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Sammanfattning    

 

Övervikt och fetma är ett ökande problem som leder till ökad sjuk- och dödlighet. Det 

innebär ett lidande för patienten och stora kostnader för samhället. För att en patient ska 

minska i vikt krävs livsstilsförändring och i detta arbete har distriktssköterskan en 

stödjande funktion.  Syftet med den här studien är att öka kunskaperna om hur 

distriktssköterskan inom primärvården kan arbeta med överviktiga och feta patienter för 

att hjälpa dem till varaktig viktminskning. Vi vill belysa vilka svårigheter som finns och 

vilka faktorer som underlättar. Vi vill även se vad som utmärker effektiva 

viktminskningsprogram. Vi har gjort en systematisk litteraturstudie med analys av 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Resultatet visar att sjuksköterskor och läkare tycker 

att rådgivning vid övervikt/fetma är ett svårt och känsligt ämne. De ger oftare 

livsstilsråd till överviktiga patienter när de har en medicinsk sjukdom relaterad till 

övervikten. Tidsbrist är en försvårande faktor. Sjuksköterskorna och läkarna upplever 

att de har otillräckliga kunskaper i arbetet med livsstilförändring. De efterfrågar mer 

utbildning och stöd från organisationen. De studier om viktminskningprogram vi har 

analyserat var upplagda på olika sätt och var därför svåra att jämföra. De var även 

genomgående av låg metodologisk kvalitet och därför är det svårt att rekommendera 

något av programmen till den svenska primärvården. Även flera av de övriga studierna 

har metodologiska brister varför resultaten bör tolkas försiktigt. 
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INLEDNING 

Vårt val av ämne grundar sig i ett intresse för livsstilsfrågor och folkhälsa. Vi vet att 

sjukdomar relaterade till livsstil ökar och att distriktssköterskor inom primärvården allt 

oftare möter de här patienterna som ju är i behov av att ändra sina levnadsvanor. Vi 

inser att det är svårt att ändra sina vanor eftersom de har grundlagts tidigt i livet och 

därmed är djupt rotade. Det krävs därför mycket av patienten, både i form av kunskap 

och motivation, för att uppnå en varaktig förändring. Denna förändring sker inte över en 

natt utan är en lång process där patienten kan behöva stöd av distriktssköterskan.  

 

 

BAKGRUND 

Det är idag välkänt att levnadsvanor som inaktivitet, rökning, överkonsumtion av 

alkohol och felaktig kost är de största orsakerna till icke-smittsamma sjukdomar i den 

industrialiserade delen av världen. Till gruppen icke smittsamma sjukdomar hör bland 

annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Enligt World Health Organization, WHO, 

(2004) har dessa sjukdomar ett nära samband med vår livsstil och de bedömer att de två 

största orsakerna till dem är osunda kostvanor och fysisk inaktivitet. Övervikt och fetma 

är ett växande folkhälsoproblem både globalt och nationellt. Förekomsten av övervikt 

hos svenska män ökade från 31 % till 41 % under perioden 1980-2003 och fetma från 5 

% till 11 %. För kvinnor ökade förekomsten av övervikt från 21 % till 27 % och fetma 

från 5 % till 9 % under samma tidsperiod (Ringbäck-Weitoft, Eliasson & Rosén, 2008). 

Detta betyder att år 2003 var 2,7 miljoner svenskar överviktiga, varav 630 000 led av 

fetma (Boström & Eliasson, 2006). För samhället innebär sjukdomar som är 

förknippade med övervikt och fetma betydande kostnader. Dessa kostnader kan delas 

upp i två; direkta och indirekta kostnader. Till de direkta kostnaderna hör 

diagnostisering och behandling av sjukdomar samt behandlingen av själva övervikten. 

Indirekta kostnader består av de produktionsförluster som sjukfrånvaro, förtidspension 

och för tidig död leder till (Seidell, 1999). Enligt Boström och Eliasson (2006) uppgick 

de direkta sjukvårdskostnaderna för övervikt och fetma för Sverige år 2002 till ungefär 

3 miljarder kronor, det vill säga 2 % av de totala utgifterna för sjukvård i Sverige. 

 

För att definiera övervikt och fetma används Body Mass Index, BMI. Detta beräknas 

genom att dividera kroppsvikten i kilo med kvadraten av längden i meter. Övervikt 

definieras som ett BMI mellan 25,0 och 29,9 kg/m² och fetma som ett BMI >30 kg/m². 

Denna formel har dock sina begränsningar. Dels är det svårt att beräkna och tolka men 

den tar heller inte hänsyn till kroppsform eller fettdistribution. Den är till exempel 

olämplig för dem som har smala armar och ben, men en stor buk vilket innebär högre 

hälsorisker trots att deras BMI kan ligga inom referensintervallet. Därför har 

midjemåttet istället börjat användas som ett mått på övervikt och fetma. Detta mått är 

mer exakt och tar hänsyn till bukfetma och är också lättare att mäta och förstå (Haslam, 

2008). Ett midjemått > 102cm hos män och 88cm hos kvinnor är förenat med ökad 

sjuklighet och anses vara en större hälsorisk än enbart förhöjt BMI (Boström & 

Eliasson, 2006). 

 

Enligt Bolin, Lindgren och Rössner (2006) är ärftlighet en starkt disponerande faktor för 

övervikt och fetma men kan inte ensam förklara de senaste årens viktutveckling. De 

menar att den främsta förklaringen snarare ligger i förändringar av livsstilen avseende 
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fysisk aktivitet och kost. En teori som förs fram är att de teknologiska framsteg som 

skett har sänkt både priset på mat och gjort att vi har en mer stillasittande livsstil både i 

arbetslivet och på fritiden. Dessutom har tillgängligheten på energirik mat ökat. 

Sammantaget har detta lett till att den fysiska aktiviteten minskat och intaget av kalorier 

har ökat kraftigt. Tillsammans har detta gett upphov till ökad förekomst av övervikt och 

fetma. Haslam (2008) kallar detta ”passiv fetma” och menar att människor kan bli 

överviktiga eller feta genom att leva ett vanligt liv, använda tekniken som den är avsedd 

att användas och äta den mat som finns tillgänglig. 

 

Övervikt och fetma är relaterade till sjukdom 

Övervikt och fetma är stora riskfaktorer för ett allmänt dåligt hälsotillstånd, nedsatt 

livskvalitet och ökad sjuk- och dödlighet. Det är betydligt vanligare att individer som 

lider av fetma har symtom som trötthet, smärta och nedsatt rörlighet än normalviktiga 

personer (Bolin et al., 2006; Boström & Eliasson, 2006). Dessutom innebär övervikt 

och fetma ökad risk för hjärt/kärlsjukdom och diabetes typ 2 (Haslam, 2008). Hjärt- och 

kärlsjukdomar bedöms för övrigt av Socialstyrelsen (2005) som ett av Sveriges största 

folkhälsoproblem. Risken att utveckla hypertoni är till exempel fem gånger högre bland 

individer med övervikt och fetma jämfört med dem som är normalviktiga (Haslam, 

2008). 

 

Diabetes finns av två slag; typ 1 och typ 2. I Sverige är omkring 300 000  människor 

drabbade. Av dessa har 85-90 % diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är inte kopplad till 

livsstil utan orsakas av att de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln förstörs 

vilket leder till brist på insulin. Diabetes typ 2 är däremot kopplat till livsstilsfaktorer. 

Övervikt anses vara den största riskfaktorn för att utveckla diabetes typ 2 och 85 % av 

de drabbade är överviktiga. Den ökade belastningen på kroppen vid övervikt leder till 

att vävnaderna får nedsatt känslighet för insulin. Genom att gå ner i vikt och öka den 

fysiska aktiviteten förbättras insulinkänsligheten i kroppens vävnader och därmed kan 

utvecklandet av diabetes typ 2 fördröjas eller förhindras helt (Xavier Pi-Sunyer, 2007). 

Diabetes typ 2 har visat sig förkorta livslängden med fem till tio år och är den största 

orsaken till blindhet, amputation och njursvikt i Sverige (Socialstyrelsen, 2005).  

 

En annan sjukdom med koppling till övervikt och låg fysisk aktivitet är det metabola 

syndromet. Det metabola syndromet är en benämning på ett tillstånd som innebär en 

ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Faktorer som ingår i definitionen är 

bukfetma, förhöjt blodtryck, höga triglycericer, lågt HDL (High Density Lipoprotein = 

det ”goda” kolesterolet) och tecken på insulinresistens som till exempel höga 

fasteglukosvärden. För att en person ska anses lida av det metabola syndromet krävs 

minst tre av dessa faktorer. Fetma anses vara den största orsaken till syndromet 

(Hollman & Kristenson, 2008). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) finns det också 

ett starkt samband mellan förekomst av det metabola syndromet och låg fysisk aktivitet. 

Grundläggande i behandlingen och i förebyggandet av det metabola syndromet är därför 

förändringar i livsstilen där fokus ligger på att höja den fysiska aktivitetsgraden och att 

minska vikten, och då särskilt bukfetman. 

 

Enligt Seidell (1999) är viktminskning önskvärt hos alla patienter med övervikt eller 

fetma, men målet behöver inte vara att återfå normal kroppsvikt utan att nå en 

viktminskning på 10 % av ursprungsvikten. Denna viktminskning ger ofta en påtaglig 

förbättring av riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar och kan göra att patienter med 
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diabetes typ 2, hypertoni och hyperlipidemi kan minska sin medicinering. Även 

Adolfsson, Carlson, Undén och Rössner (2002) menar att en viktnedgång på fem till 10 

% är att se som en framgång ur medicinskt perspektiv. 

 

Viktminskning kräver en kontinuerlig negativ energibalans vilket innebär att 

energiåtgången måste överstiga energiintaget. Teoretiskt kan detta uppnås genom att 

individen antingen minskar kaloriintaget eller genom att hon eller han ökar 

aktivitetsnivån så att mer energi förbränns. Det effektivaste är att kombinera dessa två 

metoder (Thompson, Cook, Clark, Bardia & Levine, 2007).  

 

Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen och har positiva effekter på hälsan, det sänker 

bland annat blodtrycket, förbättrar insulinkänsligheten liksom toleransen för glukos, 

sänker nivåerna av triglycerider, ökar HDL-halten och fibrinolysen förbättras vilket ger 

en mindre risk för blodpropp. Fysisk aktivitet kan minska den totala kroppsvikten och 

därmed också bidra till reducerad bukfetma. Fysisk aktivitet som förbrukar 1000 

kalorier per vecka har visat sig sänka risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom 

med 30-40 % bland kvinnor och med 20 % bland män. Människor som motionerar med 

en måttlig intensitet regelbundet minst två gånger i veckan under en halvtimmes tid 

löper 70 % mindre risk att utveckla metabolt syndrom jämfört med dem som lever ett 

mer inaktivt liv. Sammantaget innebär regelbunden fysisk aktivitet en betydligt minskad 

risk för en för tidig död. För att ge hälsoeffekter behöver den fysiska aktivitet ske ofta 

och regelbundet, helst 30 minuter dagligen med en måttlig intensitet vilket kan 

översättas som en rask promenad. All aktivitet utöver denna minimigräns kan bidra till 

ytterligare hälsoeffekter (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Motivation och livsstilsförändring 

Hur vi äter och i vilken grad vi utövar fysisk aktivitet tillhör våra levnadsvanor. Dessa 

grundläggs tidigt och skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Dessa vanor kan ses 

som en del av vår livsstil och tillsammans uttrycker de vår identitet och sociala 

tillhörighet. Genom livsstilen kan vi uttrycka gemenskap eller avståndstagande med 

andra människor (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att ta i beaktande att livsstilen 

formas i unga år och inte alltid är något en individ väljer medvetet. Livsstilen styrs av 

individens livserfarenheter, interaktion med andra människor, självkänsla och det 

samhälleliga stödet (Pellmer & Wramner, 2007). Att förändra vanor och applicera ny 

kunskap till det dagliga livet är för många svårt och därför kan assistans och fortlöpande 

stöd från sjukvården vara nödvändigt för att de nya kunskaperna skall kunna 

implementeras i vardagslivet (Whittemore, Bak, D'eramo Melkus & Grey, 2003).  

 

Det yttersta syftet med vårdvetenskaplig forskning är att skapa kunskaper som kan 

minska lidande och öka välbefinnandet hos patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Inom vårdvetenskap poängteras vikten av att en människa 

alltid måste ses i sitt sammanhang. Begreppet livsvärld används för att förstå hur detta 

sammanhang påverkar människan och för att se det mångdimensionella hos henne. 

Livsvärlden avser den verklighet en människa lever i. Den är inte detsamma som den 

fysiska verkligheten utan är verkligheten så som den enskilda människan erfar den 

genom sin kropp. Livsvärlden är därför strikt personlig och unik för varje individ. 

Genom kroppen tar människan emot intryck, upplever känslor och har kontakt med sin 

omvärld. Ett livsvärldsperspektiv inom hälsofrämjande vård innebär att fokusera på 

patientens upplevelse och tankar kring sin hälsa och sitt välbefinnande. En professionell 
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vårdare tar del av patientens livsvärld genom att lyssna och observera och unika faktorer 

tas i beaktande (Wiklund, 2003). Persson och Friberg (2009) menar att i hälsosamtalet 

måste sjuksköterskan följa patientens tankar och hjälpa honom eller henne att se nya 

alternativ och lösningar utifrån hans eller hennes situation. De anser även att 

vårdpersonalen måste se och utgå från patientens vilja att lära för att hjälpa patienten att 

bli motiverad.  

