
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015: K201548 
  
 
 
 

Sjuksköterskans roll i att stödja patienter med övervikt till 
ett hälsosammare liv 

 
 

-  En litteraturstudie 
 
 
 
 
 

Emma Tidlund  
Olivia Bjelkenborg 

 
 
 
 

 



 
 

Examensarbetets 
titel: 

Sjuksköterskans roll i att stödja patienter med övervikt till ett 
hälsosammare liv- En litteraturstudie 
 
 

Författare: Emma Tidlund och Olivia Bjelkenborg 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, GSJUK12H 
 

Handledare:  Claes Ekenstam  
 

Examinator:  Lena Nordholm 
  
Sammanfattning    
 
Övervikt och obesitas är ett ökande hälsoproblem världen över. Det är genom den levda 
kroppen som vi upplever hälsa och ohälsa. Vi är helt enkelt vår kropp och genom den 
erfar vi världen. Övervikt beror till stor del av ohälsosamma levnadsvanor och det är 
viktigt att patienter får stöd att ändra dessa. Syftet med litteraturstudien är att undersöka 
hur sjuksköterskor kan stödja patienter med övervikt till att främja hälsosamma 
levnadsvanor. Metoden som använts är en litteraturöversikt, där granskning av 12 
artiklar, både kvalitativa och kvantitativa genomfördes. Resultatet av detta bidrog till att 
vi fann ett antal likheter. Fyra kategorier identifierades: Stigmatisering och attityder, 
empowerment, motiverande samtal och hälsofrämjande arbete. Det visade sig att 
vårdpersonal ofta har någon form av negativ attityd gentemot överviktiga patienter och 
det kan påverka kvalitén av vården och dess effekter. Att använda och lära ut 
empowerment är ett sätt att få patienten att förändra sin livsstil. Genom att 
sjuksköterskan hjälper patienten att öka sina egna resurser finns det en större chans att 
patienten känner att han eller hon har kontroll över sitt eget liv och att också kunna lösa 
sina problem. Motiverande samtal, MI är en effektiv metod för att motivera patienter att 
ändra sin livsstil som används allt mer inom primärvården. Det är en riktad, 
patientcentrerad rådgivning baserad på många öppna frågor. Hälsofrämjande arbete är 
en viktig uppgift för sjuksköterskor i samhället. Diskussionen tar upp att empowerment 
är en stödjande process där individer eller grupper har möjlighet att förändra sin 
situation till det bättre. Det kom också fram att negativa attityder beror på vad man som 
sjuksköterska anser ha orsakat övervikten. Sjuksköterskor bör tillsammans med staten, 
skolor och kommuner stödja och förespråka förändringar i riktlinjer som skulle kunna 
förebygga och minska konsekvenser till övervikt och bidra till ett friskare samhälle. 
 
 
Nyckelord: lifestyle change, overweight, obesity, nursing, empowerment, motivational 
interviewing, health promotion 
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INLEDNING 

Övervikt är ett stort folkhälsoproblem världen över. Överviktiga patienter har stor risk 
för följdsjukdomar. Det kommer leda till ett ökat resursbehov för hälso- och sjukvården 
de närmaste åren. Vi har valt att skriva om detta ämne då det är en viktig men svår 
uppgift för sjuksköterskor att bemöta och behandla. Okunskap och dåliga attityder hos 
vårdpersonal kan orsaka att överviktiga patienter känner skuld och skam och 
sjuksköterskans roll är att istället stärka patienten. Med mer kunskap om hur man gör 
det på bästa sätt tror vi att sjuksköterskor skulle kunna stödja patienten till 
livsförändring på ett bättre och mer effektivt sätt. Under tidigare praktikperioder har vi 
själva bevittnat hur sjuksköterskors attityder haft inverkan på vårdkvalitén. Vi har valt 
att fokusera på vuxna patienter som har övervikt och obesitas på grund av att det är den 
gruppen vi främst kommer att möta i vården själva som grundutbildade sjuksköterskor.  

