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Abstrakt 

 

Bakgrund: Övervikt och fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga 

faktorer och är en global epidemi. Övervikt kan leda till ohälsa och viktkontroll kan 

ge förbättrad hälsa, öka livskvalité och främja välbefinnande. Ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv är det av betydelse att sjuksköterskor arbetar 

hälsofrämjande med att stödja patienter att lyckas med viktkontroll genom egenvård.  

Syfte: Syftet var att beskriva olika typer av hälsofrämjande stöd från sjuksköterskor 

till patienter med fetma och övervikt som främjar egenvård och viktnedgång 

Metod: En litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar sammanställdes till ett 

resultat. Data insamlades via databaserna CINAHL och Pub Med. Resultatet 

baserades på artiklar med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats. 

Resultat: Sammanställningen av resultatet visade olika teman som kan 

sammanfattas i att sjuksköterskan kan bistå patienter med övervikt och fetma med 

hälsofrämjande stöd som främjar egenvård. Detta stöd kan erbjudas genom att ge 

patienterna kunskap och undervisning, skapa motivation hos patienterna genom 

kommunikation samt att bidra med uppföljning över tid avseende hälsofrämjande 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskor kan även använda en hälsofrämjande 

arbetsmodell baserat på att kombinera kunskap, uppföljning och kommunikation 

som stöd till patienter för att främja egenvård.  

Slutsats:  Denna litteraturöversikt bidrar med kunskap kring vilka metoder som 

påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande arbete hos patienter med övervikt eller 

fetma. Sjuksköterskan har goda möjligheter att stödja patienter vid viktproblematik 

och en betydande roll för hur patienter med övervikt och fetma bemöts och vårdas. 
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Abstract 

 

Background: Overweight and obesity may be caused by genetics, environmental 

and behavioral factors and are a global epidemic. Overweight and obesity can lead 

to illness and health issues. Weight control may improve health, increase quality of 

life and promote well-being. From a health-economic perspective, it is important for 

nurses to promote health by supporting patients in order for them to succeed in 

weight control practices through self-care. 

Purpose: The purpose was to describe different types of health-promoting support 

by nurses for patients with overweight and obesity that promote self-care and weight 

loss. 

Method: A literature review in which 15 scientific articles were compiled into a 

result. The data was collected through the databases CINAHL and PubMed. The 

results are based on 15 articles with quantitative as well as qualitative approaches. 

Result: Nurses may assist patients with overweight and obesity by using health-

promoting support that promote self-care. Compilation of the results showed four 

different themes. In order to promote self-care by using health-promoting support, 

nurses can offer patients knowledge and education, create motivation among the 

patients through communication, as well as follow-up patients over time regarding 

their health-promoting lifestyle changes. Nurses can also use a combination of 

support to promote self-care.  

Conclusion: This literature review contributes with knowledge about which 

methods affect the nurse's health-promoting work in patients with overweight or 

obesity. The nurse has good opportunity to support patients with their weight 

problems and a significant role in how patients with overweight and obesity are 

treated. 
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1. Introduktion 

Författarna till litteraturöversikten är intresserade av att undersöka hur sjuksköterskan kan 

stödja och hjälpa patienter med övervikt och fetma. Genom att undersöka vilka typer av stöd 

som främjar egenvård kan vi erhålla kunskap som är viktig för den grundutbildade 

sjuksköterskan i mötet med individer med olika typer av livsstilssjukdomar som inkluderar 

övervikt och fetma. Det är betydelsefullt eftersom individer med övervikt och fetma ska känna 

sig förstådda och välkomna av vårdpersonalen och trygga i bemötandet samt få den bästa 

omvårdnaden genom stöd från sjuksköterskan.  

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer följande rubriker beskrivas: definition och förekomst av övervikt och 

fetma, orsaker till övervikt och fetma, patienters upplevelse av att leva med övervikt och fetma, 

hälsoekonomi, hälsopromotion, personcentrerad vård, teoretisk referensram, behandling av 

övervikt och fetma kopplade till sjuksköterskans ansvarsområde samt problemformulering och 

syfte.  

 

Definition och förekomst av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven fettuppbyggnad som kan påverka 

hälsan negativt. Övervikt och fetma betraktas idag som ett av de största globala 

folkhälsoproblemen i modern tid och antalet människor som drabbas av övervikt och fetma 

fortsätter att öka. År 2016 var det omkring 1.9 miljarder vuxna människor i världen som levde 

med övervikt eller fetma (World Health Organisation [WHO], 2018). I Sverige är prevalensen 

av övervikt och fetma i åldern 16 till 84 år 56 procent av männen och 41 procent av kvinnorna 

(Statistiska centralbyrån, 2018).  

 

Body Mass Index (BMI) är en vedertagen metod för att klassificera övervikt och fetma hos 

vuxna. Det är ett index som bedömer förhållandet mellan vikt och längd och BMI beräknas 

genom att dividera vikten i kilogram med längden i meter i kvadrat enligt formeln BMI = kg/m2 

(WHO, 2018). För vuxna anger WHO (2018) att övervikt och fetma kategoriseras enligt 

följande:  
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Tabell 1: Klassifikation av BMI värden 

 

Klassifikation BMI värde 

Normalvikt 18.5-24.9 

Övervikt 25-29.9 

Fetma grad 1  30-34.9 

Fetma grad 2 35-39.9 

Fetma grad 3  > 40  

  

Agerberg (2014) förtydligar att mätmetoden BMI inte är en felfri metod eftersom BMI-

mätningarna endast visar förhållandet mellan längd och vikt hos en individ och ingenting om 

kroppssammansättningen, då det finns stora individuella skillnader mellan vilken andel muskler 

och vilken andel fett kroppen består av. Normalvärden för total fettvävnad i kroppen för kvinnor 

är mellan 25 procent och 30 procent. För män är mellan 15 procent och 20 procent av den totala 

kroppsvikten normalt. Att beräkna BMI ger en indikation om en individ är underviktig, 

normalviktig eller överviktig, och är en kostnadseffektiv metod. Ett komplement till BMI är att 

även mäta midjemåttet, specifikt bukomfånget. Fett kring midjan, även kallat bukfett, är kopplat 

till betydligt större hälsorisker än om fettet sitter jämnare fördelat över kroppen. Midjemått på 

mer än 88 cm för kvinnor och över 102 cm för män, motsvarar en hälsorisk jämförbar med BMI 

över 30 (Agerberg, 2014).  

 

Orsaker till övervikt och fetma 

WHO (2018) redogör för att den grundläggande orsaken till övervikt och fetma är att den 

genomsnittliga mängden kalorier som intas i födan överstiger mängden kalorier som förbrukas 

i kroppen per dygn. Globalt sett har detta energiöverskott orsakats av ökade intag av energitäta 

livsmedel i kombination med en ökning av fysisk inaktivitet. Ett exempel är att många former 

av arbete blir alltmer stillasittande. Förändrade transportsätt, med ökat bilåkande och utsträckt 

urbanisering påverkar också den negativa utvecklingen. WHO (2018) påpekar att försämring 

av kost och fysisk aktivitet ofta är resultatet av miljö- och samhällsförändringar (a.a.). En viktig 

faktor som beskrivs är brist på stödjande politik inom sektorer som hälsa, jordbruk, transport, 

stadsplanering, miljö, livsmedelsförädling, distribution, marknadsföring och utbildning (WHO, 

2018). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2002) har funnit att det på 

samhällsnivå finns behov av styrande insatser, för att påverka orsakerna till övervikt och fetma, 

och därmed minska förekomsten (a.a.).  
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Agerberg (2014) skriver att orsakerna bakom fetma och övervikt är fler och mer komplexa än 

dem beskrivna av WHO (WHO, 2018) och Agerberg (2014) menar vidare att det även finns en 

stark kulturell komponent, som kulturella vanor, boendemiljö, läkemedel och socioekonomi. 

Även biologiska faktorer som kön, ålder, hormonell påverkan och genetiskt påbrå kan vara 

avgörande faktorer. Beteendemässiga faktorer som matvanor och alkoholkonsumtion, attityder 

och psykologiska faktorer, exempelvis stress har visats kunna påverka förekomsten av övervikt 

och fetma i befolkningen.  

 
Hälsorisker, följdsjukdomar och konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt ökar risken för att drabbas av ohälsa, exempelvis diabetes typ 2, hypertoni, 

hyperlipidemi samt hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar risken för vissa cancerformer som 

exempelvis bröstcancer och prostatacancer (Livsmedelsverket, 2018). Fetma kan även påverka 

fertiliteten hos kvinnor genom att göra det svårare för kvinnan att bli gravid (Sabounchi, 

Hovmand, Osgood, Dyck & Jungheim, 2014). Det är vanligare med ledförslitning och 

urininkontinens hos individer med fetma än bland normalviktiga. Enligt Ödegaard, Borg, 

Persson och Svensson (2008) innebär övervikt och fetma även större risk att drabbas av förtidig 

död. Grav fetma, med ett BMI över 40, innebär en mer än tio gånger ökad risk att dö i förtid, 

jämfört med ett normalt BMI (Livsmedelsverket, 2018). SBU (2002) rapporterar att vid fetma 

förekommer försämrad hälsorelaterad livskvalité, jämfört med befolkningen i genomsnitt 

avseende fysisk funktion, allmänt hälsotillstånd och vitalitet samt förekomst av psykosociala 

problem som ångest, depression och nedsatt mentalt välbefinnande.  

Patienter med övervikt och fetmas upplevelser i vårdsammanhang 

Conradt et al (2008) skriver att övervikt och fetma kan vara ångestladdat att leva med och få 

den drabbade att värdera sig själv negativt. Patienter med övervikt och fetma känner ofta skuld 

och skam, detta är avgörande för hur patienterna upplever att de kan hantera sin livssituation 

och bidrar till att patienterna drar sig tillbaka i samhället, kritiserar sig själva och undviker 

problemhantering. Malterud och Ulriksen (2010) beskriver att individer med övervikt och fetma 

upplever att de är en börda för vården. Patienterna beskriver att de känner sig förnedrade 

eftersom de tror att vårdpersonal har förutfattade tankar om dem på grund av deras övervikt. 

Detta bidrar till att patienterna känner hopplöshet och oförmögenhet till att nå sina mål kring 

vikthantering. Russel och Carryer (2013) skriver att rädsla för att bli förnedrad kan bidra till att 

patienter undviker att uppsöka vård och att genomföra medicinska undersökningar (a.a.). I och 

med att individer med övervikt och fetma har haft negativa upplevelser inom vården kopplat 
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till sin vikt bildar de sig en negativ syn på vården (a.a.). Pain och Wiles (2006) belyser att 

patienter med övervikt och fetma upplever att de känner sig påhoppade och klandrade när 

vårdpersonal påtalar viktminskningsåtgärder. Patienterna känner att de ofta blir missförstådda 

och att de upplever att detta leder till att de inte erhåller de stöd som de är berättigade. 

 

Hälsoekonomi 

Inom nationalekonomi är hälsoekonomi ett kunskapsområde som används för att analysera och 

bedöma kostnader och effekter av åtgärder inom hälso- och sjukvården. För att prioritera mellan 

förebyggande insatser och behandlingar gör hälsoekonomiska utvärderingar det lättare att 

tydliggöra vilket alternativ som ger största möjliga hälsofrämjande vinst för befolkningen 

utifrån aktuella tillgängliga resurser (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Enligt Edlund och 

Zethelius (2009) finns det vid övervikt och fetma risk för komplikationer som 

belastningsproblem, följdsjukdomar, insulinresistens, hjärt-kärlsjukdom och 

sömnapnésyndrom samt psykosociala problem som depressioner, negativ kroppsuppfattning 

och självbild. Detta kan sammanfattningsvis leda till ökat lidande för den enskilde individen. 

Cawley och Meyerhoefer (2011) konstaterar att förekomst av följdsjukdomar av fetma vidare 

kostar samhället i form av sjukvårdsresurser.  

