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Abstrakt: 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem som är förknippat 

med en stillasittande livsstil. Stillasittande är även förknippat med en ökad risk för 

ohälsa. En av sjuksköterskans uppgifter är att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

En stark känsla av sammanhang leder till hälsosammare hälsobeteenden och det 

leder till en sänkt mortalitet.  

Syfte: Syftet är att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för 

att främja fysisk aktivitet hos vuxna personer med övervikt och fetma. 

Metod: Designen på denna kandidatuppsats är en litteraturöversikt innehållande 15 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna har sökts fram i databaserna CINAHL och 

PubMed som sedan har granskats enligt granskningsmallar. Studier som 

inkluderades analyserades för att sedan strukturera omvårdnadsåtgärderna i olika 

kategorier i resultatet. De artiklarna som inkluderades var av kvantitativ ansats och 

är godkända av etiska kommittéer eller har fått medgivande från deltagarna i 

studien till att delta i forskningen. 

Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier till resultatet som var 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter, Uppföljning och feedback av fysisk 

aktivitet, Utbildning, rådgivning och information, Fysisk aktivitet på recept, 

Stödverktyg via teknologi och Kombinerade omvårdnadsåtgärder. 

Slutsats: Resultatet tyder på att följsamhet till fysisk aktivitet ofta brister då 

personerna med övervikt och fetma saknade motivation av att fullfölja den fysiska 

aktiviteten. Det är därför av vikt att som sjuksköterska hjälpa dessa personer med 

motivation för att lyckas främja följsamhet till fysisk aktivitet. Det kan krävas en 

kombination av åtgärder för att uppnå följsamhet till fysisk aktivitet, där 

motivation, feedback eller uppföljning inkluderas. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Följsamhet, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Övervikt 

och fetma 
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Abstract: 

Background: Overweight and obesity is a globally growing problem associated 

with a sedentary lifestyle. Sedentary is also associated with an increased risk for 

lack of health. Nurses has a task to promote health and prevent lack of health. A 

strong sense of coherence leads to healthier behaviours and leads to a reduced 

mortality. 

Aim: The aim is to describe nursing measures that the nurse can use to promote 

physical activity in adults with overweight and obesity.  

Method: The design of this thesis is a literature review containing 15 original 

articles. The articles have been searched in the databases CINAHL and PubMed. 

The articles thereafter wore valuates according to review templates. The included 

studies were analysed and then structured by the nursing measures into different 

categories in the result. The included articles were of quantitative approach and 

had been approved by an ethical committee or had received permission from the 

participants of the study to participate in the research. 

Result: The analysis of the studies resulted in six categories for the result. The 

categories were: Motivation interweaving in various care contexts, Follow-up and 

feedback of physical activity, Education, counselling and information, Physical 

activity on prescription, Support tools via technology and Combined nursing 

measures. 

Conclusion: The results indicates that compliance to physical activity often fails 

as people with overweight and obesity lacked motivation to pursue physical 

activity.  As a nurse it is therefore important to help individuals with motivation to 

successfully promote compliance to physical activity. A combination of nursing 

measures including motivation, feedback or follow-up may be required to achieve 

compliance to physical activity. 

 

 
 
Keywords: Physical activity, Compliance, Literature review, Nursing, 

Overweight and obesity 
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Inledning 

Idag är det alltför få personer som har tillräcklig fysisk aktivitet i sin vardag och ohälsa 

till följd av en stillasittande livsstil är ett ökande samhällsproblem. Författarna till denna 

litteraturöversikt tror att en mer aktiv livsstil skulle kunna öka välmående hos vuxna 

personer med övervikt och fetma samt att minska deras behov av medicinsk vård. 

Författarnas upplevelse är att övervikt, fetma och stillasittande verkar öka och ser att det 

här är ett område där sjuksköterskan skulle kunna göra mer. I denna litteraturöversikt vill 

författarna beskriva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av i 

arbetet med att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma samt 

undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som ger följsamhet till den fysiska aktiviteten.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs bakgrundskunskaper för att introducera läsaren till ämnet. Här 

framförs fakta kring övervikt och fetma, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet och 

stillasittande, vilka hälsorisker det finns med övervikt och fetma och vad sjuksköterskans 

roll är samt valt omvårdnadsperspektiv som är Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang. Detta leder fram till litteraturöversiktens problemformulering och syfte. 

 

Övervikt och fetma 

Av alla vuxna i världen är 39% överviktiga och 13 % har fetma, detta trots att övervikt 

och fetma gå att förebygga. Fetma har tredubblats globalt sedan år 1975 (World Health 

organisation [WHO], 2018a). Body Mass Index (BMI) är ett index av vikt och längd 

som används för vikklassifikationer och räknas ut genom att dela vikt i kg delat med 

längd i meter i kvadrat. Måttet BMI skapades för att kunna användas för att kunna 

bedöma risker att drabbas av följdsjukdomar som är relaterade till avvikande vikt. BMI 

används ofta som mått då det är ett lättanvänt instrument. Undervikt klassificeras som 

BMI under 18,5, normalvikt klassificeras som BMI mellan 18,5 och 24,9. Övervikt 

definieras som när BMI är 25 eller högre. Fetma definieras som när BMI är 30 eller 

högre (World Health organisation [WHO], 2020). Övervikt och fetma är när det finns en 

onormalt stor andel av fett ansamlat på kroppen som kan leda till försämrad hälsa. 

(World Health organisation [WHO], 2018a). BMI är inte utan sina brister då BMI inte 

tar hänsyn till kön, mängd fysisk aktivitet eller ålder. Det gör att BMI både kan 
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underskatta och överskatta en persons fettmängd. Bukomfång går att använda som 

komplement till BMI men det är en svårare metod att använda sig av och mätningen bör 

ske på ett vetenskapligt säkerställt sätt (World Health organisation [WHO], 2020). 

Orsaker till att en person drabbas av övervikt och fetma kan vara felaktiga kostvanor 

med för stort kaloriintag, för liten fysisk aktivitet och/eller hereditet för övervikt och 

fetma, även sömnbrist och stress är faktorer som ökar risken för övervikt och fetma 

(Westergren, 2019).  

 

Risker med övervikt och fetma  

När BMI ökar, ökar även risken att drabbas av både sjukdomar och en förtidig död 

(WHO, 2020). Det finns risker med övervikt och fetma. Bland annat har det visats att 

personer med övervikt och fetma har större risk att drabbas av någon typ av cancer än 

den normalviktiga populationen. Därför är det viktigt att skapa strategier samt att arbeta 

med folkhälsan för att förebygga den ökade cancerrisken hos denna patientgrupp 

(Kendall et al., 2015). Studier visar även att stillasittande, övervikt och fetma leder till en 

ökad risk att drabbas av diabetes, hypertoni, hyperlipidemi och hjärtkärlsjukdomar (Patel 

et al., 2016; Jakes et al., 2003). Övervikt och fetma ökar även risken för att drabbas av 

metabola syndromet, fettlever, ryggsmärta, sömnapné och inkontinens. Personer med 

övervikt och fetma löper dessutom större risk att drabbas av komplikationer under och 

efter operation (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Social stigmatisering kring övervikt och fetma 

Social stigmatisering kan leda till att personer med övervikt och fetma oftare lever mer 

socialt isolerade samt oftare drabbas av depressioner (Mooney & El-Sayed, 2016). 

Socialt isolerade personer löper två till fem gånger högre risk att dö i förtid jämfört med 

personer med ett socialt aktivt liv (Faskunger, 2013). Personer med övervikt och fetma 

upplever ofta att de beläggs med skuld och skam av vänner och familj på grund av deras 

vikt. De upplever även att de bemöts fördömande och får bristande stöd av vårdpersonal 

(Rand et al., 2017). Personer med övervikt och fetma kan bemötas med bristande respekt 

av vårdpersonal. Sjuksköterskor upplever ofta att patienter med övervikt och fetma är 

svårare att ta blodprover på (Larsson & Rössner, 2016). Det förekommer att personer 

med övervikt och fetma får sämre behandlingsmöjligheter och det har framkommit att 
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var fjärde sjuksköterska visade ovilja att behandla personer med övervikt och fetma 

(Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Fysisk inaktivitet och stillasittande livsstil  

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor kopplad till mortalitet världen över. Den fysiska 

inaktiviteten medför en ökad ohälsa som belastar sjukvården och leder till stora 

samhällskostnader (World Health organisation [WHO], 2002). År 2016 var 28% av den 

vuxna befolkningen i världen i åldern 18 år och äldre inte tillräckligt fysiskt aktiva, det 

vill säga de deltog i mindre än 150 minuter med måttlig eller intensiv fysisk aktivitet per 

vecka (World Health organisation [WHO], 2018b).  

 

Enligt Martinez-González, Martinez, Hu, Gibney och Kearney (1999) är övervikt och 

fetma starkt förknippat med en stillasittande livsstil med låg fysisk aktivitet. En 

stillasittande livsstil leder ofta till ett högre BMI.  Personer som har en mer aktiv livsstil 

tenderar att ha lägre BMI än de personer som är stillasittande. De som motionerar mer på 

sin fritid har en mer aktiv livsstil med mindre stillasittande tid. Det finns ett samband 

mellan att de som haft en aktiv livsstil som barn och ungdomar har högre benägenhet att 

ha en aktiv livsstil som vuxna. Mathieu et al. (2018) fann ytterligare faktorer som har 

setts leda till övervikt och fetma är framförallt hälsobeteende så som exempelvis för lite 

träning, men även psykosociala faktorer så som stress (Mathieu et al., 2018). Enligt 

Paguntalan och Gregoski (2016) finns det olika orsaker till att personer inte är fysiskt 

aktiva, det kan bland annat bero på smärta, att personerna saknar motivation eller att de 

upplever att de inte har tid för fysisk aktivitet. 

 

Hälsa och ohälsa  

Hälsa är ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvården. Begreppet hälsa har många 

olika definitioner. Hälsa kan ses som ett tillstånd av frånvaro av sjukdom (Willman, 

2019). World Health organisation (WHO, 2005) definierar hälsa inte bara som frånvaro 

av sjukdom utan ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

Vidare menar WHO (2005) att alla människor har rätt att uppnå den högsta möjliga hälsa 

som är nåbar för individen. Folkhälsoarbete innebär att förebygga sjukdom och att 

främja hälsa. I folkhälsoarbetet är målet att uppnå hälsa för hela befolkningen. Det har 

visat sig att faktorer som bristande fysisk aktivitet, stress och dåliga kostvanor är 
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bidragande orsaker till ökad förekomst av vällevnadssjukdomar som exempelvis fetma 

och hypertoni (Willman, 2019). 

 

Ohälsa brukar ses som motsatsen till hälsa och som närvaron av sjukdom (Jeppsson 

Grassman & Olin Lauritzen, 2018). Ohälsa kan beskrivas av olika symptom som 

individen upplever. Symptom är en persons upplevelse av dennes ohälsa. Hur en person 

upplever sin ohälsa påverkas av både social och kulturell bakgrund (Ekman & 

Wallström, 2019). Även personer som lever med ohälsa kan uppleva sig som friska, 

detta kan ske exempelvis genom att en sjukdom är väl medicinerad och att personen då 

inte upplever sig som sjuk, utan upplever symptomfrihet (Jeppsson Grassman & Olin 

Lauritzen, 2018).  