 

BAKGRUND 

Övervikt ur ett globalt perspektiv 

Övervikt och obesitas definieras som en onormal ökning av fett som kan leda till 
hälsoproblem (WHO, 2014).  BMI, body mass index är ett verktyg som är enkelt att 
använda för att räkna ut hur vikten är i förhållande till längden. För att räkna ut BMI tas 
kroppsvikten på en person och sedan dividerar man den med kroppslängden i meter i 
kvadrat och resultatet visar om personen är underviktig, normalviktig, överviktig eller 
har obesitas. Ett BMI under 18,5 räknas som undervikt, ett BMI från 18, 5-24, 9 räknas 
som normalvikt, ett BMI från 25-29,9 räknas som övervikt och ett BMI från 30 och 
uppåt räknas som obesitas. Att använda BMI är ett enkelt sätt att mäta övervikt men 
BMI tar inte hänsyn till om kroppen är uppbyggd av muskler eller fett utan mäter bara 
vikt i förhållande till längd.  
År 2014 beräknades mer än 1,9 miljarder vuxna människor och 40 miljoner barn under 
fem år världen över vara överviktiga. Sedan 1980 har antalet människor med obesitas 
och övervikt mer än dubblats. Siffran tros bara öka (WHO, 2014). Obesitas och övervikt 
beror i huvudsak på en obalans gällande kaloriintag och kaloriförbrukning. Globalt sett 
så har det skett en ökning av energität mat med en hög fettprocent och framförallt en 
ökning av socker. Samtidigt har det även skett en ökning av inaktivitet och stillasittande 
gällande jobb, fritidsaktiviteter, transporter och den ökade urbaniseringen världen över. 
Enligt Koob, Parylak och Zorrilla (2011, s. 150) har en välsmakande 
livsmedelskonsumtion både njuteffekter och en negativ “tröst” effekt. Upprepande intag 
av välsmakande mat kan förstärka stressen hos människan och man fortsätter att ge 
hjärnan belöning. Stress, ångest och nedstämdhet har visat hög samhörighet med 
matmissbruk. Koob, Parylak och Zorrilla (2011,s. 150) menar att matmissbruk kan leda 
till emotionella och somatiska tecken på abstinens när mat inte är tillgänglig. Cleobury 
och Tapper (2013, s .335) beskriver att människor hittar skäl att äta på grund av att man 
är trött, uttråkad eller för stressad för att äta hälsosamma mellanmål. Dessa resultat leder 
till ett sug och det blir svårt att behärska sig och hitta kontroll och en balans över intag 
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av socker och fett. Studien visade att det var likartat mellan både män och kvinnor. 
Många människor har ingen insikt i orsakerna till deras ätbeteenden och att det är 
viktigt att försöka förstå orsaker till ohälsosamt småätande för att utvecklingen av 
viktminskning ska gå bra. De risker som finns med att ha ett högt BMI är att drabbas av 
diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancersorter samt artros (WHO, 2014). Förutom 
tidigare nämnda risker kan en överviktig person även uppleva andningssvårigheter, ha 
en ökad risk för att få frakturer samt depression. Många låg- och medelinkomstländer 
har problem med infektionssjukdomar och undernäring. Det beror främst på att den mat 
som har lägre näringskvalitet är den mat som tenderar att vara lägst i kostnad. Samtidigt 
har det i samma länder skett en ökning av övervikt och obesitas, främst i städerna. I 
många av dessa länder existerar nu undernäring och övervikt i samma stad och till och 
med i samma hushåll samtidigt (WHO, 2014).  
 
 

Samhällets attityder gentemot övervikt 
Enligt Budd och Peterson (2015, s. 38) så finns det fördomar i samhället där övervikt 
ses som ett resultat av brist på självdisciplin, lathet, viljestyrka och överätning. Många 
människor ser också överviktiga som mindre intelligenta än de som är normalviktiga. 
Personer med övervikt utsätts ofta för diskriminering i jobb och utbildningssituationer. 
Det finns även en negativ attityd gentemot överviktiga patienter i sjukvården inom 
grupper som dietister, psykologer och sjuksköterskor. Den negativa attityden gentemot 
den överviktiga patienten leder till ökad risk för depression, ätstörningar, låg självkänsla 
och ett undvikande av träning. Att diskutera kroppsvikt är för många människor ett 
laddat ämne och det kan därför bli en utmaning för sjuksköterskan menar Budd och 
Peterson (2015, s. 39).  Det är viktigt att ta reda på hur patienten upplever sin övervikt, 
om han eller hon själv upplever att sin vikt är ett problem. Det är även viktigt att 
använda rätt termer när det pratas om övervikt. Termer som övervikt och högt BMI är 
mer accepterat än exempelvis “fetma”, “stor storlek”.  