 

Distriktssköterskan förväntas ha ett vetenskapligt förhållningssätt och tillämpa 

evidensbaserad omvårdnad. Det innebär att medvetet använda sig av bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis i omvårdnadsarbetet. För en hög kvalitet på vården krävs att bästa 

möjliga vetenskapliga bevis kombineras med distriktssköterskans kliniska erfarenheter 

och den enskilda patientens behov och önskemål (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009). I det dagliga arbetet innebär det att sjuksköterskan beaktar 

vetenskapen och sina erfarenheter när hon, tillsammans med patienten, planerar vården 

(Forsberg & Wengström, 2008). I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan 

framgår det att hon ska arbeta hälsofrämjande och hjälpa patienten bevara och förbättra 

sin hälsa. Distriktssköterskan ska ha pedagogiska kunskaper och förståelse för 

patientens lärande. Hon eller han ska ha färdigheter att se patientens utbildningsbehov 

och anpassa utbildning och information till den unika individen. Distriktssköterskan ska 

kunna se och förstå individens resurser för att uppnå hälsa, ha fördjupade kunskaper i 

folkhälsa och ha förmåga att arbeta hälsofrämjande på individ- och gruppnivå 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Bennett, Perry och Lawrence (2009) 

menar att sjukvårdens viktigaste uppgift, i arbetet med livsstilsrelaterade sjukdomar, är 

att motivera patienten till att genomföra livsstilsförändringar. I detta arbete har 

distriktssköterskan en viktig roll. Enbart information och undervisning har, enligt Klang 

Söderqvist (2008), visat sig vara otillräckligt då kunskapsbrist sällan utgör ett hinder för 

livsstilsförändring. Hon menar att ett patientcentrerat förhållningssätt är bäst för att få 

patienten att ändra sin livsstil. Patientcentrerat förhållningssätt innebär att 

distriktssköterskan inte försöker styra patienten mot ett bestämt mål utan istället lyssnar 

på patienten och utgår från det unika i hans eller hennes situation. Tillsammans 

diskuterar patient och distriktssköterskan sig fram till lösningar som är realistiska för 

just denna patient. 

 

Det finns flera patientcentrerade modeller som distriktssköterskan kan använda sig av i 

arbetet med att hjälpa patienter till livsstilsförändring. Ett exempel är ”empowerment” 

som är ett förhållningssätt som innebär att patienten får stöd i att ta kontroll över sin 

egen hälsa. Detta kan användas av distriktssköterskan som ett verktyg för att stödja 

patienter till att förändra sitt beteende. Kännetecknande för empowerment-modellen är 

att patienten får hjälp att undersöka problemet, reda ut känslor och värderingar, 

identifiera mål och val och slutligen bestämmer sig för och skapar en egen 

handlingsplan. Det är inte samma sak som att följa expertens råd vilket är fokus i den 

traditionella medicinska vården (Adolfsson et al., 2002).  

 

En annan patientcentrerad modell för beteendeförändring är Stages of Change (SOC), 

som omfattar fem steg till beteendeförändring:  

 

 Förnekelsestadiet: patienten har inte insikt i konsekvenserna av sina 

levnadsvanor och har ingen avsikt att förändra sitt beteende.  

 Begrundandestadiet: patienten har här en medvetenhet om sitt riskfyllda 

beteende och kan börja fundera på att genomföra en förändring. 
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 Förberedelsestadiet: patienten börjar planera inför en förändring inom en månad.  

 Handlingsstadiet: patienten har gjort en förändring i sin livsstil.  

 Vidmakthållandestadiet: patienten arbetar med att vidmakthålla förändringen 

och förhindra återfall.  

 

Övergången mellan de olika stegen är inte linjär utan patienten pendlar ofta mellan de 

olika stegen flera gånger innan han eller hon slutligen når en varaktig förändring. 

Patientens tilltro till sig själv ökar allteftersom de lyckas bibehålla den nya livsstilen och 

slutligen når de en fullständig tilltro till sin egen förmåga (Drevenhorn, Bengtsson, 

Jerilyn, Säljö & Kjellgren, 2007). 

 

Motiverande samtal (tidigare motiverande intervju, MI) är en patientcentrerad 

samtalsteknik som enligt Martins och McNeil (2009) används för att öka motivationen 

och möjliggöra beteendeförändring hos patienten. Metoden syftar till att genom samtal 

hjälpa patienten att själv hitta motivationen. Genom motiverande samtal kan patienten 

få hjälp att upptäcka att det önskade beteendet inte stämmer överens med hur han eller 

hon lever idag. Motiverande samtal innebär ett reflekterande lyssnande. Det 

kännetecknas av samarbete mellan patient och vårdare, väckande av patientens inre 

motivation samt en inställning i att patienten styr över sig själv. Målet är att stärka 

patientens uppfattning om vikten av beteendeförändring genom fyra grundläggande 

principer: att visa empati, att identifiera motsägelser i patientens resonemang, att 

bearbeta motstånd och att stödja den egna förmågan hos patienten. Patienten får förklara 

vilka anledningar han eller hon ser att ändra livsstil och distriktssköterskan erbjuder 

stöd utifrån detta. Om patienten är ovillig att ändra sitt beteende så respekterar 

distriktssköterskan detta istället för att säga att patienten måste ändra sitt levnadssätt. MI 

innebär alltså ett patientcentrerat förhållningssätt. Patienten är inte ensam i arbetet med 

beteendeförändring, det är en gemensam strävan. I motiverande samtal utgår de 

professionella från att patienterna själva vet vad som är bäst för dem och att vårdarens 

roll är att arbeta tillsammans med patienten för att finna de strategier som fungerar bäst.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma är ett ökande problem i samhället. Forskning har visat att det ökar 

risken för sjukdom och för tidig död. För patienten innebär det ofta ett lidande med 

sämre livskvalitet och ökad ohälsa. Det för också med sig stora kostnader för samhället. 

Det kan vara svårt för patienterna att komma tillrätta med sin övervikt själva och de kan 

behöva stöd i denna process. Primärvårdens läkare och distriktssköterskor har här en 

viktig funktion att fylla. I distriktssköterskans profession ingår att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande. Distriktssköterskan på en vårdcentral har ofta egen mottagning 

inom specialområden som till exempel diabetes eller hjärta/kärl. Livsstilsförändring 

utgör grunden i behandlingen av dessa sjukdomar och i mötet med patienten har 

distriktssköterskan därför en stödjande funktion där en stor del handlar om att hjälpa 

patienten att finna motivation och genomföra förändringar av sina levnadsvanor. 

Distriktssköterskan träffar patienterna ofta och kan bygga upp en betydelsefull relation. 

Mötet med distriktssköterskan kan upplevas mer avdramatiserat för patienten än att 

samtala med läkaren. Forskning har visat att enbart information är otillräckligt för att få 

till stånd livsstilsförändringar som leder till viktminskning. Patientcentrerade metoder 

som till exempel motiverande samtal (MI) kan användas för att få bättre effekt, men det 
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saknas studier som sammanställt hur distriktssköterskan kan hjälpa och stötta 

patienterna till de nödvändiga livsstilsförändringarna. 

 

 

SYFTE 

Att värdera aktuell forskning om hur distriktssköterskan inom primärvården kan hjälpa 

patienter med övervikt och fetma till en varaktig viktminskning.  

 

Frågeställningar: 

Hur ser sjuksköterskor på rådgivning i livsstilsfrågor vid övervikt/fetma? 

Vilka svårigheter/hinder finns? Vilka faktorer underlättar?  

Finns det effektiva viktminskningsprogram? 

 

METOD 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie. Detta innebär enligt Forsberg och 

Wengström (2008) att utgå från en tydligt definierad fråga och systematiskt söka 

artiklar, göra en kritisk granskning och analys och därefter sammanställa resultatet av de 

analyserade studierna. En litteraturstudie bör grunda sig på aktuell forskning för att 

finna bästa möjliga beslutsunderlag för den kliniska verksamheten (Forsberg & 

Wengström, 2008). Den ska grunda sig på primärkällor, det vill säga den person som 

gjort studien ska ha också ha skrivit den vetenskapliga artikeln (Axelsson, 2008).  

 

Datainsamlingsmetod 

Hjälp togs av söksupporten på högskolans bibliotek, där en bibliotekarie hjälpte till att 

visa de olika databasernas funktioner. Därefter gjordes testsökningar. Vi provade oss 

fram genom fritextsökning utan begränsningar. På så sätt erhölls en överblick av 

området och uppslag till nya sökord. Databasernas thesaurus-funktioner användes för att 

få ytterligare sökord. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Psych Info och Medline. 

Det visade sig att ämnet gav flest träffar i databasen Psych Info. Vi har använt 

fältsökning samt tagit hjälp av de booleska operatorerna AND och NOT. För att täcka in 

flera varianter av begreppen har trunkering använts. 

 

I Psych Info användes sökorden: nurs*, counsel*, obes*, primary health care, support*, 

intervention* och review. Obes* hade vi i abstraktfältet och review NOT i abstrakt. 

Övriga sökord användes i alla sökfält. Sökningen begränsades till artiklar publicerade 

från år 2000 till idag och till engelska språket. Denna sökning gav 19 träffar. Samma 

sökning gjordes i Cinahl och gav då 2 träffar. För att utöka den sökningen togs sökorden 

support* och counsel* bort. Sökningen gav då 11 träffar.  Tre av träffarna i sökningen i 

Psych Info var böcker och exkluderades därför. En artikel om ungdomar uteslöts samt 

en om läkarens förhållningssätt till patienten ur ett genusperspektiv då den inte handlade 

specifikt om övervikt/fetma. En artikel förekom två gånger i träfflistan och en var 

litteraturöversikt, båda dessa uteslöts. En artikel handlade om ett 

viktminskningsprogram (Counterweight-programmet), men var en delrapport och 

innehöll inga definitiva resultat. Därför uteslöts den och artikeln med det slutliga 

resultatet söktes upp och inkluderades i analysen.  
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Av de elva artiklar vi fick fram i sökningen i Cinahl var fyra identiska med de vi fått 

fram i Psych Info. En artikel uteslöts på grund av att det var en litteraturöversikt. 

Samma sökord användes i Medline och gav då endast fyra träffar, av dessa var tre 

litteraturöversikter och en handlade om psykisk sjukdom. Ingen av dessa inkluderades 

därför i studien. Alla sökningar gjordes i början av september 2009. De artiklar som 

fanns i fulltext skrevs ut, övriga beställdes via universitetsbiblioteket i Göteborg. 

 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara skrivna på engelska, publicerade från 

år 2000 eller senare och ha undersökt vuxna patienter. Exklusionskriterier var 

litteraturöversikt och studier som behandlade övervikt i kombination med psykisk 

ohälsa. Totalt 17 artiklar uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa hade 14 studier 

använt kvantitativa metoder och tre studier hade använt kvalitativa metoder. 

 
Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningen 

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade Exkluderade samt 

orsak 

PsychInfo Obes* (i abstract) 

Nurs* 

Counsel* 

Primary health care 

Intervention* 

Support* 

NOT Review  

19 11  n=8  

Bok (n=3) 

Ej vuxna patienter 

(n=1) 

Litteraturöversikt 

(n=1) 

Dubbletter (n=2) 

Ej övervikt (n=1) 

Cinahl Obes* (i abstract) 

Nurs* 

Primary health care 

Intervention* 

NOT Review 

11 5 n=6 

Litteraturöversikt 

(n=1) 

Psykisk sjukdom 

(n=1)  

Dubbletter (n=4) 

Medline Obes* (i abstract) 

Nurs* 

Counsel* 

Primary health care 

Intervention* 

Support* 

NOT review 

4 0 n=4 

Litteraturöversikt 

(n=3)  

Psykisk sjukdom 

(n=1) 

Analysmetod 

De valda artiklarna lästes igenom av båda författarna (Ottersten & Wärnsäter) för att få 

en överblick av innehållet. Artiklarnas övergripande resultat diskuterades av författarna. 

Därefter följde upprepade, noggranna genomläsningar, där anteckningar och 

färgmarkeringar i texten gjordes av var och en av författarna. Artiklarnas resultat 

översattes till svenska för att få en tydligare bild av innehållet och för att minska risken 

att missa något väsentligt på grund av språket. Därefter diskuterades resultatet av 

genomläsningarna och skillnader i författarnas tolkningar av resultaten diskuterades så 

att enighet om resultatet uppnåddes. Tillsammans analyserade författarna artiklarnas 

syfte, metod, antal deltagare, bortfall, resultat, slutsatser och bevisvärde. Som stöd i 

denna analys användes checklistor för analys av kvantitativa respektive kvalitativa 

studier utformade av Forsberg och Wengström (2008). Tillförlitligheten i studiernas 

resultat har värderats genom bedömning av deras vetenskapliga kvalitet. För att bedöma 

kvaliteten har en sammanlagd bedömning av studiernas metod, antal deltagare, 
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urvalsmetod och bortfall gjorts. Författarna har diskuterat sig fram till samstämmighet 

och enats om ett sammantaget bevisvärde för varje enskild studie. Studiernas kvalitet 

har graderats i tre nivåer; hög, medel och låg kvalitet. För att en studie ska bedömas 

vara av hög kvalitet krävs att studien är en randomiserad kontrollerad studie, där 

randomiseringen är korrekt utförd och redovisad. Bortfallet ska vara litet och en 

bortfallsanalys ska vara gjord om bortfallet är stort. Vid en randomiserad kontrollerad 

studie ska en bortfallsanalys alltid göras. Den statistiska analysen ska ha gjorts med 

lämplig metod. Låg kvalitet innebär att studien inte är randomiserad, har bristfällig 

metodbeskrivning, litet antal deltagare och stort bortfall. Medelkvalitet innebär att vi 

upptäckt enstaka försvagande faktorer när vi gjort en samlad bedömning, men det finns 

också faktorer som höjer studiens kvalitet.  