I Sverige uppskattas samhällskostnaden för fetma till cirka 70 miljarder kronor per år 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Korda et al. (2015) skriver att antalet dagar en individ 

spenderar på sjukhus ökar i direkt proportion till ett ökat BMI. För individer med ett BMI över 

25 beräknas sjukvårdskostnader vara 30% högre än för normalviktiga individer och ökar i takt 

med ett högre BMI (a.a.). Finkelstein, Fiebelkorn och Wang (2005) skriver att individer med 

fetma, i synnerhet kvinnor, är mer benägna att vara frånvarande från arbetet än deras 

normalviktiga medarbetare. Rapporten från Folkhälsomyndigheten, (2017b) visar att 

ohälsosamma levnadsvanor innebär en negativ miljöpåverkan då aktiv transport ersätts med 

fordon drivna av förbränningsmotorer. Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver exempel på hur 

negativ miljöpåverkan kan motverkas vilket kan bidra till förbättrad folkhälsa genom ökad 

fysisk aktivitet. Aktiv transport innebär fysisk aktivitet i samband med transport såsom cykling 

och gång, som en av de viktigaste formerna av vardagsmotion. Aktiv transport motverkar den 

negativa miljöpåverkan genom att ersätta transport med fordon drivna av förbränningsmotorer. 

Det förebyggande arbetet med att stödja människor med livsstilsförändring innebär potentiella 

vinster såväl för individers bibehållna hälsa och livskvalitet, samt för samhällets hälso- och 

sjukvårdskostnader och inte minst för jordens ekosystem (a.a.).   
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Hälsopromotion 

Prevention omnämns av Tannahill (2009) som att motverka uppkomst eller hämma sjukdom. 

Korp (2016) skriver att hälsopromotion även kallas hälsofrämjande arbete och karakteriseras 

av skapandet av hälsa och välbefinnande, genom att utifrån ett helhetsperspektiv skapa miljöer 

och nya förutsättningar för att bidra till välbefinnande och god hälsa i människors liv. Detta 

helhetsperspektiv benämns ibland som ett holistiskt synsätt. Holistiskt innebär samspelet med 

hela människan och hennes omgivning inklusive fysiska, psykiska och sociala aspekter. 

Hälsopromotion handlar i synnerhet om att möjliggöra för människor att ta kontrollen över 

faktorer som styr deras egen hälsa genom att fokusera på individens inre resurser och därmed 

förbättra sin hälsa. Ansvaret för behandlingen, det vill säga livsstilsförändringen, ligger hos 

varje enskild individ, men för sjuksköterskan innebär det att fokus är att motivera, stötta och 

påverka människor till livsstilsförändringar med ett helhetsperspektiv i åtanke. Målet är att 

uppnå en livsstilsförändring som leder till ett mer hälsosamt leverne (a.a.). Enligt tidigare 

forskning upplevdes stöd vara av betydelse för att nå ett lyckat resultat med livsstilsförändring 

(Liebl, Barnason & Brage-Hudson, 2015). Visram, Crosland och Cording (2009) skriver att den 

sociala omgivningen är grundläggande för att åstadkomma resultat. Ford, Zhao, Tsai och Li 

(2015) beskriver att stora utmaningar existerar för sjukvårdspersonal i att motivera, stödja och 

inspirera patienter till att applicera hälsofrämjande livsstilsförändringar. Rössner (2014) 

påpekar att sjuksköterskor träffar patienter med övervikt inom alla instanser i sjukvården och 

behöver aktivt arbeta med att uppmärksamma och bedöma problemet vid varje vårdmöte. 

Keyworth, Peters, Chisholm och Hart (2012) menar trots detta att det finns stora risker att 

vikthantering inte prioriteras. Lang & Froelicher (2006) påvisar att sjuksköterskor har en viktig 

roll i att stödja patienter med övervikt och fetma i sin livsstilsförändring, för att resultaten ska 

vara varaktiga. 

 

Behandling av övervikt och fetma kopplat till sjuksköterskans ansvarsområde  

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården 

arbeta för att förebygga ohälsa. Socialstyrelsen (2011) menar att genom att tillämpa 

hälsosamma levnadsvanor, som att äta en varierad kost enligt tallriksmodellen, minska på 

alkohol och tobaksanvändning samt motverka stillasittande kan sjukdom förebyggas där 

fysisk aktivitet och modifiering av kost kan vara effektiva metoder för att ett lyckat resultat 

avseende viktkontroll vid övervikt och fetma. Folkhälsomyndigheten (2018) skriver att 

livsstilsförändringar krävs för att uppnå reducering av övervikt och fetma.  
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Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att det centrala för omvårdnad är att patientens 

välbefinnande och hälsa är i fokus. Genom kommunikation ska sjuksköterskan ge stöd och 

vägledning, sträva efter att stödja patienten, skapa motivation, inge hopp, uppmuntra till 

positiva rutiner, ge kunskap om hälsorisker vid ohälsosamma vanor kan hälsa uppnås, ohälsa 

förhindras och lidande lindras. Sjuksköterskan ansvarar för att informera patienten om sitt 

hälsotillstånd och om metoder som främjar hälsa. Informationen ska medföra att patienten 

upplever kontroll kring besluten om sin egen vård (a.a.). Patientlagen (SFS 2014:821) behandlar 

hur patientens medverkan bör bejakas och hur detta ska uppnås genom att autonomi och 

integritet respekteras och ses på från patientens perspektiv. Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) skriver att vid egenvård krävs det att sjuksköterskan ansvarar för att se patientens behov 

av stöd samt ansvara för uppföljning. 

 

Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2015) skriver att motiverande samtal (MI) är ett 

förhållningsätt som avser att främja livsstilsförändringar. MI innebär att genom dialog stödja 

patienten till att vid diskussion själva besvara syftet med förändringen och hur förändringen 

kan genomföras. Samarbete, uppmuntrande och autonomi utgör grunderna för MI. Kostenius 

och Lindqvist (2006) skriver att rådgivning angående livsstilsförändringar bör introduceras 

varsamt för att inte skuldbelägga patienten. Bandura (1997) skriver att self-efficacy är ett 

engelskt begrepp vilket syftar till individens tilltro till att själv klara av att organisera och utföra 

handlingar i en särskild situation, i förhållande till ett önskat resultat och beskrivs som upplevd 

självverkansförmåga. Det handlar inte om tilltro till sin egen förmåga i allmänhet, utan om 

tilltro till en specifik handling. Graden av self-efficacy kan vara avgörande för om individen tar 

initiativ till en handling, ansträngningsnivåer, och hur bra individen klarar av att fortsätta 

försöka klara av handlingen om individen stöter på motstånd samt hur högt individen uppskattar 

sin framgång (a.a.). Sjuksköterskan kan bistå en patient i dennes strävan efter att uppnå 

livsstilsförändringar genom MI och vilket också kan ses som en viktig del i att ha ett 

personcentrerat förhållningssätt. 
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Personcentrerad vård  

I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens delaktighet och trygghet i vården 

främjas. Ett sätt att göra det i praktiken är att utgå från personcentrerad vård. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) och Hewitt-Taylor (2018) skriver att personcentrerad vård 

handlar lika mycket om den vårdsökande individen som den vårdande personalen. 

Sjuksköterskans roll är att lyssna in, bidra med valmöjligheter och stötta den vårdsökande till 

delaktighet i den egna vården. Detta kan sammanfattas som de tre centrala begreppen för 

personcentrerad vård: partnerskap, patientberättelse och dokumentation (Göteborgs Universitet 

Centrum för Personcentrerad Vård [GPCC], 2017). Att sträva efter att individen ska beaktas ur 

ett helhetsperspektiv och att individens kunskap, delaktighet, erfarenheter och eget perspektiv 

tas i beaktning kan medföra att samhällets resurser tas till vara på ett mer effektivt sätt. GPCC 

(2017) menar att personcentrerad vård kan öka patienternas känsla av trygghet, reducera 

komplikationer vid medicinska behandlingar och även bidra med att vårdtid kortas ned. Detta 

kan i sin tur ge ett positivt utslag i form av minskande kostnader, inom sjukvården globalt sett. 

Hewitt-Taylor (2018) som föreslår att sjuksköterskan kan frångå att fokusera på rutiner och 

metoder och istället se till individuella behov hos patienterna. McCance, McCormack och 

Dewing (2011) skriver att i enlighet med personcentrerad vård är det viktigt att som 

vårdsökande individ känna sig värdig och bekräftad.   

 

Teoretisk referensram 

Egenvård är det centrala begreppet i Dorothea Orems omvårdnadsmodell. Den fokuserar på 

individen och dennes förmåga till samt behov av egenvård parallellt med vårdarens förmåga att 

bistå individen med omvårdnad (Orem, 1995). Egenvård kan beskrivas som en praktisk åtgärd 

som en individ utför för att ta hand om sig själv. Brister i förmågan att bedriva egenvård kan 

exemplifieras som när en patient saknar kunskaper om sin sjukdom och dess behandling. 

Sådana brister kan även bero på fysiska eller känslomässiga svårigheter relaterade till ohälsan.  

 

Egenvårdsåtgärderna delas in i tre system (Orem, 1995). Det första systemet, känt som det helt 

kompenserande systemet, innebär att vårdaren har kontroll över alla beslut och patienten har 

ingen aktiv del. Det andra systemet är delvis kompenserande, vilket innebär att besluten delas 

av individen samt vårdaren och individen är delvis aktiv. Det stödjande och undervisande 

systemet, vilket är det tredje systemet, baseras på att vårdaren bidrar med stöd och vägledning 
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och att besluten ligger helt hos individen. Orem (1995) betonar att vården kan bistå patienter på 

fem olika sätt; genom agerande eller utförande; genom stödjande; genom undervisning; genom 

vägledning, samt genom att tillhandahålla en utvecklande miljö för patienten (a.a.). Vidare 

beskriver Orem (1995) betydelsen av att sjuksköterskans tar hänsyn till individens 

egenvårdsförmåga i omvårdnadsarbetet.   

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett växande globalt folkhälsoproblem som kan leda till ohälsa genom 

hälsorisker, följdsjukdomar och komplikationer. Dessa konsekvenser leder till ökat lidande och 

påverkar samhällsekonomin, sjukvårdsbudgeten och framförallt miljoner av människors 

livskvalitet. Övervikt och fetma kan med fördel behandlas med livsstilsförändringar. Att 

individen utför egenvård är en förutsättning vid livsstilsförändringar. Egenvårdsteorin 

fokuserar på individen och dennes förmåga och behov av egenvård parallellt med 

sjuksköterskans förmåga att bistå individen med omvårdnad. Det finns hälsofrämjande stöd 

som sjuksköterskan kan bistå individen med, däremot saknas det till vår kännedom en 

sammanställning av vilka hälsofrämjande stöd sjuksköterskan kan erbjuda som främjar just 

egenvård. Utan att sjuksköterskan har insikt om vilka hälsofrämjande stöd som främjar 

egenvård vid vikthantering finns risk att livsstilsförändring inte gynnas och uteblir. För att 

bromsa den negativa utvecklingen bör sjukvårdens preventiva arbete mot övervikt och fetma 

stärkas. Litteraturöversikten bör genomföras för att beskriva ämnet så att sjuksköterskor får 

insikt i hur de kan bistå individer med hälsofrämjande stöd som främjar egenvård och vården 

kan där med effektiviseras samt främja hälsa och förebygga ohälsa. 

 

Syfte 

Att beskriva olika typer av hälsofrämjande stöd till patienter med övervikt och fetma som 

främjar egenvård och viktnedgång ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

3. Metod 

Metodavsnittet innehåller en beskrivning av litteraturöversiktens design, hur datainsamling och 

urval genomförts samt tillvägagångssättet vid systematisk litteratursökning och 

kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna beskrivs. Metodavsnittet innehåller även en 

beskrivning av hur analys och tolkning av data gjorts följt av vilka etiska överväganden som 

beaktats.  



 

9 

 

 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt, detta innebär enligt Segesten (2017) 

att aktuell forskning inom det beskrivna forskningsområdet väljs ut och sammanställs, baserat 

på litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ingår 

det att samla kunskap, analysera, sammanställa och granska tidigare forskning inom området, 

som publicerats som kvantitativa och kvalitativa artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Alla steg 

som görs i en litteraturöversikt redovisas och sammanställs noggrant (Friberg, 2017). 

  

Datainsamling och urval 

Friberg (2017) skriver att arbetet med en litteraturöversikts första del fokuserar på att finna 

forskning till underlag för utformat syfte genom att utföra sökningar i vetenskapliga databaser. 