 

Fysisk aktivitet och träning 

Fysisk aktivitet avser all rörelse som aktiverar kroppens muskler på ett sådant sätt att 

muskulatur kontraheras och att kroppens energiförbrukning överstiger kroppens 

energiförbrukning i vila. Fysisk aktivitet kan alltså innebära både träning och 

vardagsmotion, både i arbete och på fritid (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2007). Träning är en form av planerad, repetitiv och målmedveten fysisk 

aktivitet där målet är att förbättra eller underhålla en eller flera fysiska förmågor såsom 

exempelvis kondition eller styrka. All fysisk aktivitet är inte träning, men träning är 

alltid fysisk aktivitet (World Health organisation [WHO], 2018a). De riktlinjer som finns 

för fysisk aktivitet är minst 150 minuter fysisk aktivitet på måttligt intensiv nivå per 

vecka, det innebär 30 minuter om dagen fem dagar i veckan. Det går dock att få 

ytterligare hälsoeffekter med en högre dos av fysisk aktivitet (Faskunger, 2013). Alla 

personer är i någon mån fysiskt aktiva varje dag, undantaget personer som ligger i koma 

och helkroppsförlamade personer. Det som skiljer olika personer åt är hur ofta och hur 

länge de ägnar sig åt rörelse och hur ansträngande rörelserna är. Effekter av fysisk 

aktivitet beror på aktivitetens varaktighet, intensitet, frekvens, typ av fysisk aktivitet, 

genetiska faktorer och individens ålder. Den totala volymen av fysisk aktivitet blir 

således en produkt av alla dessa faktorer. Hälsofrämjande fysisk aktivitet är aktivitet 

som förbättrar den fysiska kapaciteten och hälsan utan att utgöra en förhöjd risk för 

skada (Faskunger, 2013). Fysisk aktivitet är en friskfaktor som har positiv verkan på 

muskulatur och skelett och minskar risken att drabbas av ohälsa som till exempel fetma, 
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depressioner och hjärt- och kärlsjukdomar (Rydholm Hedman, 2019). Hälso- och 

sjukvården har en stor potential genom sin stora trovärdighet att nå svårnådda grupper i 

samhället som till exempel personer som är sjukskrivna eller arbetslösa och kan hjälpa 

personer till en ökad fysisk aktivitet, detta kan ske genom exempelvis fysisk aktivitet på 

recept och rådgivning (Faskunger, 2013).  

 

Antonovskys omvårdnadsteori känsla av sammanhang 

Det finns flera olika teorier och modeller om hälsa. Aaron Antonovskys teori om känslan 

av sammanhang används ofta inom vetenskapen om omvårdnad (Johansson, 2013). 

Inom teorin om känsla av sammanhang använder Antonovsky (1987) tre centrala 

begrepp som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas 

att om tillvaron och omgivningen ter sig ordnad, sammanhängande och förklarningsbar 

för individen ger det en högre känsla av sammanhang. Men om tillvaron är oordnad och 

ter sig oförklarbar för individen så leder det istället till en lägre känsla av sammanhang. 

Med hanterbarhet menas det att om en individ upplever att den har de resurser som krävs 

för att hantera tillvarons krav så leder det till en högre känsla av sammanhang. 

Meningsfullhet handlar om att individen finner sin tillvaro som meningsfull och att livets 

utmaningar är värda ett känslomässigt engagemang. En individ behöver få uppleva 

meningsfullhet genom att använda sina inre resurser. Meningsfullheten benämns även 

som motivationskomponenten. Om dessa tre faktorer uppfylls och en individ uppnår en 

högre känsla av sammanhang så har individen en ökad förmåga till att lösa problem i 

tillvaron.  

 

Hälsa i ett salutogenent perspektiv innebär att hälsa ses i ett helhetligt, holistiskt 

perspektiv som innebär en god livskvalitet både på individnivå och gruppnivå. 

Hälsotillståndet hos en person är dynamisk med ständiga inslag av både hälsa och 

ohälsa. Salutogenes handlar om att utveckla hälsa medan patogenas handlar om att 

förebygga ohälsa. Att skapa en känsla av sammanhang ses inom salutogenes som ett 

verktyg till att skapa hälsa och där är viktigt för individen att vara en del av ett 

sammanhang (Eriksson & Winroth, 2015). 

 

Känsla av sammanhang har ett starkt samband med en självskattad god hälsa. En stark 

känsla av sammanhang hänger ihop med en lägre mortalitet. Med hjälp av goda 
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levnadsvanor kan ohälsa förebyggas, en starkare känsla av sammanhang ger sundare 

hälsobeteenden (Eriksson, 2015a). Studier har visat att en förstärkt känsla av 

sammanhang ger en signifikant ökning av hälsosammare hälsobeteenden (Posadzki, 

Stockl, Musonda, & Tsouroufli, 2010; Silarova et al., 2014) som exempelvis att personer 

är mer fysiskt aktiva (Portegijs et al., 2014). En högre känsla av sammanhang leder inte 

bara till positivare hälsobeteenden som bland annat ökad fysisk aktivitet utan även bättre 

hantering av att leva med kroniska sjukdomar och ökad förmåga att hantera stress 

(Eriksson, 2015b). 

 

Folkhälsa är ett mått på fördelningen av befolkningens hälsa. Arbete med att främja 

folkhälsa kan göras ur ett salutogent perspektiv där fokuset är att främja hälsa. Arbete 

med folkhälsa i ett salutogent perspektiv kan till exempel göras genom att skydda hälsa 

och att upplysa om hälsa (Eriksson, 2015b). Forskning har visat att överviktiga kvinnor 

har signifikant lägre känsla av sammanhang än normalviktiga kvinnor. Överviktiga mäns 

känsla av sammanhang påverkas inte signifikantjämfört med normalviktiga mäns känsla 

av sammanhang (Sardeli, Zompouli, & Tsoukas, 2017).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar  

Omvårdnad ska utgå från patientens egna önskemål, behov och målsättningar. Patienten 

som individ har rätt att fatta egna beslut rörande hälsan och om denne vill följa 

rekommenderade insatser för en förbättrad hälsa eller inte. Sjuksköterskans har ett 

ansvar att ta tillvara på det friska inom människan, se till patientens förmåga till 

egenvård för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det kan handla om att till exempel 

ändra levnadsvanor där hälsorisker kan förebyggas. Hälsosamma levnadsvanor som 

exempelvis ökad fysisk aktivitet förebygger ohälsa där har sjuksköterskan som uppgift 

att motivera patienten till att uppnå följsamhet till dessa förändringar. Sjuksköterskan 

kan även ge rådgivning och utbildning till patienter för att uppnå förändringar i 

levnadsvanor. När sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande är det av vikt att se till 

patienten i ett helhetsperspektiv där alla aspekter av människan ses och tas hänsyn till 

(Willman, 2019). Studier har visat att det främjar patienters hälsa om sjuksköterskan tar 

ansvar för att se till patienternas hälsotillstånd och främjar hälsa hos patienten. Detta kan 

till exempel handla om att sjuksköterskan ser till patientens vikt och kost (Pryer & 

Fisher, 2016). Sjuksköterskan kan inom sin profession förskriva fysisk aktivitet på 



 

7 

 

recept till patienter som har ett behov av ökad fysisk aktivitet. I en studie uppgav 

sjuksköterskor att de ofta saknade tid för att kunna förskriva fysisk aktivitet på recept. I 

studien var en av de patientgrupper som sjuksköterskor försökte att prioritera att hinna 

förskriva fysisk aktivitet till var personer med övervikt och fetma (Lamarche & 

Vallence, 2013). Utöver brist av tid kunde ett hinder vara att sjuksköterskorna upplever 

att de inte fick återkoppling efter att de hänvisat patienter till fysisk aktivitet eller att 

sjuksköterskorna kände att patienterna inte lyssnade på deras råd om fysisk aktivitet och 

därmed inte utförde den fysiska aktiviteten (Graham, Dugdill & Cable, 2005).  

 

Lagar och riktlinjer 

Sjuksköterskans arbete styrs av lagar och riktlinjer. De tre viktigaste lagarna är hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), Patientlagen (SFS 2014:821) och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

innehåller grundläggande regler för hälso- och sjukvårdsverksamhet. Hälso- och 

sjukvårdslagen fokuserar på de skyldigheter och mål som vårdgivarna och huvudmännen 

har för hälso- och sjukvården. Patientlagen (SFS 2014:821) innehåller bestämmelser om 

tillgänglighet, information, samtycke och delaktighet. Syftet med patientlagen är att 

tydliggöra och stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Huvudsakligen bygger patientlagen på skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal 

och vårdgivare har. Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet och 

riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare. Patientsäkerhetslagen 

innehåller att tillsyn sker av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) innehåller 

även bestämmelser om vårdgivarnas ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, 

legitimation och behörighet för vårdpersonal och även skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen (2019) publicerar föreskrifter och allmänna råd 

riktade till hälso- och sjukvården. Föreskrifter är bindande regler som sjuksköterskan är 

skyldig att arbeta efter medan allmänna råd är rekommendationer kring hur lagar, 

förordningar och föreskrifter bör tolkas. 

 

Problemformulering  

Tidigare forskning visar att människor rör på sig för lite och är fysiskt inaktiva. Fysisk 

inaktivitet kan få allvarliga hälsokonsekvenser i form av övervikt och fetma, något som i 
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sin tur kan leda till risker för hälsan och risk för förtidig död. Sjuksköterskan har ett 

ansvar gentemot patienten att hjälpa denne till att ska skapa nya, hälsosammare 

levnadsvanor. Dessa förändrade levnadsvanor ska hjälpa patienten att bevara hälsa och 

förebygga ohälsa. En låg känsla av sammanhang har negativ påverkan för en persons 

hälsobeteenden medan en hög känsla av sammanhang leder till förbättrade 

hälsobeteenden som till exempel ökad fysisk aktivitet. För att sjuksköterskor ska kunna 

arbeta hälsofrämjande behöver hen ha kunskap om olika omvårdnadsåtgärder för att 

kunna arbeta med att främja fysisk aktivitet för personer med övervikt och fetma. Det är 

även av vikt att som sjuksköterska veta vilka omvårdnadsåtgärder som främjar 

följsamheten till fysisk aktivitet och vad som krävs för att uppnå detta.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att främja 

fysisk aktivitet hos vuxna personer med övervikt och fetma. 

 

Frågeställning: 

Vilka omvårdnadsåtgärder främjar följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med 

övervikt och fetma? 

 

Metod 

I metoden beskrivs det hur författarna gått tillväga för att skriva litteraturöversikten. Det 

beskrivs vilken designen är, hur urval skett, hur artiklarna kvalitetsbedömts, hur data 

tolkats och analyserats samt vilka etiska överväganden som tagits i beaktning.  

 

Design 

En litteraturöversikt är ett sätt att sammanställa befintlig forskning inom ett bestämt 

område och används för att besvara litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

Enligt Friberg (2017) är syftet med en litteraturöversikt att få en överblick inom givet 

kunskapsområde som kan granskas kritiskt.  
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Urval och datainsamling 

Databaser som användes var CINAHL och PubMed. De sökord som använts i 

litteraturöversikten utformade utifrån syftet var physical activity, overweight, obesity, 

compliance och nurse. Sedan användes Svensk MeSH (Karolinska Institutet, u.å.) för att 

få fram synonymer till sökorden, de sökord som då lades till var: exercise, nursing och 

care. Boolesk söklogik används för att optimera litteratururvalet, de vanligaste termerna 

som används är AND, OR, NOT (Östlindh, 2017). I sökningen av artiklar till denna 

litteraturöversikt användes de booleska termerna AND och OR. Inga andra 

begränsningar användes vid sökning. Se bilaga 1 sökmatris. Sökningen av artiklar 

gjordes under februari 2020.  