  

Vid bedömning av en studies kvalitet har valet av metod stor betydelse. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) har randomiserade kontrollerade studier högt bevisvärde. 

Den slumpmässiga fördelningen till interventions- eller kontrollgrupp gör att risken för 

systematiska fel blir liten. Observationsstudier, till exempel tvärsnittsstudier ger en 

ögonblicksbild av situationen eller åsikterna hos en grupp deltagare vid ett enda tillfälle. 

För att resultatet av en sådan studie ska kunna gälla för en större grupp människor är det 

viktigt att deltagarna är representativa för den grupp resultatet gäller. För att studien ska 

vara tillförlitlig krävs därför att deltagarna valts ut slumpmässigt. Studier med stort antal 

deltagare bedöms ha högre tillförlitlighet än studier med färre deltagare. För studier med 

kvalitativa metoder är det dessutom av stor vikt att undersökningens kontext, 

transkriberingsprocess och datainsamlingsmetod är klart beskriven. Författarnas 

tolkning av resultatet ska vara tydligt kopplad till det insamlade materialet, 

tolkningarnas tillförlitlighet och trovärdighet ska vara diskuterad (Willman et al., 2006). 

Ovanstående kriterier har vi tagit hänsyn till när vi har bedömt studiernas kvalitet. 

 

Efter genomförs analys av studierna, sammanställdes deras syften, metod, 

inklusionskriterier, antal deltagare, bortfall, huvudresultat samt studiens kvalitet i en 

tabell, se bilaga 1. Studiernas huvudresultat och bedömning av tillförlitligheten 

redovisas i vårt resultat.  

 

 

RESULTAT 

Totalt inkluderades 17 studier i denna litteraturstudie. Sex av studierna var 

interventionsstudier med syfte att patienterna skulle gå ner i vikt (Jackson, Coe, 

Cheater, & Wroe, 2007; Logue, Sutton, Jarjoura, Smucker, Baughman & Capers, 2005; 

Ross, Laws, Reckless & Lean, 2008; Whittemore, Melkus, Wagner, Dzuira, Northrup & 

Grey, 2008) eller öka sin fysiska aktivitet (Dutton, Davis Martin, Welsch & Brantley, 

2007; Sherman, Gilliland, Speckman & Freund, 2007). Interventionerna skiljde sig 

mycket åt och är därför inte möjliga att jämföra. Dessutom var den metodologiska 

kvaliteten låg på alla utom en av studierna (Ross et al., 2008) vilket ger en stor risk för 

bias. Resultaten måste därför tolkas mycket försiktigt och av den anledningen kan inget 

program rekommenderas till den svenska primärvården.  Åtta (fem kvantitativa och tre 

kvalitativa) studier undersökte personalens attityder och åsikter kring rådgivning om 

övervikt och fetma (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007; Brown & 

Thompson, 2007; Croteau, Schofield & McLean, 2006; Jallinoja et al., 2007; 

Leverence, Williams, Sussman & Crabtree 2007; Michie, 2007; Näslindh-Ylispangar, 

Sihvonen, Sarna & Kekki, 2008; Sussman, Williams, Leverence, Gloyd & Crabtree, 
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2006). I flera studier (Brown et al., 2007; Leverence et al., 2007; Michie, 2007) 

framkom att sjuksköterskor önskade mer stöd från sin arbetsgivare och hjälp av andra 

professioner i arbetet med livsstilsförändringar. Det framkom även att tidsbrist gjorde 

att deltagarna inte alltid prioriterade hälsorådgivning (Brown & Thompson, 2007; 

Leverence et al., 2006; Sussman et al., 2006). Det var vanligare att råd om livsstil gavs 

till överviktiga patienter med diagnostiserade medicinska problem (Croteau et al., 2006; 

Michie, 2007; Sussman et al., 2006).  

 

Generellt finns det mycket att invända mot studiernas metoder både vad gäller 

datainsamling och analys vilket ger en stor risk för bias i resultaten. I de randomiserade 

interventionsstudierna var randomiseringsförfarandet inte alltid tydligt beskrivet. Det 

var svårt att utläsa hur många som drog sig ur, orsaker till avhopp och 

gruppsammansättningen hos dem som hoppade av. Det var också svårt att följa 

analyserna och data presenterades inte alltid i ett format som var lätt att förstå. När det 

gäller enkätstudierna var svarsfrekvensen i flera fall låg och bara i enstaka fall gjordes 

påminnelser för att öka svarsfrekvensen varför även dessa resultat bör betraktas med 

försiktighet. För mer detaljerad beskrivning av inkluderade studier samt deras 

metodologiska kvalitet, se bilaga 1.  

 

Interventionsstudier 

Studien av Ross et al. (2008) var den studie som redovisade bäst effekt på 

viktminskning. Interventionen (Counterweight-programmet) pågick under två års tid 

och efter 12 månader hade medelvikten minskat ungefär 3.0kg (95 % konfidensintervall 

(CI) = -3.5 till -2.4) och 30.7 % (95 % CI =27.2 till 34.4) av deltagarna som det fanns 

data på (n=197/642) hade tappat 5 % av sin ursprungsvikt vilket var syftet med 

programmet. För de patienter som var kvar efter 24 månader var den genomsnittliga 

viktminskningen 2.3kg (95%CI= -3.2 till 1.4, n=357/825) och 13.8 % hade minskat 5 % 

av sin ursprungsvikt. Studien var visserligen inte randomiserad men antalet deltagare i 

studien var stort och studien sträcker sig över lång tid. Sammantaget har den här studien 

minst risk för bias av de interventionsstudier vi har analyserat. 

 

Jackson et al. (2007) har utvärderat effekten av ett 12 månaders viktminskningsprogram 

och resultat visar att medelvikten sjönk med 10.48kg (95 % CI=7.78 till 13.18; p<0.002) 

och BMI minskade i snitt med 3.97 kg/m
2
 (95 % CI=2.89 till 5.05; p<0.002). Även 

deltagarnas intag av frukt och grönsaker ökade signifikant med 21.42 portioner per 

vecka (95 % CI= -36.48 till – 12.36; p=0.001). Det är dock inte definierat vad en 

portion frukt och grönt innebär. Resultatet bör emellertid ifrågasättas på grund av 

allvarliga metodologiska brister, se bilaga 1.  

 

Whittemore et al. (2009) genomförde en sex månader lång viktminskningsintervention 

med kontrollgrupp där forskarna skriver att 25 % av deltagarna i experimentgruppen 

hade minskat 5 % i vikt vid interventionens slut jämfört med 11 % i kontrollgruppen, 

men tillräckliga data för detta redovisas inte. Viktminskningen anges i procent men det 

redovisas ingen utgångsvikt för deltagarna.  Data visar däremot att bägge grupperna 

förbättrade sina ätbeteenden (det vill säga vad, när och hur mycket de åt) och 

motionsgrad, men någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna förelåg inte. 

Sammantaget går det inte att dra några slutsatser om effekten av detta 

viktminskningsprogram.  
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Logue et al. (2005) genomförde en 24 månader lång viktminskningsintervention där 

fokus låg på att försöka påverka patientens motivation och att utvärdera det psykiska 

välbefinnandet. Bortfallet i studien är stort men för övrigt är den metodologiska kvalitet 

tillfredsställande. Dock gav interventionen ingen signifikant skillnad avseende 

viktminskning mellan grupperna.  

 

I interventionen som Dutton et al. (2007) undersökte visades också en statistiskt 

signifikant skillnad i viktminskning. Experimentgruppen minskade i medeltal 2.0kg 

(SD=3.2, p<0.03) jämfört med gruppen som erhöll standardvård, men randomiseringen i 

denna studie är oklart utförd, det framgår inte hur många som ingick i varje grupp och 

det redovisas inte heller hur många i de respektive grupperna som fullföljde 

behandlingen varför resultatet får tolkas mycket försiktigt.  

 

Sherman et al. (2007) genomförde en sex månader lång motionsintervention med 

stegräknare bland kvinnor på landsbygden där resultatet visade att samtliga kvinnor 

ökade sin fysiska aktivitet från i medel 6337  till 8910 steg per dag (p<0.001). De 

deltagande kvinnorna hade delats in i tre grupper utifrån BMI; normalvikt, övervikt och 

fetma. Resultatet visade att de överviktiga kvinnorna var de som ökade sitt stegantal 

mest, från 6903 till 10256 steg per dag (p<0.01). Resultatet får dock betraktas med 

skepsis eftersom metoden även här är bristande, urvalet är inte randomiserat, 

självrapportering av steg tillämpades och det slutgiltiga resultatet är beräknat även på de 

som hoppade av studien tidigare. 

 

Sammanfattningsvis så var det bara Counterweight-programmet, utvecklat av Ross et al. 

(2008) som ledde till viktminskning och där även studiens metodologiska kvalitet var 

tillfredsställande. 

 

Studier med patientperspektiv på övervikt och fetma 

Tre studier har patientperspektiv. Blixen, Singh, Xu, Thacker och Mascha (2006) 

studerade afroamerikanska och kaukasiska kvinnors upplevelser av fetma. De fann att 

båda grupperna upplevde att de flesta områden i livet påverkades av deras övervikt, de 

kände sig till exempel obekväma med att gå utanför huset och att gå på restaurang. De 

var väl medvetna om att övervikt och fetma ökar riskerna att utveckla diabetes, högt 

blodtryck, hjärtsjukdom, högt blodtryck, högt kolesterol, depression och stroke. 

Kvinnorna hade tidigare i livet försökt gå ner i vikt men utan hållbart resultat. 

Nedstämdhet, tillgänglighet på mat, förnekande och sociala faktorer angavs som hinder 

för lyckad viktnedgång. De kaukasiska kvinnorna hade lägre självkänsla på grund av 

sin övervikt än de afroamerikanska (p=0.013). Båda grupperna tyckte att ordet fet/fetma 

var stigmatiserande, de kaukasiska kvinnorna tyckte att ordet övervikt var mer 

acceptabelt än vad de afroamerikanska kvinnorna tyckte (37,4% vs 22,5%, p=0.014). 

De afroamerikanska kvinnorna hade större behov av enskilda hälsosamtal (p<0.001) 

och gruppmöten med dietist, läkare och andra kvinnor i samma situation (p=0.004). De 

afroamerikanska kvinnorna tyckte, i högre utsträckning än de kaukasiska kvinnorna, att 

det hade stor betydelse att viktminskningsprogram var anpassade till deras kulturella 

bakgrund (p<0.001). Denna studie hade stort bortfall och inga påminnelser skickades ut. 

De har inte heller gjort någon bortfallsanalys. För att få delta i studien skulle deltagarna 

ha fetma som medicinsk diagnos. Eftersom fetma är ett känsligt ämne är det troligt att 

läkare inte alltid sätter diagnosen av rädsla för att stigmatisera patienten. Det kan därför 

finnas fler patienter med fetma på den aktuella kliniken, men dessa har inte tillfrågats 
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om att delta. Dessa faktorer försvagar studiens resultat och det bör därför tolkas 

försiktigt. 

 

Felton, Ott och Jeter (2000) gjorde en enkätstudie för att undersöka samband mellan 

afroamerikanska kvinnors motivation och grad av fysisk aktivitet. Studien visade att 

kvinnor med hög självkänsla, stöd från familj och vänner och som uppskattade fysisk 

aktivitet i högre utsträckning uppgav att de befann sig i vidmakthållande stadiet i SOC 

(p<0.01). Fysisk aktivitet i ungdomen gav en högre motivationsgrad för fysisk aktivitet 

som vuxen (p<0.01). I denna studie är det svårt att följa analysen eftersom tillräcklig 

data inte redovisas. Urvalet är dessutom inte slumpmässigt och antalet deltagare är litet 

för en enkätstudie och därför bör studiens resultat tolkas mycket försiktigt. 

 

Baughman et al. (2003) gjorde en enkätstudie för att undersöka om psykosociala och 

beteendemässiga variabler har samband med sociodemografiska faktorer och BMI. De 

ställde frågor om medicinska, psykosociala och beteendemässiga faktorer. De fann att 

låg utbildning var associerat med förhöjt BMI (p<0.05). Även stöd från familjen var 

associerat med ett lägre BMI (p=0.009). Studien har ett stort antal deltagare, men har 

för övrigt metodologiska brister som gör att resultaten bör tolkas försiktigt. 

 

Kvantitativa studier om rådgivning vid övervikt och fetma 

Fem kvantitativa studier har undersökt rådgivning vid övervikt och fetma. Brown et al. 