Artiklarna ska sökas med hjälp av sökord utifrån litteraturöversiktens syfte (a.a.). 

Sökstrategierna för att bredda och avgränsa sökningen innebär att sökningen ska utföras med 

boolesk sökteknik och trunkering. Detta beskrivs av Östlundh (2012) som att booleska 

operatorerna AND, OR och NOT kan användas. Dessa begränsar, utökar och optimerar 

sökresultaten i kombination med varandra och valda söktermer. Ordet AND används för att 

koppla ihop sökord, OR gör sökningen bredare och utvidgar resultatet och ordet NOT begränsar 

sökningen. Friberg (2017) skriver att sökningen kan breddas genom att MeSH-termer användas 

då sökord i databaserna har underrubriker. Trunkering kan appliceras, detta används för att få 

fram samtliga böjningsformer av ett ord för att utvidga sökningen. Inklusions-samt 

exklusionkriterier bör utformas för att öka artiklarnas relevans. Manuell sökning kan också 

användas, genom att söka efter relevanta artiklar från referenslistor i valda artiklars 

referenslistor. Forsberg och Wengström (2016) skriver att artiklar av kvalitativ samt kvantitativ 

typ kan användas, en kvalitetsgranskning behövs för att kvalitetssäkra innehållet i artiklarna 

(a.a.).  

 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed, som är inriktande på 

forskning med medicinskt-och omvårdnadsfokus. Genomförandet av sökningarna finns 

redovisade i en sökmatris, se bilaga 1. Sökorden från litteraturöversiktens syfte var: nurs*, 

health promotion, support, patient, obesity, overweight, self-care, weight loss och support. 

MeSH och synonymer som är relaterade till sökorden användes vid sökningar i nämnda 

databaser. MeSH-termer var: intervention, communication, weight counselling, preventing, 
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weight gain. Synonym var: health promoting. Dessa sökord, MeSH termer och synonymer 

kombinerades på olika sätt vid sökningarna för att svara på litteraturöversiktens syfte. Valet av 

kombinationerna utifrån sökorden gjordes utifrån att litteraturöversiktens syfte skulle besvaras. 

Sökorden användes även i kombination med de booleska operatorerna AND, OR och NOT, för 

att få en bredare eller smalare sökning. Children och diabetes användes med den booleska 

sökoperatören NOT för att utesluta barn eftersom målgruppen var vuxna samt diabetes eftersom 

det gav många irrelevanta träffar. I CINAHL användes trunkering på ordet nurs*. För att 

utforma de bästa förutsättningarna för att göra sökningarna relevanta användes begränsningar 

vid sökandet: abstract available och English language. Vid sökningarna i CINAHL så användes 

peer reviewed som en begränsning, och i PubMed så valdes åldersbegränsning ”all adult”. 

Manuell sökning har även gjorts i PubMed vilket resulterade i en artikel. Förslagsfunktionen 

finns på PubMed och genererar förslag på titlar vars innehåll passar med den manuella 

systematiska sökningen som genomförs. Artikeln är inkluderad eftersom den besvarar 

litteraturöversiktens syfte. Inklusionskriterier för sökningarna var att artiklarna skulle svara på 

litterturöversiktens syfte, vara publicerade mellan åren 2004–2019 och vara kollegialt 

granskade, peer reviewed. Peer reviewed innebär att artiklarna är förhandsgranskade av 

oberoende experter inom området (SOU, 1999:4). Artiklar som är specifikt inriktade på gravida 

och artiklar som handlar om forskning riktad mot barn och ungdomar, det vill säga individer 

yngre än 18 år, exkluderades. Även artiklar inriktade på specialistsjuksköterskor eller läkare 

exkluderades.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Kvalitetsgranskning genomfördes med stöd av granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa studier (bilaga 3 & 4). Granskningsmallarna som har använts är justerade varianter 

av mallarna som återfinns i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och Forsberg och 

Wengström (2008). Granskningsmallarna är utformade med stängda frågor som endast kan 

besvaras med ja eller nej, varje ja-svar ger 1 poäng. Dessa utgår ifrån att poängsätta kvalitéten 

på artiklarna där kvantitativa studier kan erhålla en maxpoäng på 29 poäng och kvalitativa 

studier en maxpoäng på 25 poäng.  

 

Poängen avgör sedan om artiklarna innehar låg medel eller hög kvalitet. För att artiklarna ska 

uppnå hög kvalitet krävs att artiklarnas totala poäng uppgår till minst 80 procent av 

maxpoängen. Medelkvalitet representeras av de artiklar som uppnår mellan 60 procent och 79 
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procent av maxpoäng, vid en totalpoäng på 60 procent eller lägre anses artiklarna vara av låg 

kvalitet. För att uppnå trovärdigt resultat skriver Forsberg och Wengström (2016) att 

uteslutande av artiklar som bedömts erhålla låg kvalitet är nödvändig vilket applicerades i 

litteraturöversikten.  

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversiktens författare genomförde gemensamt litteraturöversikten genom fysiska 

möten, via träffar online samt via telefonkontakt. Sammanställning av befintlig forskning 

utfördes genom att tillsammans och enskilt söka efter forskningsartiklar. I samråd mellan 

författarna av litteraturöversikten har de artiklar som påträffats vid sökningarna validerats 

genom att artiklarnas innehåll kvalitetskontrollerat. En sammanställning av resultatinnehållet 

har utförts och därefter analyserats. Målet var att utföra examensarbetet gemensamt och fördela 

ansvarsområden jämnt genom arbetets gång, vilket har fungerat väl.  Urvalet av artiklar skedde 

genom att samtliga titlar lästes vid sökningen, abstrakt lästes för de titlar som väckte intresse 

utifrån syftet. De artiklar vars abstrakt ansågs vara av relevans lästes för att se vilka som 

besvarade syftet. Alla artiklar lästes i sin helhet av författarna till litteraturöversikten 

gemensamt.  

 

Analys och tolkning av data  

Analysen av valda artiklar har följt analysmodellen som beskrivs i Friberg (2017). En 

systematisk genomgång av artiklarna har utförts genom att analysen utfördes i följande steg.  I 

det första steget har artiklarna lästs igenom flera gånger tills materialet kunde ses som en helhet 

och en övergripande bild av innehållet skapades hos författarna till examensarbetet. Steg två 

innebar identifiering av de centrala fynden i resultaten i artiklarna utifrån litteraturöversiktens 

syfte. Sedan identifierades resultatens likheter och skillnader i steg tre. Steg fyra utgjordes av 

att resultaten identifierades till olika områden med hjälp av kategorier. I det sista och femte 

steget framställdes analysen av litteraturöversiktens resultat genom en tydlig presentation av 

resultaten. Det analyserade materialet kunde genom denna bearbetning grupperas på nya sätt 

än tidigare. Valda artiklar presenteras i en artikelmatris, se bilaga 2. 
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Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) beskriver tydliga riktlinjer som 

styr all forskning avseende människor. Riktlinjerna reglerar deltagarnas rättigheter, frivilliga 

medverkan och integritet samt ämnar skydda deltagarna från skada. Forsberg och Wengström 

(2016) skriver att artiklar ska läsas med ett objektivt synsätt där egna värderingar och 

betraktelsesätt utelämnas. Att tillämpa det objektiva förhållningsättet minimerar risken att 

påverka resultatet med personliga åsikter. Resultat ska presenteras med ett öppet sinne och även 

inkludera artiklar vars resultat skiljer sig från övriga artiklar. Friberg (2017) betonar att de är 

essentiellt att åsidosätta egna förkunskaper och föreställningar, för att dessa inte ska få 

inflytande över analysen. Artiklarna har valts ut med hänsyn till det etiska perspektivet 

beskrivet ovan. Polit och Beck (2012) beskriver tre etiska överväganden: godhet, respekt för 

den mänskliga värdigheten och rättvisa. Dessa överväganden beaktades genom att säkerställa 

att valda artiklar utgick ifrån studier med etiskt tillstånd från etikkommitté. Det var ett krav från 

litteraturöversiktens författare att ett etiskt resonemang fördes av författarna till artiklarna. 

Ambitionen var att framställa resultaten i litteraturöversikten i sin helhet, samt att presentera 

resultaten med ett objektivt förhållningssätt oavsett om resultaten inte överensstämde med 

personliga teorier. Norstedts svensk-engelska ordbok (Berglund, 2010) har använts vid 

översättning av artiklarna från engelska till svenska, för att minimera risken att budskapet i 

artiklarna förvrängs.   

 

4. Resultat  

Resultatet för denna litteraturöversikt är grundat på 15 vetenskapliga artiklar, se bilaga 2. 

Artiklarna är skrivna utifrån studier genomförda i USA (n=6), Storbritannien (n=4) och 

Nederländerna (n=1), Australien (n=1), Taiwan (n=1), Japan (n=1) och Spanien (n=1). Tolv av 

artiklarna har kvantitativ metod och tre kvalitativ metod. Fyra kategorier framkom efter 

granskning av valda artiklar, sammanställning av innehållet samt analys av resultat: Kunskap 

som hälsofrämjande stöd, stöd genom uppföljning och återkoppling, kommunikation och 

bemötande främjar patientens motivation och hälsofrämjande arbetsmodeller.  
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Kunskap som hälsofrämjande stöd  

Resultaten visar att från ett omvårdnadsperspektiv skulle sjuksköterskan kunna främja egenvård 

och viktnedgång genom att stödja patienter genom att förse patienter med kunskap enligt 

Kiernan et al (2013), Fisher och Kridlie (2004), Levine et al. (2007), van Dillen, Noordman, 

van Dulmen och Hiddink (2015), Wing et al (2016), Shin et al. (2011) samt Tod och Lacey 

(2004). Patientens chanser att lyckas med viktkontroll ökar om deras medvetenhet hur hälsa 

främjas ökar (a.a.). 

 

Kiernan et al. (2013) beskriver att patienter med övervikt och fetma som erhåller kunskap kring 

beteendeförändringar avseende vikthantering av en sjuksköterska kan lyckas med att gå ner i 

vikt med hjälp av egenvård. Detta görs genom en modell i fem steg, för att utveckla 

problemlösningsförmågan hos deltagarna följt av medverkan i ett beteendeförändringsprogram 

kring livsstilsvanor, ämnat att stärka motivationen hos patienter med övervikt och 

fetma.  Resultatet i Kiernan et. al (2013) bekräftas av Fisher och Kridli (2014) samt Tod och 

Lacey (2004) att allmän utbildningsnivå, kunskap och verktyg till egenvård genom medvetna 

och ändamålsenliga beteenden hos individer med övervikt och fetma har stor betydelse för 

genomförandet av hälsofrämjande beteende. Liknande resultat finns i Levine et al. (2007) där 

betydelsen av att sjuksköterskan medvetandegör tankar kring vikthantering och ändamålsenliga 

beteenden beskrivs, exempelvis kontrollerad kosthållning hos patienterna. Med medvetna 

tankar menas att patienten är medveten om sin situation och att patienten har kunskap kring hur 

hen kan återta kontrollen över situationen (a.a.). van Dillen et al. (2015) visar att god kunskap 

kring hur en hälsobringande livsstil uppnås, påverkar möjligheten till livsstilsförändring och att 

uppnå uppsatta mål. Resultatet visar att sjuksköterskan kan stödja patienterna till egenvård 

avseende viktkontroll genom att fokusera på att öka kunskap om hållbara livsstilsförändringar 

snarare än att fokusera på en målvikt. Att fokusera på att undervisa patienten om hållbara 

livsstilsförändringar har visat sig vara effektivt för att patienterna ska uppnå viktminskning. 

 

Wing et al. (2016) resultat påvisar att om sjuksköterskan genom informationstillfällen kan bistå 

patienten med utbildning om energiintag och fysisk aktivitet främjas patientens motivation till 

egenvård. Shin et al. (2011) skriver att när patienten erhåller kunskap om nutrition, energiintag 

och beteendeförändringar så ökar viktnedgången i gruppen som har stark self efficacy. En grupp 

med kvinnor fick alla samma intervention avseende individuellt anpassad information samt råd 

om beteenden i förhållande till viktökningsförebyggande åtgärder. Resultatet visar att individer 
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med genomgående stark self efficacy överlag samt stark self efficacy avseende att motstå att 

äta tillgänglig mat ger oftare en viktnedgång på mer än 5 procent än hos individer som har 

svagare self efficacy (a.a.).  

