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Abstrakt 
Övervikt och fetma har ökat de senaste 20 åren och är ett av de största 
hälsoproblemen idag. Det är även förknippat med andra hälsoproblem och 
kostnaderna för sjukvården är stora. Den största bidragande orsaken till övervikt 
och fetma är samhällsutvecklingen som för många leder till en stillasittande 
livsstil. Andra faktorer kan vara ärftlighet och dålig kosthållning. Syftet med 
denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap för att beskriva 
omvårdnadsinterventioner vid livsstilsförändringar hos personer med övervikt 
eller fetma. Litteratursökningen resulterade i att 16 vetenskapliga studier 
sammanställdes i en systematisk översikt där tre huvudområden identifierades: 
påverkande faktorer , informationsbehov och olika omvårdnadsinterventioner. I 
resultatet framkom att patienternas individuella förutsättningar och hinder måste 
identifieras för att ta reda på vilket informationsbehov de har och vilken hjälp de 
behöver. Sjuksköterskor bör informera om betydelsen av fysisk aktivitet och hur 
en god kosthållning uppnås. Informationen ska även innefatta hur ett skadligt 
beteende kan ändras och att patienten måste ta ett eget ansvar för sin 
livsstilsförändring. Det sjuksköterskor gör idag för att hjälpa patienter ändra 
livsstil är att stödja denne, motivera samt skapa målsättningar. Genom en ökad 
kunskap och förståelse för livsstilsförändringar kan sjuksköterskor bidra till att 
minska fetma och övervikt på sikt som därmed kan förbättra människors hälsa. 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, livsstilsförändring, intervention, systematisk 
litteraturstudie, kunskapsöversikt. 
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Fetma är den vanligaste folksjukdomen i världen idag och i många länder har andelen 

invånare med fetma fördubblats under de senaste 20 åren. I USA lever mer än 20% av 

befolkningen med fetma och i Västeuropa ligger andelen strax över 15%. Sjukdomen finns i 

alla åldrar hos båda könen (WHO, 2012). Haslam och James (2005) beskriver i sin studie om 

fetma att drygt 1,1 miljarder av världens vuxna människor och 10% av världens barn är 

överviktiga eller drabbade av fetma. Likaså i Sverige har övervikt och fetma ökat markant 

sedan 80-talet.  Enligt Johansson (2010) ligger siffran för överviktiga nu på ca 42% för män 

och 27% för kvinnor, ca 11% av både män och kvinnor lever med fetma. 

 

Ökningen av fetma som skett i västvärlden beror mycket på samhällsutvecklingen, där 

livsstilen hos befolkningen har förändrats rörande kostvanor och fysisk aktivitet. Det finns 

idag större tillgång till fett- och energirik kost och dryck, till ett konkurrenskraftigt pris, än det 

någonsin gjort förut. Samtidigt som kraven på fysisk ansträngning i vardagen minskat (Hurt, 

Frazier, McClave & Kaplan, 2011). Orsakerna till fetma är multifaktoriella, uppkomsten beror 

ofta på individens livsstil kombinerat med genetiska anlag (Green, 1997). Livsstil är ett 

centralt begrepp som innefattar kosthållning, fysisk aktivitet och socialt beteendemönster. 

Den varierar mycket beroende på demografi och kultur (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2002). De genetiska anlagen styr hur mottaglig kroppen är för fetma, det 

vill säga hur väl kroppen kan binda upp och lagra fett. I resursfattiga miljöer är detta en fördel 

men i det moderna samhället blir det till en nackdel (Hurt et al., 2011).  

 

Fetma definieras som ett överflöd av fett på kroppen och diagnosticeras vanligen med hjälp av 

Body Mass Index (BMI). BMI baseras på förhållandet mellan längd och vikt (figur 1). Ett 

BMI som ligger mellan 18,5 och 24,9 anses normalt. BMI högre än 25 klassas som övervikt 

och över 30 kan visa på fetma (WHO, 2000). BMI är individuellt och tar inte hänsyn till 

kroppens sammansättning, därför kan vissa grupper som exempelvis muskelbyggare hamna i 

fel kategori. 

 

Figur 1 
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Att vara överviktig betyder inte att hälsoproblem uppstår per automatik, men med uttalad 

fetma följer en rad olika hälsorisker. Risken för sjukdomar och förtidig död stiger i paritet 

med grad av fetma. De vanligaste följdsjukdomarna av fetma är typ 2- diabetes, högt 

blodtryck, hjärtinfarkt, sömnproblem och ledbesvär. Det finns även en stark korrelation 

mellan fetma och vissa typer av cancer (Haslam & James, 2005). 

 

Fetma medför ofta en sämre livskvalitet, då det påverkar personerna negativt både fysiskt och 

psykiskt. Personer som lever med övervikt eller fetma känner sig stigmatiserade och 

diskriminerade i samhället. De upplever att så väl sjukvårdspersonal som andra människor har 

förutfattade meningar och ger nedlåtande kommentarer. De känner sig ofta begränsade, 

misslyckade och socialt isolerade. Detta leder till ett sämre självförtroende och dålig 

självkänsla (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008). Även den fysiska 

funktionen och allmäntillståndet är sämre hos personer med fetma jämfört med den 

genomsnittliga befolkningen. Detta samband blir starkare ju längre tid personen lever med 

obehandlad fetma, då risken för följdsjukdomar ökar och försätter personen i en negativ spiral 

(SBU, 2002).   

 

Att ändra livsstil är ingen enkel sak och för att göra det krävs motivation. Motivationen styr 

vad vi bestämmer oss för att göra och hur länge vi gör det. Vad som motiverar oss är 

individuellt och kan förändras under tidens gång (Josefsson & Lindwall, 2010). Livsstil 

handlar inte heller bara om hälsa utan även om identitet, vem man är och vem man vill vara. 

