ana-
lyserades och 
sammanställdes se-
dan till ett resultat 
som kategorisera-
des 

84 

Även vårdpersonal har 
starkt negativa associatio-
ner till personer med fet-
ma. Detta beror på vilken 
erfarenhet de har av att 
vårda personer med fet-
ma, lång erfarenhet bidrar 
till minskade fördomar. 

Medel 
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Översikt (forts.) av studiens analyserade artiklar (n = 19)  
Författare Typ av studie Metod Deltagare Huvudfynd Kvalitet 

Pirozzo, S., 
Summerbell, 
C., Cameron, 
C. & 
Glasziou, P. 
 
2002 

Systematisk 
litteraturöver-
sikt 

Systematisk littera-
tursökning av artik-
lar som faller inom 
inklusionskriterier. 
Dessa artiklar vär-
derades, analysera-
des och samman-
fördes till ett resul-
tat. 

Beskriver ej 
deltagare 

Låg fett diet är inte effek-
tivare än lågkaloridiet 
men det var skillnader i 
hur personerna mådde 
både fysiskt och psykiskt. 

Hög 

 