 

Stöd genom uppföljning och återkoppling 

Hageman et al. (2017), Renouf, Bradbury, Yardley och Little (2015) och Oshima, Matsuoka 

och Sakane (2013) visar att när patienter erhåller kontinuerligt stöd och uppföljning är det 

betydande för att lyckas med framgångsrik egenvård och viktkontroll hos patienter med 

övervikt och fetma i samband med livsstilsförändringar till bättre resultat. 

 

Hageman et al. (2017) samt Renouf, Bradbury, Yardley och Little (2015) resultat visar att 

korrespondens och återkommande stöd på distans, exempelvis över internet med en 

sjuksköterska, är betydelsefullt för patienter som vill kontrollera sin vikt för att främja 

viktnedgång. Studien som genomfördes av Hageman et al. (2017) baserades på en grupp 

kvinnor boende på landsbygden och eftersom kvinnor från landsbygdssamhällen kan ha tillgång 

till få resurser för vikthantering kan webbaserade vikthanteringsprogram vara en potentiell 

resurs för att nå den målgruppen. Resultatet i Hageman et al. (2017) bekräftas av Renouf et al. 

(2015) vars resultat visar att regelbundet webbaserat stöd av en sjuksköterska har en positiv 

inverkan när individer genomför livsstilsförändringar. Resultatet i Renouf et al. (2015) 

indikerar även att det finns en risk att frekvent stöd från sjuksköterska kan påverka den egna 

individens inneboende motivation negativt. Resultatet visar att det finns en risk att individen 

blir beroende av externt stöd från sjuksköterskan för att bibehålla livsstilsförändringen istället 

för att utveckla inneboende motivation (a.a.). 

 

Oshima et al. (2013) undersökte vägning av kroppsvikt på våg tillsammans med en 

kroppssammansättningsmätare, två gånger per dag, i kombination med individuell inställning 

av daglig målvikt där data överfördes till datorer och deltagarna fick återkoppling via ett digitalt 

program avseende de dagliga resultaten. Det digitala programmet räknade ut en målvikt som 

skulle uppnås dagligen baserat på att deltagarna ska gå ner 5 procent av kroppsvikten under 

programmets 12 veckor. Resultatet visar att återkoppling främjar viktnedgång där 

interventionen är effektivare för att främja viktminskning, jämfört med daglig vägning med 

egen våg utan den digitala återkopplingen.  
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Kommunikation och bemötande främjar patientens motivation  

Mer än hälften av artiklarna (Shin et al. 2011; Tod & Lacey, 2004; van Dillen et al., 2015; Wing 

et al. 2016; Lombard et al., 2016; Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2016; 

Rodriguez-Cristobal et al. 2017; & Hardcastle, Taylor & Bailey, 2013) beskriver att 

kommunikation och bemötande mellan sjuksköterska och patient är ett hälsofrämjande stöd 

som motiverar till egenvård och viktnedgång. 

 

van Dillen et al. (2015) resultat visar att för att främja egenvård och viktminskning bör 

sjuksköterskan fokusera på att förmedla betydelsen hållbara livsstilsförändringar till patienten. 

Tod och Lacey (2004) bekräftar resultatet genom att beskriva hur sjuksköterskan bör arbeta 

med att genom kommunikation främja inre resurser i form av motivation hos individer med 

övervikt och fetma för att viktminskning ska uppnås. Resultatet visar att det finns en koppling 

mellan att tro på sig själv och att gå ner i vikt. För att individer med övervikt och fetma ska 

lyckas med varaktiga och framgångsrika livsstilsförändringar så måste individens inre resurser 

stärkas av sjuksköterskan. Att stärka inre resurser innebär att genom kommunikation identifiera 

och främja en individs framåtanda, den inre drivkraften, inre styrkor och egenskaper (a.a.). Shin 

et al. (2011) beskriver att egenvård och viktnedgång främjas när ett hälsofrämjande stöd 

appliceras genom kommunikation avseende att bibehålla patientens tro på sig själv och sin 

förmåga. 

  

Rodriguez-Cristobal et al. (2017), Hardcastle et al. (2013), Östlund et al. (2016) och Lombard 

et al. (2016) har samtliga funnit att användande av MI mellan vårdgivare och patient vid 

utbildning och bemötande är ett effektivt sätt att skapa god kommunikation för att stödja 

patienter med övervikt och fetma till viktnedgång eller att förhindra viktuppgång. Lombard et 

al. (2016) undersökte hur bemötande av patienter med utgångspunkt i metoden MI vid 

interventionen var effektiv för att förhindra viktuppgång. Hardcastle et al. (2013) resultat visar 

att stöd till viktnedgång genom MI hade god effekt på BMI vid slutet av interventionen där 

sedvanliga råd och hälsoinformation avseende fysisk aktivitet och nutrition, kombinerades med 

fem personliga träffar genomförda enligt MI. Interventionsgruppen jämfördes med en 

kontrollgrupp som endast fick hälsoinformationen. Resultatet visade att MI främjar 

livsstilsförändring och egenvård till viktnedgång genom att motivation skapas hos patienten. 

Viktnedgången i interventionsgruppen upprätthölls dock inte vid uppföljningen ett år senare. 

Rodriguez-Cristobal et al. (2017) såg att större andel, omkring 27 procent, av gruppen som fått 
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stöd av sjuksköterska utifrån MI, gått ner mer än 5 procent av kroppsvikten, i jämförelse med 

gruppen som inte fått stöd av sjuksköterska och heller inte gått ner lika mycket i vikt (a.a.). 

Enligt Östlund et al. (2016) finns det ett samband mellan sjuksköterskan och patientens 

kommunikation angående patienternas följsamhet avseende förändring, där ökning i 

följsamheten var direkt relaterad till användandet av öppna frågor, komplexa reflektioner, 

frågor och reflektioner inriktade på förändringar. 

 

Hälsofrämjande arbetsmodeller  

Lombard et. al (2016) och Wang, Fetzer, Yang och Wang (2012) har studerat hur kunskap och 

kommunikation i kombination med uppföljning av sjuksköterska kan fungera som stöd till 

viktminskning, vilket sammanfattas som en hälsofrämjande arbetsmodell där hjälpmedel ingår. 

Med hjälpmedel menas redskap som kan brukas för att främja viktnedgång genom uppföljning 

exempelvis egen ifyllda dagböcker och loggböcker (a.a.).  

 

Resultatet i Lombard et. al (2016) undersökte hur bemötande av patienter utifrån MI kan 

kombineras med ny kunskap och uppföljning. Resultatet påtalar betydelsen av att vid 

vikthantering använda en handbok med standardiserade programmallar innehållande ny 

kunskap. Mallarna inkluderar information om hälsa, utmaningar om personliga övertygelser 

och beteenden samt möjligheter att utveckla problemlösningsförmågan och handlingskraft. 

Viktökning förhindrades när en handbok användes som utgångspunkt till hälsofrämjande 

beteende för att främja deltagarnas individuella mål till viktminskning. Deltagare i 

interventionsgruppen satte upp egna individuella mål och planer för att nå målen med stöd av 

kursledare vid en fysisk träff. Därefter följdes deltagarna upp var fjärde vecka under året när 

interventionen pågick via sms-textmeddelanden för att påminna deltagarna om hälsofrämjande 

beteenden. Efter 12 veckor gjordes en uppföljning via telefon (a.a.).    

 

Resultatet i Lombard et. al (2016) bekräftas av Wang et al. (2012) resultat där regelbunden 

användning av egen ifyllda dagböcker, utformad som en loggbok med hälsofrämjande profil, 

kan ha en betydande inverkan på viktminskning hos individer med kronisk sjukdom som bor i 

landsbygdssamhälle. Resultatet visar att utbildning i livsstilsförändringar i kombination med 

registrering i dagboken av kost och fysisk aktivitet, och därefter uppföljning av innehållet i 

dagboken genom dialog hos sjuksköterska varje vecka, kan möjliggöra viktminskning.  
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Att främja egenvård genom att erhålla kunskap och därefter få stöd genom uppföljning 

bekräftas av resultatet i Wing et al. (2016). Wing et al. (2016) undersöker om fysiska 

informationsträffar följda av webbaserad uppföljning, kan främja patienters 

viktökningsförbyggande beteenden. Resultatet visar att stöd från en sjuksköterska kan motivera 

patienter till självregleringsåtgärder och strategier för vikthantering (a.a.). Egenvård som 

innebär stora eller små förändringar minskade viktökning hos unga vuxna i åldern 18 till 35 år, 

över tre år i förhållande till kontrollgruppen som var utan självreglerande 

åtgärdsförändring.  Resultatet visar att stora förändringar avseende patientens självreglering, 

med utgångspunkt i reducerat kaloriintag med 500 till 1000 kalorier per dag initialt, samt ökad 

intensitet av fysisk aktivitet till måttlig nivå under 250 minuter per vecka, var mest effektiva 

för att förebygga viktökning.  Även interventionen med små förändringar, som innefattade 

minskat energiintag med 100 kcal per dag och ökad fysisk aktivitet gav förebyggande effekt 

mot viktökning. Båda grupperna deltog i 10 fysiska informationsträffar följda av 

internetbaserad uppföljning (a.a.). 

 

5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet ingår en sammanfattning av litteraturöversiktens huvudresultat, avsnittet 

innehåller även resultatdiskussion, metoddiskussion samt avslutas med en etikdiskussion. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva olika typer av hälsofrämjande stöd till patienter med 

fetma och övervikt som främjar egenvård och viktnedgång. Huvudresultatet visar att 

sjuksköterskans bidrar med kunskap om fetma och övervikt kan vara ett stöd till patienten vid 

egenvård och viktreducering (Kiernan et al., 2013; Fisher & Kridlie, 2004; Levine et al., 2007; 

van Dillen, Noordman, van Dulmen & Hiddink, 2015; Wing et al., 2016; Shin et al., 2011; & 

Tod & Lacey, 2004). Sjuksköterskan kan ge hälsofrämjande stöd genom uppföljning och 

återkoppling till patienter med övervikt och fetma (Hageman et al., 2017; Renouf, Bradbury, 

Yardley & Little, 2015; & Oshima et al. 2013).  Genom kommunikation som är 

motivationsfrämjande kan sjuksköterskan arbeta hälsofrämjande så att personer med övervikt 

och fetma kan klara av att gå ner i vikt (Shin et al., 2011; Tod & Lacey, 2004; van Dillen et al., 

2015; Wing et al., 2016; Lombard et al., 2016; Östlund et al., 2016; Rodriguez-Cristobal et al., 

2017; & Hardcastle et al., 2013). Resultatet visar även att kunskap, uppföljning och 

återkoppling kan kombineras som hälsofrämjande arbetsmodell och vara ett stöd för 
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framgångsrik egenvård vid viktkontroll (Wing et al., 2016; Lombard et al., 2016; & Wang et 

al., 2012). 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras innehållet i resultatet ur olika perspektiv, utifrån syftet och 

resultat. Innehållet i resultatet diskuteras i relation till vad som redovisats i litteraturöversiktens 

bakgrund samt utifrån resultatets betydelse på individ, grupp och samhällsnivå.  

 

Kunskap som hälsofrämjande stöd 

Enligt Orems egenvårdsteori är det sjuksköterskans roll är att ge patienterna stöd till att klara 

av egenvård. Brister i förmågan att bedriva egenvård kan exemplifieras som när en patient 

saknar kunskaper om övervikt och fetma, samt hur det kan behandlas. Övervikt och fetma kan 

över tid leda till hälsorisker och följdsjukdomar (Ödegaard et al., 2008, Sabounchi et al. 2014). 

Jarl et al. (2014) påtalar att kunskap kring risker med övervikt och fetma samt aktuella 

behandlingsstrategier krävs för att skapa goda förutsättningar för viktnedgång. Resultatet i 

Wing et al. och Shin et al. (2011) beskriver att kunskap som hälsofrämjande stöd kring 

behandlingsstrategier avseende övervikt och fetma främjar egenvård och viktkontroll. Levine 

et al. (2007) styrker att individer som erhåller kunskap kring sin hälsosituation och kring hur 

kontrollen över hälsosituationen kan återtas optimerar chanserna till att nå ett lyckat resultat. 