De som lever med fetma vill ofta ändra sin livsstil men stöter på hinder i form av kostnader, 

tidsbrist och, som tidigare nämnts, omgivningens attityder. Även den personliga attityden kan 

vara ett hinder (Puhl & Heuer, 2010; Seidell, 1999). McTigue, Conroy, Bigi, Murphy och 

McNeil (2009) belyser i sin studie, förutom tid och kostnader, att även kulturella värderingar 

och tidigare försök till viktnedgång kan vara till last.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor främja hälsa och förebygga ohälsa. Vidare 

ska patientens autonomi och integritet respekteras samt dennes erfarenheter och kunskaper 

tillvaratas. Utifrån detta är det sjuksköterskors skyldighet att hjälpa patienter med övervikt 

respektive fetma att ändra livsstil. Enligt SBU (2002) har icke- farmakologisk och icke-

kirurgisk behandling visat sig vara billigare än farmakologisk och kirurgisk behandling av 

fetma. Cai, Lubitz, Flegal och Pamuk (2010) har gjort en jämförelse av de medicinska 

kostnaderna mellan en person med fetma och en normalviktig. Skillnaden beräknades till mer 
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än 300 000 SEK per person. I vetskapen om detta kommer överviktiga inkluderas i denna 

studie, baserat på att om hjälpen sätts in i ett tidigt skede är det mer kostnadseffektivt 

samtidigt som fetma kan antas minska på sikt.  

 

Sjuksköterskor möter ofta personer med övervikt eller fetma. Genom att göra en översikt av 

kunskaper inom området som andra kan ta del av vill vi bidra till utvecklingen inom området. 

Samt även bidra till att sjuksköterskor får en bild över hur man kan stötta och motivera 

patienter med övervikt eller fetma att ändra sin livsstil. Det kan hjälpa till att få en struktur på 

hur sjuksköterskor kan gå till väga och därmed minska lidandet för denna patientgrupp. 

 

Syfte 

Syftet var att sammanställa kunskap för att beskriva omvårdnadsinterventioner för 

livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma. Detta ska fungera som ett 

underlag för sjuksköterskor i omvårdnaden av denna patientgrupp. 

Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt utgick från var: 

- Vilka påverkande faktorer finns? 

- Vilka informationsbehov har personerna? 

- Vilka olika typer av omvårdnadsinterventioner finns beskrivna? 

 

Metod  

 

Denna litteraturstudie utgår från en systematisk litteraturöversikt (Holopainen, Hakulinen-

Viitanen & Tossavainen, 2008) då syftet var att sammanställa kunskap för att beskriva 

omvårdnadsinterventioner för livsstilsförändringar hos personer med övervikt eller fetma. 

Enligt Holopainen et al. (2008) så kan både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier 

ingå i en litteraturöversikt.  

 

Litteratursökning och urval  

Först genomfördes en pilotstudie för att se över kunskapsläget och för att begränsa 

forskningsfrågan ytterligare. Litteratursökningen genomfördes sedan systematiskt i ett antal 

bibliografiska databaser. De databaser som användes var Cinahl, Pubmed och PsychInfo. 

Cinahl och Pubmed är de mest framstående databaserna inom omvårdnadsforskning för 

sjuksköterskor och PsychInfo användes då den databasen innefattar studier som svarar mot 
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delar av vårt syfte (Polit & Beck, 2008, s.111-112). MeSH användes för att få fram korrekta 

sökord. De sökord som användes var obesity, overweight, lifestyle, nurs*, intervention, 

treating, change. Först gjordes en sökning på varje sökord var för sig, sedan utfördes 

sökningar med orden i olika kombinationer. Trunkering och booleska termen AND användes 

för att begränsa sökningen och få fram relevanta sökresultat (Tabell 1). Litteratursökningen 

skedde även manuellt genom att läsa referenslistan i valda studier (Polit & Beck, 2008, s.109-

110). Inklusionskriterier var vuxna personer över 18 år med övervikt, studier på engelska, 

svenska eller norska, peer reviewed och studier skrivna mellan år 2000 och 2012. 

Exklusionskriterier var farmakologisk och kirurgisk behandling. 

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

CINAHL 120201    

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Obesity 25811  
2 FT Lifestyle 8747  
3 FT Overweight 5717  
4 FT Nurs* 55515  
5 FT Intervention 60159  
6 FT Treating 14131  

7 
8 
9 
10 
 

FT 
FT 
FT 
FT 

Change 
1 AND 2 AND 4 AND 7 
1 AND 2 AND 5 AND 6 
1 AND 3 AND 4 AND 5 

55515 
28 
9 
22 

 
5 
1 
1 
 

PsycInfo 120202    

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Obesity 10970  
2 FT Nurs* 50922  
3 FT Treating 11703  
4 FT 1 AND 2 AND 3 14 1 

 

PubMed 120202    

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Overweight 72334  
2 FT Lifestyle 51118  
3 FT Nursing 177673  
4 FT Intervention 183989  
5 FT Change 319859  
6 FT 1 AND 2 AND 3 AND 4 18 2 

  AND 5   

* FT = Fri text  * MSH = MeSH 
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Första urvalet gjordes genom att läsa titlarna. De studier vars titlar uppenbart inte svarade mot 

inklusionskriterierna och syftet valdes bort direkt. På alla andra studier som framkom vid 

sökning lästes abstractet, 22 studiers abstract svarade mot syftet och lästes därefter i sin 

helhet. Tio studier från databassökning och sex studier från manuell sökning via referenslistor 

svarade mot syftet (Tabell 2) och valdes ut för kvalitetsgranskning (jmf. Holopainen et al., 

2008; Polit & Beck, 2008, s.108-112).  

 

Kvalitetsgranskning 

Studierna kvalitetsgranskades med stöd av granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.152-157). Dessa modifierades för att passa den aktuella studien och 

graderingen som användes var låg, medel eller hög. Enligt Willman et al. (2008, s.83) får 

kvalitetsgranskningen en större tyngd om den genomförs av två oberoende granskare. Därför 

utfördes granskningen individuellt av båda författarna och sedan jämfördes resultatet. 

Kvaliteten graderades genom att varje positivt svar gav ett poäng och varje negativt svar eller 

vet ej gav noll poäng. För varje studie lades de positiva svaren ihop till en totalpoäng som 

sedan omvandlades till en procentsats. Studierna delades sedan in i låg (<60-69%), medel (70-

79%) eller hög (80-100%) kvalitet.
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Tabell 2. Översikt över studier som ingår i analysen (n=16)  

Författare År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Adolfsson et al. 
(2002) 
Sverige 

Kvalitativ 15 Intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Andra faktorer än hunger 
exempelvis stress, 
depression, oro eller 
trötthet påverkade 
deltagarnas matvanor. 
Känslomässigt ätande 
kan påverka en 
viktrelaterad behandlig 
negativt och måste 
därför beaktas. 