 

Inklusionskriterier till litteraturöversikten var att artiklarna skulle omfatta vuxna 

personer, det vill säga studiedeltagare över 18 år. Artiklar skulle motsvara syftet med 

litteraturöversikten, vara publicerade på engelska mellan åren 2010 och 2020 och skulle 

vara originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter tillgängliga i fulltext. 

Exlusionskriterier till litteraturöversikten var artiklar där gravida kvinnor studerats. 

 

Kvalitetsbedömning 

Efter urval av artiklar som bedömdes kunna besvara litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning granskades dessa. Granskning genomfördes för att bedöma artiklarnas 

kvalitet och för att se vilka artiklar som kunde inkluderas eller exkluderas. Enligt Friberg 

(2017) är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid granskning av artiklar då det 

kan vara till hjälp att avgöra vilka studier som kan inkluderas. 

 

Granskningsmallen som användes för att bedöma artikelkvaliteten var en modifierad 

version utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Artiklar anses vara av låg kvalitet om poängen är <60%, artikeln 

anses vara av medelkvalitet om poängen är mellan 61–79 % och artikeln anses vara av 

hög kvalitet om poängen är >80%. Artiklar av låg kvalitet bör inte inkluderas i en 

litteraturöversikt då dessa studier har lägre trovärdighet (Forsberg och Wengström, 

2008). I denna litteraturöversikt användes granskningsmallen för kvantitativa artiklar, 

där maxpoängen var 29 poäng. För att artikel skulle graderas av hög kvalitet ska 

poängen alltså då vara 23,2 poäng eller högre. För att artikeln ska graderas som låg 
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kvalitet ska poängen vara 17,4 eller lägre. Om en artikel får poäng mellan dessa gränser 

anses alltså artikeln vara av medelkvalitet. Se bilaga 3 granskningsmall. I denna 

litteraturöversikt var de inkluderade artiklarna av medelkvalitet (1) och av hög kvalitet 

(14). Inga inkluderade artiklar var av låg kvalitet.  

 

Tillvägagångssätt 

Det är av vikt att planera för hur litteratursökningen ska utföras. Det första steget är att ta 

reda på vilka resurser som finns tillgängliga, till exempel vilka databaser som finns 

tillgängliga. Sedan bör det kunna identifieras vilka källor som är relevanta för den 

aktuella sökningen. Syftet och frågeställningen bör avgränsas så att huvuddragen i 

undersökningen fastställs vid litteratursökningen. En sökstrategi bör utformas för att 

finna relevanta referenser. Det är av vikt att undersöka intressanta sökord och att 

undvika sökord som inte är relevanta för syftet och frågeställningen (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

Denna litteraturöversikt har skrivits som kandidatuppsats av två studenter på Högskolan 

Dalarna på sjuksköterskeprogrammet. Litteraturöversikten skrevs av båda författarna, 

samtliga moment det vill säga bakgrund, metod, sökord, syfte och sammanställande av 

resultat och diskussion gjordes gemensamt av författarna i sammanställandet av 

litteraturöversikten. Samarbetet har skett via fysiska träffar på Högskolan Dalarna. 

 

Analys och tolkning av data 

Enligt Friberg (2017) ska analysen ske på ett strukturerat sätt och artiklar ska läsas med 

ett kritiskt förhållningssätt. Ett antal steg måste göras i analysen. Först måste samtliga 

valda artiklar läsas igenom i sin helhet flera gånger för att göra innehållet begripligt. 

Samtliga studier sammanfattas som ett stöd i analysarbetet. Sedan ska artiklarna 

analyseras i en översiktstabell där bland annat syfte, metod och resultat återges. Detta för 

att skapa en god översikt inför den fortsatta analysen. Nästa steg i analysen är att 

identifiera skillnader och likheter i de olika studierna där tyngdpunkten läggs på att finna 

likheter och skillnader i de olika studiernas resultat. Därefter bör det göras en 

sammanställning av det material som analyserats fram, i detta arbete delas de olika 

fynden in under olika rubriker som kan skapa olika kategorier till litteraturöversiktens 

resultat.  
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I analysen av denna litteraturöversikt strävades det efter att arbeta strukturerat och 

artiklarna lästes med ett kritiskt förhållningssätt. Först lästes de valda artiklarna i sin 

helhet flera gånger av båda författarna till litteraturöversikten. Författarna 

sammanfattade studierna kortfattat i ett eget dokument. Sedan skapades en 

översiktstabell i form av en artikelmatris (se bilaga 2) där band annat artiklarnas titel, 

syfte, metod och resultat återges. Sedan lokaliserades likheter och skillnader mellan de 

olika artiklarna och dessa likheter och skillnader gav upphov till litteraturöversiktens 

olika kategorier och dess synteser.  

 

Etiska överväganden 

Forskningsetik är av stor vikt för att individer inte ska utsättas för onödiga risker eller 

övergrepp. Det finns olika etiska riktlinjer, en av dessa är Helsingforsdeklarationen. 

Helsingforsdeklarationens fokus ligger på medicinsk klinisk forskning. Den säger bland 

annat att nyttan och kunskapen som kan nås av forskningen måste vägas mot patientens 

risk och eventuella utsatthet av att bli studerad vid ett forskningsprojekt. Enligt 

Helsingforsdeklarationen ska även studiens upplägg godkännas ur ett etiskt perspektiv 

av oberoende personer (World Medical Association, 2018). 

 

För att inkludera en studie i denna litteraturöversikt skulle studierna antingen ha 

deltagarnas medgivande till att delta i studien eller så skulle studierna ha fått ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté. För att minska risk för misstolkning av valda 

artiklar lästes artiklarna enskilt och granskades kritiskt. Sedan diskuterades studiernas 

innehåll för att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt för att ingen förvrängning av 

valda artiklar ska ske. Författarna till litteraturöversikten har goda förkunskaper i det 

engelska språket, men har inte engelska som modersmål vilket gör att det finns visst 

utrymme för feltolkningar. För att minska risken för feltolkningar har internetbaserade 

översättningstjänster använts för att kontrollera om den egna översättningen är korrekt. 

För att översätta medicinska termer användes Svensk MeSH (Karolinska Institutet, u.å.). 

Författarna har begränsade erfarenheter av att arbeta med det valda ämnet vilket gör att 

författarna till litteraturöversikten inte har en tidigare syn på ämnet vilket leder till att 

lättare opartiskt tolka artiklarna. Referering har skett med Karolinska Institutets (u.å.) 

APA guide för att det tydligt ska framkomma varifrån information härstammar.  
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Resultat 

Litteraturöversikten inkluderar 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2011–

2019. Studierna som ligger till grund för resultatet är genomförda i Australien (1), Japan 

(1), Kanada (1), Nederländerna (3), Spanien (1), USA (7) och Österrike (1). 

Omvårdnadsåtgärder som studerades i de valda artiklarna främjade följsamhet till fysisk 

aktivitet i varierande grad. Analysens resultat delades in i sex olika kategorier av 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda för att främja fysisk aktivitet hos 

vuxna personer med övervikt och fetma. Resultatet visade även om dessa åtgärder gav 

följsamhet till fysisk aktivitet. Dessa kategorier av omvårdnadsåtgärder var: 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter, Uppföljning och feedback av fysisk aktivitet, 

Utbildning, rådgivning och information, Fysisk aktivitet på recept, Stödverktyg via 

teknologi och Kombinerade omvårdnadsåtgärder. 

 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter 

Resultatet visade att motiverande samtal var en omvårdnadsåtgärd som kunde främja 

fysisk aktivitet för vuxna personer med övervikt och fetma och främjade följsamheten 

till fysisk aktivitet (De Vos et al., 2016; De Vos et al., 2014; Coletta et al., 2019). 

Spring et al. (2017), Lewis, Huang, Hassmén, Welvaert och Pumpa (2019) undersökte 

motiverande samtal via telefon som omvårdnadsåtgärd istället för motiverande samtal i 

ett patientmöte och fann att detta gav en främjad följsamhet till fysisk aktivitet hos 

personer med övervikt och fetma. Motiverande samtal via telefon kunde utöver det 

motiverande samtalet även inkludera att sätta upp mål för fysisk aktivitet och 

uppföljning av målen eller att hjälpa deltagare att lösa uppkomna problem och hinder i 

följsamheten av den fysiska aktiviteten. Lewis et al. (2019) visade med hjälp av 

motiverande telefonsamtal en signifikant ökning jämfört med deras kontrollgrupp 

gällande följsamhet av fysisk aktivitet. Coletta et al. (2019), Lewis et al. (2019) och 

Shapiro et al. (2012) undersökte användande av motiverande sms och/eller mms som en 

del av omvårdnadsåtgärderna för att främja följsamhet till fysisk aktivitet. Sms och mms 

användes som åtgärd för att motivera deltagarna till att följa den planerade fysiska 

aktiviteten samt att hjälpa deltagarna att uppnå sina mål. Studierna visade att följsamhet 

kunde främjas med hjälp av motiverande sms och mms.  
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Uppföljning och feedback av fysisk aktivitet 

Koniak-Griffin et al. (2015), Unick et al. (2016) och del Rey-Moya et al. (2013) 

undersökte resultatet av uppföljningsmöten med deltagarna som en omvårdnadsåtgärd, 

samtliga av dessa studier visade att uppföljningsmöten hjälpte patienter med övervikt 

och fetma till att gynna följsamhet till fysisk aktivitet. Koniak-Griffin et al. (2015) och 

Unick et al. (2016) undersökte telefonuppföljning som en omvårdnadsåtgärd, 

uppföljning genom telefonsamtal visade sig främja följsamhet till fysisk aktivitet hos 

patienter med övervikt och fetma. Bouhaidar et al. (2013) studerade uppföljning av 

patienterna med sms, det visade sig att uppföljning via sms främjade följsamhet hos de 

patienter som fick uppföljning. Hos de patienter som inte fick uppföljning via sms 

saknades ökning av följsamhet till fysisk aktivitet. Uppföljnings sms:en följde upp 

patienternas följsamhet till den fysiska aktiviteten samt bidrog med uppföljande råd för 

att förstärka hälsobeteendena hos patienterna. Driehuis et al. (2012) och Shakudo et al. 

(2011) undersökte feedback som omvårdnadsåtgärd, feedbacken bestod av att ge 

deltagarna återkoppling på deras vitala parametrar, som blodtryck samt deras följsamhet 

till den fysiska aktiviteten, hur den har varierat över tiden, och hur deltagarna ska gå 

vidare för att främja följsamheten till den fysiska aktiviteten. Resultatet visade att de 

deltagare som fått feedback uppnådde följsamhet till fysisk aktivitet. De deltagare som 

inte fått feedback uppnådde inte följsamhet till fysisk aktivitet. Driehuis et al. (2012) 

resultat visade vidare att med hjälp av feedback minskade följsamheten till lågintensiv 

träning men att deltagarna istället främjade följsamheten till måttlig och högintensiv 

träning.  

 

Utbildning, rådgivning och information  

Koniak-Griffin et al. (2015), Driehuis et al. (2012), Shakudo et al. (2011) och Shapiro et 

al. (2012) undersökte utbildning, rådgivning och information som omvårdnadsåtgärder. 