(2007) har undersökt attityder hos sjuksköterskor till fetma och viktminskning. De fann 

att 21.6 % av sjuksköterskorna ansåg att de var effektiva i arbetet med viktminskning. 

Effektiviteten påverkades positivt av stöd från organisationen (p<0.001). Det fanns även 

ett positivt samband mellan år av yrkeserfarenhet och frekvens av rådgivning (p=0.012), 

det vill säga att de som hade fler år i yrket var mer benägna att ge råd om 

livsstilsförändring vid övervikt/fetma. Endast 13.6 % av sjuksköterskorna uppgav att 

deras arbetsplats hade ett välutvecklat vårdprogram för stöd till överviktiga och feta 

patienter. Resultat av denna studie anses tillförlitligt eftersom metoden endast har få 

försvagande faktorer, se bilaga 1. 

 

Croteau et al. (2006) fann i sin enkätstudie att 13.3 % (n=1046/8291) erhållit råd om 

fysisk aktivitet och 3 % (n=235/8291) hade fått recept på fysisk aktivitet. Råd gavs 

oftare till de patienter som hade en eller fler kroniska sjukdomar, 54.5 % (n=2738/8291) 

av dessa patienter fick råd om fysisk aktivitet (p<0.001) jämfört med de som inte hade 

någon kronisk sjukdom (n=5553/8291) där 7.1 % erhöll råd. Resultatet av denna studie 

kan ha påverkats av den höga bortfallsfrekvensen. Studien har också ett internt bortfall, 

det vill säga enkäterna är ofullständigt besvarade men detta har inte forskarna tagit 

hänsyn till.  

 

Jallinoja et al. (2007) undersökte inställningen till fetma och viktminskning hos 

sjuksköterskor och läkare. Resultat visade att 32 % av sjuksköterskorna (n=52/161) 

kände sig obekväma med att prata om vikt med överviktiga/feta patienter. 

Sjuksköterskor med färre år i yrket ansåg oftare att de hade tillräckliga kunskaper i 

livsstilsrådgivning (70 % vs. 43 %, p=0.001). Deltagarnas yrkeserfarenhet delades in i 

två grupper, 15 år och 16 år, men det redovisas inte hur många som ingick i 

respektive grupp. Tidsbrist angavs vara ett hinder för att sätta sig in i patientens 

livssituation av hälften av sjuksköterskorna. På grund av det höga bortfallet (41 %) 

måste dock resultatet tolkas försiktigt. Det är också tveksamt med indelningen av 
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deltagarnas yrkeserfarenhet eftersom nyutexaminerade sjuksköterskor hamnade i 

samma grupp som sjuksköterskor med 15 års yrkeserfarenhet. 

 

Michie (2007), som undersökte hur läkare och sjuksköterskor pratar med sina patienter 

om övervikt och fetma, redovisar att 28 % av sjuksköterskorna (n=13/47) ansåg att det 

var obekvämt att prata med patienter om övervikt. Samtliga sjuksköterskor angav att de 

alltid gav råd om livsstilsförändringar till patienter som hade medicinska problem som 

var relaterade till övervikten. Då inget medicinskt problem förelåg var det 25 % 

(n=12/47) av sjuksköterskorna som alltid tog upp frågan om livsstilsförändringar med 

överviktiga patienter medan 74 % (n=35/47) tog upp det ibland. Detta resultat måste 

dock starkt ifrågasättas eftersom svarsfrekvensen var så låg som 27 %. Ingen 

påminnelse gick ut för att öka svarsfrekvensen och analys kring bortfallet saknas.  

 

I studien av Näslindh-Ylispangar et al. (2008) fick endast 3 % (4/145) av männen med 

låg risk för metabolt syndrom råd om viktminskning och fysisk aktivitet, trots att hälften 

av dem var överviktiga, 12/145 patienter (8 %) led av fetma och 87/145 patienter (60 %) 

hade ett midjemått > 94cm. Dessutom hade 38/145 patienter (26 %) diastoliskt 

blodtryck på över 90mmHg. I högriskgruppen erhöll 113/128 av männen (88 %) råd om 

viktminskning och fysisk aktivitet från primärvården. Även dessa resultat bör tolkas 

försiktigt eftersom bortfallet i studien var stort och ingen bortfallanalys är gjord. Det är 

därför osäkert om resultatet kan generaliseras. 

 

Kvalitativa studier om rådgivning vid övervikt och fetma 

De tre kvalitativa studierna (Brown & Thompson, 2007; Leverence et al., 2007, 

Sussman et al., 2006) visar att det finns ett flertal faktorer som försvårar 

livsstilsrådgivning avseende övervikt och fetma. Den metodologiska kvaliteten på dessa 

studier bedöms vara god varför resultaten kan anses vara tillförlitliga, men som alltid 

vid kvalitativ forskning kan resultaten inte generaliseras. 

 

I studien av Brown och Thompson (2007) framkom att fetma var ett svårt, obekvämt 

och känsligt ämne att diskutera med patienten. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

var bekymrade över att det skulle vara svårt att upprätthålla en god relation med 

patienten om de förde ämnet på tal. Det var svårast i början av relationen med patienten 

och vid det tillfälle de först tog upp ämnet. Graden av svårighet berodde på i vilket 

sammanhang ämnet togs upp. Den lättaste situationen var när patienten själv tog 

initiativ till att prata om vikten. Det kändes också lättare att ta upp ämnet om besöket 

rörde kroniska sjukdomar som berodde på övervikt till exempel diabetes. När övervikt 

var ett ämne man kom in på oplanerat var det svårare att komma över den första 

obehagliga känslan. Bristande utbildning i fetmarådgivning och avsaknad av specifika 

vårdprogram och checklistor angavs vara faktorer som försvårade samtal kring fetma. 

 

Deltagarna i studien av Sussman et al. (2006) menade att tidsbrist var ett hinder för 

framgångsrik viktminskningsbehandling. Tid angavs vara en bristvara inom 

primärvården och eftersom fetmarådgivning är ett tidskrävande arbete och det fanns 

många andra krav som skulle uppfyllas, använde sjuksköterskorna och läkarna ofta en 

lågintensiv rådgivning och balanserade detta mot andra medicinska behov. Antalet 

väntade patienter, personalbemanningen och tidpunkt på dagen påverkade också deras 

vilja att ge preventiva hälsoråd. Läkare och sjuksköterskors uppfattning om patientens 

mottaglighet för hälsoråd påverkade hur mycket tid som ägnades åt rådgivning.  
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Deltagarna angav att deras tid för rådgivning var begränsad och därför valde de sina 

tillfällen för rådgivning. Både läkare och sjuksköterskor var mer benägna att ta upp 

frågan om fetman ansågs vara ett diagnostiserat medicinskt problem. Om patienten 

sökte för en åkomma som inte hade samband med övervikten eller om patienten inte 

efterfrågade råd var sannolikheten mindre att ämnet togs upp. Deltagarna i studien 

uttryckte önskemål om mer utbildning i behandlingen av fetma. Ett annat stort hinder 

för framgångsrik behandling av fetma ansågs vara bristande motivation hos patienten. 

De ansåg också att motivationen var mycket svår att påverka.  

 

Även deltagarna i studien av Leverence et al. (2007) ansåg att motivation var det 

största hindret för lyckad viktminskning. Läkarna och sjuksköterskorna upplevde att 

behandlingen av övervikt var ineffektiv. Patientens egen uppfattning om sin vikt 

påverkades av den kulturella kontexten och deltagarna menade att det ställde specifika 

krav på rådgivningen. De utryckte att familjen hade stor inverkan på patientens 

viktminskning. De menade även att samhället behövde involveras så att det erbjuds 

billiga träningsformer, säkra gång- och cykelbanor etc. Deras upplevelse var att de 

flesta patienter misslyckas med att varaktigt gå ner i vikt trots stora ansträngningar. De 

upplevde detta mycket frustrerande och kände sig ibland uppgivna och tyckte det var 

meningslöst att engagera sig i problemet. En del av deltagarna efterfrågade mer 

utbildning i behandlingen av fetma. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen försvårades av att det var svårt att hitta sökord som gav relevanta 

träffar. När sökningen begränsades allt för mycket gav den inga träffar alls. När 

sökningen utökades gav den träffar som rörde många olika områden som inte var 

relevanta för vårt syfte, till exempel övervikt hos barn, övervikt hos psykiskt sjuka 

patienter osv. Den slutliga sökningen, som också var den som valdes, var den som var 

mest stringent även om också den gav artiklar med olika infallsvinklar. Tre av studierna 

hade patientperspektiv och efter diskussion bestämde vi oss för att inkludera även dessa 

i analysen då de bidrog med viss kunskap om övervikt och fetma som kan vara 

intressant för distriktssköterskan. Artikelsökningen resulterade i studier som använt 

kvantitativa eller kvalitativa metoder. Detta är berikande då olika perspektiv framträder.  

 

Fördelen med att använda både kvantitativ och kvalitativ forskning är att en 

forskningsfråga kan belysas ur olika synvinklar. Kvalitativ forskning kan dessutom vara 

hypotesskapande och ligga till grund för kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 

2008). I denna litteraturstudie har de två perspektiven medfört ett rikare och mer 

beskrivande resultat. Rådgivning vid fetma har till exempel studerats med båda 

metoderna och där har de kvantitativa studierna, med större antal deltagare än de 

kvalitativa studierna (som mest n=8291), visat hur vanligt det är med svårigheter 

kopplade till rådgivning vid fetma. De kvalitativa studierna gav i sin tur djupare 

kunskaper om varför de olika professionerna upplevde att rådgivning var svårt.  

 

Forsberg och Wengström (2008) menar att värdet av en litteraturstudie är beroende av 

att de studier som använts är relevanta och har högt bevisvärde.  Detta avgörs av 

metoden, bortfallet och studiepopulationens storlek. När det gäller kvantitativa studier 
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har randomiserade kontrollerade studier högst bevisvärde. Av de analyserade studierna 

hade de flesta (14 av 17) en kvantitativ metod. Två av dessa var kontrollerade 

randomiserade studier, fyra var icke-randomiserade studier och åtta var tvärsnittsstudier 

som hade använt enkäter som mätinstrument. Över lag var de kvantitativa studiernas 

metodologiska kvalitet låg. Detta gör att risken för systematiska fel (bias) vid 

datainsamling och analys är stor och resultaten går därför inte att generalisera. De 

randomiserade kontrollerade studierna saknar tydlig redovisning för hur 

randomiseringen gått till och en tydlig bortfallsanalys saknas i alla de kvantitativa 

studierna. Endast i två av studierna för forskarna diskussion kring hur resultatet kan ha 

påverkats av bortfallet (Croteau et al. 2006; Jallinoja et al., 2007). För att bedöma 

studiernas kvalitet övervägdes användning av The Jadad Score för de randomiserade 

kontrollerade studierna, men eftersom endast två av 17 studier var av denna typ och de 

inte var dubbelblind studier så var det svårt att applicera The Jadad Score på dessa 

studier. Vi har inte funnit något bedömningsinstrument som går att använda för alla de 

kvantitativa studierna vilket hade varit önskvärt. 

 

Sex av de studier som analyserades var interventionsstudier och av dessa var två 

randomiserade. Om resultatet ska kunna generaliseras bör urvalet vara slumpmässigt. 

Ingen av de analyserade interventionsstudierna hade gjort ett slumpmässigt urval. I 

studien om att öka den fysiska aktiviteten hos kvinnor på landsbygden (Sherman et al., 

2007) fick deltagarna själva ta initiativet och anmäla sitt intresse, ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Resultatet visade att samtliga deltagare ökade sin aktivitetsnivå 

men detta kan vara svårt att generalisera till en större population på grund av att dessa 

deltagare kan misstänkas ha ett större intresse för den aktuella interventionen. I studien 

av Whittemore et al. (2009) har forskarna gjort parvisa jämförelser av effekten av 

interventions-program och standardvårdsprogram före och efter deltagandet.  Båda 

grupperna minskade i vikt, men det var ingen skillnad mellan grupperna. Detta säger 

därför inget om effekten av interventionsprogrammet. Om interventionen hade pågått 

längre kanske skillnaden hade blivit större.  

 

Studierna handlar alla om övervikt/fetma i primärvården, men har olika frågeställningar. 

Vi fann tre huvuddrag hos de kvantitativa studierna; interventioner, rådgivning och 

patientens situation. De tre kvalitativa studierna handlade om olika aspekter av 

rådgivning. De tog upp vinklingar som till exempel betydelsen av sjuksköterskans 

personliga egenskaper, relationen till patienten och vårdpersonalens attityder till fetma 

och viktminskning. På grund av att studierna har gjorts med olika metoder och har olika 

frågeställningar så har resultaten varit svåra att jämföra. 