Hög 

      
Bellar et al. 
(2008) 
USA 

Översikt 35 Litteratursökning i 
vetenskapliga 
databaser samt 
datainsamling från 
statliga källor 

Fetma är ett komplext 
problem som ofta har 
många bakomliggande 
orsaker. Interventionerna 
måste därför riktas 
anpassas efter dessa 
orsaker. 
 

Låg 

Berry (2004) 
USA 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 

20 Intervjuer 
 
Dialektisk 
hermeneutisk 

Struktur i livet samt 
reflektion över sig själv 
ledde till bättre 
självkännedom och 
gjorde så att deltagarna 
kunde identifiera 
problemområden som 
låg till grund för deras 
övervikt/ fetma. 

Hög 

 
Bogt et al. 
(2009) 
Nederländerna 
 
 
 

 
Kvantitativ  
 

 
457 

 
RCT 
 
Statistisk analys 

 
Regelbunden kontakt 
med sjuksköterska som 
gav råd och feed-back 
om livsstilsförändringar 
resulterade i signifikant 
fler lyckade 
viktminskningar och 
viktstabiliseringar i 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 
 

 
Hög 
 

Burke & Wang 
(2011) 
USA 

Översikt 54 Litteratursökning i 
vetenskapliga 
databaser 

Den mest effektiva 
behandlingen av fetma är 
en kombination av diet, 
träning och 
beteendestrategier för att 
livsstilsförändringarna 
ska kunna bibehållas.  

Låg 
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Tabell 2. Forts. Översikt över studier som ingår i analysen (n=16). 
Författare År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Drury & Louis 
(2002) 
USA 

Kvantitativ 216 Enkätundersökning 
 
Statistisk analys 

Högt BMI har en direkt 
korrelation till att 
personer undviker hälso- 
och sjukvård.  
 

Medel 

Hayward et al. 
(2000) 
USA 

Kvalitativ 18 Intervjuer 
 
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk 

Kvinnor har ett stort 
behov av stöd under 
vikt-nedgång, samtal i 
grupp kan vara en 
lösning på detta. Genom 
samtal hitta orsaker till 
överätande. Rutiner 
kring kost och träning 
samt att ändra perspektiv 
om fetma är viktigt. 
 

Hög 
 
 
 
 
 

Jackson et al. 
(2007) 
Storbritannien 

Kvantitativ 89 CCT 
 
Statistisk analys 
och kvalitativ 
innehållsanalys 

Genom att inspirera, 
utbilda och tydigt visa 
framstegen byggdes en 
terapeutisk relation 
mellan sjukvårdpersonal 
och deltagare. Detta gav 
statistiskt signifikanta 
minskningar i vikt och 
BMI. Även 
kosthållningen 
förbättrades. 
 

Medel 

Jallinoja et al. 
(2007) 
Finland 

Kvantitativ 220 Enkätundersökning 
 
Statistisk analys 

Sjukvårdpersonal 
uppgav att de största 
hindren för behandling 
mot fetma är patienternas 
ovilja till förändring. 
Patienter måste själva ta 
ansvar för sin 
livsstilsförändring och vi 
som sjukvårdspersonal 
måste ge det ansvaret till 
dem. 
 

Medel 
 

Knutsen et al. 
(2011) 
Norge 

Kvalitativ 12 Intervjuer 
 
Grounded theory 

Deltagarna upplevde att 
de fick stöd av varandra 
då viktnedgången skedde 
i grupp.  

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över studier som ingår i analysen (n=16). 
Författare År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Lang & 
Froelicher 
(2006) 
Österrike 

Översikt 36 Litteratursökning i 
vetenskapliga 
databaser 

Det mest effektiva sättet 
att gå ner i vikt är att 
kombinera diet och 
träning med 
beteendeförändringar. 
Genetik, miljö, socialt 
nätverk och timing är 
viktiga faktorer att ta 
hänsyn till för en lyckad 
viktnedgång. 
 

Medel 

Lewis et al. 
(2011) 
Australien 

Kvalitativ 36 Intervjuer 
 
Grounded theory 

Deltagarna kände sig 
personligt ansvariga för 
deras vikt. Orsaker och 
hinder var stress, 
ohälsosam livsstil och 
stigmatisering. 

Hög 

      
Nanchahal et al. 
(2009) 
Storbritannien 

Kvantitativ 123 RCT 
 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor hjälpte 
deltagarna med 
livsstilsförändringar 
genom information, 
rådgivning, stöd och 
planering med målet 
långsiktig 
livsstilsförändring. 
Resultatet visade 
signifikant minskning av 
vikt, BMI och 
midjemått. 
 

Medel 

Timmerman 
(2000) 
USA 

Kvantitativ 30 Enkätundersökning 
 
Statistisk analys 

Vanligaste råden från 
sjukvårdspersonal är 
träning och fettsnål kost. 
Vanligaste 
interventionerna är 
uppmana till att gå med i 
stödgrupper och föra 
matdagbok.  
 

Låg 

Tod & Lacey 
(2004) 
Storbritannien 

Kvalitativ 16 Intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Identifierar områden som 
hindrar/ motiverar 
överviktiga att gå ner i 
vikt. Utlösande faktorer 
bakom viktminskning är 
skam, förnedring, hälsa 
och rädsla. Hindrande 
faktorer är förnekelse, 
tidigare misslyckanden. 

Hög 
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 Tabell 2. Forts. Översikt över studier som ingår i analysen (n=16). 
Författare År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Visram et al. 
(2009) 
Storbritannien 
 

Kvalitativ 20 Kvalitativ intervju 
 
Grounded theory 

Det är viktigt att det 
professionella stödet för 
viktnedgång utformas 
individuellt. 
Övervakning med feed-
back samt information 
kan enligt deltagarna 
fungera motiverande. 
Sjuksköterskor måste 
tänka på sitt bemötande, 
ge stöd och vara icke- 
dömande. Möten i grupp 
kan ge deltagarna 
ytterligare stöd. 

Hög 
 

      

 
 

Analys 

Analysen genomfördes enligt Holopainen et al. (2008). Artiklarna lästes igenom noggrant och 

de 285 stycken textenheter som svarade mot forskningsfrågorna och syftet extraherades ur de 

valda studiernas resultatdel. Dessa textenheter färgkodades för att kunna härledas till 

originalkällan under analysen. Sedan kondenserades och översattes textenheterna, det innebär 

enligt Holopainen et al. (2008)  att förkorta textenheterna men behålla kärnan i innehållet. En 

del textenheter var dock redan korta och kärnfulla och behövde därför inte kondenseras. 