Grupp- och individuell utbildning har använts där deltagarna utbildats i hälsosamma 

levnadsvanor. Exempel på utbildning kan vara utbildning om fysisk aktivitet som 

användes som omvårdnadsåtgärd för att hjälpa deltagare att uppnå beteende förändringar 

till en ökad fysisk aktivitet. Dessa utbildningar användes för att få följsamhet till den 

rekommenderade fysiska aktiviteten för deltagarna. Utbildningarna visade sig ge en 

signifikant ökning av följsamhet av fysisk aktivitet (Koniak-Griffin et al., 2015). 

Driehuis et al. (2012) studerade individuella rådgivningsmöten med sjuksköterskor för 



 

14 

 

att få följsamhet till fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma, detta visade 

sig ge en ökad följsamhet av fysisk aktivitet. Ytterligare en omvårdnadsåtgärd som 

studerades var att deltagarna informeras via hälsobrev med information om hälsa och 

ohälsa till deltagarna, detta visade sig delvis främja följsamhet till fysisk aktivitet 

(Shakudo et al., 2011; Shapiro et al., 2012). 

 

Fysisk aktivitet på recept  

Fysisk aktivitet på recept var en omvårdnadsåtgärd som tillämpades antingen som 

gruppträning eller som individuell träning (del Rey-Moya et al., 2013; Lackinger et al., 

2014; De Vos et al., 2014; De Vos et al., 2016; Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; 

Romain et al., 2019; Coletta et al., 2019; Kitzman et al., 2016). Del Rey-Moya et al. 

(2013), Lackinger et al. (2014), De Vos et al. (2014) och De Vos et al. (2016) 

undersökte fysisk aktivitet på recept som omvårdnadsåtgärd i form av gruppträning fann 

varierande följsamhet till fysisk aktivitet. Del Rey-Moya et al. (2013) undersökte 

övervakad gruppträning där främjades till en början den fysiska aktiviteten men när 

träningen inte längre var övervakad sjönk följsamheten över tid. Lackinger et al. (2017) 

och De Vos et al. (2014) studerade gruppträning utan övervakning av träningen, 

följsamheten till träningen sjönk över tid. Fysisk aktivitet på recept som 

omvårdnadsåtgärd studerades även i form av individuell träning, även i dessa studier 

varierar följsamheten till den fysiska aktiviteten (Spring et al., 2017; Shakudo et al., 

2011; Romain et al., 2019; Coletta et al., 2019; Kitzman et al., 2016). Tidigare forskning 

visar att enbart fysisk aktivitet på recept som omvårdnadsåtgärd inte främjar 

följsamheten till den fysiska aktiviteten (Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; 

Romain et al., 2019). Övervakad träning inte ledde till ökad följsamhet av fysisk 

aktivitet (Kitzman et al., 2016; Romain et al., 2019). Följande orsaker har uppgetts till 

att deltagarna inte uppnått följsamhet till den fysiska aktiviteten; att träningen har varit 

för krävande eller att deltagarna inte känt sig motiverade att utföra den fysiska 

aktiviteten (Romain et al., 2019).  

 

Stödverktyg via teknologi 

Omvårdnadsåtgärder med hjälp av teknologi har undersökts i form av 

mobilapplikationer, internetbaserade program eller med hjälp av utrustning som mätt 

aktivitet (Spring et al., 2017; Unick et al., 2016; Shapiro et al., 2012). Den utrustning 
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som användes för att mäta den fysiska aktiviteten var stegräknare och accelerometrar. 

Beroende på aktivitet som laddats upp eller mätts upp med hjälp av de teknologiska 

hjälpmedlen fick deltagarna automatisk feedback eller återkoppling från den information 

och data som samlats upp. Feedbacken eller återkopplingen gav information till 

deltagarna om vad de skulle ha för fortsatta mål gällande fysisk aktivitet samt hur de 

skulle kunna göra för att uppnå dessa mål (Spring et al., 2017; Unick et al., 2016; 

Shapiro et al., 2012). Spring et al. (2017) och Shapiro er al. (2012) fann att detta gav 

följsamhet till den fysiska aktiviteten. 

 

Kombinerade omvårdnadsåtgärder 

Shakudo et al. (2011), Shapiro et al. (2012), De Vos et al. (2016), Spring et al. (2017), 

Coletta et al. (2019) och Unick et al. (2016) resultat visade att vissa omvårdnadsåtgärder 

inte på egen hand främjade följsamheten i tillfredställande utsträckning utan att de 

krävdes kombination av ytterligare åtgärder för att uppnå följsamhet till den fysiska 

aktiviteten. Information via hälsobrev fick ökad följsamhet om det kombinerades med 

feedback eller motiverande sms än att enbart använda information via hälsobrev för att 

främja följsamheten till fysisk aktivitet (Shakudo et al., 2011; Shapiro et al., 2012). 

Fysisk aktivitet på recept i olika former hade svårigheter att uppnå följsamhet som 

ensam omvårdnadsåtgärd men det visade sig främja följsamheten om fysisk aktivitet på 

recept kombinerades med motiverande samtal, feedback eller teknologiska stöd (De Vos 

et al., 2016; Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; Coletta et al., 2019). I Unick et al. 

(2016) undersöktes stödverktyg via teknologi. Resultatet visade att med hjälp av 

teknologiska stödverktyg kunde de ytterligare främja följsamheten till fysisk aktivitet om 

det kombinerade åtgärden med telefonuppföljning samt fysiska möten med patienterna. 

 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer litteraturöversiktens huvudresultat att presenteras med 

efterföljande diskussion avseende resultat, metod och etik. Även klinisk betydelse för 

samhället, slutsats och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 

använda för att främja fysisk aktivitet hos vuxna personer med övervikt och fetma med 
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frågeställningen att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som främjade följsamheten till 

fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma.  Följande kategorier har belysts: 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter, Uppföljning och feedback av fysisk aktivitet, 

Utbildning, rådgivning och information, Fysisk aktivitet på recept, Stödverktyg via 

teknologi och Kombinerade omvårdnadsåtgärder.  

 

Övervikt och fetma är ett globalt växande problem (World Health Organisation, 2018a). 

Det finns många risker med övervikt och fetma, bland annat leder det till en ökad risk att 

insjukna i cancer (Kendall et al., 2015). En stillasittande livsstil är starkt förknippat med 

övervikt och fetma (Martinez-González et al. 1999). Sjuksköterskan har som uppgift att 

ta tillvara på det friska i människan (Willman, 2019). Litteraturöversiktens resultat 

visade att sjuksköterskan kan använda motiverande samtal i olika vårdkontexter 

främjade följsamheten till fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma, oavsett 

om de skedde via fysiska möten, telefonsamtal eller om patienterna fick stöd med 

motivation via sms och mms (De Vos et al., 2016; De Vos et al., 2014; Coletta et al., 

2019; Spring et al., 2017; Lewis et al., 2019; Shapiro et al., 2012). Sjuksköterskan kan 

även använda utbildning och rådgivning då det visade sig främja följsamheten till fysisk 

aktivitet hos personer med övervikt och fetma (Koniak-Griffin et al., 2015; Driehuis et 

al., 2012; Shakudo et al., 2011; Shapiro et al., 2012). Att enbart informera patienter om 

hälsorisker med stillasittande livsstil och hälsovinster av fysisk aktivitet visade sig inte 

främja följsamheten till fysisk aktivitet för personer med övervikt och fetma (Shakudo et 

al., 2011; Shapiro et al., 2012). Fysisk aktivitet på recept, oavsett om aktiviteten skedde 

via individuell träning eller gruppträning visade sig ha svårt att uppnå följsamhet till 

fysisk aktivitet över tid med enbart fysisk aktivitet på recept som omvårdnadsåtgärd (del 

Rey-Moya et al., 2013; Lackinger et al., 2014; De Vos et al., 2014; De Vos et al., 2016; 

Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; Romain et al., 2019; Coletta et al., 2019; 

Kitzman et al., 2016). Stödverktyg via teknologi skedde via mobilapplikationer och 

internetbaserade program som gav direkt återkoppling till den fysiska aktiviteten, dessa 

verktyg visade sig ge följsamhet till fysisk aktivitet för personer med övervikt och fetma 

i två av tre studier (Spring et al., 2017; Unick et al., 2016; Shapiro et al., 2012). För de 

omvårdnadsåtgärder som hade svårigheter att uppnå följsamhet till fysisk aktivitet på 

egen hand var det gynnsamt för följsamheten att kombinera dessa omvårdnadsåtgärder 
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med motiverande samtal, uppföljning och feedback (Shakudo et al., 2011; Shapiro et al., 

2012; De Vos et al., 2016; Spring et al., 2017; Coletta et al., 2019; Unick et al., 2016). 

 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras litteraturöversiktens resultat utifrån tidigare presenterade kategorier: 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter, Uppföljning och feedback av fysisk aktivitet, 

Utbildning, rådgivning och information, Fysisk aktivitet på recept och Stödverktyg via 

teknologi. Diskussion och reflektion förs med stöd i litteraturöversiktens resultat i 

relation till bakgrund och det omvårdnadsvetenskapliga perspektivet som är 

Antonovskys teori om känslan av sammanhang. 

 

Motiverande samtal i olika vårdkontexter 

Tidigare forskning har visat att bristande fysisk aktivitet bland annat kan bero på att 

patienterna har bristande motivation (Paguntalan & Gregoski, 2016). Det visar 

betydelsen av att omvårdnadsåtgärder som hjälper patienter att uppnå en ökad 

motivation är bra, då det leder till en ökad fysisk aktivitet. Litteraturöversiktens resultat 

visade att motiverande samtal i olika vårdkontexter hade en positiv inverkan på att 

uppnå följsamhet till fysisk aktivitet (De Vos et al., 2016; De Vos et al., 2014; Coletta et 

al., 2019; Spring et al., 2017; Lewis et al., 2019; Shapiro et al., 2012). De Vos et al. 

(2014) fann att där deltagarna inledningsvis fick motiverande samtal, men där de 

motiverande samtalen avslutades efter en period visade att deltagarnas följsamhet till 

fysisk aktivitet bara varade under tiden deltagarna fick de motiverande samtalen och 

därefter sjönk följsamheten till den fysiska aktiviteten. Detta fynd visar att 

patientgruppen med övervikt och fetma kan behöva stöd avseende motivationen till 

fysisk aktivitet då de kan ha svårt att hålla motivationen uppe på egen hand. Det kan 

kanske vara till nytta att ge dessa patienter stöd över en längre tid för att sedan fasa ut 

stödet så att patienterna succesivt lär sig att hålla motivationen på egen hand. Tidigare 

forskning har visat att när sjuksköterskor arbetar med livsstilsförändringar kring fysisk 

aktivitet så väljer de framförallt att arbeta med holistiskt bemötande och med 

motiverande samtal (Van Dillen et al., 2015). Vilket styrker resultatet i denna 

litteraturöversikt. 
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Känsla av sammanhang kan skapas genom en ökad känsla av meningsfullhet som i sin 

tur stärker känslan av sammanhang hos personen (Antonovsky, 1987). Enligt teorin om 

känsla av sammanhang ska hälsa ses ur ett holistiskt perspektiv (Eriksson & Winroth, 

2015). Detta tyder på att det är viktigt att ett helhetsperspektiv på patientens hälsa och 

person för att främja följsamhet till fysisk aktivitet.  Övervikt och fetma är ett växande 

problem i världen (WHO, 2018) Enligt Kendall et al. (2015) och Patel et al. (2016). 

finns flera risker med övervikt och fetma som kan leda till högre frekvens av att insjukna 

i cancer, diabetes och/eller hjärtsjukdomar. En stillasittande livsstil kan leda till övervikt 

och fetma (Jakes et al., 2003). En del av sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa (Pryer 

& Fisher, 2016). Eftersom övervikt och fetma är ett växande problem i världen och detta 

är förknippat med en stillasittande livsstil är det viktigt att sjuksköterskan arbetar med att 

främja fysisk aktivitet för att hjälpa patienter till mer hälsosamma vanor. En ökad känsla 

av sammanhang leder till positiva hälsobeteenden (Eriksson, 2015b). En ökad känsla av 

meningsfullhet (motivationskomponenten) leder till en ökad känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1987). Litteraturöversiktens resultat och teorin om känsla av 

sammanhangs betydelse av motivationskomponenten tyder på att de motiverande 

samtalen kan hjälpa personer med övervikt och fetma att få en ökad känsla av 

meningsfullhet vilket kan leda till en stärkt känsla av sammanhang. 