 

Studiepopulationens storlek och bortfall skiljde sig åt väsentligt i de studier vi 

analyserade. En av studierna redovisade ett bortfall på 70 % (Michie, 2007). Fem av 

studierna hade ett bortfall på 30-50 % (Blixen et al., 2006; Croteau et al., 2006; Jallinoja 

et al., 2007; Näslindh-Ylispangar et al., 2008; Whittemore et al., 2009). Av dessa var 

fyra enkätstudier och enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär enkätstudier alltid 

ökad risk för stort bortfall. När enkäter skickas ut per post är det vanligt med bortfall på 

upp till 50 % och då bör påminnelser skickas ut för att öka svarsfrekvensen. Detta 

gjordes endast i tre av de analyserade enkätstudierna (Brown et al. 2007; Croteau et al., 

2006; Jallinoja et al., 2007), men de redovisar inte hur svarsfrekvensen påverkades av 

de utskickade påminnelserna.  
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Bevisnivån för studierna med stort bortfall blir låg. Om bortfallet är stort när en enkät 

skickas ut med posten så menar Forsberg och Wengström (2008) att generalisering av 

resultat inte bör göras eftersom man då inte vet säkert varför de tillfrågade väljer att inte 

svara. En bortfallsanalys bör därför alltid göras. Vid en bortfallsanalys försöker man ta 

reda på vilka som inte deltog i undersökningen och om de fanns skillnader mellan dem 

och de som deltog till exempel avseende ålder och kön. Dessutom bör forskaren föra en 

diskussion kring hur bortfallet kan ha påverkat resultatet (Forsberg & Wengström, 

2008). I de studier som analyserades har forskarna inte redovisat en noggrann 

bortfallsanalys eller diskuterat hur bortfallet påverkar studiens resultat. Detta gör att 

studiernas resultat bör tolkas försiktigt. De som valde att inte svara på enkäterna kan ju 

skilja sig åt väsentligt från de som deltog i studien. 

 

De kvalitativa studierna som ingår hade genomförts med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer och fokusgrupper. Vid halvstrukturerade intervjuer är ämnen och teman som 

besvaras förutbestämda, men forskaren kan under intervjun bestämma hur och i vilken 

ordning frågor ställs. Styrkan med detta är datainsamlingen utgår från förutbestämda 

ämnesområden och blir därför mer enhetlig. Det finns dock en risk att 

intervjupersonerna uppfattar frågorna på olika sätt när forskaren har utrymme att vara 

flexibel i sin frågeformulering. Detta kan i sin tur göra att datainsamlingen blir mindre 

enhetlig och det kan påverka resultatet. 

 

Fokusgrupper innebär att ett mindre antal deltagare intervjuas samtidigt. Detta är 

effektivt eftersom forskaren kan samla information på kort tid. Gruppdynamiken kan 

dock göra att svaren blir likartade på grund av att avvikande åsikter inte förs fram 

(Forsberg & Wengström, 2008). I de kvalitativa studierna som analyserat har forskarnas 

tankegång kunnat följas, det finns gott om originaldata i form av citat och därför 

bedöms att ovan nämnda risker med fokusgrupper inte har någon avgörande betydelse 

för studiernas resultat. Forskarna, i de analyserade studierna, har lyckats fånga den 

komplexa verkligheten och bidragit till ökad förståelse kring svårigheterna kring 

rådgivning vid fetma. Vi har kunnat jämföra studierna med varandra eftersom alla är 

analyserade genom innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär 

innehållsanalys att forskaren systematiskt och stegvis klassificerar data för att finna 

mönster och teman. På detta sätt får forskaren fram en beskrivning och kvantifiering av 

fenomen som framträder. 

 

Den låga metodlogiska kvaliteten på de analyserade studierna gör att vårt resultat måste 

tolkas försiktigt.  

 

Resultatdiskussion 

Trots bristande metodologisk kvalitet tyder resultatet på att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att hälsorådgivning var en viktig del av deras jobb men att de 

upplevde att de saknade utbildning i detta. Många ansåg också att det var svårt att ta upp 

frågan om övervikt och fetma med patienten eftersom de var rädda för hur patienten 

skulle reagera och över att skada relationen dem emellan. Frågan om övervikt och fetma 

togs framför allt upp med patienter som redan hade manifesterad sjukdom som till 

exempel diabetes eller hypertoni (Leverence et al., 2006; Brown & Thompson, 2007; 

Sussman et al., 2006). Sjuksköterskorna kände sig ofta frustrerade över att inte lyckas 

hjälpa patienterna till en varaktig förändring avseende vikten och anledningen till att 

patienten inte lyckades med viktminskningen var nästan enbart beroende på patientens 



 16 

bristande motivation som sjuksköterskorna hade svårt att påverka (Leverence et al., 

2006).  

 

På grund av bristande metodologisk kvalitet i studierna kan man inte säga att 

interventionerna är bättre än standardprogrammen. Det krävs studier med hög 

metodologisk kvalitet som pågår under lång tid för att säkert kunna dra slutsatser om 

vilka metoder som fungerar bäst vid viktminskning. Det går ändå att se att tre av 

interventionerna ledde till viktminskning (Dutton et al., 2007; Jackson et al., 2007; Ross 

et al., 2008). Gemensamt för dessa var att de inriktade sig på flera faktorer kring 

patienten och vikt lades vid den personliga kontakten med läkare eller sjuksköterska. 

Counterweight-programmet (Ross et al., 2008), som är en multi-center studie, 

fokuserade på utbildning till personalen på flera plan, patientens motivation, 

empowerment, täta besök och långsiktig uppföljning efter programmets slut. I studien 

av Dutton et al. (2007) fick deltagarna råd om kost och uppmuntrades att vara fysiskt 

aktiva 150 minuter i veckan. Varje månad sammanfattades patientens aktuella kost- och 

motionsvanor vid ett läkarbesök, tillsammans med läkaren planerades nästa steg och 

patienten fick hjälp att sätta upp mål. Jackson et al. (2007) lade stor vikt vid 

vårdrelationen samt på att involvera familjen i behandlingen och hjälpa dem att 

gemensamt bygga upp realistiska mål. Deltagarna upplevde att vårdrelationen var helt 

avgörande för att lyckas uppnå sina mål. Vårdrelationen beskrivs av Wiklund (2003) 

som en förutsättning för att vårdprocessen ska fungera. Hon anser att utan denna 

relation blir vårdandet ett mekaniskt utförande av arbetsuppgifter. Om vårdrelationen 

finns får patienten stöd och utrymme på alla plan vilket underlättar för patienten att 

ändra sin livsstil och uppnå ökad hälsa. I den vårdande relationen har patient och 

vårdare samma målsättning. En förutsättning för att få goda resultat av 

viktminskningsprogram är att den vårdande relationen mellan patienten och 

distriktssköterskan fungerar. Detta kan uppnås genom att distriktssköterskan sätter sig in 

i patientens livsvärld. Detta bekräftas av Persson och Friberg (2009) som menar att 

patientundervisning utan att ta hänsyn till patientens livsvärld är dömd att misslyckas. I 

hälsosamtalet bör sjuksköterskan följa patientens tankar och hjälpa honom eller henne 

att se nya alternativ och lösningar utifrån hans eller hennes situation. Detta kan starta en 

lärandeprocess som kan leda till lyckad beteendeförändring. Distriktssköterskan måste 

alltså se och utgå från patientens livsvärld och förstå hur han eller hon ser på sin hälsa 

och sina levnadsvanor. Rådgivningen bör anpassas till det unika hos patienten. Detta är 

också något som önskas av patienterna enligt Blixen et al. (2006) där de 

afroamerikanska kvinnorna angav att det var av stor betydelse att 

viktminskningsprogrammen anpassades efter deras kulturella bakgrund. En anledning 

till att vissa interventioner var mer effektiva kan vara att de utgick från patientens 

livsvärld och hade tät personlig kontakt under en längre tid. I den intervention som hade 

sämst resultat (Logue et al., 2005) gjordes avstämning och utvärdering i stor 

utsträckning endast via telefon och brev. Under dessa förutsättningar är det svårt att 

utveckla en vårdrelation vilket kan förklara varför interventionen misslyckades, trots att 

den pågick under två års tid. 

 

Att involvera familjen i behandlingen mot fetma och övervikt var framgångsrikt i 

interventionen av Jackson et al. (2007). Stöd från familjen visade sig också inverka 

positivt på motivationsgrad och hade samband med ett lägre BMI (Baughman et al., 

2003; Felton et al., 2000). Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) skriver att socialt stöd 

från familjen kan fungera som buffert då en familjemedlem utsätts för stress och på så 

sätt förebygga sjukdom och främja anpassning till en ny livssituation. Vidare menar de 
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att familjens inställning till matvanor och aktivitetsnivå har stor betydelse för de 

enskilda familjemedlemmarna. Detta skulle bekräfta att deltagarna i studierna av 

Leverence et al. (2007) och Sussman et al. (2006) har rätt i sin bedömning att 

familjeinterventioner är nödvändigt för att lyckas med viktminskningsbehandling.  

 

Whitehead (2001) belyser svårigheter med patientinterventioner och menar att 

sjuksköterskor fortfarande har den biomedicinska modellen som referensram och detta 

leder till att patientinterventioner ofta består av enbart information och undervisning. 

Han menar att det är orealistiskt att tro att patienten ska förändra sitt beteende enbart 

genom att ta till sig given information. Levnadsvanor är djupt rotade och går inte att 

förändra med enbart information. Mat är inte bara näring utan fyller också en social 

funktion till exempel i form av gemenskap med familj och vänner. I studien av Blixen et 

al. (2006) angav de deltagande kvinnorna också nedstämdhet och förnekande som 

hinder för att lyckas gå ned i vikt. Detta kan tolkas som att mat också kan fylla en 

psykologisk funktion, vilket också styrks av Adolfsson et al. (2002) som anser att det 

idag finns en ökad medvetenhet om att känslor i stor grad påverkar överviktiga och feta 

patienters ätbeteende. Överätande kan fungera som en copingstrategi och dölja 

bakomliggande psykologiska orsaker. Detta tyder på att övervikt är ett komplext 

problem som behöver mötas och behandlas på flera plan.  

 

Resultatet ger en bild av hur svårt det är att arbeta med rådgivning vid 

beteendeförändringar. I de studier vi har analyserat framkommer att sjuksköterskor och 

läkare efterfrågar mer utbildning i behandling av övervikt och fetma samt 

patientcentrerade metoder (Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Jallinoja et 

al., 2007; Leverence et al., 2007; Michie, 2007; Sussman et al., 2006).  Motiverande 

samtal (MI) har enligt Martins och McNeal (2009) visat goda resultat på 

beteendeförändringar avseende kost och motion. MI har visat sig vara effektivt inom 

andra områden där livsstilsförändringar önskas såsom vid rök- och alkohol avvänjning. 

Tekniken har också använts för att hjälpa patienter att hantera en ny livssituation som 

till exempel när de drabbats av en kronisk sjukdom (Cummings, Cooper & McClure 

Cassie, 2008). Motiverande samtal är alltså en teknik som är användbar för 

distriktssköterskans arbete på många sätt. Att många distriktssköterskor saknar denna 

typ av utbildning skulle kunna förklara att de upplever dagens behandling av övervikt 

och fetma som ineffektiv (Brown et al., 2007; Leverence et al., 2007).  

 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) visade att fortbildning och ansvar för 

specialistmottagning för distriktssköterskor var framgångsrikt för hälsoarbetet då det 

gav distriktssköterskorna verktyg för att lyckas hjälpa patienter att ändra livsstil. Dock 

fanns en risk med att bara enstaka distriktssköterskor hade denna fördjupade kunskap – 

det gjorde organisationen sårbar. Det vore önskvärt om utbildning gavs i hur 

distriktssköterskor kan arbeta med beteendeförändring i distriktssköterskeutbildningen 

till exempel i form träning i motiverande samtal.  

 

Persson och Friberg (2009) fann att det var vanligt att patienter kände sig förolämpade 

när deras levnadsvanor kom på tal. Detta var särskilt tydligt om patienten själv ansåg sig 

ha sunda kost- och motionsvanor. I två av de analyserade studierna (Brown & 

Thompson, 2007; Michie, 2007) framkom också att läkare och sjuksköterskor upplevde 

det känsligt och svårt att prata om patientens vikt, särskilt om han eller hon sökte på 

grund av andra besvär och inte själv tog upp ämnet. De upplevde oro för hur patienten 

skulle reagera och var rädda att äventyra patientrelationen. Detta kan förklara Näslindh-
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Ylispangar et al. (2008) resultat där endast en liten del av männen med låg risk för 

metabolt syndrom erhöll råd om livsstilsförändringar trots att en stor del av dem var 

överviktiga. Detta kan i sin tur förklara att det i många av studierna (Brown & 

Thompson, 2007; Croteau et al., 2006; Leverence et al., 2007; Michie, 2007; Sussman 

et al., 2006) framkommer att problemet med övervikt och fetma tas upp först när 

patienten har fått konstaterade medicinska besvär av övervikten. Sjukdomar relaterade 

till övervikt och fetma kommer enligt Haslam (2008) smygande och det går att se 

stigande blodsockernivåer och metabola förändringar hos patienter redan innan sjukdom 

utvecklat sig. Genom att tidigt uppmärksamma och behandla övervikt och fetma kan vi 

bidra till att minska risken att sjukdomar uppkommer och därmed förhindra lidande. Det 

är därför viktigt att distriktssköterskan inte låter obehagskänslor och rädsla hindra henne 

från att ta upp frågan om vikt och viktminskning med patienter. För att göra detta krävs 

sannolikt ett visst mått av mod, insikt och prestigelöshet.  