Därefter utfördes en första kategorisering utifrån frågeställningarna där textenheter med 

liknande innehåll bildade kategorier. Kategorierna utformades på sådant sätt att textenheterna 

bara passade in under en kategori. Detta utfördes i flera steg för att få bredare och färre 

kategorier tills slutkategorier kunde fastställas. Originalkällan till textenheterna kontrollerades 

flera gånger under kondensering och kategorisering för att undvika tolkningsfel. Resultatet 

sammanställdes i en matris för att få en överblick över vilka områden studierna beskriver 

(Bilaga 1). Denna matris var även till hjälp vid resultatskrivningen. Områdesbenämningen i 

matrisen motsvarar inte kategorinamnen utan har en kortare benämning. 
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Resultat 

 

I studien ingick totalt 16 vetenskapliga studier varav sju kvalitativa, sex kvantitativa och tre 

översiktsstudier. Åtta studier var av hög kvalitet, fem av medel och tre av låg kvalitet. 

Resultatet redovisas frågeställningsvis där kategorierna svarar på frågeställningarna. 

 

Tabell 3. Översikt över ämnesområden och kategorier 

Område  Kategori  

 
Påverkande faktorer 
 
 
 
 
Informationsbehov 
 
 
 
 
 
 
Omvårdnadsinterventioner  
 
 
 
 

  
Förutsättningar till förändring 
 
Brister och hinder till förändring 
 
 
Fysisk aktivitet och kosthållning 
 
Skadligt beteende 
 
Eget ansvar 
 
 
Stöd 
 
Motivation 
 
Målsättningar 
 

 

 

 

Påverkande faktorer 

Förutsättningar till förändring 

Studier (Bellar, Jarosz & Bellar, 2008; Burke & Wang, 2011; Lang & Froelicher, 2006) visar 

på att övervikt och fetma är ett komplext problem och kan ha många olika orsaker. Det är 

viktigt att sjuksköterskan ser till både fysiska och psykiska förutsättningar i sin bedömning av 

patienten. Exempel på dessa är ålder, vikt, midjemått, medicinsk bakgrund, genetiska anlag 

för fetma samt eventuella sjukdomar till följd av fetma. Även kost- och motionsvanor bör 

kartläggas. Sömnproblem måste åtgärdas då brist på sömn har visat sig ha ett direkt samband 

med högt BMI. Även diabetes är en viktig faktor då det kan leda till orkeslöshet hos patienten. 
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En av de viktigaste psykiska förutsättningarna är att personen kan identifiera sig som 

överviktig och se ett problem. Denna medvetenhet växer fram med tiden har ett samband med 

att personen känner sig obekväm med sin situation. Detta är en styrka och ligger till grund för 

mål och motivation att gå ner i vikt (Berry, 2004; Tod & Lacey, 2004). Studier (Bellar et al., 

2008; Jackson, Coe, Cheater & Wroe, 2007; Lang & Froelicher, 2006; Tod & Lacey, 2004) 

visar även på att personen måste kunna avsätta tid för viktminskning och det är en stor fördel 

om stress både privat och i arbetslivet kan undvikas. Om familj och arbetskamrater är 

införstådda i de förändringar som sker kan de fungera som stöd. Familjen är även en vanlig 

källa till motivation. Lang och Froelicher (2006) skriver att det är viktigt med rätt timing vid 

viktminskning för att få en bra start. Tidig framgång kan motverka frustration och 

motivationsbrist och därigenom förbättra chanserna till en lyckad viktminskning.  

 

Sammanfattningsvis har alla personer olika förutsättningar för att gå ner i vikt, som kan vara 

fysiska, psykiska, emotionella eller genetiska. Sjuksköterskan ska samla in information kring 

patienten för att kunna ta tillvara på de förutsättningar denne har för att gå ner i vikt.  

 

Brister och hinder till förändring  

Enligt Lang och Froelicher (2006) bör sjuksköterskan i samråd med patienten identifiera 

problemområden som motverkar viktnedgång. Flera studier (Bellar et al., 2008; Hayward et 

al., 2000; Knutsen, Terragni & Foss, 2011; Nanachahal et al., 2009) visar att fysiska hinder är 

vanliga hos personer med övervikt och exempel på dessa är genetiska faktorer, diabetes samt 

rygg-, knä- och hjärtproblem. Det leder till svårigheter att motionera regelbundet och kan 

orsaka återfall om kroppen tvingar en till vila. Personen kan då känna sig som ett offer för 

fysiska omständigheter och avsäger sig ansvaret för sin egen situation. På samma sätt kan de 

känna om psykologiska omständigheter, de känner sig då hjälplösa och oförmögna att påverka 

sin situation. Studier (Jallinoja et al., 2007; Lewis, Thomas, Hyde, Castle & Komesaroff, 

2011) visar även att patientens ovilja till förändring är ett stort hinder. De är ofta medvetna 

om sin övervikt men förnekar vilken inverkan den har på deras välmående.  

 

Enligt Tod och Lacey (2004) och Visram, Crosland och Cording (2009) kan tidigare 

misslyckanden att gå ner i vikt ge konsekvenser i lägre självförtroende, brist på motivation 

och en felaktig inställning då personen tror sig misslyckas igen. Flera studier (Adolfsson, 

Carlson, Undén & Rössner, 2002; Berry, 2004; Hayward et al., 2000; Lewis et al., 2011; 

Timmerman, Reifsnider & Allan, 2000) visar att personer äter för mycket och det kan i många 
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fall kopplas till känslor och är ibland ett sätt att hantera stress, motverka oro, smärta, trötthet 

och ilska. Det kan även bero på ett behov av stimulus eller vara ett sätt att slappna av och må 

bra.  

 

I ett flertal studier (Drury & Louis, 2002; Knutsen et al., 2011; Lewis et al., 2011; Tod & 

Lacey 2004; Visram et al., 2009) finns det ett starkt samband mellan högt BMI och 

undvikande av hälsovård. Detta gäller även om patienterna är nöjda med vården de får. 

Anledningar kan vara att de gått upp i vikt sedan sitt senaste besök, brist på självkänsla eller 

att de inte vill underkasta sig en undersökning då de upplever det som pinsamt. Det 

sistnämnda kan grunda sig i den stigmatisering som finns i samhället idag. Många överviktiga 

känner sig uttittade och obekväma till exempel när de tränar. De negativa attityderna kan 

verka isolerande på personer med övervikt och göra det svårare att ta tag i situationen och 

söka hjälp. Enligt studier (Adolfsson et al., 2002; Berry, 2004; Lewis et al., 2011; 

Timmerman et al., 2000; Visram et al., 2009) är brist på stöd från anhöriga, vänner och 

sjukvård något som gör att de förändringar som personerna gör blir svåra att upprätthålla. 