 

Den levda kroppen 

Livsvärlden är en mångbottnad värld som finns med oss överallt i vad vi än företar oss. 
Livsvärlden sätter människor i samband med allt annat i världen. Med fokus på 
livsvärlden öppnas en förståelse av hur det exempelvis är att leva med en långvarig 
sjukdom (Dahlberg, 2014, s. 53). Kroppen får sin mening och innebörd genom att den 
förkroppsligar livsvärlden och det är även genom kroppen vi har tillgång till ett liv och 
en existens. Det är genom den levda kroppen som vi upplever hälsa och hälsa menar 
Dahlberg (2014, s. 63). Vi är helt enkelt vår kropp och det är genom den vi erfar 
världen. I ett vårdvetenskapligt perspektiv är den generella kunskapen viktig för att 
kunna göra vården bättre och skapa förutsättningar för hälsa menar Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 183). Den inställningen sätter dock inte stopp för den 
vårdvetenskapliga uppfattningen att varje individ har högre prioritet än vad gruppen har 
med sina likheter. I en hälso- och sjukvård som i övrigt strävar efter att kategorisera och 
etikettera hälsa är det särskilt viktigt att beakta den enskilda livsvärlden.  
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Centrala begrepp för livstilsförändring 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) så är hälsa något som ska ses som 
mångdimensionellt då hälsa har olika innebörder för olika människor. Begreppet är inte 
något som är konstant då dess värde inte kan slås fast då hälsan är relativ och speglar 
människans aktuella och totala livssituation. Att uppleva hälsa både påverkar och 
påverkas av identitet och självkänsla. Dahlberg och Segesten menar att upplevelsen av 
att kunna vara sig själv och leva sitt liv som man önskar är en del av upplevelsen av ett 
hälsosamt liv (2010, s. 57).   
 
Vårdande möten 
 
I en vårdrelation som har en vårdande potential kan mötena både vara långa eller korta 
och se ut på många olika sätt. Det ska hur som helst handla om att skapa ett vårdande 
möte mellan vårdare och patient. En väsentlig egenskap i en vårdande relation är att den 
måste vara både inbjudande och berörande och kunna stödja patientens hälsoprocesser 
menar Dahlberg och Segesten (2010, s. 192). När en sjuksköterska har bråttom eller 
verkar kall och oengagerad finns det stor risk att patienten dräneras på energi och 
välbefinnande. Vårdaren är skyldig att i kraft av sin kompetens, ställning och kunskap 
se till att mötet blir vårdande.  
 
Vårdande samtal  
 
Vårdande samtal är en i synnerhet viktig del i en vårdande relation. I hälso- och 
sjukvården finns det en svårighet att genomföra goda och vårdande samtal då det inom 
vården fortfarande finns paternalistiska drag. Det finns en risk att sjuksköterskan talar 
till och inte med patienten och att det därför blir en envägskommunikation (Dahlberg & 
Segesten, 2010, s. 200). Ekebergh (2011, s. 386) menar att sjuksköterskans egna 
förförståelser och fördomar bör stå åt sidan och fokus bör istället ligga på patientens 
unika värld. Patientens livsvärld har svårt att göra sig hörd när vårdande samtal är hårt 
styrda och rutinbetonade. Sjuksköterskor kan såväl bekräfta som utestänga patienten. 
För att få patienten att känna sig sedd är det viktigt att ta sig tid, lyssna, vara närvarande 
och söka ögonkontakt. Dahlberg och Segesten menar att oavsett art och form måste ett 
vårdande samtal präglas av öppenhet och följsamhet för livsvärlden.   
 
 
Motiverande samtal  
 
Motiverande samtal, MI är en effektiv metod att förändra ett beteende. Häggström, 
Kristofferzon, Wadensten och Östlund (2013, s. 2285) menar att motiverande samtal, 
MI är en riktad, patientcentrerad intervjumetod vars syfte är att minska osäkerheten hos 
patienten och på sätt öka patientens motivation till livsförändring. Motiverande samtal 
syftar till att stödja patienten till att våga göra sitt eget val, identifiera egna 
livsstilsproblem och att se sin egen förmåga att sedan också förändra dem. MI går ut på 
att ställa öppna frågor till patienten så att hon eller han börjar reflektera över sitt eget 
beteende och kan på så sätt förändra sin livsstil.  