 

Det framkom i flera av studierna (Brown et al., 2007; Michie, 2007; Leverence et al., 

2007) att läkare och sjuksköterskor önskade stöd från sin arbetsgivare och hjälp av 

andra professioner i arbetet med livsstilsförändringar. Det framkom även att tidsbrist 

gjorde att deltagarna inte alltid prioriterade hälsorådgivning (Leverence et al., 2007; 

Brown & Thompson, 2007; Sussman et al. 2006). Bristen på tid gjorde också att 

distriktssköterskorna inte satte sig in i patientens livssituation (Jallinoja et al., 2007). 

Detta bekräftas av Wilhelmsson och Lindberg (2009) som fann att det var nödvändigt 

för lyckat resultat att arbetsplatsen hade gemensamma, dokumenterade mål, en 

långsiktig planering och att all personal prioriterade samma problem. 

Distriktssköterskorna i studien uppgav att hälsoarbetet underlättades av riktlinjer och 

vårdprogram. Wilhelmsson och Lindberg (2009) konstaterar också att hälsoarbete 

krävde resurser, struktur och avgränsningar. Öronmärkta pengar och möjlighet att arbeta 

med projekt var viktigt. Hälsoarbetet försvårades av tidsbrist och alltför många patienter 

som behövde medicinsk vård. Denna kombination kan leda till att distriktssköterskor 

har svårt att finna en balans mellan sjukdomsinriktade åtgärder och hälsofrämjande 

aktiviteter.  

 

Eftersom övervikt och fetma innebär stora kostnader för samhället så finns det mycket 

att vinna på att investera tid och pengar i hälsorådgivning och 

viktminskningsinterventioner. Detta kräver ekonomiska resurser, men om patienter 

lyckas minska i vikt blir samhällets kostnader lägre för vård, behandling och 

sjukskrivning av dessa patienter. 

 

Betydelse för vårdandet 

Eftersom övervikt är ett stort och ökande problem räcker det inte att enbart några 

besitter kunskap om hur den ska behandlas. Önskvärt vore därför att utbildning och 

träning i patientcentrerade metoder ingick i distriktssköterskeutbildningen så att alla 

distriktssköterskor får denna kunskap. Detta kan också bidra till att minska det obehag 

många distriktssköterskor känner inför att ta upp ämnet övervikt och fetma med 

patienterna.  

  

Primärvården bör satsa på att ta fram evidensbaserade, strukturerade vårdprogram för 

viktminskning. Resurser bör också ges för hälsofrämjande arbete så att 

distriktssköterskor känner att det är accepterat att boka in längre besök för 

hälsorådgivning. Annars finns en risk att de istället känner sig tvingade att boka in 
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många besök på kort tid. I dagens situation där det har blivit konkurrens mellan 

vårdcentraler kan detta komma att bli ännu tydligare. Patienter väljer nu själva vilken 

vårdcentral de ska lista sig på och i detta val är tillgänglighet en viktig faktor. 

Vårdcentraler vill då erbjuda tider och om efterfrågan på tider är stor kan det gå ut över 

det förebyggande arbetet. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskor anser att det är deras jobb att arbeta med 

livsstilsförändringar, men för att kunna göra detta på ett effektivt sätt efterfrågar de mer 

utbildning samt stöd från organisationen. De menar att patientens bristande motivation 

och tidsbrist är stora hinder för en framgångsrik behandling. Att ta upp ämnet övervikt 

och fetma är känsligt, vilket leder till att ämnet oftast tas upp med de patienter som 

redan har manifesterad sjukdom orsakad av övervikten. 

 

Den enda interventionsstudien med god metodologisk kvalitet som ledde till 

viktminskning (Ross et al., 2008) visar att empowerment-baserat förhållningssätt, 

realistiska mål och fokus på att öka kunskaperna om hälsosamma matvanor, 

aktivitetsnivå och praktisk kunskap om inköp och matlagning var framgångsrikt. 

Eftersom övriga interventionsstudier var av låg metodologisk kvalitet går det inte att dra 

slutsatser om vilka viktminskningsprogram som har effekt. Därför behövs fler studier av 

hög kvalitet innan slutsatser kan dras om vilka interventioner för viktminskning som är 

effektiva. 
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Bilaga 1. Beskrivning av inkluderade studier 

 

Baughman et al. 2003 

Syfte Att undersöka om teoretiskt viktiga psykosociala och beteendemässiga variabler ger 

något samband mellan sociodemografiska faktorer och BMI hos de studerade 

individerna.   

Metod Tvärsnittsstudie. Enkät sändes till deltagare som deltog i en viktminskningsstudie. 

Urvalet till den studien skedde genom att läkare från 15 primärvårdsdistrikt tog 

personlig kontakt med patienter samt genom posters i väntrum och på allmänna platser. 

Deltagare Inklusionskriterier: 40-69 år, BMI>27,3 kg/m
2
 för kvinnor och 28,6 kg/m

2
 för män 

(n=665).  

Mätinstrument Enkät. Diskussion kring reliabilitet och validitet förs.  

Resultat Antal inkomna enkäter 665. Framgår ej hur många som sändes ut. 

Låg utbildning var associerat med förhöjt BMI (p<0.05). 

Stöd från familjen var associerat med ett lägre BMI (p=0.009).  

Kvalitet/Risk för bias Medel till låg/ Ja 

Motivering Ej slumpmässigt urval. Forskarna låter det se ut som att svarsfrekvensen är 100 % vilket 

får anses osannolikt.  

 

 

Blixen et al. 2006 

Syfte Att  undersöka attityder och uppfattningar  kring fetma och identifiera vilka 

viktminskningsmetoder som afroamerikanska kvinnor respektive  kaukasiska kvinnor 

föredrar. 

Metod Tvärsnittsstudie. Enkätundersökning sändes ut till samtliga kvinnor med diagnosen 

fetma inskrivna vid Cleveland Clinic. Frågorna rörde attityder och uppfattningar kring 

övervikt, hur de påverkas av sin övervikt, medicinsk kunskap om övervikt/fetma, 

tidigare försök att gå ner i vikt och vad de önskade för hjälp från primärvården för att gå 

ner i vikt.  

Deltagare Inklusionskriterier: Kvinnor äldre än 18 år som behandlades på den aktuella kliniken 

med diagnosen fetma och som var antingen afro-amerikanska eller kaukasiska.  

A: Afro-amerikanska kvinnor (n=139), B: Kaukasiska kvinnor (n=91) 

Mätinstrument Enkät. Lickertskala.  

Resultat Av 480 utsända enkäter besvarades 229. Bortfall 52 %. 

A hade större behov av enskilda hälsosamtal (p<0.001) och gruppmöten med dietist, 

läkare och andra kvinnor i samma situation (p=0.004).  

A tyckte i högre utsträckning än B att det var av stor betydelse att 

viktminskningsprogrammen var anpassade till deras kulturella bakgrund (p<0.001).  

B hade lägre självkänsla pga sin övervikt än A (p=0,013). Båda grupperna ansåg att 

ordet fet/fetma var stigmatiserande (37,4% vs 22,5%, p=0.014).   

 

Båda grupperna upplevde att de flesta områden i livet påverkades av deras övervikt, de 

kände sig till exempel obekväma med att gå utanför huset och att gå på restaurang.  

De var väl medvetna om att övervikt och fetma ökar riskerna att utveckla diabetes, högt 

blodtryck, hjärtsjukdom, högt blodtryck, högt kolesterol, depression och stroke.  

En majoritet av kvinnorna hade tidigare i livet försökt gå ner i vikt men utan hållbart 

resultat.  

Nedstämdhet, tillgänglighet på mat, förnekande och sociala faktorer angavs som hinder 

för lyckad viktnedgång 

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 
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Motivering Icke-randomiserad. Stort bortfall (52 %), bortfallsanalys saknas. Ingen påminnelse 

sändes ut för att öka svarsfrekvensen. Inget etablerat frågeformulär, ingen pilottestning 

utfördes. Diskussion kring validitet förs ej. Etiskt tillstånd finns. Fler patienter än de 

som tillfrågats kan lida av fetma än de som fått diagnos eftersom läkaren inte alltid 

sätter en diagnoskod för fetma. 

 

 

Brown et al. 2007 

Syfte Att undersöka mönster i den kliniska praktiken, åsikter och attityder hos sjuksköterskor  

i primärvården  avseende behandling av fetma.  

Metod Tvärsnittsstudie. Enkätundersökning sändes ut till anställda vid fyra vårdcentraler i 

norra England. Ej slumpmässigt urval. 

Deltagare Sjuksköterskor i norra England (n=398). 

Mätinstrument Enkät. Lickertskala. Enkäten togs fram i samråd med rådgivande grupper med 

erfarenhet av att behandla överviktiga patienter och testades innan den sändes ut.  En 

pilotstudie genomfördes för att kunna göra powerberäkning, 300 svar skulle ge en power 

på 90 %. Genom uppföljning av deltagarna i pilotstudien kunde man inte se några stora 

problem med reliabiliteten hos enkäten.  

Resultat Av 544 utsända enkäter besvarades 398. Bortfall 27 %. 

Deltagarna ansåg att det var deras uppgift att hjälpa patienter att gå ner i vikt men de 

upplevde att detta arbete inte var effektivt och detta var tydligt kopplat till att stödet från 

den egna organisationen var litet.  

Deltagarna ansåg att de flesta hälsoproblem en fet patient har kan härledas till fetman 

och att personliga preferenser vad gäller mat och fysisk patient kan förklara varför en 

person blir överviktig/fet.  

Deltagarnas eget BMI var tydligt kopplat till deras inställning till överviktiga/feta 

patienter. De med högre BMI hade mindre negativa åsikter om övervikt/fetma.  

Kvalitet/Risk för bias Medel/Ja 

Motivering Icke-randomiserad. Påminnelse sändes ut vid två tillfällen för att öka svarsfrekvensen. 

Etiskt tillstånd finns. Diskussion kring innehållsvaliditeten förs, bedöms av forskarna 

vara god.  

 

 

Brown & Thompson. 2007 

Syfte Att undersöka attityder, åsikter och uppfattning om den egna kroppsvikten hos 

sjuksköterskor inom primärvården i relation till rådgivning om övervikt/fetma.  

Metod Innehållsanalys. Halvstrukturerade intervjuer. Intervjuformuläret pilottestades. 

Forskarna tillfrågade 48 sjuksköterskor som tidigare hade besvarat en enkät om 

fetmarådgivning. Mättnad uppstod efter 15 intervjuer. Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberades. Därefter läste de två forskarna var för sig igenom data för att 

därefter gemensamt komma fram till teman. Dessa teman förfinades i samråd med en 

styrgrupp bestående av forskare och patienter.  

Deltagare Plats: Norra England; 2006. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor inom primärvården med minst två års 

yrkeserfarenhet (n=15). 

Resultat Tre huvudteman identifierades: 

Fetma är ett känsligt ämne; fetma ansågs vara ett stigmatiserande tillstånd som 

samhället har negativa attityder till. 

Fetma är ett komplext problem; faktorer i omgivning, kultur, familj och ekonomi 

ansågs tillsammans med patientens eget ansvar vara av storbetydelse. Ssk strävade efter 

att inta en individuell och icke dömande attityd. Brist på utbildning försvårar 

rådgivning. 



 26 

Brown & Thompson. 2007 (forts) 

 Effekten av eget BMI; Sjuksköterskans egen vikt påverkar rådgivningen. Lågt BMI 

hos ssk verkade förstärka känsligheten kring fetma. De var rädda att uppfattas ha brist 

på empati och att inte kunna sätta sig in i pat.s situation. De med högt BMI ifrågasatte 

huruvida de var en bra förebild och oroade sig över att uppfattas som att själva inte ha 

en hälsosam livsstil. 

Kvalitet/Risk för bias Hög trovärdighet/Låg risk för bias 

Motivering Pilottestat intervjuformulär. Datainsamlingsmetoden beskrivs väl. Styrgruppen ökar den 

interna validiteten. Respondentvalidering har inte använts. Många citat ger djup åt 

texten. Forskarna har inte använt sig av triangulering, vilket de medger är en svaghet.  

 

 

Croteau et al. 2006 

Syfte Att undersöka förekomsten av råd gällande fysisk aktivitet, inklusive fysisk aktivitet på 

recept, inom primärvården och vilka som får dessa råd. 

Metod Tvärsnittsstudie. Slumpmässigt urval från en röstlängd.  

Deltagare Människor boende i en valkrets i Nya Zeeland (n=14000). 

Mätinstrument Enkät. Fasta svarsalternativ. Frågorna om fysisk aktivitet tagna från ett validerat 

mätinstrument (NZPA Q-SF
1
). Ingen pilottestning utfördes av övriga frågor i enkäten.   

Resultat Av 14 000 utsända enkäter besvarades 8291. Bortfall 41 %. Av de som svarade hade 

1046/7865 (13.3 %) erhållit råd om fysisk aktivitet och 235/7833 (3 %) hade fått fysisk 

aktivitet på recept.  

Överviktiga/feta patienter fick i högre utsträckning råd om ökad fysisk aktivitet jämfört 

med normalviktiga (p<0.001).  

De som hade en eller flera kroniska sjukdomar fick oftare råd om fysisk aktivitet jämfört 

med friska personer (p<0.001).  

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Enligt forskarna slumpmässigt urval men det framgår inte exakt hur denna process gick 

till. Stort bortfall (41 %), resonemang kring hur detta kan ha påverkat resultatet förs. 