 

När sjuksköterskan informerar och utbildar individen kring beteendeförändringar ökar 

chanserna för att individen ska klara av att upprätthålla viktkontroll genom egenvård (Kiernan 

et al 2013; Fisher & Kridlie 2004; & Tod & Lacey 2004). van Dillen et al. (2015) bekräftar att 

god kunskap kring hur en hälsofrämjande livsstil uppnås kan främja egenvård vid vikthantering. 

Författarna till litteraturöversikten menar att det kan vara väsentligt att sjuksköterskan bidrar 

till att patienten blir medveten om individuella beteendeförändringar samt att informera 

patienten om olika hälsofrämjande valmöjligheter för att sträva efter att bevara Orems 

egenvårdsteori avseende det stödjande och undervisande systemet.  

 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att hälsofrämjande information och kunskap som stöd 

främjar egenvård för patienter med övervikt och fetma men inte exakt hur sjuksköterskan bäst 

implementerar dessa.   Författarna av litteraturöversikten menar att om patienter med övervikt 

och fetma inte får ett hälsofrämjande stöd som främjar egenvård i form av hälsofrämjande 

information från sjuksköterska skulle det kunna bidra till att individer får onödigt lidande, 
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förlängd vårdtid och komplikationer i form av följdsjukdomar genom att patienternas 

viktkontroll kan utebli. Litteraturöversiktens författare anser att ett etiskt dilemma kan uppstå 

när brist på tid, resurser samt kunskap krockar med det ansvar som existerar i sjuksköterskans 

yrkesroll. Korda et al. (2015) skriver att vid ökande BMI ökar även antal dygn en person 

spenderar på sjukhus. Författarna till litteraturöversikten anser därmed att följderna av övervikt 

och fetma skulle i sin tur kunna bidra till en större belastning på vårdapparaten såväl ekonomiskt 

som resursmässigt utifrån den ökade belastningen på vården som kommer från 

överviktsrelaterad ohälsa. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska 

sjuksköterskan arbeta för att förebygga ohälsa. Personer med övervikt och fetma är mer 

frånvarande från sina arbetsplatser än normalviktiga personer (Finkelstein et al., 2005). 

Författarna av litteraturöversikten anser därför att övervikt och fetma även påverkar både 

individen och arbetsgivare negativt ekonomiskt genom förlorad inkomst och nedsatt 

produktion, och därmed bör vikthantering prioriteras för att gynna individen och samhället i 

stort.  Författarna till litteraturöversikten anser att för att upprätthålla Orems egenvårdsteori, där 

individen utvecklas och identifierar sina egna behov för välmående, bör sjuksköterskan agera 

för att inkludera patienten i sin egen vård. Att undervisa på ett personcentrerat sätt och med 

adekvat kunnande, samt upplysa patienten och ge insikt om hälsa och ohälsa är det väsentliga 

för att möjliggöra att patienten tillgodogör sig kunskapen utifrån egna förutsättningar och får 

möjlighet att påverka sitt liv. 

 

Stöd genom uppföljning och återkoppling 

I resultatet framkommer betydelsen av att erhålla kontinuerligt stöd och uppföljning från vården 

avseende att lyckas med viktkontroll (Hageman et al. 2017; Renouf et al. 2015 & Oshima et al. 

2013). Såväl Hageman et al. (2017) samt Renouf et al. (2015) visar hur detta stöd kan erbjudas 

digitalt och på distans. Socialstyrelsen (2011) skriver att genom att stödja patienten till 

hälsosamma levnadsvanor kan sjukdom förebyggas. Författarna till litteraturöversikten anser 

att det är relevant att hitta evidensbaserade metoder för att öka tillgängligheten till den 

hälsofrämjande vården och att möta patienter med övervikt och fetma på ett aktuellt sätt, 

exempelvis genom internetbaserade digitala hjälpmedel. Oshima et al. (2013) beskriver hur 

digitaliserade program kan användas som återkoppling på individnivå för att främja önskad 

hälsoeffekt i form av viktnedgång.  Åtgången av sjukvårdsresurser som konsekvens av ohälsa 

relaterat till övervikt och fetma är omfattande på samhällsnivå (Cawley & Meyerhoefer, 2011; 

Folkhälsomyndigheten, 2017b). Utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv anser författarna till 

litteraturöversikten att kostnadsmedvetenhet är av högsta prioritet och att återkoppling genom 
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digitaliserat stöd kan spara resurser. Genom att värna om tillgångarna som finns, kan största 

möjliga andel patienter få ta del av resurserna i form av det stöd varje patient behöver. Lang 

och Froelicher (2009) visar betydelsen av stödet från sjuksköterska för att erhålla varaktiga 

resultat vid vikthantering. Artikeln av Renouf et al. (2015) konkluderade att regelbundet 

återkommande webbaserat stöd av en sjuksköterska kan skapa ett beroende av det externa stödet 

för att bibehålla livsstilsförändring. Risken att patienterna blir beroende av externt stöd 

bekräftas inte av övriga resultat i litteraturöversikten. Författarna till litteraturöversikten anser 

att det är relevant att beakta risken med beroendet av externt stöd och att det kan motverka 

autonoma motivationen hos patienten och anpassas stödet efter individens behov vid främjandet 

av egenvård. 

  

Renouf et al. (2015) ser att understödjande av patientens egen inneboende kontroll genom 

återkommande uppföljning är det mest relevanta för att underlätta hälsofrämjande egenvård. 

Arbetet med att utveckla uppföljning och återkoppling till egenvård för hälsosamma 

levnadsvanor bör prioriteras för att hälso- och sjukvårdens insatser ska bidra till en hållbar 

utveckling enligt litteraturöversiktens författare. Litteraturöversiktens författare menar att 

genom att stödja patienter med övervikt och fetma med återkoppling och uppföljning vid 

livsstilsförändring kan hälsorisker, så som risken för att utveckla kroniska följdsjukdomar 

reduceras såväl nationellt och globalt. Tannahill (2008) förklarar att hälsofrämjande även 

inkluderar att verka preventivt genom att förebygga ohälsa. Författarna till litteraturöversikten 

menar att stöd genom uppföljning och återkoppling som sjuksköterskan kan erbjuda till 

individer med övervikt och fetma kan användas för att förebygga ytterligare viktökning som en 

förebyggande åtgärd.    

 

Kommunikation och bemötande främjar patientens motivation  

Hälsofrämjande stöd från sjuksköterska till patienter med övervikt och fetma i form av att skapa 

motivation genom dialog kan främja egenvård samt viktnedgång enligt litteraturöversiktens 

resultat (Shin et al., 2011; Tod & Lacey, 2004; van Dillen et al., 2015; Wing et al. 2016; 

Lombard et al., 2016; Östlund et al., 2016; Rodriguez-Cristobal et al., 2017; Hardcastle et al., 

2013). Enligt Liebl et al. (2015) kan stöd vara betydande för att livsstilsförändringar ska uppnås. 

Det sociala stödet anses enligt Visram et al. (2009) ha en central roll för att åstadkomma 

vikthantering genom egenvård och van Dillen et al. (2015) beskriver betydelsen av att genom 

dialog förmedla hållbara livsstilsförändringar till patienter med övervikt och 
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fetma.  Sjuksköterskan bör visa hänsyn till patientens egenvårdsförmåga i samband med 

omvårdnadsarbete vilket bekräftas i litteraturöversiktens resultat av Shin et al. (2011) där 

betydelsen av att identifiera patientens egen framåtanda och resurser genom kommunikation 

för att kunna skapa motivation. Tod och Lacey (2004) bekräftar att det finns en koppling mellan 

viktnedgång och att sjuksköterskan genom kommunikation främjar individens inre resurser 

samt identifierar och främjar en individs framåtanda och individuella egenskaper.  

 

Ford et al. (2015) påvisar att sjukvårdspersonal kan ha svårt att kommunicera betydelsen av 

livsstilsförändringar till överviktiga patienter eller patienter med fetma. Patienter kan känna sig 

påhoppade när vårdpersonal tar upp vikthantering (Pain & Wiles, 2006) och enligt Conradt et 

al. (2008) kan patienter med övervikt och fetma känna sig skuldbelagda av vårdpersonal i dessa 

sammanhang. Om sjuksköterskan upplever svårigheter med att nå fram till patienten avseende 

vikthantering menar litteraturöversiktens författare att genom MI kan sjuksköterskan skapa en 

god relation till en patient. Baserat på Orems egenvårdsteori kan sjuksköterskan främja 

egenvård vilket leder till ökad följsamhet och motivation till förändring. 

 

Brobeck et al. (2015) beskriver metoden MI som ett tillvägagångssätt för att skapa eftertanke 

samt motivation vid samtal med patienter. Resultatet i litteraturöversikten bekräftar att MI är 

ett effektivt sätt att skapa drivkraft för att stödja personer med övervikt och fetma till 

viktnedgång eller att förhindra viktuppgång (Rodriguez-Cristobal et al., 2017; Hardcastle et al., 

2013; Östlund et al., 2016; & Lombard et al., 2016). Rådgivning angående livsstilsförändringar 

bör individanpassas utifrån varje enskild patients situation för att kunna skapa motivation 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Det väsentliga för att lyckas skapa motivation är att nå ut till 

patienten samt stärka patienten till att ta kontroll över sin situation (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2015). Risken finns att vikthantering inte prioriteras inom sjukvården (Keyworth et 

al., 2012).  Malterud och Ulriksen (2010) beskriver hur den här patientgruppen kan ha brist på 

motivation och inneboende tro att de kan uppnå sina mål. Enligt litteraturöversiktens författare 

är det av relevans att prioritera behandling för patienter med övervikt och fetma och att göra 

det genom att stärka patientens egenvårdskapacitet, exempelvis genom att främja motivation.  

 

Författarna till litteraturöversikten menar att genom att vårdpersonal ser på individen med ett 

helhetsperspektiv och lyckas föra en dialog vid exempelvis anamnes kan arbetet med 

hälsofrämjande möjliggöras då fler eller andra hälsorisker skulle kunna upptäckas. 

Sjuksköterskan kan i dialog med patienten rikta uppmärksamhet tidigt mot en hälsorisk och 
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förhoppningsvis minimera eller i bästa fall tillintetgöra den. Författarna till litteraturöversikten 

menar genom att verka för en välmotiverad patient kommer resultaten att förbättras avseende 

viktkontroll i enlighet med resultaten i litteraturöversikten.   

 

Hälsofrämjande arbetsmodeller   

Det är känt att kunskap är ett betydelsefullt hälsofrämjande stöd för att åstadkomma 

framgångsrik egenvård vilket leder till viktkontroll hos personer med övervikt och fetma 

(Kiernan et al., 2013; Fisher & Kridlie, 2004; Levine et al., 2007; van Dillen et al., 2015; Wing 

et al. 2016; Shin et al., 2011; & Tod & Lacey, 2004). Hur sjuksköterskan kommunicerar och 

bemöter patienter påverkar hur individen tar till sig information (Shin et al., 2011; Tod & Lacey, 

2004; van Dillen et al., 2015; Wing et al., 2016; Lombard et al., 2016; Östlund et al., 2016; 

Rodriguez-Cristobal et al., 2017; Hardcastle et al., 2013). Uppföljning av individer med 

övervikt och fetma resulterar i förbättrad viktkontroll (Hageman et al., 2017; Renouf et al., 

2015; Oshima et al., 2013; Hageman et al., 2017 & Renouf et al., 2015).  Lombard et al. (2016), 

Wing et al. (2016) och Wang et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor kan ge hälsofrämjande 

stöd till patienter med övervikt och fetma som främjar egenvård genom att kombinera 

utbildning med motivationsfrämjade samt följa upp patienterna avseende livsstilsförändringar. 

Litteraturöversiktens författare anser att det är en styrka att hälsofrämjande arbetsmodeller kan 

användas, där olika stöd kombineras med varandra så att stödet optimeras och ger bästa möjliga 

resultat avseende viktkontroll.  