 
 

4 

 
Empowerment 
 
Att använda empowerment är ett sätt att få patienten att förändra sin livstil. 
Empowerment är självmakt, att ta makten över sitt eget liv och att stärka sig själv. Det 
är ett verktyg genom vilket patienten själv kan ta ställningstaganden menar Foss, 
Knutsen och Terragni (2011, s. 349).   
 
 
Hälsofrämjande arbete 
 
Hälsofrämjande arbete inkluderar aktiviteter som främjar eller förbättrar generell hälsa. 
De områden som avser är kost, träning, stresshantering, psykisk hälsa och sociala 
relationer (Fisher & Kridli, 2014, s. 327). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Det har skett en kraftig ökning av övervikt och fetma i Sverige och nästan hälften av 
Sveriges befolkning är överviktig (Folkhälsomyndigheten, 2014). Övervikt och fetma är 
idag en folkhälsosjukdom och inte en ohälsosam livsstil (Socialstyrelsen, 2014). 
Övervikt beror dock till stor del på ohälsosamma levnadsvanor och det är viktigt att 
patienter får stöd att ändra dessa då dessa patienter har en ökad risk att drabbas av 
följdsjukdomar. Sjuksköterskan har ansvar för att identifiera och erbjuda 
hälsofrämjande åtgärder innan dessa patienter utvecklar obesitas. Det är därför viktigt 
att sjuksköterskor vet hur de kan stödja patienter till livsförändring på bästa sätt. Genom 
att undersöka både sjuksköterskors och patienters upplevelser och erfarenheter av detta 
tydliggörs hur sjuksköterskan på bästa sätt stödjer överviktiga patienter till 
livsstilsförändring.   
 
SYFTE 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med övervikt till att främja 
hälsosamma levnadsvanor.  
 
METOD 

Metoden som har används är Fribergs modell för litteraturöversikt (2012, s. 133). En 
litteraturöversikt är en framställning som ger huvuddrag inom ett visst ämnesområde. 
Översikten baseras på ett val av texter att studera utifrån det avgränsade område som 
valts. Litteraturen som sedan granskats och analyserats har resulterat i en beskrivande 
översikt. För att skapa en bild av det forskningsområde vi var intresserade av gjordes en 
inledande litteratursökning.  
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Datainsamling 

De databaser som användes var Cinahl och PubMed för att hitta referenser till artiklar, 
rapporter riktade till hälso- och sjukvård, medicin och främst omvårdnad. Vi sökte både 
efter kvantitativa och kvalitativa artiklar. Syftet med litteraturöversikten var att 
undersöka hur sjuksköterskans roll för att stödja patienter med övervikt till ett 
hälsosammare liv ser ut. Vi sökte efter artiklar både från sjuksköterskan och patientens 
perspektiv för att få en helhetssbild. De sökorden som användes var ”lifestyle 
change”,”nursing”, “overweight”, ”obesity”, ”empowerment”, ”bodyimage”, 
bodyattitude”,”self-management”, ”lifestyle” och ” motivational interviewing”, ”weight 
loss” och ”health promotion”.  Vi sökte först på ”obesity” AND ”nursing” och sedan 
”overweight” AND ”bodyattitude” och ”overweight” AND ”weightloss”. Sedan sökte 
vi på ”obesity AND ”empowerment”, ”obesity” AND ”motivational interviewing” . Vi 
sökte även på ”nursing” AND ”health promotion”, ”nursing AND ”weightloss” och 
”nursing” AND ”motivational interviewing”.  
 
För att hitta artiklar anpassade till syftet i resultatdelen användes följande 
inklusionskriterier: artiklar publicerade mellan år 2000 och 2015, artiklar som var peer-
reviewed och vårdvetenskapliga. Vi valde att begränsa sökningen till dessa artiklar för 
att vi ville ha relativt uppdaterad forskning. Följande exklusionskriterier användes: 
artiklar om barn då det var vuxna vi var intresserade av och artiklar skrivna utifrån 
närståendes perspektiv. Av de artiklar vi fann som handlade om vårdpersonal valde vi 
till resultatet de som sågs utifrån sjuksköterskans synvinkel. Vi gjorde inga 
begränsningar i vilka länder som skulle inkluderas då övervikt och obesitas är ett globalt 
hälsoproblem. De artiklar vi hittade var dock från Västvärlden.  
 