Enligt forskarna inte representativt urval för hela befolkningen. Påminnelse sändes ut tre 

gånger för att öka svarsfrekvensen. Enkäterna är ofullständigt besvarade men ingår ändå 

i dataredovisningen, kring detta förs inget resonemang. Etiskt tillstånd finns.  
1
 The New Zealand physical activity questionnaires self-reported 

 

 

Dutton et al. 2007 

Syfte Att se effekten av ett viktminskningsprogram inom primärvården med ökad fysisk 

aktivitet  för kvinnor med övervikt/fetma.  

Metod Randomiserad kontrollerad studie.  

Viktminskningsprogram där deltagare rekryterades från väntrummen på två 

primärvårdskliniker där läkarna inbjöd patienter som uppfyllde inklusionskriterierna till 

deltagande i studien. Deltagarna randomiserades därefter in i antingen experimentgrupp 

eller i standardvårdsgrupp (kontrollgrupp). Det framgår ej hur randomiseringen utfördes.  

Deltagare Plats: Två primärvårdsenheter i Los Angeles, USA. Tidpunkt anges ej.  

Inklusionskriterier: Kvinnor i åldern 18-65 med BMI > 25, årsinkomst < 16000$ som 

varit inskrivna vid kliniken under minst ett år och som var fria från underliggande 

sjukdomar (n=139). 

Exklusionkriterier: Pågående farmakologisk behandling mot övervikt, gravid eller 

ammande, allvarlig psykisk sjukdom, högt alkoholintag eller allvarlig fysisk sjukdom. 

Intervention Experimentgruppen erhöll läkarbesök en gång per månad under sex månader med 

individualiserad rådgivning om kost och motion. Läkaren använde sig av SOC för att 

bedöma motivationsgrad och använde sig av kognitiv teori för att försöka påverka  
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 motivationen. Deltagarna rekommenderades att vara fysiskt aktiva minst 150 

minuter/vecka.  

Kontrollgruppen erhöll standardvård, dvs sedvanliga råd vid övervikt. Läkarbesök 

endast när det medicinska tillståndet krävde det.  

Resultat 139 kvinnor inkluderades och randomiserades in någon av de två grupperna. Det 

framgår ej hur många som randomiserades in i respektive grupp. Går ej att utläsa hur 

många som fullföljde behandlingen för de båda grupperna.  

Experimentgruppen minskade mer i vikt än kontrollgruppen (i medeltal 2 kg, p<0.03). 

Ingen skillnad i grad av fysisk aktivitet mellan grupperna (p=0.22).  

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Oklart tillvägagångssätt avseende randomisering. Redovisning om hur många som 

ingick i respektive grupp saknas. Det framgår ej hur många deltagare resultatet är 

beräknat på.  Bortfallsanalys saknas. Ofullständig dataredovisning.  

 

 

Felton et al. 2000 

Syfte Att undersöka fysisk aktivitetsnivå och motivationsgrad på SOC hos afroamerikanska 

kvinnor samt se om det fanns något samband mellan motivationsgrad och utvalda 

faktorer som BMI, självkänsla, fysisk aktivitetsgrad i ungdomen, stöd från 

omgivningen.  

Metod Tvärsnittsstudie. Enkät för att undersöka samband mellan motivation och graden av 

fysisk aktivitet hos afro-amerikanska kvinnor. Deltagare erhölls genom att tillfråga 

patienter i väntrummen på 2 vårdcentraler om deltagande. 

Deltagare Inklusionskriterier: Samtliga kvinnor som ville delta (n=104).  

Mätinstrument Enkät. Lickertskala. Ej pilottestat. Validitets- och reliabilitetsdiskussion förs ej.  

Resultat 104 enkäter inkom. Framgår ej hur många som tillfrågades men som inte ville delta.  

Kvinnor med hög självkänsla, stöd från familj och vänner och som uppskattade fysisk 

aktivitet uppgav i högre utsträckning att de befann sig i vidmakthållande stadiet i SOC 

(p<0.01). 

Fysisk aktivitet i ungdomen gav en högre motivationsgrad för fysisk aktivitet som 

vuxen (p<0.01). 

Stöd från familj och vänner var associerat med en högre motivationsgrad (p<0.01). 

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Ej slumpmässigt urval. Bortfall redovisas ej, bortfallsanalys saknas. Oetablerat 

frågeformulär.  

 

 

Jackson et al. 2007 

Syfte Att utvärdera effekten av samt patienternas inställning till  ett specialistledd 

viktminskningsprogram i primärvården.  

Metod Icke-randomiserad studie. Läkare och sjuksköterskor vid ett hälsocenter tillfrågade 

patienter om deltagande i interventionen.  

Deltagare Plats: Hälsocenter i Leeds, England; 2003-2004. 

Inklusionskriterier: Patienter med BMI > 30 (n=89). Exklusionskriterier: Anges ej.   

Intervention Viktminskningsprogram där deltagarna träffade en specialutbildad sjuksköterska var 

annan vecka under ett år. Mötena var i allmänhet 20 minuter långa förutom det första 

mötet som varade en timme. Deltagarna fick råd om hälsosam kost och fysisk aktivitet 

och fick hjälp med att sätta upp mål och att finna motivation. Stor vikt lades vid 

relationen och på en lugn avslappnad miljö. Deltagarna uppmuntrades att ta med sin 

partner till möten. Uppföljning av vikt, BMI, blodtryck, kolesterol, sötsaksintag och  
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 fruktintag vecka 1, 13, 27 och 52.  

Resultat Totalt accepterade 105 patienter deltagande i studien men endast 89 patienter 

inkluderades, 56 av dessa fullföljde interventionen. Bortfall 38 %. 

 

Efter 12 månader hade deltagarna lägre vikt, BMI och blodtryck (p<0.002). Patienternas 

intag av sötsaker minskade (p<0.002) och fruktintaget ökade (p<0.002). 

  

Patienterna ansåg interventionen acceptabel både vad gällde innehåll och upplägg och 

ansåg att specialisten var anledningen till framgången. 

 

Det slutgiltiga resultatet är inte beräknat på det deltagarantal som forskarna tidigare i 

texten angett fullföljde interventionen.  

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Icke-randomiserat urval. Ingen jämförelse med kontrollgrupp. Siffrorna avseende 

deltagare går inte ihop, det förekommer motsägelsefulla uppgifter i texten. Stort bortfall, 

bortfallsanalys redovisas ej. Ofullständig dataredovisning.  Etiskt tillstånd söktes inte. 

 

 

Jallinoja et al. 2007 

Syfte Att undersöka läkare och sjuksköterskors syn på patientens respektive de professionellas 

roll när det gäller arbetet med livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Metod Tvärsnittsstudie. Enkät för att undersöka inställningen till fetma och viktminskning med 

fokus på hinder och patientens ansvar. Ej slumpmässigt urval.  

Deltagare Läkare och sjuksköterskor i primärvården i Lahti, Finland (n=220).  

Mätinstrument Enkät som pilottestats.  Lickertskala. 

Resultat Totalt svarade 220 personer, varav 59 var läkare och 161 var sjuksköterskor. Bortfall 47 

respektive 38 %. 

 

Lika stort antal läkare som sjuksköterskor (98 %) ansåg att det var deras uppgift att ge 

råd angående livsstilsfrågor, men de ansåg också att det största hindret för 

livsstilsförändring var patientens ovilja till förändring (95 %). 68 % av läkarna och 64 % 

av sjuksköterskorna uppgav att de hade hjälpt patienter till en sundare livsstil. Tidsbrist 

uppgavs av både läkare och sjuksköterskor vara ett hinder för att sätta sig in i patientens 

livssituation (66 % vs. 50 %). Läkare och sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning i 

livsstilsrådgivning (45 % vs. 42 %). 

  

Fler sjuksköterskor än läkare var obekväma med att prata om patientens fetma (32 % vs. 

17 %, p=0.031). Sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet upplevde i högre grad att 

de hade tillräckliga kunskaper i livsstilsrådgivning (70 % vs. 43 %, p=0.001). 

Kvalitet/Risk för bias Medel/Ja 

Motivering Ej slumpmässigt urval. Stort bortfall (47 resp. 38 %), resonemang kring detta förs. Två 

påminnelser skickades ut för att öka svarsfrekvensen. Etiskt tillstånd anges ej.  

 

 

Leverence et al. 2007 

Syfte  Att undersöka klinikers syn på fetmarådgivning och att jämföra dessa med de riktlinjer 

som finns avseende fetmarådgivning. 

Metod Innehållsanalys. Halvstrukturerade intervjuer för att undersöka läkare och 

sjuksköterskor syn på fetmarådgivning. Sex pilotintervjuer genomfördes innan 

datainsamligen påbörjades. Deltagarna arbetade inom primärvården och kontaktades 

personligen av forskarna och tillfrågades om deltagande. Forskarna ansträngde sig för  
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 att få en bredd bland deltagarna, de önskade ha med olika specialiteter, olika längd på 

yrkeserfarenhet och personal som arbetade både i stad och på landsbygden. 

Datainsamling avslutades då mättnad uppstod. Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberades och därefter fick en oberoende granskare läsa dem. Därefter gick de fyra 

forskarna var för sig igenom datamaterialet för att därefter gemensamt komma fram till 

teman. Dessa teman bekräftades och förfinades därefter i samråd med två fokusgrupper. 

Deltagare Plats: New Mexico, USA; 2003-2004. 

Läkare och sjuksköterskor intervjuades ( n=20). 

Resultat Teman:  

Screening och rådgivning; tidsbrist gör att preventivt arbete ibland får stå åt sidan. Det 

görs ett selektivt urval för när rådgivning ges och ämnet tas oftast upp med patienter 

som har medicinska besvär relaterade till fetma.  

Resurser att stödja viktminskning; bristande utbildning upplevdes vara ett hinder för 

rådgivning och stöd från andra yrkesgrupper t ex psykolog och dietist efterfrågades. 

Patientens motivation; bristande motivation stor anledning till att behandling av fetma 

ej lyckas. 

Kulturell kontext; påverkar patientens syn på övervikt, det kräver anpassat sätt att ge 

råd om viktminskning. 

Samhälls- och familje- kontext; problemet med övervikt och fetma ansågs behöva 

lyftas upp till samhällsnivå. Det behövs billiga träningsmöjligheter, säkra gång och 

cykelbanor Familjen behöver involveras i viktminskningsprocessen. 

Behandlingens effektivitet; Stor frustration över att behandlingen ej är effektiv. 

Kvalitet/Risk för bias Hög trovärdighet/Låg risk för bias. 

Motivering En och samma person utförde samtliga intervjuer. Fokusgrupper ökar den interna 

validiteten. God redogörelse kring datainsamlingen. Många citat ger djup åt texten. 

 

 

Logue et al. 2005 

Syfte Att jämföra hälsovinster av en minimal intervention mot fetma jämfört med utökad 

standardvård.  

Metod Randomiserad kontrollerad studie.  

Personer rekryterades genom annonser i tidningar eller broschyrer och affischer som 

spreds i nordöstra Ohio men också genom att läkare skickade utskick om studien till 

potentiella deltagare. 665 personer som accepterade deltagande fick dra kuvert som 

innehöll en lapp där det stod antigen standardvård eller experimentgrupp. Kuverten 

öppnades först efter att bakgrundsdata (BMI, blodtryck, blodprov) samlats in.  

Deltagare Plats: 15 primärvårdsenheter i nordöstra Ohio, USA; 1998-2002.  

Inklusionskriterier: Män och kvinnor i åldern 40 – 69 år med BMI > 27 (n=665 varav 

experimentgrupp, n=329, standardvårdsgrupp, n=336). 

Exklusionskriterier: Ingen tillgång till telefon, svårigheter med engelska språket, 

graviditet, amning, genomgått förlossning inom 6 månader, beroende av en rullstol för 

förlflyttning eller allvarlig fysisk sjukdom.  

Intervention Experimentgrupp = Samma vård som kontrollgruppen, men dessutom råd om kost och 

motion. Psykisk ohälsa utvärderades var sjätte månad och motivation enligt SOC 

kartlades var annan månad. Skriftligt material anpassat till motivationsgrad sändes ut 

per post. Telefonsamtal en gång per månad med en specialutbildad sjuksköterska. 

Standardvård (kontrollgrupp) = Deltagarna fick var sjätte månad rapportera kroppsmått, 

kost, grad av fysisk aktivitet. Var sjätte månad fick de 10 minuters rådgivning av en 

dietist.  

Vikt, BMI, midjemått, motionsvanor, blodtryck och kolesterolvärden samlades in var 

sjätte månad för bägge grupperna.  

Resultat I experimentgruppen fullföljde 226/329, bortfall 31 %. I standardvårdsgruppen fullföljde 

206/336, bortfall 38 %. 
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 Inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende vikt, blodfetter, motion och 

midjemått.  

Kvalitet/Risk för bias Medel/Ja 

Motivering Stort bortfall (totalt 35 %), bortfallsanalys redovisas ej.  

 

 

Michie. 2007 

Syfte Att undersöka läkare och sjuksköterskors kommunikation med patienter inom 

primärvården om övervikt och fetma. 

Metod Tvärsnittsstudie. Enkät sändes ut till två primärvårdsområden i London för att undersöka 

hur sjuksköterskor och läkare kommunicerar om vikt med överviktiga och feta patienter. 

Deltagare Sjuksköterskor och läkare i London (n=87) 

Mätinstrument Enkät. Lickertskala, men med möjlighet att skriva egna kommentarer.  