 

Lombard et. al (2016) beskriver att bemötande av patienter utifrån MI kan kombineras med ny 

kunskap och uppföljning för att främja egenvård och delaktighet hos patienten. Orem (1995) 

beskriver att sjuksköterskan ska bedöma den enskilda individens av behov egenvård utifrån 

förhållandet mellan individens egna upplevda behov av egenvård och den egna förmågan 

tillfredsställa att behovet av egenvård. Sjuksköterskan bör fokusera på att främja patientens 

delaktighet i enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) och enligt författarna till 

litteraturöversikten även sträva efter att nå ut med kunskap och motivation samt följa upp 

patienten för att öka chanserna till framgångsrik viktkontroll genom egenvård.  

 

Wing et al. (2016) visar att motivation till egenvård och främjande av patienters 

viktförebyggande beteenden kan skapas genom fysiska informationsträffar för att inge kunskap 

följda av webbaserad uppföljning vilket bekräftas av Wang et al. (2012) resultat visar att 

utbildning i livsstilsförändringar i kombination med registrering av egen ifyllda dagböcker med 
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uppföljning av innehållet hos sjuksköterska främjas individens egenvård vid vikthantering. 

Litteraturöversiktens författare anser att när sjuksköterskor uppmuntrar varandra till att 

implementera användning av hälsofrämjande stöd i organisationen kan fler patienter erhålla ett 

hälsofrämjande stöd för att lyckas med sin egenvård. Genom att erbjuda bästa möjliga stöd 

skulle enligt författarna till litteraturöversikten förbättra individens egen hälsa och folkhälsan 

på gruppnivå.  

 

GPCC (2017) finner att genom att implementera personcentrerad vård tar sjuksköterskan till 

vara på patientens resurser, målbild och motivation. Författarna till litteraturöversikten menar 

att kombinera undervisning med att skapa dialog genom kommunikation bör anses vara vitalt 

eftersom sjuksköterskan ska sträva efter att bedöma patientens egenvårdsbehov samt patientens 

förmåga att tillgodose sitt behov i enlighet med Orems egenvårdsteori. Att se på patienten med 

ett helhetsperspektiv och se till att patienten kan tillgodose sig information samt hållas 

motiveras kan spara på samhällets resurser genom att patienten känner sig trygg, 

hälsokomplikationer blir färre och vilket i förlängningen kortar ner vårdtiderna enligt 

författarna till litteraturöversikten. Vidare när stöd till egenvård ges genom ett personcentrerat 

förhållningssätt medför att patienten blir tryggare och får vara delaktiga samt motiveras vilket 

medför att bästa möjliga hälsa kunna uppnås, vilket är en viktig del av Orems egenvårdsteori. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod baserades på syftet och litteraturöversikten utgörs av 15 artiklar som besvarade 

litteraturöversiktens syfte: Att beskriva olika typer av hälsofrämjande stöd till patienter med 

fetma och övervikt som främjar egenvård och viktnedgång. Artiklarna söktes fram i databaserna 

PubMed samt CINAHL under januari, februari och mars 2019. CINAHL och PubMed är två 

databaser som innehåller forskning med inriktning på omvårdnad. Svagheter som kan 

detekteras i och med att sökningen av artiklar begränsades till endast två databaser skulle kunna 

vara att möjliga relevanta studier i ämnet exkluderas. Detta kan dock förbises då databasernas 

bredd inom omvårdnadsforskning ansågs uppfylla kriterierna för att matcha önskat utfall. Valet 

av databaser grundade sig som nämnt på deras inriktning men en viktig detalj i valet av 

databaser var att dessa är tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökord utformades 

från litteraturöversiktens syfte, MeSH-termer och synonymer. Flera olika kombinationer av 

sökorden användes vid sökandet för att bredda sökresultatet. Vid sökningarna 

uppmärksammades att flera av artiklarna var återkommande även om kombination av sökorden 
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varierade och sökningarna utfördes i två olika databaser. Detta menar Polit och Beck (2012) är 

en styrka då trovärdigheten stärks, så att resultaten ska ha ett bevisligt värde.  

 

Sökningar har även utförts med hjälp av Högskolan Dalarnas bibliotekarie, varav en artikel 

hittades på PubMed via ”similar to”. Detta kan anses vara en svaghet då sökningen ej är helt 

metodiskt utförd, utan inkluderar en artikel som framkom vid förslagsfunktionen på PubMed. 

Sekundärsökning effektiviserar informationssökning, en användbar metod enligt Östlundh 

(2012). Inklusionskriterier utformades, artiklarna skulle vara peer reviewed och endast artiklar 

publicerade på engelska inkluderades. Att artiklarna är peer reviewed är en styrka i metoden då 

detta innebär att artiklarna är förhandsgranskade av oberoende experter inom området (SOU, 

1999:4). 

 

Att endast inkludera engelska artiklar kan ses som en svaghet då det kan ha funnits relevanta 

artiklar på andra språk än engelska. För att bemästra tolkning samt översättning av termer och 

uttryck inom engelska hälso- och sjukvårdstermer har författarna till litteraturöversikten 

studerat en kurs i hälsoinformatik avseende engelska sjukvårdstermer vid Linnéuniversitet 

under hösten 2018. För adekvat översättning har Norstedts svensk-engelska ordbok (Berglund, 

2010) brukats. För att kringgå att feltolkningar skulle uppstå har en diskussion mellan 

litteraturöversiktens författare förts löpande under arbetets gång för att skapa en gemensam 

förståelse i litteraturöversiktensinnehåll. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut att 

ingå i litteraturöversikten, vilket anses som en styrka för metoden enligt Forsberg och 

Wengström (2016) då forskningens fenomen både förklaras och förståelse kring fenomen 

skapas (a.a.).  

 

Artiklar där forskningen var inriktad mot barn, det vill säga individer yngre än 18 år, 

exkluderades då litteraturöversikten riktade sig mot vuxna patienter. Detta kan ses som en 

svaghet då resultatet kan påverkas när artiklar utesluts. Vid urval beslutades att artiklarna inte 

fick överskrida en ålder på femton år, det vill säga vara publicerade tidigast 2004. Detta för att 

resultaten skulle vara aktuella i tiden. Artiklar som inte svarade på litteraturöversiktens syfte 

exkluderas vilket kan ses som en styrka. Valda artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av två 

granskningsmallar utformade av Willman et al. (2011). Vid genomgång av artiklarna till 

litteraturöversikten bedömdes samtliga artiklarna vara av hög kvalitet. Detta stärker resultatets 

pålitlighet men uteslutning av artiklar av medel och låg kvalitet kan även innebära att resultat 

faller bort, därav kan detta även ses som en svaghet.  
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Artiklarna är publicerade från studier genomförda i olika länder. Resultaten är därav inte 

bundna till specifika geografiska platser utan ger ett brett spektrum av det globala kunskapsläget 

inom hälsofrämjande stöd utifrån sjuksköterskans profession. Dock bör det faktum att 

kulturella, socioekonomiska samt religiösa skillnader kan influera resultatet tas i beaktande. 

Kulturella, socioekonomiska och religiösa skillnader kan medföra att olika syn på vad ett 

hälsosamt leverne är. Individer kan på grund av aspekter kopplat till sin kultur, 

socioekonomiska situation samt religion ha olika uppfattningar om vad som bidrar till att de är 

beredda på att göra exempelvis en livsstilsförändring. Resultat som påvisas där viss typ av 

kultur råder kan ge ett annat utfall för andra kulturer.  

 

Tretton av artiklarna inkluderar sjuksköterskans roll direkt eller indirekt genom interventioner, 

och två av artiklarnas studier (Hageman et al., 2017; och Lombard et al. 2016) undersöker 

hälsointerventioner där dietist eller en specialist på fysisk aktivitet deltagit i interventionen. 

Dessa två artiklar inkluderades trots detta i litteraturöversikten då artiklarnas resultat bestod av 

värdefull information som var väl överensstämmande med litteraturöversiktens syfte, samt att 

sjuksköterskor var delaktiga som författare eller på annat sätt vid datainsamlingen. Det 

framgick inte i alla artiklarna exakt hur sjuksköterskan var delaktig i studierna vilket kan 

påverka litteraturöversiktens relevans för sjuksköterskan. Författarna till litteraturöversikten 

ansåg dock att resultaten är applicerbara i sjuksköterskans yrkesutövning även om några av 

artiklarna delvis fokuserat på metoder som använts av andra professioner. För att optimera 

omvårdnad använder sig hälso-och sjukvården av ett tvärprofessionellt arbetssätt vilket medför 

att författarna till denna litteraturöversikt anser att kunskap kring vilka hälsofrämjande stöd som 

kan utföras av andra blir viktigt för ett samarbete som gynnar patienten. En av artiklarna (Wang 

et al. 2012) har studerat viktkontroll i en grupp vuxna med kronisk sjukdom. Författarna till 

litteraturöversikten har valt att inkludera artikeln eftersom att ha en kronisk sjukdom kan ske 

parallellt med att ha övervikt och fetma i kombination med ett behov av att kontrollera 

kroppsvikten. Litteraturöversikten har utförts via handledning där kontinuerlig läsning samt 

granskning utförts av handledare med god erfarenhet av vetenskaplig metod samt att skriva 

litteraturöversikter inom omvårdnad, vilket kan ses som en styrka då kvalitet och 

tillförlitligheten av innehållet förbättras.  

 



 

26 

 

Etikdiskussion 

Polit och Beck (2012) menar att ur ett etiskt perspektiv så måste forskning garantera hälsa för 

alla parter och säkerhetsställa deltagarnas rättigheter. För att deltagare ska skyddas samt inte 

skadas anser författarna till litteraturöversikten att denna aspekt är av central roll och utifrån 

Polit och Beck (2012) ska deltagarna värnas om, informeras om sina rättigheter samt när som 

helst kunna avsäga sitt deltagande. Författarna till litteraturöversikten anser att det är prioriterat 

att vid selektion av lämpliga artiklar har studierna som inkluderades i arbetet varit vara 

godkända av etisk kommitté med stöd från World Medical Association (2018) som beskriver 

Helsingforsdeklarationen. Minimum kravet utgjordes av att artiklarna bör innehålla ett 

tillförlitligt och noga planerat etiskt resonemang. Artiklar där deltagarna inte bemötts i enlighet 

med etiska överväganden valdes bort. 

 

Ett objektivt förhållningssätt eftersträvades vid granskningen av varje enskild artikel. 

Granskning skedde både individuellt samt gemensamt. Efter bästa förmåga uteslöts egna 

uppfattningar och ställningstaganden för att resultatet skulle framföras så korrekt som möjligt 

och presenteras så opåverkat som möjligt utifrån fynden i resultaten från de ursprungliga 

artiklarna. Trots detta går det inte att utesluta fullständigt litteraturöversiktens författare inte 

låtit egna värderingar återspegla resultatet. Även om lexikon använts, för översättningen av 

engelsk litteratur till svenska, kan feltolkning ha inträffat vilket bör beaktas som en svaghet. 

 

Klinisk praxis 

Litteraturöversiktens bakgrund redogör för att tidigare forskning påvisar att andelen patienter 

med övervikt och fetma ökar. Resultaten som identifierades i litteraturöversikten tydde på att 

egenvård kunde främjas om sjuksköterskan i sin yrkesroll har god kunskap om att patienter med 

övervikt och fetma kan ha behov av undervisning och motivation samt att det kan vara en fördel 

att de följs upp över tid, för att egenvård ska främjas. Om andelen överviktiga patienter fortsätter 

att öka så ökar även behovet av att sjuksköterskans kunskap för att kunna hjälpa den enskilda 

individen med stöd som främjar egenvård vid viktnedgång. Sjuksköterskan kan stärkas i sin 

yrkesroll genom att erhålla kunskap kring hur patienter med övervikt och fetma kan inges stöd 

och vilka typer av stöd som innebär rätt förutsättningar för att tillämpa den bästa omvårdnaden. 

Vid klinisk tillämpning av resultatet i litteraturöversikten lan kan resultatet bidra till en bättre 

vård för individen och ett friskare samhälle.  
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6. Slutsats   

För att främja viktnedgång för patienter med övervikt och fetma kan sjuksköterskan inge stöd i 

form av att utbilda, motivera samt följa upp dessa patienter. Litteraturöversiktens resultat 

påvisar att det krävs god kännedom om hur egenvård kan optimeras och individanpassas. 