Inom sjukvården finns det inte resurser att införa regelbundna besök för alla patienter med 

övervikt eller fetma. Kostnader kan även utgöra ett hinder för individen då nyttig mat, träning 

och resor är dyrt. 

 

För att summera är det viktigt att lokalisera individuella brister och hinder innan en 

livsstilsförändring. Fysiska hinder som gör det svårt att motionera, motivationsbrist och 

ätande som emotionell respons är exempel på brister som måste lyftas fram och åtgärdas. På 

så sätt kan brister och hinder vändas till förutsättningar. 

 

Informationsbehov 

Fysisk aktivitet och kosthållning 

Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen mot fetma då det ökar energiomsättningen 

och kan minska andelen fett på kroppen. Det har en positiv inverkan på självförtroende och 

välmående och därmed även på livskvaliteten (Bellar et al., 2008; Lang & Froelicher, 2006). 

Studier (Bellar et al., 2008; Berry, 2004; Burke & Wang, 2011; Lang & Froelicher, 2006) 

visar att träning bör utformas individuellt för att personen ska tycka det är roligt och för att det 

ska vara hållbart i ett längre perspektiv. Det finns enkla sätt att öka vardagsmotionen, till 

exempel att använda trappor istället för hissen, eller att gå istället för att ta bil och är lika 

effektivt som att träna på ett gym. Genom att personen integrerar motionen i sitt liv så 
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behöver träningen inte ta energi från övrig tid. Det är viktigt att öka träningsmängden gradvis 

då de flesta som lever med övervikt eller fetma inte är vana vid att träna och annars kan 

uppleva det som tungt och tappa motivationen. Flera studier (Bellar et al., 2008; Bogt, 

Bemelmans, Beltman, Broer, Smit & Van Der Meer, 2009; Burke & Wang, 2011; Lang & 

Froelicher, 2006) visar på att den optimala träningsmängden är mellan 3-5 dagar i veckan och 

det räcker om träningen ligger på måttlig nivå för att det ska ge goda resultat. Flera korta 

träningsmoment ger samma effekt som ett långt och det har visat sig att sådana upplägg är 

lättare att följa för överviktiga personer. Högre träningsmängd leder dock till bättre resultat 

och då personen är redo att träna mer ska det uppmuntras. Fysisk aktivitet i sig självt leder till 

viktminskning men i kombination med diet ger det ett ännu bättre resultat. 

 

När det gäller kosthållning visar flera studier (Bellar et al., 2008; Burke & Wang, 2011; Lang 

& Froelicher, 2006) att energiintaget snarare är energiinnehåll avgör hur vikten påverkas. Att 

ha ett energiunderskott är en förutsättning för att gå ner i vikt. Kontinuitet är viktigare än 

dieten själv och energiintaget bör minskas successivt för att viktminskningen ska vara 

kontrollerad och skonsam för kroppen. Ett energiunderskott på 500 kcal per dag är lämpligt 

och leder till en viktminskning på ca 0,5 kg per vecka. Enligt studier (Adolfsson et al., 2002; 

Bellar et al., 2008; Berry, 2004; Burke & Wang, 2011; Jackson et al., 2007; Lang & 

Froelicher, 2006; Lewis et al., 2011) krävs viss kunskap om vilket näringsinnehåll råvaror har 

för att kunna hålla ett kaloriunderskott. Råvaror med högt innehåll av socker är kaloririka 

samtidigt som de ger en kortvarig mättnadskänsla och detta är något som sjuksköterskan bör 

informera om. Ett råd sjuksköterskor kan ge patienten är att föra en kostdagbok för att hålla 

koll på hur mycket de äter och i vilka situationer de äter för mycket. Enligt Burke och Wang 

(2011) bör kostrekommendationer vara att äta mycket grönsaker och frukt, råvaror med 

fullkorn, kött med låg fetthalt som är rikt på protein samt minska intaget av mat och dryck 

som innehåller mycket socker eller salt.  

 

Sammanfattat har fysisk aktivitet många positiva effekter och bör alltid ingå i en förändring 

mot ett hälsosammare liv. Att öka vardagsmotionen i kombination med en bra kosthållning 

leder till ett större välbefinnande hos de som lever med övervikt eller fetma.  

 

Skadligt beteende 

Flera studier (Berry, 2004; Burke & Wang, 2011; Hayward et al., 2000; Lang & Froelicher, 

2006) visar att det krävs en beteendeförändring för att gå ner i vikt. Genom att ha realistiska 
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mål, förväntningar och insikt i att det krävs ett livslångt engagemang kan 

beteendeförändringen bestå. Avvikelser från det nya beteendet är naturligt och det är viktigt 

att sjuksköterskan informerar om detta så att patienterna inte ger upp vid ett bakslag. Med 

fördel kan strategier sättas upp i förväg för att förebygga allvarliga återfall. De som 

misslyckas med viktminskning faller ofta tillbaka till det gamla beteendet och klarar inte av 

att återgå till det nya. Studier (Bellar et al., 2008; Berry, 2004; Burke & Wang, 2011; 

Hayward et al., 2000; Lang & Froelicher, 2006; Tod & Lacey, 2004) visar att 

problemområden måste identifieras för att ändra beteende. Dessa områden kan innefatta till 

exempel känslomässigt ätande eller gamla vanor. Åtgärderna måste utarbetas tillsammans 

med patienten och innebär att man väljer en annan respons mot det som stimulerar till den 

dåliga vanan. Om denne kan lära sig att uppmärksamma dessa ovanor och skapa nya rutiner 

så tar de kontroll över sitt liv och skapar förutsättningar för en hållbar livsstil.   

 

Sammanfattningsvis för att ändra beteende måste problemområden identifieras tillsammans 

med patienten. Strategier kan sättas upp för att undvika dessa problem och för att förebygga 

att denne faller tillbaka i gamla vanor. Beteendeförändringen måste vara livslång. 