Oetablerat frågeformulär, ej pilottestat. 

Resultat  Av 327 enkäter, (153 till läkare och 174 till sjuksköterskor), besvarades 40 av läkare 

och 47 av sjuksköterskor. Bortfall 74 respektive 73 %.   

Sjuksköterskor tog oftare än läkare upp ämnet både om det fanns medicinska problem 

och när det inte gjorde det (p<0.05).  

Fler läkare än sjuksköterskor, (52 % v.s. 28 %), ansåg att det var obekvämt att tala om 

övervikt (p<0.005). 

Deltagarna upplevde att de behövde mer utbildning och träning i livsstilsrådgivning. 

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Stort bortfall (totalt 73.5 %), ingen bortfallsanalys. Inga påminnelser skickades ut för att 

öka svarsfrekvensen. Inget etablerat frågeformulär, ej testat innan utskick.  Ingen 

diskussion kring validitet och reliabilitet. Ofullständig dataredovisning.  Deltagarna fick 

skriva egna kommentarer, dessa redovisas i resultatet men det framgår inte hur många 

som var av den uppfattningen (till exempel behovet av utbildning och träning). 

 

 

Näslindh-Ylispangar et al. 2008 

Syfte Att undersöka om det föreligger skillnader i hälsorisker, hälsobeteende och 

hälsorådgivning mellan män med hög risk för metabolt syndrom och män med låg risk.  

Metod Tvärsnittsstudie. Ur det officiella populationsregistret drogs 690 män födda 1961 som 

tillhörde nordöstra hälsoområdet i Helsingfors som inbjöds till deltagande i studien per 

post. Brevet innehöll ett frågeformulär (HBQ
1
) och en förfrågan om att boka in ett besök 

hos en distriktssköterska för insamlande av BMI, midjemått och blodtryck. Utifrån dessa 

värden bedömdes om männen hade hög eller låg risk för att utveckla metabolt syndrom.  

Deltagare Män födda 1961 i Helsingfors (n= 273). Av dessa hade 128 hög risk för metabolt 

syndrom (A), 145 hade låg risk för metabolt syndrom (B).  

Mätinstrument Enkät. Samma sjuksköterska utförde hälsoundersökningen och använde samma 

instrument och i samma miljö för att få så god reliabilitet som möjligt.  

Resultat 273 accepterade deltagande i studien. Bortfall 60 %.  

 

105/128 (82 %) i A var överviktiga jämfört med 74/145 (51 %) i B.  

 

Rådgivning gavs mer frekvent i A, 101/128 (79 %) jämfört med 4/145 (3 %) i B, 

(p=0.015).  

Kvalitet/Risk för bias Medel till låg/Ja 

Motivering Etablerad enkät. Stort bortfall, ingen bortfallsanalys redovisas. Ingen påminnelse  
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 skickades ut för att öka studiepopulationen.  
1
HBQ= Health Behavior Questionnaire 

 

Ross et al. 2008 

Syfte Att förbättra behandlingen av fetma inom primärvården genom att utveckla en 

strukturerad, multistrategisk och evidensbaserad modell. 

Metod Icke-randomiserad studie. Viktminskningsprogram där sjuksköterskor tillfrågade 

patienter om deltagande. 

Deltagare Plats: 56 primärvårdsenheter i England; 2001-2004. 

Inklusionskriterier: Individer i åldern 18-75 med BMI>30 eller BMI>28 med 

fetmarelaterade sjukdomstillstånd (n=1906).Exklusionskriterier: Saknas. 

Intervention Målet med Counterweightprogrammet var att uppnå en viktminskning på 5 - 10 % hos 

patienterna. Sjuksköterskorna använde sig av SOC för att ta reda på hur motiverad 

patienten var till förändring. Programmet genomsyras av ”empowerment” och patienten 

skulle själv ta kontroll över beslut som rör den egna hälsan. Varje möte med 

sjuksköterskan varade i 10 – 30 minuter och hade specifika mål, t ex diskussion om mål 

för viktminskningen. Patienten kan till exempel ha orealistiska förväntningar på sin 

viktminskning och om dessa inte undersöks kan patienten känna sig misslyckad vid 

slutet av interventionen även om de har lyckats gå ner 5-10 % av ursprungsvikten på 12 

månader som är målet med programmet. Andra ämnen som diskuterades var hälsosamt 

ätande, aktivitetsnivåer, handling, matlagning och äta ute och hur man läser 

innehållsförteckningen på olika livsmedel. Förändringar av nuvarande livsstil 

utforskades med hjälp av beteendemässiga strategier vilket bland annat innebär att 

uppmuntra patienterna att undvika de situationer som får dem att äta fel. Patienten gavs 

råd om att införliva viktminskningsprogrammet i sina dagliga rutiner och stöttades i att 

göra detta. 

Resultat Totalt inkluderades 1906 patienter i studien, 1419 deltog under 12 månader (bortfall 25 

%), 826 deltog under 24 månader (bortfall 57 %).  

Efter 12 månader hade vikten minskat i medeltal 3kg och BMI sjunkit med 1.1 kg/m
2 
.  

Efter 24 månader hade 255 av deltagarna (43 %) nått målet om 5 % viktnedgång från 

ursprungsvikten.   

Resultatet efter 12 månader beräknat på 642 deltagare som det fanns fullständig data för 

och på 357 deltagare efter 24 månader. 

Kvalitet/Risk för bias Medel/Ja 

Motivering Icke-randomiserad studie. Jämförelse med kontrollgrupp saknas. Bortfallsanalys saknas. 

 

 

Sherman et al. 2007 

Syfte Att bedöma effekten hos en kort motionsintervention för att öka den fysiska aktiviteten 

hos kvinnor på landsbygden.  

Metod Icke-randomiserad studie. Deltagare rekryterades antingen genom att en sjuksköterska 

på en vårdcentral tillfrågade patienter hon mötte eller genom affischer placerade på 

vårdcentraler, livsmedelsaffärer eller frisörsalonger.  

Deltagare Plats: Primärvårdsklinik i nordöstra Missouri, USA. Mars-september 2003.  

Inklusionskriterier: Alla som önskade delta i studien inkluderades (n=75). 

Intervention Sex månaders intervention med syfte att öka motionsgraden. Deltagarna delades in i tre 

grupper utifrån BMI; normalvikt, övervikt och fetma. Samtliga erhöll stegräknare, 

träningsvideo, skriftlig information och erhöll rådgivning kring träning 4 gånger under 

interventionen. Sjuksköterska ringde upp patienter efter 1 vecka, 1 månad, 3 och 6 

månader för att samla in uppgifter kring hur många steg som tagits under de tre senaste 

dagarna innan telefonsamtalet. 
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Resultat 75 kvinnor anmälde intresse till att delta i studien, av dessa fullföljde 44  hela 

programmet,10 kvinnor hoppade av efter tre månader och 7 kvinnor hoppade av efter 1 

månad.  Ingen förklaring till varför 16 kvinnor hoppade av tidigare. Bortfall 42 %. 

Deltagarna i hela gruppen ökade sin fysiska aktivitet, mätt i antal steg/dag, från 

6337steg/dag till 8910 steg/dag. Kvinnorna med BMI 25-30 kg/m
2
 ökade mest, från 

6903 steg/dag till 10256 steg/dag. 

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Icke-randomiserad studie. Ingen jämförelse med kontrollgrupp. Stort bortfall (42 %), 

bortfallsanalys saknas. Antal steg självrapporterades. I slutresultatet har man räknat in 

data även från de som hoppade av efter 1 respektive 3 månader. Forskarna redovisar ett 

bortfall på 20 % medan det i själva verket är högre än så.  

 

 

Sussman et al. 2006 

Syfte Att identifiera faktorer som påverkar klinikers beslut att ge preventiva hälsoråd i det 

korta mötet på vårdcentralen. 

Metod Innehållsanalys. Halvstrukturerade intervjuer för att identifiera faktorer som påverkar 

läkare och sjuksköterskors beslut att ge preventiva hälsoråd. Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades. Därefter gick fyra av forskarna igenom datamaterialet och 

diskuterade därefter framväxande teman. Dessa teman fick sedan en oberoende 

kvalitativ forskare ta del av. Även en fokusgrupp fick ta del av teman för att få dem 

bekräftade. Datainsamligen avslutades när mättnad uppnåtts. 

Deltagare Plats: New Mexico, USA. Tidpunkt anges ej.  

Läkare och sjuksköterskor intervjuades ( n=20). 

Resultat Två kategorier framkom; planerad respektive oplanerad livsstilsrådgivning. 

Planerad rådgivning påverkades av läkare och sjuksköterskor livsvärderingar, definition 

av framgång och uppfattning om nyttan med rådgivning. Målet var att förbättra de 

generella hälsovanorna och välbefinnandet snarare än viktminskning. De menade att 

framgång är allt som har positiv inverkan på hälsan. Dålig effekt av rådgivning påverkar 

viljan att ägna tiden åt detta. Tidsbrist gör att rådgivning får stå åt sidan. Låg motivation 

hos patienten anges som orsak till att behandling av fetma ej lyckas. Motivationen är 

svår att påverka. Kulturell kontext hade stor betydelse för hur patienten såg på sin 

övervikt/fetma. Läkare och sjuksköterskor strävade efter att få pat. att integrera 

hälsosamma vanor i sin kulturella kontext hellre än att helt överge sina kulturella vanor. 

Även ekonomi och social situation hade stor betydelse. 

 

Vid oplanerad rådgivning (dvs. när tillfälle bjöds) påverkades rådgivningen av 

patientens kroppsspråk och respons när hälsorådgivning togs upp. Om patienten tidigare 

visat låg motivation bedömdes motivationen oftare vara låg även vid det aktuella mötet. 

Läkare och sjuksköterskor inväntar rätt tillfälle att ge råd. När patienten har medicinska 

problem relaterade till fetma gavs oftare hälsoråd. Om det var många patienter som 

väntade och om bemanningen var låg var det mindre troligt att patienttiden ägnades åt 

hälsorådgivning. Viktigt att föra upp problemet med fetma på en samhälls- och social 

nivå och att viktminskningsprogram involverar familjen menade deltagarna. 

Kvalitet/Risk för bias Måttlig trovärdighet/Viss risk för bias. 

Motivering En och samma person utförde samtliga intervjuer. Oberoende forskare och fokusgrupp 

gör att den interna validiteten ökar. Citat används i ganska liten utsträckning. 
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Syfte Att undersöka ett 6-månaders livsstilsprogram i primärvården för patienter med risk för 

typ 2 diabetes. 

Metod Icke-randomiserad studie. Läkare från fyra primärvårdsenheter (totalt sju läkare) 

randomiserades till att erbjuda antingen livsstilsförändringsprogram eller utökad 

standardvård. Därefter rekryterade de själva deltagare från sina enheter. 

Deltagare Plats: Fyra primärvårdsenheter i New England, USA; 2006-2007. 

Inklusionskriterier: individer över 21 år med risk för att utveckla metabolt syndrom eller 

diabetes typ-2, medicinskt stabila för att kunna utöva motion, kunna prata engelska 

(n=58).  

Exklusionskriterier: behandling med metformin eller samtidigt deltagande i 

kommersiellt viktminskningsprogram. 

Intervention Experimentgrupp 1 – livsstilsförändringsgrupp. 

Kulturellt relevant skriftlig information om näringslära, motion och förebyggande av 

diabetes, kognitivt stöd för att identifiera mål och strategier för att komma förbi 

potentiella hinder för förändring samt att motiverande samtal användes av läkarna. 

Totalt sex personliga möten med läkare samt fem telefonuppföljningar under en 

sexmånaders period. Läkarna använde sig av ett strukturerat protokoll vid de personliga 

mötena vilket gjorde att alla patienter fick samma typ av information vid varje möte.  

Experimentgrupp 2 – utökad standardvård. 

Kulturellt relevant skriftlig information om förebyggande av diabetes typ-2, vid 

uppstarten av interventionen ett individuellt möte med läkare som varade 20-30 minuter 

om vikten av en hälsosam livsstil samt ett möte med en dietist under 45 minuter. 

Deltagarna uppmuntrades att hålla en hälsosam diet och att öka sin fysiska aktivitet. 

Resultat Totalt inkluderades 58 patienter. I livsstilsförändringgruppen inkluderades 31, antal 

fullföljande = 24, (bortfall 23 %, 4 nekade behandling, 2 flyttade från området, 1 

önskade annan behandling). I utökad standardvård inkluderades 27, antal fullföljande= 

27 (bortfall 0 %).  

Båda grupperna förbättrade sin ätbeteende och sin motionsgrad men ingen skillnad 

mellan grupperna. Författarna skriver att 25 % av deltagarna i livsstilsgruppen hade 

minskat 5 % i vikt vid interventionens slut medan 11 % av de som erhöll standardvård 

lyckades med detta, men  data för detta redovisas inte. 

Kvalitet/Risk för bias Låg/Ja 

Motivering Icke-randomiserad metod.  Bristande urvalsmetod. Tillräcklig data saknas. Få deltagare.  

Bortfallet var 23 % (9/31) i experimentgruppen medan ingen hoppade av 

kontrollgruppen. Forskarna redovisar parvisa observation av effekten av 

interventionsprogram och standardvårdsprogram, dvs före och efter interventionen. 

Ofullständig dataredovisning. 

 