 

Uppföljning och feedback av fysisk aktivitet 

Litteraturöversiktens resultat visade att både uppföljningsmöten, telefonuppföljning, 

uppföljnings sms och feedback främjade följsamheten till fysisk aktivitet (Koniak-

Griffin et al., 2015; Unick et al., 2016; del Rey-Moya et al., 2013; Bouhaidar et al., 

2013; Driehuis et al., 2012; Shakudo et al., 2011). Sjuksköterskan har ett ansvar att 

främja hälsa, förebygga ohälsa och det arbetet kan innebära att hjälpa patienter till en 

ökad fysisk aktivitet (Willman, 2019). Resultatet från litteraturöversikten tyder på att 

sjuksköterskan kan arbeta med levnadsvaneförändringar genom att aktivt arbeta med 

uppföljning av patienter då det visat sig ha god effekt av att främja följsamheten av 

fysisk aktivitet (Koniak-Griffin et al., 2015; Unick et al., 2016; del Rey-Moya et al., 

2013). Teorin om känsla av sammanhang belyser att en persons känsla av sammanhang 

stärks om personen själv skattar sin hälsa som god. Goda levnadsvanor gör att personen 

upplever sin hälsa som bättre och får en stärkt känsla av sammanhang. En stärkt känsla 

av sammanhang ökar sannolikheten att en person har bättre levnadsvanor exempelvis 
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med mer fysisk aktivitet (Eriksson, 2015a). Det är rimligt att anta att om känslan av 

sammanhang stärks genom en ökad känsla av meningsfullhet så kan det leda till en god 

spiral av goda hälsovanor som sjuksköterskan kan använda för att få patienter att bli mer 

fysiskt aktiva, och att detta bland annat kan åstadkommas genom att sjuksköterskan 

följer upp sina patienter i deras följsamhet till fysisk aktivitet. Koniak-Griffin et al. 

(2015), Unick et al. (2016), del Rey-Moya et al. (2013), Driehuis et al. (2012) och 

Shakudo et al. (2011) visar att hjälp och stöttning med bland annat uppföljning och 

feedback under levnadsvaneförändringar är viktigt för att patienten ska uppnå följsamhet 

till fysisk aktivitet. Detta tyder på att de omvårdnadsåtgärder som ger en ökad följsamhet 

till fysisk aktivitet som exempelvis uppföljning och feedback troligtvis hjälper att stärka 

patientens känsla av sammanhang och att den stärkta känslan av sammanhang i sin tur 

leder till hälsosammare beteenden med en mer fysiskt aktiv livsstil. 

 

Utbildning, rådgivning och information  

Patientutbildning och individuella rådgivningsmöten visade sig främja följsamheten till 

fysisk aktivitet (Koniak-Griffin et al., 2015; Driehuis et al., 2012). Traditionellt har det 

varit läkare som inom hälso- och sjukvården varit de som arbetat med att främja fysik 

aktivitet. Sedan riktlinjer för fysisk aktivitet infördes i börja av 2000-talen har forskning 

visat att fler professioner än läkare inom hälso- och sjukvården kan främja följsamheten 

till fysisk aktivitet (Faskunger, 2013). Driehuis et al. (2012) jämförde om individuella 

rådgivningsmöten hade olika resultat om rådgivningen utfördes av sjuksköterskor eller 

av läkare, det visade sig att den totala mängden av fysisk aktivitet om rådgivningen 

utfördes av sjuksköterskor eller läkare var liknande i dessa grupper Författarna till 

litteraturöversikten tyckte detta var ett intressant fynd som visar att sjuksköterskan i sin 

profession har en viktig uppgift i arbetet med att stödja personer med övervikt och fetma 

att bli mer fysiskt aktiva. Litteraturöversiktens resultat visade att enbart information via 

hälsobrev inte främjade följsamheten till fysisk aktivitet. För att information skulle ge 

följsamhet krävdes det att informationen kombinerades med feedback eller motiverande 

sms (Shakudo et al., 2011; Shapiro et al., 2012). Patienter som lider av övervikt och 

fetma kan drabbas av exempelvis cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdomar (Kendall et 

al., 2015; Patel et al., 2016). Trots dessa risker kopplade till övervikt och fetma tyder 

forskning på att det inte räcker med att informera om dessa risker för att få dem att bli 

mer fysiskt aktiva. Kompletterande omvårdnadsåtgärder krävs (Shakudo et al., 2011; 
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Shapiro et al., 2012).  I teorin om känslan av sammanhang är det viktigt för individen att 

känna att den är en del av ett sammanhang för att kunna nyttja sina inre resurser och 

uppleva meningsfullhet (Eriksson & Winroth, 2015). Det är därför rimligt att anta att det 

är av vikt att vidta ytterligare åtgärder utöver att informera patienten. Enligt Shakudo et 

al. (2011) kunde en ytterligare åtgärd exempelvis vara feedback. Det tyder på att denna 

ytterligare åtgärd bidrar till att patienter men övervikt och fetma kan känna att de är en 

del av ett sammanhang där de lättare upplever en meningsfullhet av den fysiska 

aktiviteten och då har lättare att använda sina inre resurser med hjälp av detta uppnå 

följsamhet till fysisk aktivitet.  

 

Fysisk aktivitet på recept  

Litteraturöversiktens resultat visade att det var svårt att uppnå följsamhet till fysisk 

aktivitet över tid med enbart åtgärden fysisk aktivitet på recept (De Vos et al., 2016; 

Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; Coletta et al., 2019; del Rey-Moya et al., 2013; 

Lackinger et al., 2017; Spring et al., 2017; Shakudo et al., 2011; Romain et al., 2019). 

Detta tyder på att enbart fysisk aktivitet på recept kanske inte är en tillräcklig insatts för 

att uppnå följsamhet till fysisk aktivitet hos patienter med övervikt och fetma. Det kan 

vara befogat att kombinera fysisk aktivitet på recept med ytterligare omvårdnadsåtgärder 

så som motiverande samtal, feedback och teknologiskt stöd (De Vos et al., 2016; Spring 

et al., 2017; Shakudo et al., 2011; Coletta et al., 2019). Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor inte alltid skriver ut fysisk aktivitet på recept till patienter som har behov 

av att öka sin fysiska aktivitet, orsaker sjuksköterskorna uppgett till detta är att de inte 

upplever att de har tillräckligt med tid eller att de upplever att patienterna inte följer 

deras råd (Lamarche & Vallence, 2013; Graham, Dugdill & Cable, 2005). Enligt De Vos 

et al. (2016), Spring et al. (2017), Shakudo et al. (2011) och Coletta et al. (2019) behövs 

det ytterligare åtgärder utöver fysisk aktivitet på recept för att uppnå följsamhet till 

fysisk aktivitet. Detta skulle kunna upplevas som ett hinder för sjuksköterskan som 

redan upplever ha bristande tid till att främja fysisk aktivitet hos personer med övervikt 

och fetma (Lamarche & Vallence, 2013; Graham, Dugdill & Cable, 2005).  Ying och 

James (2016) jämförde fysisk aktivitet på recept med att patienterna fått 

träningsinstruktions DVD, forskarna fann att de som fått tränings DVDer hade över tid 

högre följsamhet till fysisk aktivitet än deltagarna som under en viss tid fått tillgång till 

gruppträningspass. Författarna till litteraturöversikten reflekterar över att detta kan bero 
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på att de som fått träningsinstruktions DVDer har från början fått lära sig att de själv får 

ta ansvar över den egna fysiska aktiviteten och därmed har lättare till fortsatt följsamhet 

till fysisk aktivitet. Enligt teorin om känsla av sammanhang är det lättare att nyttja sina 

inre resurser om individen upplever sig vara en del av ett sammanhang och att detta ger 

en känsla av meningsfullhet (Eriksson & Winroth, 2015). Det tyder på att genom att ge 

patienter med övervikt och fetma resurser för att själva ta ansvar för den egna fysiska 

aktiviteten så känner de sig lättare som en del av ett sammanhang på exempelvis ett gym 

eller på en träningsanläggning och att lära sig hur personen själv kan tänka kring hur 

träning kan ge patienterna ett stärkt självförtroende att våga testa annan träning än vad 

de tidigare varit vana vid.    

 

Stödverktyg via teknologi 

Stödverktyg via teknologi som omvårdnadsåtgärd visade sig främja följsamheten till 

fysisk aktivitet (Spring et al., 2017; Shapiro et al., 2012). Detta styrks av Unick et al. 

(2016) där resultatet visade att följsamheten främjades när den fysiska aktiviteten 

kombinerades med teknologin samt uppföljning. Enligt Fukuoka, Kamitani, Bonnet och 

Lindgren (2011) kan sjuksköterskan kan använda mobiltelefonbaserat träningsprogram 

med socialt stöd i realtid för att förbättra hälsosamt livsstilsbeteende hos överviktiga och 

stillasittande. De fann att patienter hade intresse av att få stöd och vård via mobilbaserad 

teknologi. Ett program med innehåll som till exempel motiverande meddelanden via 

mobiltelefon kan hjälpa att motivera patienter till en ökad fysisk aktivitet. Enligt 

Yingling et al. (2017) kan mobiltelefonbaserade träningsprogram även användas i 

områden där internettillgången inte är lika starkt och det visade sig att ett trådlöst 

övervakningssystem då kan användas för att föra över information elektroniskt. 

Författarna till litteraturöversikten reflekterar över att detta är ett område som kommer 

att växa över tid eftersom ett intresse från patienter att använda teknik finns. 

Sjuksköterskor kan utveckla sina möjligheter att använda teknologiska 

omvårdnadsåtgärder då det ofta kan spara resurser och tid både hos vårdpersonal och för 

patienter som inte fysiskt behöver besöka vårdgivaren för att få hjälp. Det finns potential 

att använda tekniken för att kombinera olika omvårdnadsåtgärder som har visat sig ha 

god effekt för att främja den fysiska aktiviteten hos personer med övervikt och fetma. 

Enligt Willman (2019) har sjuksköterskan ett ansvar att främja patientens hälsa. 

Författarna till litteraturöversikten tror att detta är en del av hur sjuksköterskan kommer 
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att arbeta mer och mer då tekniken är under ständig framgång och att vården inte bör 

hamna efter i denna utveckling.  