 

Eget ansvar 

Studier (Adolfsson et al., 2002; Berry, 2004; Jackson et al., 2007; Jallinoja et al., 2007; Tod & 

Lacey, 2004) visar att sjuksköterskor som har hand om patienter med fetma eller övervikt 

anser att patienterna måste ta ett ansvar själv för att minska i vikt. Genom att planera vardagen 

så kan aktiviteterna för viktminskning integreras i deras liv.  Eget ansvar innebär även att 

personerna övervakar sig själva och det kräver att de är ärliga när de till exempel skriver kost- 

eller träningsdagbok. Gör personerna det ses ett ökat självförtroende och en känsla av ökad 

kontroll över sina liv. Ett par studier (Burke & Wang, 2011; Lang & Froelicher, 2006) lyfter 

även fram internet som en möjlighet till självkontroll och ger personer en större chans att se 

sina framgångar. När problem uppstår så får personerna inte falla tillbaka i gamla vanor utan 

har ett eget ansvar att lösa dessa. 

 

För att summera måste patienter se sitt eget ansvar för att en livsstilsförändring ska vara 

möjlig. Ärlighet är viktigt för att problemområden ska kunna åtgärdas. Sjuksköterskor bör 

delge patienterna detta ansvar och genom det får patienterna ett ökat självförtroende och 

kontroll.  
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Omvårdnadsinterventioner 

Stöd 

Flera studier (Adolfsson et al., 2002; Berry, 2004; Bogt et al., 2009; Burke & Wang, 2011; 

Jackson et al., 2007; Jallinoja et al., 2007; Lang & Froelicher, 2006; Nanchahal et al., 2009; 

Timmerman et al., 2000; Visram et al., 2009) visar att stöd i form av återkommande kontroller 

och feedback av en sjuksköterska ger en större viktnedgång än om patienter med övervikt 

eller fetma inte får det stödet. I ett flertal studier (Burke & Wang, 2011; Hayward et al., 2000; 

Jackson et al., 2007; Jallinoja et al., 2007; Lang & Froelicher, 2006; Nanchahal et al., 2009; 

Visram et al., 2009) är det även viktigt att sjuksköterskan ser viktnedgången ur patientens 

perspektiv då det är en dynamisk process som går både framåt och bakåt. För att kunna göra 

det är relationen mellan patienten och sjuksköterskan ett viktigt verktyg. Relationen ska vara 

stödjande och icke-dömande, det bidrar till att patienten känner sig trygg och avslappnad i 

informationsutbytet. Det är viktigt för patienten att ha möjligheten till att prata med någon om 

sina känslor, erfarenheter och problem och vänder sig gärna till sjuksköterskan. Enligt studier 

av Bogt et al. (2009) och Nanchahal et al. (2009) så leder ett strukturerat stöd från 

sjuksköterskor till en stor viktminskning, minskat midjemått och minskat BMI. Patienter som 

ingick i dessa stödgrupper uppnådde sina mål och förväntningar i större utsträckning, speciellt 

gällande deras livsstilsmål.  

 

Ett flertal studier (Berry, 2004; Hayward et al., 2000; Lang & Froelicher, 2006; Timmerman 

et al., 2000; Visram et al., 2009) visar att stöd från familj och vänner är viktigt för att personer 

med fetma eller övervikt ska kunna upprätthålla sin nya livsstil. Detta stöd och uppmuntran 

leder till att personen kan stå emot dåliga vanor och se till att de inte återuppstår. 

Sjuksköterskan ska uppmuntra anhöriga att stödja patienten och om det är lämpligt kan även 

de anamma patientens livsstilsförändringar och på så sätt göra det enklare för patienten.  

 

Stöd genom gruppinterventioner är ett hjälpmedel för patienter med övervikt eller fetma att 

förändra sin livsstil och detta förespråkas av sjuksköterskor idag. Fördelarna med 

gruppinterventioner är att de är kostnadseffektiva och har setts ge en stor viktminskning då 

gruppen består av patienter i samma situation. Resultaten kommer genom stödet de ger 

varandra och den positiva pressen från gruppen som leder till en tävlingssituation. 

Gruppinterventioner kan många gånger vara mer effektivt än individuellt stöd för att nå en 

beteendeförändring (Adolfsson et al., 2002; Hayward et al., 2000; Lang & Froelicher, 2006; 

Timmerman et al., 2000).  Att vara med i homogen grupp gör att personerna känner sig 
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accepterade och ”normala”. Det leder till trygghet och en ökad känsla av kontroll (Berry, 

2004; Hayward et al., 2000; Knutsen et al., 2011). Det är svårt att bibehålla en viktnedgång. 

Det sociala stödet är mycket viktigt och behövs under lång tid även efter en intervention 

(Adolfsson et al., 2002; Hayward et al., 2000; Lang & Froelicher, 2006). 

 

Sammanfattningsvis är stöd en viktig del i en livsstilsförändring då problem alltid uppstår. För 

att komma över dessa är stödet från familj, anhöriga och sjukvårdspersonal viktigt. Personen 

känner sig stärkt av att inte vara ensam och har ett behov att bli accepterad i sin nya identitet.  

 

Motivation 

Det finns många källor till motivation för personer med övervikt eller fetma. Vilka som 

fungerar motiverande är dock individuellt och detta måste sjuksköterskor vara medvetna om. 

Motivation behövs i alla stadier av en livsstilsförändring (Adolfsson et al., 2002; Berry, 2004; 

Burke & Wang, 2011; Hayward et al., 2000; Jackson et al., 2007; Lang & Froelicher, 2006; 

Lewis et al., 2011; Nanchahal et al., 2009; Tod & Lacey, 2004; Visram et al., 2009). Att 

påbörja en livsstilsförändring föregås ofta av en specifik händelse som till exempel att bli 

förälder, plötslig sjukdom, att sjukvårdspersonal upplyser om att ett hälsoproblem finns eller 

att personen ser en bild på sig själv och inser att något måste göras. Det kan även vara för att 

förbättra hälsa, livskvalitet och självkänsla, samt för familjens skull (Lewis et al., 2011; Tod 

& Lacey, 2004; Visram et al., 2009). Studier (Adolfsson et al., 2002; Burke & Wang, 2011; 

Hayward et al., 2000; Jackson et al., 2007; Lang & Froelicher, 2006; Nanchahal et al., 2009) 

visar att sjuksköterskor kan motivera patienterna genom kontinuerlig uppföljning. Här 

diskuteras de resultat som uppnåtts, svårigheter som uppstått och hur de kan övervinnas. Det 