Implementering av resultatet i litteraturöversikten kan vara tidsbesparande för sjuksköterskan, 

resursbesparande för vården och därmed ekonomiskt fördelaktigt för samhället. Att stödja 

patienter till egenvård kan göras genom att förena en kombination av olika stöd beskrivna i 

litteraturöversikten, för att uppnå de bästa resultaten för en framgångsrik egenvård hos 

patienter. I förlängningen kan det ge en bättre vård och förhoppningsvis minska lindande för 

den enskilda patienten med övervikt och fetma. 

 

Förslag till vidare forskning 

Litteraturöversikten beskriver vilka typer av stöd som sjuksköterskan kan använda för att främja 

egenvård vid viktnedgång. Stor del av den forskning som redan är genomförd, fokuserar på hur 

vårdgivare upplever att det är att ge vård till patienter med övervikt och fetma. Ytterligare 

forskning kring hur patienter med övervikt och fetma själva upplever att det är att vårdas av 

sjuksköterskor kan vara relevant för att utveckla omvårdnaden till patienter med övervikt och 

fetma. Patientens perspektiv kan vara av relevans för att öka insikten av patientens preferenser, 

som ett led i att främja personcentrerad vården. Att undersöka patienters upplevelser kring stöd 

som främjar viktnedgång kan sjuksköterskan erhålla kunskap om hur olika typer av stöd kan 

ges på ett bättre sätt i flera situationer. Att ha kännedom hur patienter upplever sin vård skapar 

insikt hos sjuksköterskan kring vilka beståndsdelar som möjliggör god omvårdnad. Ökad 

kunskap är därför av vikt för att främja framgångsrik egenvård vid viktnedgång genom 

omvårdnad. Forskning avseende vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans möjligheter till 

att ge god omvårdnad till patienter med övervikt och fetma existerar men inte i vidare 

utbredning enligt författarna av litteraturöversikten.  

 

Litteraturöversiktens författare har funnit artiklar som har påvisat att sjuksköterskans attityder 

gentemot patienter med övervikt och fetma påverkar omvårdnaden genom att dessa individer 

får sämre vård när sjuksköterskan har en negativ inställning kring patienten. Det kan vara 

önskvärt att studera vilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskan utför omvårdnad för att 

skapa en uppfattning om vilka huvudpunkter som främjar god omvårdnad. För att genomföra 

studier med dessa utgångspunkter kan det vara önskvärt att använda intervjuer med kvalitativ 
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forskningsmetod för att lämpligast beskriva resultaten och inge insikt kring studiernas syfte på 

så optimalt sätt som möjligt eftersom kvalitativ forskningsmetod fokuserar på att utifrån sakers 

kontext beskriva händelser på djupet i sitt sammanhang. En teori får växa fram utifrån en öppen 

diskussion som ger utrymme för såväl känslor, upplevelser, åsikter och attityder.  
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Bilaga 1   
Sökmatris 
Sökorden från litteraturöversiktens syfte var: nurs*, health promotion, support, patient, obesity, overweight, self-care, weight loss och support.  

MeSH och synonymer som är relaterade till sökorden användes vid sökningar i nämnda databaser.  

MeSH-termer var: nurse, intervention, communication, weight counselling, preventing, weight gain. 

Synonym var: health promoting. 

 

Databas Sökord Aktuella sökbegränsningar Antal 

träffar 

Antal 

Lästa titlar 

Antal 

Lästa  abstract 

Antal 

Lästa artiklar 

Antal Utvalda artiklar 

Cinahl Intervention  

AND nurs*  

AND obesity 

 NOT children  

2004–2019, Abstract available, 

English Language 

264,013 

29,704 

641 

380 

0 

0 

0 

380 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

1 (Rodriguez) 

Cinahl Intervention  

AND nurs*  

AND obesity 

 NOT children  

AND support 

2004–2019, Abstract available, 

English Language 

264,013 

29,704 

641 

380 

94 

0 

0 

0 

0 

94 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 (Renouf) 

Cinahl Health promotion  

AND self care  

AND weight loss  

AND obesity or overweight 

2004–2019, Abstract available, 

English Language 

32,723 

2,574 

68 

47 

0 

0 

0 

47 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 (Wang, Hageman) 

Cinahl Motivation  

AND nurs* 

 AND obesity  

NOT children  

NOT diabetes       

2004-2019, Abstract available, 

English Language 

26,011 

3,147 

70 

50 

36 

0 

0 

0 

0 

36 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 (Tod) 

Cinahl Obesity  

AND nurse  

AND motivation  

NOT children  

2004–2019, Abstract available, 

English Language  

59,052 

1,635 

51 

37 

0 

0 

0 

37 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 (Fisher) 



 

 

 

Databas Sökord Aktuella sökbegränsningar Antal 

träffar 

Antal 

Lästa titlar 

Antal 

Lästa  abstract 

Antal 

Lästa artiklar 

Antal Utvalda artiklar 

Pub 

Med 

Weight counseling  

AND patient  

AND communication 

2004-2019, Abstract available ,  5437 

2943 

147 

0 

0 

147 

0 

0 

8 

0 

0 

4 

0 

0 

2 (Östlund, van Dillen) 

Pub 

Med 

Health promoting  

AND obesity  

AND intervention  

AND weight loss  

2004-2019, Abstract available ,  42301 

2840 

1653 

236 

0 

0 

0 

236 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 (Shin, Oshima) 

Pub 

Med 

Preventing  

AND weight gain 

2004–2019, Abstract available, 

 

 Ages: adult 19+ 

112979 

1053 

297 

0 

0 

297 

0 

0 

14 

0 

0 

4 

0 

0 

3 

(Wing, Levine, 

Lombard) 

Pub 

Med 

Intervention 

 AND weight loss  

AND health promoting 

2004–2019, Abstract available,  4941527 

42262 

392 

0 

0 

392 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

0 

1 (Kiernan) 

Pub 

Med  

* Effectiveness of a motivational interviewing 

intervention on weight loss, physical activity and 

cardiovascular disease risk factors: a randomised 

controlled trial with a 12-month post-intervention 

follow-up. 

     1 (*Hardcastle) 

 

*Artikeln är en manuellsökning   

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2  
Artikelmatris: Sammanställning av artiklar 

Sammanställning av artiklar (15) som ligger till grund för resultatet     
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Fisher, K. and Kridli, S. 

A. 

 

2014 

 

USA 

The role of 

motivation and 

self‐efficacy on 

the practice of 

health promotion 

behaviours in the 

overweight and 

obese middle‐
aged American 

women  

The purpose of this study was to 

investigate the relation- 

ship between motivation, self-

efficacy and demographic variables, 

and how they affect the performance 

of health 

promoting behaviours in overweight 

or obese middle- 

aged American women.  

Kvantitativ Mätinstrument och 

Självskattningsskalor 

 

Deltagare fick fylla i 

skattningsskalor avseende 

hälsobeteende, upplevd 

självförmåga, demografiska 

variabler 

N=140 

 

70 Kvinnor med 

fetma & 70 

kvinnor med 

övervikt 

 

Ålder 30-65 år  

Sjuksköterskan kan stödja 

patienter genom ökad kunskap 

och främja egenvårdsförmågan, 

genom att fånga upp patienters 

upplevda självförmåga (self-

efficacy) till viktnedgång, hos 

patienter med övervikt och 

fetma.  

Hos kvinnor med BMI >30 har 

utbildningsnivå och egen 

upplevd självförmåga och dess 

betydelse för utförande av 

hälsofrämjande beteende.  

Resultaten indikerar att 

motivation inte påverkade det 

hälsofrämjande beteendet. 

 

 

 

 

Hög 

 

93% 

Hageman, P. A., Pullen, 

C. H., Hertzog, M., 

Pozehl, B., Eisenhauer, 

C., & Boeckner, L. S.  

Web-Based 

Interventions 

Alone or 

Supplemented 

This trial compared the effectiveness 

of a web-based only (WO) 

intervention with web-based 

supplemented by peer-led discussion 

Kvantitativ  

 

Randomiserad interventions 

studie  

N=306 

 

Resultatet visar att även om 

viktförändringen var blygsam, 

kan användningen av stöd 

genom webbaserade insatser 

Hög 

 

93% 

 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

 

2017 

 

USA 

with Peer-Led 

Support or 

Professional 

Email 

Counseling for 

Weight Loss and 

Weight 

Maintenance in 

Women from 

Rural 

Communities: 

Results of a 

Clinical Trial 

(WD) or professional email 

counseling (WE) across 3 phases to 

achieve weight loss and weight 

maintenance in women from 

underserved rural communities. 

 

Webbaserad intervention (WO) 

samt webbaserad intervention 

kompletterad med grupp stöd i 

diskussionsforum online (WD) 

eller professionell personlig e-

postrådgivning (WE) för att 

uppnå viktminskning genom 3 

faser under 30 månader. Fas 1. 

viktminskning med stöd, 2. 

viktminskning och 

viktmanagement, 3. bibehålla 

viktminskning på sikt. 

Sjuksköterskor gjorde studien 

med hjälp av dietist för måltids 

rådgivning.  

vara kliniskt relevant för att nå 

landsbygdskvinnor på 

folkhälsonivå, eftersom även 

små viktminskningar har visat 

sig ha hälsofördelar. Eftersom 

kvinnor från 

landsbygdssamhällen kan ha få 

resurser för vikthantering kan 

webbbaserade viktminskning 

och vikthanteringsprogram vara 

potentiellt viktiga som ett 

alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hardcastle, S. J., 

Taylor, A. H., Bailey, 

M. P., Harley, R. A., & 

Hagger, M. S. 

 

2013 

 

Storbritannien 

Effectiveness of 

a motivational 

interviewing 

intervention on 

weight loss, 

physical activity 

and 

cardiovascular 

disease risk 

factors: a 

randomised 

controlled trial 

with a 12-month 

post-intervention 

follow-up. 

The main aim of the study was to 

assess whether changes in weight, 

BMI, physical activity, and CVD risk 

factors within the intervention group 

were maintained one-year later. The 

second aim was to explore the effect 

of counselling session attendance 

(i.e., dose) on maintenance outcomes. 

The final aim was to examine the 

effects of motivational interviewing 

on out- comes for sub-groups 

presenting with specific CVD risk 

factors at baseline. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad kontrollerad 

klinisk studie 

 

En interventionsgrupp fick 

samtal vid fysiska träffar, med 

MI-stöd för att främja 

livsstilsförändring 

N= 334 

 

Kontroll = 131 

Intervention = 

203 

 Patienter med fetma uppvisade 

signifikanta förbättringar av 

BMI respektive kolesterol i 

interventionsgruppen som fått 

stöd med MI, jämfört med 

kontrollgruppen i slutet av 

interventionen. Vid 

uppföljningen efter 12 månader 

så upprätthölls inte vikt och 

BMI. 

 

Hög 

 

89% 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Kiernan, M., Brown, S. 

D., Schoffman, D. E., 

Lee, K., King, A. C., 

Taylor, C. B., 

Schleicher, N. C., Perri, 

M. G. 

 

2013 

 

 

 

 

USA 

 

Promoting 

healthy weight 

with "stability 

skills first": a 

randomized trial. 

This randomized trial examined 

whether learning a novel set of 

“stability skills” before losing weight 

improved long-term weight 

management. Stability skills 

were designed to optimize 

individuals’ current satisfaction with 

lifestyle and self-regulatory habits 

while requiring the minimum effort 

and attention necessary. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad studie 

 

Deltagare delades in i två 

grupper: viktnedgång först (20 

veckors program) eller 

stabilitetsfärdigheter (8 

veckorsprogram) först. 

Deltagarna deltog i fysiska 

informationsträffar under 6 

månader. Ordningen på 

interventionerna var 

skillnaden. 

Kvinnor 

N=267 

 

 

Resultaten visar att kunskaper i 

stabilitetsfärdigheter innan 

viktminskning var 

framgångsrikt för att 

upprätthålla viktminskningen 

utan stödpersons kontakt vid 

uppföljning. 

 

 

 

Hög 

 

96% 

Levine, M. D., Klem, 

M. L., Kalarchian, M. 

A., Wing, R. R., 

Weissfeld, L., Qin, L., 

& Marcus, M. D. 