 

Människor med övervikt och fetma är en växande grupp i samhället och internationellt 

sett. Övervikt och fetma leder till ökade hälsorisker och författarna till 

litteraturöversikten resonerar att denna grupp gynnas av att forskningen går framåt och 

att forskningen finner bättre metoder för att stötta dem till att bli mer fysiskt aktiva. Det 

tyder på att detta forskningsområde är något som kan gynna samhället i stort då övervikt, 

fetma och stillasittande är ett stort problem där det kommer vara viktigt att finna nya 

strategier då teknologin ständigt utvecklas. Spring et al. (2017) och Shapiro et al. (2012) 

har visat att det går att använda teknologiska stödverktyg för att uppnå följsamhet till 

fysisk aktivitet. Enligt Rand et al. (2017) och Mooney och El-Sayed (2016) är det vanligt 

att personer med övervikt och fetma upplever att det finns ett stigma kring deras vikt och 

att de ofta bemöts fördömande av vårdpersonal. Deras resultat tyder på att det är viktigt 

att arbetet för att främja fysisk aktivitet för personer med övervikt och fetma. Kontakten 

med dessa personer måste ske på ett respektfullt sätt för att dessa individer inte ska 

uppleva sig skuldbelagda eller att de hamnar i en sårbar situation där de inte får det stöd 

de behöver. Sardeli et al. (2017) har visat att överviktiga mäns känsla av sammanhang 

inte påverkades negativt av deras vikt. Däremot visade det sig att kvinnor med övervikt 

har lägre känsla av sammanhang än normalviktiga kvinnor. Författarna till 

litteraturöversikten anser att det visar att det finns ett genusperspektiv att ta hänsyn till i 

frågan om att få personer med övervikt och fetma mer fysiskt aktiva. Särskild vikt bör 

läggas av sjuksköterskan att nå den överviktiga eller feta kvinnan då denne har lägre 

känsla av sammanhang då en stärkt känsla av sammanhang leder till förbättrade 

hälsobeteenden och ökad fysisk aktivitet.  

 

Metoddiskussion  

Metoden är en litteraturöversikt. Sökningen gjordes systematiskt utifrån sökorden från 

syfte och frågeställning. Varje sökträff kontrollerades både mot syfte och mot 

inklusions- och exlusionskriterier. En svaghet var att då författarna även valde att 

studera följsamhet till omvårdnadsåtgärder så innebar det att många artiklar med 

intressanta omvårdnadsåtgärder exluderades då de inte gick att läsa ut vad dessa studier 

hade för följsamhet till beskrivna omvårdnadsåtgärder. Urvalet begränsades till att 
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inkludera vuxna patienter, författarna räknar här in alla patienter över 18 år. I samtliga 

studier som inkluderades skulle även patienterna vara överviktiga eller ha fetma, detta 

för att författarna har intrycket att detta är en grupp som är en utmaning för vården att få 

mer fysiskt aktiva. Det är rimligt att anta att omvårdnadsåtgärderna som passar barn och 

de som passar för vuxna patienter kan skilja sig åt till stor del och i denna översikt valde 

författarna att fokusera på den vuxna patienten.  

 

Sökningarna begränsades att innefatta åren från 2010 till 2020 för att resultatet skulle 

baseras enbart på den senaste forskningen. Artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten var publicerade mellan åren 2011 och 2019. En styrka är att äldre 

forskning, det vill säga artiklar publicerade tidigare än år 2011 kunde exluderas då bara 

forskning av aktuellt värde inkluderades. En annan styrka är att flera av artiklarna 

innehåller studier som pågått under två till sex år vilket styrker att resultatet är 

trovärdigt.  Deltagarna i litteraturöversiktens inkluderade studier hade en stor variation 

av bakomliggande sjukdomar, utöver att de var överviktiga eller hade fetma. De 

bakomliggande sjukdomarna kan ha påverkat resultatet och det ger en sänkt validitet till 

litteraturöversiktens resultat. Enligt WHO (2020) ger övervikt och fetma en ökad risk för 

sjukdomar och ohälsa. Det gör att det är svårt att utföra studier på personer med övervikt 

och fetma som i övrigt är helt friska. Artiklarna som inkluderades till 

litteraturöversiktens resultat var av kvantitativ ansats då ingen studie av kvalitativ ansats 

mötte litteraturöversiktens inklusionskriterier. Databaser som användes i 

datainsamlingen var CINAHL och PubMed. Enligt Östlundh (2017) visar dessa 

databaser forskning inom omvårdnad och medicin. Därför kan det antas att det är en 

styrka att båda dessa databaser har använts i sökningen, att samma sökord och 

avgränsningar användes gör sökningen systematiskt. Ytterligare en styrka var att 

sökningen gav ett stort sökresultat då det ger möjlighet att finna många artiklar som kan 

svara mot syftet. En svaghet med det stora antalet sökträffar är att i det stora flödet kan 

den mänskliga faktorn bidra till att någon artikel missas. En annan svaghet var att några 

potentiellt intressanta artiklar var låsta då högskolan Dalarna inte prenumererade på 

dessa tidskrifter. Därför lästes inte dessa artiklar i sin helhet och intressanta fynd kan 

därför ha missats att inkluderats i resultatet. Sökorden valdes noggrant och anpassades 

efter litteraturöversiktens syfte, sökorden generade träffar som matchade syftet och detta 

ser författarna som en styrka med sökorden. En svaghet med sökorden var att för 
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följsamhet valdes compliance ut som enda sökordet då det var den första översättningen 

via Svensk MeSH och sökordet adherance valdes att uteslutas. Sökord för främja, det 

vill säga promote valde att uteslutas eftersom när det lades till så försvann de relevanta 

träffarna, detta ses som en svaghet i arbetet att promote inte gick att inkludera i 

sökningen.  

 

Till denna litteraturöversikt har det inte sökts artiklar från något specifikt land eller 

världsdel utan de artiklar sökningen genererat har inkluderats om de har matchat syfte 

och inklusionskriterier. En styrka med artikelunderlaget är att artiklar från sju länder i 

fyra världsdelar blev inkluderade i litteraturöversikten och på det viset speglas resultatet 

i ett globalt perspektiv. En svaghet som författarna ser är att inga svenska artiklar blev 

inkluderade i litteraturöversikten och då saknas ett resultat sett ur ett perspektiv i 

svenska förhållanden. Då författarna har svenska som modersmål och artiklarna är 

skrivna på engelska ökar detta risken för att författarna kunnat göra feltolkningar av 

resultatet på grund av att det finns viss risk för språkförbristningar, vilket är en av 

litteraturöversatsens svagheter. För att minska förväxling av medicinska termer har 

Svensk MeSH (Karolinska Institutet, u.å.) använts för att översätta medicinska termer 

från svenska till engelska och från engelska till svenska. Detta menar författarna bidrar 

till en säkrare översättning av medicinska begrepp och bidrar till en ökad trovärdighet av 

litteraturöversikten.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar utarbetade av Willman et al. 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008). Det är en styrka att använda sig av en 

beprövad mall för granskning. Författarna upplever att även dessa mallar har sina 

svagheter, exempelvis i den kvantitativa mallen var ett av de poänggivande kriterierna 

att frågeställningarna skulle vara tydligt formulerade, många av studierna hade inte 

frågeställningar och fick därmed avdrag trots att en vetenskaplig artikel inte behöver ha 

frågeställningar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklar av låg kvalitet inte 

inkluderas i litteraturöversikter. En styrka i denna litteraturöversikt var att de artiklar 

som inkluderats var av hög eller medelkvalitet enligt granskningsmallen.  

 

Granskning och analys av de valda artiklarna skedde gemensamt av författarna. Likheter 

och skillnader har lyfts fram och kategorisering av de valda artiklarna gjordes. 
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Resultaten i artiklarna delades upp i sex olika resultatkategorier och fynd från resultaten 

som var relevanta för litteraturöversiktens syfte inkluderades i resultatet. Enligt Tidström 

och Nyberg (2012) ger det en ökad tillförlitlighet om tolkningen görs av mer än en 

person då det minskar risken för feltolkning av data.  Genom att författarna gemensamt 

analyserat artiklarna fanns möjlighet att hela tiden kunna diskutera författarna emellan i 

ett nära samarbete vilket kan anses som en styrka i arbetet under skrivandet av 

litteraturöversikten då det har minskat risken för att feltolkning av resultatet i 

forskningen. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten är peer review vilket 

författarna till litteraturöversikten ser som en styrka. Peer review innebär att artiklarna är 

faktagranskade (Codex, 2020).   

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturöversikten hade antingen fått godkännande 

av etiska kommittéer eller fått deltagarnas medgivande till att delta i studien. De 

forskningsetiska kraven skiljer sig mellan olika länder och författarna till 

litteraturöversikten anser att de studier som inkluderats i litteraturöversikten bör ha 

deltagarnas medgivanden för att vara så säkra som möjligt på att ingen kommit till skada 

eller nyttjats mot sin vilja i forskningen. Helsingforsdeklarationen belyser att nyttan med 

forskningen ska överväga deltagarnas risker med att delta i studien (World Medical 

Association, 2018). Författarna resonerar att om det finns ett godkännande hos etisk 

kommitté eller deltagarna gett ett informerat samtycke så bör riskerna för patienterna 

minskats i möjligaste mån för den enskilda individen. På samhällsnivå kan många 

människor gynnas av att forskningen går framåt men detta ska inte ske på bekostnad av 

den enskilda individen. Författarna resonerar att gruppen människor med övervikt och 

fetma är en grupp som många människor kan ha negativa attityder gentemot och då är 

det av stor vikt att forskningen på denna grupp görs på ett sådant vis att det inte sätter 

dessa personer i risk eller utsatthet. Författarna till litteraturöversikten har begränsad 

förförståelse för ämnet i litteraturöversikten då de enbart deltagit i ett fåtal 

rådgivningssamtal under sin verksamhetsförlagda utbildning. Detta har gjort att 

författarna inte varit insatta i ämnet innan sammanställandet av litteraturöversikten vilket 

gjort att författarna till litteraturöversikten inte har en förförståelse för ämnet som färgat 

tolkningen av resultatet utan tolkningen av resultatet har kunnat ske opartiskt.  
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Klinisk betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt ger en ökad kunskap om hur följsamhet till fysisk aktivitet kan 

uppnås och ger en överblick över vilka hinder som finns som inte främjar följsamhet till 

fysisk aktivitet. Resultatet har en god möjlighet att implementeras till klinisk verksamhet 

för att främja följsamhet till fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. Ur ett 

samhällsperspektiv kan resultatet kan användas vid förbättringsarbete inom dom delar av 

hälso- och sjukvård där omvårdnadsåtgärden fysisk aktivitet används och där det finns 

ett behov av att fysisk aktivitet implementeras som omvårdnadsåtgärd. Resultatet ger 

information som sjukvårdspersonal kan använda för att främja följsamheten vid 

omvårdnadsåtgärden fysisk aktivitet. Genom att tydligt se vad som krävs för att få en 

stillasittande person med övervikt och fetma att öka sin följsamhet till fysisk aktivitet 

hjälper sjuksköterskan till att kunna ge rätt insatser och rätt stöd. Vilket leder till att tid 

och resurser kan användas på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Det är en vinst för 

samhället både ekonomiskt och genom minskande sjukskrivningar om följsamhet till 

fysisk aktivitet kan uppnås hos de patienter som ordineras fysisk aktivitet. På både 

individnivå och samhällsnivå finns hälsovinster som kan uppnås om hälso- och 

sjukvården kan främja följsamheten till fysisk aktivitet. Patientgruppen med överviktiga 

och fetma kan gynnas av att de erbjuds rätt hjälp när de söker vård och stöd att bli mer 

fysiskt aktiva för att minska risken för ohälsa. Litteraturöversiktens resultat har även 

visat en god påverkan av hälsosammare levnadsvanor om sjuksköterskan arbetar aktivt 

med att stärka patientens känsla av sammanhang. 