är viktigt att ge patienten beröm för alla förändringar denne lyckas göra. Om 

viktminskningsresultat inte syns kan sjuksköterskan hålla uppe motivationen genom att visa 

på förändringar i till exempel blodsocker och blodfetter, då dessa värden ofta visar positiva 

resultat i ett tidigt skede. Andra enkla verktyg för att motivera patienten är tidigare nämnda 

kost- och träningsdagböcker, där de kan se hur förändringar skett. Stegräknare kan också 

användas för att uppnå önskad aktivitetsnivå. Studier (Berry, 2004; Hayward et al., 2000; 

Jackson et al., 2007; Visram et al., 2009) visar att när patienterna väl börjar nå resultat 

fungerar det i sig motiverande. De får ett bättre självförtroende och ger empowerment, som 

leder till ytterligare livsstilsförändringar. Positiv feed-back från personer i deras omgivning 

fungerar på samma sätt. I en studie av Burke och Wang (2011) tas motiverande samtal upp 

som en viktig del för att få patienten att gå till handling och ändra sina vanor. 
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Som sammanfattning behövs motivation när en patient ska gå igenom en livsstilsförändring. 

Utan motivation finns ingen drivkraft och det leder till att patienten inte orkar driva igenom de 

förändringar som måste göras. Sjuksköterskor kan motivera patienten genom att lyfta fram 

dennes framsteg och genom det kommer också ett ökat självförtroende och empowerment. 

 

Målsättningar 

Mål ger patienten något att sträva efter och kan ge en mening till all energi denne lägger ner. 

Det är viktigt att målen är tydliga, realistiska och uppnåeliga för individen. För 

livsstilsförändringar bör målen sträcka sig över flera år då det tar tid att uppnå dem. Om 

patienten lyckas bibehålla sin livsstil i 2-5 år ökar chansen att det håller livet ut (Bellar, 2004; 

Burke & Wang, 2011; Jackson et al., 2007; Lang & Froelicher, 2006). Enligt flera studier 

(Bellar et al., 2008; Berry, 2004; Burke & Wang, 2011; Nanchahal et al., 2009) bör målen till 

en början vara beteendebaserade, då detta är något patienten själv kan påverka direkt. Senare 

kan mål som ökad fysisk funktion, hälsa och livskvalitet sättas upp. Fysiska mål kan vara att 

uppnå ett visst antal steg per dag, orka promenera en viss distans eller att leka med sina barn. 

Hälsorelaterade mål kan vara att sänka insulinnivåer eller blodfetter och på så sätt minska 

risken för viktrelaterade sjukdomar. Att sätta upp mål för sin livskvalitet kan vara att förbättra 

självförtroende, minska oro eller att känna sig accepterad i samhället.  

 

Sammanfattningsvis kan målsättningar hjälpa patienter med övervikt eller fetma att ge mening 

till livsstilsförändringen. Målen ska vara tydliga och realistiska för att de ska kunna uppnås. 

Sjuksköterskan sätter upp målen tillsammans med patienten och kan till exempel vara ett ökat 

välbefinnande eller att känna sig accepterad av samhället. 

 

Diskussion 

 

Syftet var att sammanställa kunskap för att beskriva faktorer sjuksköterskor måste ha kunskap 

om vid interventioner för att hjälpa patienter med fetma eller övervikt att förändra sin livsstil 

och utifrån det skapades tre frågeställningar: Vilka påverkande faktorer måste sjuksköterskor 

känna till? Vilka informationsbehov har patienterna för att kunna förändra sin livsstil? Vilka 

typer av interventioner för livsstilsförändringar utförs idag? 
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I denna litteraturöversikts resultat framkom det att sjuksköterskor måste se till de individuella 

förutsättningarna, hinder och individuella brister i sin handläggning av patienter med övervikt 

eller fetma för att ta reda på vilket informationsbehov de har och vilken hjälp de behöver. 

Informationen sjuksköterskan ger bör handla om ett hälsosamt leverne, där fysisk aktivitet och 

bra kosthållning är centralt, om att patienten måste ändra skadligt beteende samt ta ansvar för 

sin egen hälsa. Vad sjuksköterskor gör idag för att främja livsstilsförändringar är att stödja 

patienten, se till att patienten finner motivation och hjälper denne att sätta upp mål för 

livsstilsförändringen. 

 

En av de individuella förutsättningar som framkommit i vår studie är ha stöd från familj och 

anhöriga under en livsstilsförändring. Detta gäller inte bara vid övervikt och fetma. Enligt 

Loffreda et al. (2003) och Wilkinson, Mistral och Golding (2008) spelar familj och anhöriga 

en mycket stor roll även för personer som försöker ta sig ur ett missbruk. För att personerna 

ska kunna gå igenom en livsstilsförändring måste familjen acceptera förändringen och finnas 

där som ett stöd. Familjen kan även utgöra ett hinder om de inte tar personens nya livsstil på 

allvar.  

 

Enligt resultatet i litteraturstudien finns ett behov av information gällande fysisk aktivitet och 

kosthållning bland patienter med övervikt och fetma. Detta kan dock överföras till andra 

patientgrupper exempelvis de som lider av hypertension. I en studie av Nkosi och Wright 

(2010) ses en brist på kunskap om kost vid hypertension och dess följder. Detta visar på att 

information behövs även vid andra typer av livsstilsinterventioner. När det gäller fysisk 

aktivitet bör det enligt Miller (2001) ingå i alla interventioner som är relaterade till vikt eller 

hälsa då det leder till bättre fysisk, psykisk och emotionell hälsa oavsett övervikt eller inte. 

Det svåra kan dock enligt Ruby, Dunn, Perrino, Gillis och Viel (2011) vara att få personer att 

börja träna. Många upplever det som jobbigt men detta kan övervinnas genom att förflytta 

fokus till något annat. Det kan enligt författarna vara en så enkel sak som att uppskatta hur 

jobbigt träningspasset kommer att vara och sedan utvärdera detta efteråt. Detta kan sättas i 

likhet till resultatet i vår studie där träningsdagbok visat sig vara ett bra verktyg under 

livsstilsförändringen.  

 

Att ändra skadligt beteende kan vara svårt och leder ofta till återfall. Barrick och Connors 

(2002) beskriver i sin studie om alkoholmissbruk återfall som en tillbakagång till det gamla 

beteendet. Det är vanligt och den kliniska responsen bör vara att agera snabbt för att få 
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patienten att återgå till de nya vanorna. Om sjuksköterskor tar upp återfall som något normalt 

och diskuterar det med patienten i ett tidigt skede förbättras chanserna till en hållbar 

förändring. Detta stämmer in i resultatet i vår studie om att utarbeta strategier tillsammans 

med patienten för att undvika allvarliga återfall. Det visar även på att det kan tillämpas på 

flera områden inom omvårdnad där en vana ska brytas. 