 

2007 

 

USA 

Weight Gain 

Prevention 

Among Women 

The aim of the trial was to evaluate 

the efficacy of two interventions 

relative to a control group 

in preventing weight gain among 

normal or overweight women and to 

identify demographic, behavioral, and 

psychosocial factors related to weight 

gain prevention. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad klinisk studie 

 

Jämförelse mellan stödgrupp 

med kontinuerliga fysiska 

träffar eller Korrespondens 

över mejl, i förhållande till en 

kontrollgrupp som endast fick 

initial information. 

Kvinnor 

 

N=284 

 

Interventionerna hade ingen 

effekt på viktstabilitet över tid. 

Resultaten visar som bifynd att 

viktbevarande var förknippat 

med mer kontrollerad 

kosthållning, vilket beskrivs 

som medvetna tankar och 

ändamålsenliga beteenden för 

att kontrollera kaloriintaget, 

samt minskad 

kosthämningslöshet: (tendensen 

att förlora kontrollen över 

ätandet över tid) 

Hög 

 

93% 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Lombard, C., Harrison, 

C., Kozica, S., Zoungas, 

S., Ranasinha, S., & 

Teede, H. 

 

 

2016 

 

 

Australien 

Preventing 

Weight Gain in 

Women in Rural 

Communities: A 

Cluster 

Randomised 

Controlled Trial 

The primary aim of this pragmatic 

community-integrated, cluster 

randomized controlled 

trial (RCT) is to determine if a 

simple, low-intensity, self-

management lifestyle intervention 

(HeLP-her) can prevent weight gain 

in young to middle-aged women. 

Kvantitativ 

 

Kontrollerad randomiserad 

kluster studie 

 

En program-mall användes som 

utgångpunkt till 

hälsofrämjande beteende och 

problemlösnings-förmåga. 

Deltagare i 

interventionsgruppen fick göra 

egna individuella mål och 

planer för att nå målen ur MI 

utgångpunkt med stöd av 

kursledare vid fysik träff. 

Därefter följdes deltagare upp 

var fjärde vecka. 

N= 40 

 

Intervention = 21 

Kontroll = 20 

Ett lågintensivt livsstilsprogram 

med bemötande grundat på MI 

innefattande  

en stödgruppsession, 

regelbundna sms-

textmeddelanden, en 

telefoncoaching-session och en 

programmanual, kan förhindra 

viktökning hos kvinnor. Även 

program-mallen kan fungera 

som ett stöd. Fynden stödjer 

strategier för att stoppa 

ökningen av fetma, på 

befolkningsnivå.  

Hög 

 

96%  

Oshima, Y., Matsuoka, 

Y., Sakane, N. 

 

2013 

 

Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Effect of weight-

loss program 

using self-

weighing 

twice a day and 

feedback in 

overweight and 

obese 

subject: A 

randomized 

controlled trial 

The aim was to investigate the 

effectiveness of self-weighing twice a 

day with a supportive program 

installed on a body composition 

monitor in overweight adults. 

  

Kvantitativ 

 

Kontrollerad randomiserad 

studie 

 

Deltagare i 

interventionsgruppen fick väga 

sig på morgonen och fick en 

individuell målvikt att förhålla 

sig till, i anslutning till 

invägningen före sänggående. 

Jämfördes med en grupp som 

enbart vägde sig på morgonen 

N=60 Vägning med egen våg, två 

gånger per dag plus daglig 

individuell målinställning och 

återkoppling från 

softwareprogrammet, är 

effektivare för att främja 

viktminskning som egenvård, 

än daglig själv mätning av vikt 

en gång per dag utan 

återkoppling.  

Hög 

 

89%  



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

 Renouf, S., Bradbury, 

K., Yardley, L. & Little, 

P. 

 

 2015 

 

 Storbritannien  

The role of nurse 

support within an 

Internet-

delivered weight 

management 

intervention: a 

qualitative study  

The purpose of this study was to 

explore patients’ experiences of nurse 

support in a Internet-delivered weight 

management intervention. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

  

Patienter som hade fått 

antingen grundläggande eller 

regelbundet stöd av 

sjuksköterska (tre respektive 

sju kontakter) i en nätbaserad 

intervention intervjuades och 

spelades in för att undersöka 

fördelar och nackdelar med 

stödet. 

N=18 Resultaten visar att regelbundet 

stöd kan påverka den egna 

individens inneboende 

motivation, så att personen blir 

beroende av externt stöd från 

sjuksköterskan för att bibehålla 

livsstilsförändring. Det betyder 

att sjuksköterskan måste främja 

inre motivation hos patienter så 

att de kan uppnå viktnedgång 

 

 

 

 

 

. 

Hög 

 

88% 

Rodriguez-Cristobal, J. J., 

Alonso-Villaverde, C., 

Panisello, J. M., Travé-

Mercade, P., Rodriguez-

Cortés, F., Marsal, J. R., 

& Peña, E. 

 

2017 

 

Spanien 

Effectiveness of a 

motivational 

intervention on 

overweight/obese 

patients in the 

primary 

healthcare: a 

cluster 

randomized trial  

The aim of this study was to 

investigate whether a motivational 

intervention, together with current 

clinical practice, was more efficient 

than a traditional intervention, in the 

treatment of overweight and obesity 

and whether this intervention reduces 

cardiovascular risk factors associated 

with overweight and obesity. 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Interventionsgruppen fick stöd 

utöver standard 

rekommendationer stöd av 

sjuksköterska vid 32 tillfällen, 

uppdelat individuellt och i 

grupp. 

N= 846 

 

Kontroll = 446 

Intervention = 400  

Resultaten visar statistiskt 

signifikant större andel med 

viktminskning i gruppen som 

fått stöd av sjuksköterska 

genom MI än kontrollgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 

Hög 

 

96% 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Shin, H., 

Shin, J., Liu P-Y., 

Duttond., G R., Aboode, 

D A., & 

Iliche, J Z. 

 

2011 

 

USA 

 

Self-efficacy 

improves weight 

loss in 

overweight/obese 

post- 

menopausal 

women during a 

6-month weight 

loss intervention 

 

The objective was to examine the 

relationship between self-efficacy and 

subsequent weight loss during a 6-

month weight loss intervention in 90 

white early postmenopausal healthy 

women. 

Kvantitativ. 

 

Interventions- 

studie med frågeenkät. 

 

Deltagare fick en måltidsplan 

samt fick fysiska nutritions- 

och beteende sessioner 

varannan vecka under de första 

3 månaderna, sedan gjordes 

även uppföljningar av måltider, 

fysisk aktivitet, vikt & längd 

under 3 dagar vid slutet av 

studien. 

N=90 

 

 

Resultaten visar betydelsen av att 

patienterna tror på sig själva, sin 

förmåga att motstå/begränsa att 

äta i situationer där mat finns 

tillgänglig i stora mängder, samt 

self efficacy, är viktigt för att 

uppnå framgångsrik 

viktminskning. 

Deltagande vid gruppsessionerna 

ökade sannolikheten att gå ner i 

vikt. 

 

 

Hög 

 

89% 

  Tod, A. M., 

  Lacey, A 

 

  2004 

 

Storbritannien 

Overweight and 

obesity: helping 

clients to take 

action. 

Syftet var att se hur motivation kan 

skapas, för implementering vid hjälp 

till viktnedgång. 

 Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie. 

 

Deltagare intervjuades i hemmet 

och spelades in. 

Frågeställningarna rörde vikt, 

viktnedgång, livsstil och 

hälsofrämjande attityder 

kopplat till vikt och 

hälsorisker. Även fysisk 

aktivitet. 

N=16 Studien visar på att motivation 

kan uppkomma vid MI. De som 

tog eget ansvar var de som hade 

högst motivation, som de 

erhållit från bland annat MI. 

Hög 

 

92% 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

van Dillen, S.M., 

Noordman, J., van 

Dulmen, S., & Hiddink, 

G.J 

 

2015 

 

Nederländerna 

Setting goal and 

implementation 

intentions in 

consultations 

between practice 

nurses and 

patients with 

overweight or 

obesity in general 

practice 

The aim of this study was to 

investigate the quality of weight-loss 

counselling provided by practice 

nurses in general practice to patients 

with overweight or obesity, in order 

to identify points for improvement. 

 

Kvantitativ studie 

 

Inspelade samtal mellan 

sjuksköterskor och patienter 

  

  

 

N=100 Studien påvisar att frågan om 

vikt många gånger inte togs 

upp. Resultaten påvisar att 

många av de råd som ges är 

inriktade på viktminskning men 

att en större effekt kan uppnås 

om råden inriktas på 

livsstilsförändringar är att 

främst sätta en målvikt. 

Hög 

 

89% 

Wang CJ, Fetzer SJ, 

Yang YC, & Wang WL. 

 

2012 

 

Taiwan 

The Efficacy of 

Using Self-

Monitoring 

Diaries in a 

Weight Loss 

Program for 

Chronically ill 

Obese Adults in 

a Rural Area 

This study examined the efficacy of 

using self-monitoring diaries in a 

weight loss program targeting 

chronically ill and obese rural-

dwelling adults. 

Kvantitativ 

Intervention med hjälp av en 

pre-test och post- 

testdesign 

 

Deltagare medverkade i 6 

utbildningstillfällen, och fyllde 

därefter i dagböcker med 

hälsofrämjande loggboks 

profil. Uppföljning av 

dagboken hos sjuksköterska 

varje vecka. 

N=50 

 

Intervention = 24 

Kontroll = 26 

Självövervakande dagböcker kan 

ha en betydande inverkan på 

viktminskning hos individer 

som bor i landsbygdssamhällen. 

Hög 

 

93% 



 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Wing, R. R., Tate, D. F., 

Espeland, M. A., Lewis, 

C. E., LaRose, J. G., 

Gorin, A. A., Bahnson, 

J., Perdue, L. H., Hatley, 

K. E., Ferguson, E., 

Garcia, K. R., Lang, W 

 

2016 

 

USA 

Innovative Self-

Regulation 

Strategies 

Reduce Weight 

Gain in Young 

Adults: The 

Study of Novel 

Approaches to 

Weight Gain 

Prevention 

(SNAP) 

Randomized 

Controlled Trial 

The aim was to compare two self-

regulation interventions versus 

control in reducing weight gain 

in young adults over an average 

follow-up of 3 years. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Interventionen med små 

förändringar innefattade 

minskat energi intag 100 kcal 

per dag och ökad fysisk 

aktivitet. Stora förändringar 

hade som mål att gå ner 5-10 

Pounds (motsvarar 2.27-4.54 

kilogram). 10 fysiska 

informationsträffar följda av 

online uppföljning. 

N=599 Resultaten visar att 

Självreglering med stora eller 

små förändringar minskade 

både viktökning hos unga vuxna 

över tre år i förhållande till 

kontroll, men att stora 

förändringar var mest effektiva. 

Dessa åtgärder skulle enkelt 

kunna genomföras i stor skala 

Hög  

 

93% 

Östlund, A-S., 

Wadensten, B., 

Häggstrom, E., 

Lindqvist, H., & 

Kristofferzon, M-L 

 

 

2016 

 

Sverige 

Primary care 

nurses’ 

communication 

and its influence 

on patient talk 

during 

motivational 

interviewing 

The aim of this study was to describe 

what verbal behaviours/kinds of talk 

occur during recorded motivational 

interviewing sessions between nurses 

in primary care and their patients. The 

aim was also to examine what kinds 

of nurse talk, predict patient change 

talk, neutral talk and/or sustain talk 

 

 Kvantitativ 

 

 Empirisk forskningsstudie 

 

 Samtal mellan sjuksköterska 

och patient av hälsofrämjande 

och livsstils karaktär. Spelades 

in och transkriberades 

Sjuksköterskor 

N=23 

 

 Patienter N=50 

Användandet av öppna frågor, 

komplexa reflektioner, frågor 

och reflektioner inriktade på 

förändringar visade på ökning i 

patienternas följsamhet till 

förändring. 

 

Hög 

 

96% 

 

*Resultatet kommer från en manuellsökning   

 



 

 

 

Bilaga 3 Underlag för kvalitetsbedömning kvalitativa artiklar 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 

  

Maxpoäng:             25 

Erhållen poäng:       

Kvalitet:                  låg          medel     hög 

  

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bilaga 4 Underlag för kvalitetsbedömning av Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa     

 
Maxpoäng:             29 
Erhållen poäng:       
Kvalitet:                  låg          medel     hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 