 

Slutsats 

Omvårdnadsåtgärder som främjar följsamhet hos personer med övervikt och fetma är 

enligt litteraturöversiktens resultat motiverande samtal i olika kontexter, uppföljning och 

feedback av fysiska aktivitet, patientutbildning och rådgivning. Det framkom att andra 

omvårdnadsåtgärder som information, fysisk aktivitet på recept och teknologiska 

omvårdnadsåtgärder behövde kombineras med extra stöd i form av motivering, feedback 

och uppföljning för att främja följsamheten till fysisk aktivitet på en optimal nivå. 

Patienter uppger att brister i följsamheten till fysisk aktivitet ofta beror på att de saknar 

motivation till att fullfölja den fysiska aktiviteten. Ett hinder i sjuksköterskans arbete 

med att främja fysisk aktivitet är att sjuksköterskor ofta upplever tidsbrist och att de inte 

hinner genomföra de omvårdnadsåtgärder som krävs.  



 

27 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning rekommenderas för att undersöka vilka kombinationer av 

omvårdnadsåtgärder som ger bäst följsamhet gällande fysisk aktivitet. Detta kan 

förslagsvis göras med interventionsstudier där utfallet kan jämföras. Hur modern 

teknologi på bästa sätt kan nyttjas för att nå så många människor som möjligt i samhället 

bör studeras, förslagsvis som en enkätstudie. Då det i artikelsökningen till denna 

litteraturöversikt bara var kvantitativa artiklar som mötte inklusionskriterierna, så kan 

det vara intressant med mer kvalitativ forskning där forskarna djupare studerar personer 

med övervikt och fetmas upplevelser av omvårdnadsåtgärderna som främjar 

följsamheten till fysisk aktivitet. Det kan antas att ett potentiellt fortsatt 

förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården skulle gynnas av kvalitativ forskning. 

Ytterligare forskning kan även vara att undersöka sambandet mellan följsamheten till 

fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma och känsla av sammanhang. Att 

vidare studera om en stärkt känsla av sammanhang påverkar personer med övervikt och 

fetma till en mer aktiv livsstil kan göras som en kvalitativ studie. Vidare forskning skulle 

även kunna vara att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med att främja 

fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma, detta skulle förslagsvis kunna 

göras som kvalitativa intervjustudier. Forskningsfältet skulle gynnas av fler studier som 

beskriver om genusperspektivet påverkar vilka omvårdnadsåtgärder som främjar 

följsamhet till fysisk aktivitet hos personer med övervikt och fetma, det skulle kunna 

studeras som interventionsstudier där interventionens effekt sätts i ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1, Sökmatris 
Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=15 

CINAHL 

2010-

2020 

Physical activity or 

exercise AND 

Obesity or overweight 

AND compliance 

AND 

Nursing OR Nurse 

17 10 6 1 

 

 

CINAHL 

2010-

2020 

Physical activity or 

exercise AND 

Obesity or overweight 

AND compliance 

AND 

Care 

136 55 28 7 

 

 

PubMed 

2010-

2020 

Physical activity or 

exercise AND 

Obesity or overweight 

AND compliance 

AND 

Nursing OR Nurse 

72 22 15 2 

 

 

PubMed 

2010-

2020 

Physical activity or 

exercise AND 

Obesity or overweight 

AND compliance 

AND 

Care 

245 65 42 5 
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Bilaga 2, Artikelmatris 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet     
Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte   Design   

 

Metod  

Deltag

are  

Resultat  Kvalite

tsgrad 

Del Rey-Moya, L. 

M.,  
Castilla-A´ lvarez, 

C.,  

Pichiule-Castañ 
eda, M.,  

Rico-Blázquez, 

M.,  
Escortell-Mayor, 

E., 

Gómez-Quevedo, 
R 

  

2013 
  

Spanien 

Effect of a 

group 

intervention in 

the primary 

healthcare 

setting on 

continuing 

adherence to 

physical 

exercise routines 

in obese women 

The aim of this work 

was to determine the 

effect of a seven-week-

long, group-delivered, 

nurse-monitored, ETP 

on the adherence of 

obese women to 

physical exercise 

routines at 12 months 

Kvalitativ 

  

Gruppintervention med sju 

veckors träningsprogram 

som övervakades av 

sjuksköterskor, efter denna 

period intervjuades 

deltagarna, uppföljning 

efter sex och tolv månader  

n=174 

studied

eltagare 

Under de sju veckorna 

var medelföljsamheten 

att deltagarna deltog i 16 

av de 21 träningspassen. 

De som deltog i minst 14 

av passen hade efter ett 

år högre följsamhet till 

att fortsatt träna. Även de 

som inte lyckades uppnå 

följsamhet hade en 

signifikant ökning till till 

antalet timmar de 

promenerade. 40% av de 

kvinnor som fullföljde 

sitt deltagande i studien 

tränade fortfarande vid 

12 månaders 

uppföljningen   

Hög, 

92% 

De Vos, B. C.,  

Runhaar, J.,  
Van Middelkoop, 

M.,  

Krul, M.,  
Bierma-Zeinstra, 

S.M.A.  

 

2016 

  

Nederländerna 

Long-term 

effects of a 

randomized, 

controlled, 

tailor-made 

weight-loss 

intervention in 

primary care on 

the health and 

lifestyle of 

overweight and 

obese women 

The objective of the 

present study was to 

evaluate the long-term 

effectiveness of a 

tailor-made weight-loss 

intervention, consisting 

of diet and exercise, 

based on motivational 

interviewing, on the 

health and lifestyle of 

overweight and obese 

women. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad, 

kontrollerad 

interventionsstudie. De 

hade en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

kost- och träningsprogram. 

Individuella mål rörande 

träning och kost sattes. 

Deltagarna tränade 

övervakat i grupp under 20 

veckor samt fick 

motiverande samtal. 

Deltagarna följdes under 

6.6 år.  

n=407 Det var en signifikant 

skillnad mellan 

kontrollgruppen och 

interventionsgruppen där 

interventionsgruppen 

hade betydligt högre 

följsamhet till fysisk 

aktivitet. 

Interventionsgruppen 

hade långtidseffekter av 

en ökad fysiska aktivitet, 

den fysiska aktiviteten 

ökade med tiden medan 

följsamheten till fysisk 

aktivitet i 

kontrollgruppen 

minskade.  

Hög, 

90 %  

Lackinger, 
C., Wilfinger, 

J., Mayerhofer, 

J., Strehn, 
A., Dick, 

D., Dorner, T.E. 

2017 
Österrike  

Adherence to 

and effects on 

physical 

function 

parameters of a 

community-

based 

standardised 

exercise 

programme for 

overweight or 

obese patients 

carried out by 

local sports 

clubs 

This study aimed to 

evaluate the adherence 

to and participation in 

this real-life exercise 

programme. The effects 

on physical function 

parameters, 

anthropometry and 

quality of life were also 

assessed. 

Kvantitativ 

 

Kohortstudie där 

interventionen var att 

deltagarna erbjöds att delta 

i olika träningspass på 

lokala 

träningsanläggningar. 

Deras mål var att delta i 

två träningspass i veckan. 

Följsamhet bedömdes efter 

2 och 6 månader.   

n=71 Efter 2 månader följde 

62% den 

rekommenderade nivån 

av fysisk aktivitet vilket 

forskarna klassade som 

medelhög följsamhet. 

Efter 6 månader följde 49 

% den rekommenderade 

aktivitetsnivån vilket 

forskarna bedömde som 

låg följsamhet. 

Träningsanläggningar 

som erbjuder 

standardiserade program 

kan antogs bidra till en 

förbättrad nivå av fysisk 

aktivitet 

Hög, 

97 % 



 

2 

 

Driehuis, F., 

Barte, J.,  
Bogt, N., 

Beltman, F.,  

Smit, A.,  
van der Meer, K., 

Bemelmans, W. 

2012 
Nederländerna 

Maintenance of 

lifestylechanges: 

3-year results of 

the Groningen 

overweight and 

lifestyle study 

The aim of the 

intervention was to 

achieve persistent 

lifestyle changes and 

prevent weight gain. 

Only if subjects were 

motivated for weight 

loss the intervention 

aimed at losing 5–10% 

of body weight. 

Kvantitativ 

 

Deltagarna randomiserades 

till intervention av 

sjuksköterska eller läkare. 

Studien pågick under tre 

år. Under första året fick 

deltagarna fyra 

rådgivningstillfällen samt 

en telefonuppföljning. 

Under andra och tredje året 

fick deltagarna i 

sjuksköterskegruppen ett 

rådgivningstillfälle och två 

telefonuppföljningstillfälle

n och i läkargruppen 

erbjöds deltagarna och 

erbjöds därefter träffa 

läkarna enligt de 

nederländska riktlinjerna.  

n=457 Efter tre år hade den 

fysiska aktiviteten på 

under deltagarnas fritid 

ökat, det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan gruppernas totala 

mängd fysisk aktivitet. I 

båda grupperna fanns det 

en minskad följsamhet 

till lättare fysisk aktivitet 

över tid men en ökad 

följsamhet till måttlig 

och intensiv fysisk 

aktivitet. I båda 

grupperna ökade 

följsamheten till den 

rekommenderade 

mängden fysisk aktivitet. 

De förändringarna som 

hade åstadkommits efter 

ett år fanns kvar även 

efter tre år.  

Hög  

83% 

Unick, J., 

Dorfman, L., 

Leahey, T.,  
Wing, R. 

2016 

USA 

A preliminary 

investigation 

into whether 

early 

intervention can 

improve weight 

loss among 

those initially 

non-responsive 

to an internet-

based behavioral 

program 

 

The primary aim was to 

examine whether the 

provision of a brief 

period of 

interventionist support 

improved 12-week 

weight loss and 

program adherence 

among early non-

responders 

Kvantitativ 

 

Interventionsstudie där 

deltagarna randomiserades 

till ett internetbaserat 

program eller till 

internetbaserat program i 

kombination med extra 

stöd i form av 

uppföljningsmöte och 

uppföljande telefonsamtal. 

Interventionen varade 

under 12 veckor. Målet var 

att deltagarna skulle uppnå 

200 minuter fysisk aktivitet 

per vecka. Deltagarna 

rapporterar själva via det 

internetbaserade 

programmet hur de tränat 

och ätit.  

n=100 Resultatet visar att de 

som får extra stöd hade 

högre följsamhet till 

fysisk aktivitet än de 

deltagare som inte får 

extra stöd.  

 

 

Hög 

93% 

Koniak-Griffin, 
D.,  

Brecht, A.L., 

Takayangi, S., 
Villegas, J., 

Melendrez, M., 

Balcázar, H. 
2015 

USA 

A community 

health worker-

led lifestyle 

behavior 

intervention for 

Latina 

(Hispanic) 

women: 

Feasibility and 

outcomes of a 

randomized 

controlled trial 

The purpose of our 

study was to evaluate 

the effects of a lifestyle 

behavior intervention 

delivered by specially-

trained promotoras to 

low-income, 

overweight, immigrant 

Latinas residing in 

Southern California 

Kvantitativ 

 

Randomiserad studie där 

kvinnor med övervikt och 

fetma studerades. 

Interventionsgruppen fick 

grupputbildning med fyra 

månaders uppföljning med 

individuell 

patientutbildning av 

sjuksköterskor. 