 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskor måste informera patienter om att de har ett eget 

ansvar för sin livsstilsförändring. Det svåra är att bedöma hur mycket ansvar det är rimligt att 

ge dem. Vissa patienter klarar detta bättre än andra och det kan härledas till Antonovskys 

(1991, s.37) teori om KASAM, känsla av sammanhang. Teorin grundar sig på de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på 

individens förmåga att förstå sin inre och yttre miljö. Hanterbarhet innebär att personen 

upplever sig ha de resurser som krävs för att klara av utmaningarna som denne ställs inför. 

Med meningsfullhet finner personen att det är värt att lägga ner engagemang i de utmaningar 

denne ställs inför (Antonovsky, 1991, s.39-41). Samma författare (Antonovsky, 1991, s.51-

53) skriver även om generella motståndsbrister, olika stressorer som stärker eller försvagar 

KASAM. En kronisk stressor är ett tillstånd som påverkar personens livssituation, dessa 

kroniska stressorer är långvariga och här ser vi stora likheter med fetma. Applicerat på 

resultatet i vår studie innebär KASAM att patienten förstår sin situation och sitt ansvar. 

Patienten känner även att denne kan mobilisera sina resurser för att ta det egna ansvaret och 

finner en mening i sitt försök till att ändra livsstil. 

 

Den i resultatet vanligast förekommande interventionen var att stödja patienten vid 

livsstilsförändring. Enligt Fleury, Keller och Perez (2009) kan personer behöva emotionellt 

stöd i sina livsstilsförändringar. Nära relationer med familj eller vänner är viktigt för att få 

detta stöd. Om patienten inte har ett socialt nätverk där behovet tillfredsställs är det 

sjuksköterskors uppgift att genom en professionell relation och till exempel 

gruppinterventioner se till att patienten får hjälp av andra i samma situation. Vid avsaknad av 

en relation är det svårt att utgöra det stöd patienten behöver. 

 

Motiverande samtal är, i kongruens med vårt resultat, enligt Carels et al. (2007) ett bra 

supplement till behandlingen av fetma. Om motiverande samtal används tillsammans med 

andra interventioner uppnås ett bättre resultat än om det inte integreras i behandlingen. 

Wagner och McMahon (2004) beskriver motiverande samtal som en patientcentrerad modell 
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för att skapa motivation och initiativtagande. Fokus ligger på att tillvarata patientens mål och 

upplevelser för att stärka deras självförtroende. I vårt resultat fann vi att sjuksköterskor även 

ska hjälpa patienten att skapa målsättningar och genom det motiverande samtalet kan alltså 

både motivation och mål bearbetas samtidigt. 

 

Motiverande samtal är ett bra sätt att motivera patienten och det kan kopplas till Antonovskys 

(1991, s. 40) begrepp om KASAM, där motiverande samtal kan stärka patientens 

meningsfullhet. Likaså kan den tidigare nämnda relationen till patienten påverka KASAM 

positivt. 

 

Metoddiskussion  

För att stärka trovärdigheten har vi beskrivit litteratursökningen i detalj. Det finns en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssätt för att möjliggöra reproduktion (Holopainen et al., 2008). 

Kvalitetsgranskningen utfördes separat av båda författarna och presenteras i rapporten, det 

leder till ökad trovärdighet (Willman et al., 2006, s.83). De textenheter vi har bearbetat har 

hela tiden kontrollerats mot den kontext de är tagen ur. Vi har undvikit egna tolkningar och 

försökt vara objektiva för att öka bekräftbarheten (jfr. Polit & Beck, 2008, s.539). 

 

Inklusionskriteriet att studierna skulle vara skrivna efter år 2000 motiverades med att ämnet är 

under ständig utveckling och att det borde finnas nog med underlag för en översikt trots den 

begränsningen. Då tiden för studien var begränsad användes ett fåtal databaser och det medför 

enligt Holopainen et al. (2008) en risk för att litteratursökningen inte är nog omfattande. Då 

ett flertal studier exkluderats på grund av bristande tillgänglighet finns möjligheten att studier 

som skulle varit med i resultatet fallit bort (Holopainen et al., 2008).  I vår studie ingick tre 

översikter och det skapade en risk för rundgång. Vi kontrollerade dock samtliga referenslistor 

för att försäkra oss om att det inte förekom. Vissa studier har låg kvalitet och det kan enligt 

Holopainen et al. (2008) ses som en svaghet, dock kunde värdefull data gått förlorad om vi 

exkluderat dessa studier. Då studierna var skrivna på engelska och en översättning är 

genomförd finns en viss risk för misstolkning av engelska begrepp. 
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Slutsats 

Inom vården är överviktiga patienter vanligt förekommande och det är viktigt att veta vilka 

typer av interventioner för livsstilsförändringar som finns. Därför är det av vikt att belysa 

detta område och öka förståelsen för hur livsstilsförändringar vid övervikt eller fetma kan 

genomföras. Personer måste ta ett eget ansvar för att göra livsstilsförändringar, men för att 

klara av det ska sjuksköterskor stödja, motivera och skapa målsättningar tillsammans med 

patienten.  

 

Vidare forskning behövs om exempelvis motiverande samtal som visat sig vara ett bra 

verktyg för att hjälpa patienter. Få studier är även gjorda om interventionerna är beständiga 

och vidare forskning inom detta bör göras för att kunna utvärdera hur goda resultat uppnås 

över tid. Återkopplingen har visat sig vara avgörande och detta kan även ske över internet. 

Här kan ytterligare studier göras då detta är en intressant lösning och vårt samhälle allt mer 

bygger på att vara uppkopplad. 

 

Dagligen möter sjuksköterskor patienter med övervikt och även om de inte uppsöker vård för 

sin övervikt kan det vara en bakomliggande orsak till sjukdomen de vårdas för. Kunskap om 

livsstilsförändringar är viktigt då de inte bara innefattar patienter med övervikt eller fetma, 

utan även kan användas på många andra områden där ett skadligt beteende måste brytas.
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Bilaga 1. Matris över studiernas innehåll 
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Bellar et al. 
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Berry 
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Burke & 
Wang 
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Drury & 
Lewis 

2002  X       

Hayward et 
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