Kontrollgruppen fick ett 

utbildningsprogram med 

uppföljning av 

sjuksköterskor. 

 

 

n=223  Interventionsgruppen 

ökade signifikant sin 

fysiska aktivitet jämfört 

med kontrollgruppen. 

Initialt ökade båda 

grupperna sin fysiska 

aktivitet men 

följsamheten avtog i 

kontrollgruppen vid 

uppföljning efter nio 

månader.  

Hög 

90% 



 

3 

 

 

 

Shakudo, M., 
Takegami, M., 

Shibata, A., 

Kuzumaki, M., 
Higashi, T., 

Hayashino, Y., 

Suzukamo, Y., 
Morita, S., 

Katsuki, M., 

Fukuhara, S. 
2011 

Japan 

Effect of 

feedback in 

promoting 

adherence to an 

exercise 

programme: a 

randomized 

controlled trial 

we conducted a 

randomized controlled 

trial to assess whether 

the regular provision of 

information on the 

physical effects of 

exercise and the 

maintenance of log 

books recording the 

details of the exercise 

affect the adherence to 

exercise. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad kontrollerad 

studie där deltagarna 

randomiserades till tre 

olika grupper. Samtliga 

grupper ordinerades 

regelbunden aerob träning 

enligt ett träningsprogram 

under 12 veckor. Grupp A 

och fick även feedback och 

hälsobrev, Grupp B fick 

hälsobrev, Grupp C var 

kontrollgrupp och 

ordinerades bara träning. 

Deras mål var minst 20 

minuters träning under 

minst tre tillfällen per 

vecka. 

n=105 Gruppen som fick 

regelbunden feedback 

uppnådde bättre 

prestationer i träning. 

Följsamheten var som 

högst i grupp A där 

deltagarna fått feedback 

och hälsobrev, därefter 

kom grupp B som fått 

hälsobrev. Lägst 

följsamhet till fysisk 

aktivitet var grupp C som 

bara ordinerats träning. 

Medel 

79% 

Coletta, A., 

Brewster, A., 

Chen, M.,  
Li, Y.,  

Bevers, T.,  

Basen-Engquist, 
K.,  

Gilchrist, S. 

2019 
USA 

High-Intensity 

Interval 

Training Is 

Feasible in 

Women at High 

Risk for Breast 

Cancer 

The primary aim was to 

assess the feasibility of 

HIIT within this patient 

population. 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie av 

kvinnor med övervikt och 

fetma randomiserades 

deltagarna till 3 grupper 

som fick antingen 

högintensiv 

intervallträning, måttlig 

träning eller till att få den 

vanliga vården. 

Träningsgrupperna fick 3 

övervakade pass per vecka 

under en 12 veckorsperiod 

samt motiverande samtal 

och tre motiverande sms 

per vecka. Målet var tre 

träningstillfällen per vecka. 

n=44 Gruppen med 

högintensiv träning hade 

90 % följsamhet till 

träningen och gruppen 

med måttligt intensiv 

träning hade 89 % 

följsamhet till träningen. 

Gruppen med den 

högintensiva träningen 

var den som mest ökade 

de fysiska förmågorna. 

Hög 

97% 

Romain, A.J., 

Fankam, C., 
Karelis, A., 

Letendre, E, 

Mikolajczak, G., 
Stip, E.,  

Abdel-Baki, A. 

2018 
Kanada 

Effects of high 

intensity interval 

training among 

overweight 

individuals with 

psychotic 

disorders: A 

randomized 

controlled trial 

The aim of the present 

study was to investigate 

the effects of a 6- 

month HIIT program 

on body composition 

(with waist 

circumference as the 

primary outcome), 

metabolic, 

psychiatric/functional 

and psychosocial 

markers in overweight 

ISMI using a RCT 

design. 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie 

randomiserades deltagarna 

till kontrollgrupp eller till 

grupp med intervention 

med högintensivträning. 

Interventionen var under 6 

månader med 30 min på 

löpband 2 ggr/vecka.  

n=66 Följsamheten till 

träningsprogrammet var 

64% i 

interventionsgruppen. 

50% av deltagarna i 

interventionsgruppen 

hoppade av studien innan 

de sex månaderna va slut. 

Interventionsgruppen såg 

vissa signifikanta 

förbättringar.  

Hög 

90% 



 

4 

 

 

 

 

De Vos, B., 
Runhaar, J., 

Bierma-Zeinstra, 

S. 
2014 

Nederländerna 

Effectiveness of 

a tailor-made 

weight loss 

intervention in 

primary care 

The purpose of the 

present study was to 

analyse whether a 

tailor-made weight loss 

intervention with diet 

and exercise, based on 

motivational 

interviewing, would be 

effective in achieving 

C5 kg or 5 % of 

baseline body weight in 

a group of overweight 

women in a primary 

care setting 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie 

randomiserades deltagarna 

till intervention med 

tillgång till träningsgrupp 

och motiverande samtal 

eller till kontrollgrupp som 

hade tillgång till 

motiverande samtal men 

inte tillgång till 

träningsgrupper. 

n=407 I interventionsgruppen 

använde sig 79% av 

gruppträningsmöjlighete

n. De i 

interventionsgruppen 

tränade efter 6 månader 

signifikant mer än 

kontrollgruppen. Efter 12 

och 30 månader fanns 

denna skillnad inte kvar.  

Hög 

93% 

Spring, B., 

Pellegrini, C., 
Pfammatter, A., 

Duncan, J.,  

Pictor, A., 
McFadden, G., 

Siddique, J., 

Hedeker, D. 
2017 

USA 

Effects of an 

Abbreviated 

Obesity 

Intervention 

Supported by 

Mobile 

Technology: 

The ENGAGED 

Randomized 

Clinical Trial 

The ENGAGED study 

examined the efficacy 

of two abbreviated 

(eight in-person 

sessions) versions of 

the Diabetes Prevention 

Program (DPP) as 

compared to a self-

guided version. 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie 

randomiserades deltagarna 

delades in i tre lika 

grupper, första gruppen 

hade självövervakning. 

Andra gruppen fick 

standardvård, den tredje 

gruppen hade teknologisk 

övervakning i form av en 

specialdesignad app i 

smarttelefon där kost och 

vikt registrerades, i 

smarttelefonen som 

användes hade inbyggd 

accelerometer. Deltagarna i 

standardgruppen och 

gruppen med teknologiskt 

stöd fick gruppmöten varje 

vecka samt motiverande 

telefonsamtal. Gruppen 

med teknologiskt stöd fick 

även sms.  

n=96 Gruppen med den 

teknologiska 

övervakningen var den 

grupp som hade högst 

följsamhet till fysisk 

aktivitet och gruppen 

med självövervakning 

var den grupp med lägst 

följsamhet.  

Hög 

86% 

Kitzman, D., 
Brubaker, P., 

Morgan, T., 

Haykowsky, M., 

Hundley, G., 

Kraus, W., 

Eggebeen, J., 
Nicklas, B. 

2016 

USA 

Effect of Caloric 

Restriction or 

Aerobic 

Exercise 

Training on 

Peak Oxygen 

Consumption 

and Quality of 

Life in Obese 

Older Patients 

with Heart 

Failure and 

Preserved 

Ejection 

Fraction A 

To determine whether 

caloric restriction 

(Diet), or aerobic 

exercise training 

(Exercise), improves 

exercise capacity and 

QOL in obese older 

HFPEF patients. 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie med 

20 veckors intervention där 

deltagarna randomiserades 

till kostintervention, 

träningsintervention, 

kombination av tränings- 

och kostintervention eller 

till kontrollgrupp. 

Träningsinterventionen 

innebar att deltagarna fick 

träna övervakat en timme, 

tre gånger i veckan under 

20 veckor. 

n=100 Deltagarna förbättrade 

sin fysiska förmåga i 

båda grupper. 

Medianföljsamheten av 

träning var 84% hos 

deltagarna.   

Hög 

90% 



 

5 

 

Randomized, 

Controlled Trial 

 

Shapiro, J.,  
Koro, T.,  

Doran, N., 

Thompson, S., 
Sallis, J.,  

Calfas, K., 

Patrick, K. 
2012 

USA 

Text4Diet: A 

randomized 

controlled study 

using text 

messaging for 

weight loss 

behaviors 

This randomized 

controlled trial 

evaluated a daily text-

messaging weight loss 

intervention 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie 

randomiserades deltagarna 

till 2 grupper, en 

interventionsgruppen fick 

dagliga personliga SMS 

och mms med exempelvis 

råd eller frågor för att 

hjälpa dem, den 

kontrollgruppen fick 

månatliga elektroniska 

nyhetsbrev. Fysisk aktivitet 

mättes med hjälp av 

stegräknare.  

n=170 I interventionsgruppen 

ökade deltagarna 

stegantalet i snitt med 

3000 steg om dagen. Den 

främsta ökningen sågs 

under de först 6 

månaderna, därefter 

planade kurvan ut till 

uppföljningen efter 12 

månader.  

Hög 

97% 

Lewis, E.,  
Huang, H.C.C., 

Hassmén, P., 

Welvaert, M., 
Pumpa, K. 

2019 

Australien 

Adding 

Telephone and 

Text Support to 

an Obesity 

Management 

Program 

Improves 

Behavioral 

Adherence and 

Clinical 

Outcomes. A 

Randomized 

Controlled 

Crossover Trial 

This study aimed to 

investigate the efficacy 

and optimal timing of 

using telephone calls 

and text message as 

adjunctive tools to 

support a community-

based obesity 

management program. 

Kvantitativ 

 

I denna randomiserade 

kontrollerade studie 

randomiserades deltagarna 

till att få antingen stöd av 

sms och telefonsamtal och 

statligt finansierad 

fetmahanteringstjänst eller 

att bara få statligt 

finansierad 

fetmahanteringstjänst. 

Efter 4 månader hade det 

crossover och deltagarna 

fick den andra 

interventionen utan 

washout period mellan. De 

fick således 4 månaders 

intervention av båda 

alternativen.  

n=61 Den grupp som började 

med att bara få statligt 

finansierad 

fetmahanteringstjänst 

sågs ingen ökning i 

fysisk aktivitet efter 4 

månader, men efter 

crossover och de fick den 

tekniska supporten såg 

man en signifikant 

ökning i följsamheten till 

fysisk aktivitet. Denna 

ökning fanns hos båda 

grupperna när de fick 

teknologiskt stöd, men ej 

när de enbart fick den 

statligt finansierad 

fetmahanteringstjänsten.  

Hög 

90% 

Bouhaidar, , C., 

Deshazo, J.,  

Puri, P.,  
Gray, P.,  

Robins, J.L., 

Salyer, J. 
2013 

USA 

Text Messaging 

as Adjunct to 

Community-

Based Weight 

Management 

Program 

The primary aim of this 

study was to assess the 

effects of tailored SMS 

on change in body 

weight. 

Kvantitativ 

 

I denna 

kvasiexperimentella studie 

delades deltagarna in i två 

grupper, intervention och 

kontrollgrupp. Analyser 

skedde vid baseline och 

efter 12 veckor. 

Interventionsgruppen fick 

SMS för att hjälpa dem 

med förändringarna, detta 

fick inte kontrollgruppen. 

n=28 Det fanns en trend av 

mer högre följsamhet till 

fysisk aktivitet i 

interventionsgruppen, 

men skillnaden var inte 

signifikant mellan 

kontroll- och 

interventionsgruppen.  

Hög 

97% 
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Bilaga 3, Granskningsmall 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
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?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 