Dataanalys 

Vi valde ut 32 artiklar för en mer noggrann genomgång. Vi sållade sedan bort 20 
artiklar som inte uppfyllde kraven på grund av kvalitéten av innehållet och exklusion- 
och inklusionkriteriter och kvar blev 12 artiklar, sex kvalitativa och sex kvantitativa. De 
granskades med hjälp av Fribergs modell för kvalitetsgranskning för både kvantitativa 
och kvalitativa artiklar. Genom att granska kvalitén avgörs det om artiklarna kan 
inkluderas eller exkluderas (Friberg, 2012, s. 138). Artiklarna lästes ett flertal gånger för 
att få en djupare förståelse för studiernas innehåll.  En översiktstabell gjordes enligt 
Fribergs mall (2012, s. 45). Detta gjordes för att hitta likheter och skillnader för att 
lägga till grund för möjliga kategorier till resultatet. Utifrån de gemensamma 
utgångspunkterna i artiklarna bestämdes kategorier och subkategorier. De subkategorier 
som hade liknande innehåll samlades till en kategori. I vårt resultat framkom fyra 
kategorier och 2 subkategorier.  
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RESULTAT 

Studiens resultat är baserat på fyra kategorier samt subkategorier som presenteras i 
tabell 1.  
 
Tabell 1.  Kategorier samt subkategorier 
Stigmatisering och attityder  

·       Attityder inom vården generellt 
·       Attityder beroende på sjuksköterskans egna BMI 

Empowerment 
 

Motiverande samtal 

Hälsofrämjande arbete 

 
Stigmatisering och attityder 
Attityder inom vården generellt 
 
Obesitas är ett stort hälsoproblem och hanteringen av det bör vara av internationell 
prioritet. Sjuksköterskor inom primärvården har en stor roll i att hjälpa patienter att 
förändra sina levnadsvanor. Brewins, Brown, Psarou, Stride och Thompson (2007, s. 
335) beskriver att sjuksköterskorna i deras studie ansåg att övervikt varken beror på 
någon specifik medicinsk orsak eller miljöfaktorer. En majoritet ansåg dock att 
sjukdomshistoria inom släkten är en viktig faktor. De flesta ansåg att övervikt handlar 
om levnadsvanor och en del menade att brist på disciplin var en anledning. Hälften av 
sjuksköterskorna kände empati för patienter med obesitas. Även om en klar majoritet 
ansåg att övervikt är ett viktigt hälsoproblem och såg att stötta patienter till viktnedgång 
som en del av sin arbetsroll hade många inte specifik utbildning i ämnet. Vad 
sjuksköterskor anser vara anledning till övervikt är viktigt då deras åsikter och attityder 
påverkar patienten (Brewins, Brown, Psarou, Stride & Thompson, 2007, s. 338). 
Negativ attityd gentemot övervikta patienter kan påverka kvalitén av vården och dess 
effekter. Vårdpersonal har ofta någon form av negativ attityd och fördom mot dessa 
individer och ser dem som lata, oattraktiva, inaktiva och att de brister i självkontroll och 
viljestyrka. Poon och Tarrant (2008, s. 2360) beskriver i sin studie att när de jämförde 
sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskors attityder till patienter med 
fetma var de legitimerade sjuksköterska mer negativa. Brown och Thompson (2007, s. 
539) menar att sjuksköterskorna var medvetna om att patienter med obesitas lätt 
stigmatiseras av samhället och försöker att ha det i åtanke för att undvika att skapa mer 
stigmatisering.  
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Attityder beroende på sjuksköterskans egna BMI 
 
Sjuksköterskorna med ett högt BMI tenderade att ha mindre negativa attityder 
jämförelsevis med normal- och underviktiga sjuksköterskor. Brown och Thompson 
(2007, s. 539) menar att ett lågt BMI visade sig vara känsligt runt patienter med obesitas 
då de sjuksköterskorna tenderade att visa brist på empati och erfarenhet av situationen. 
De med ett högt BMI tenderade att känna sig skyldiga och som dåliga förebilder då de 
kände sig som hycklare inför patienter med obesitas. Det fanns också en tendens att de 
sjuksköterskor som hade ett högt BMI var mer kritiska och fördomsfulla mot 
patienterna då de egentligen kanske var kritiska mot sig själva och därför kunde vara 
mer öppna att diskutera ämnet. De legitimerade sjuksköterskorna ansåg i en högre grad 
än sjuksköterskestudenterna att det var fysiskt utmattande, obekvämt, stressfullt, 
frånstötande och äckligt att sköta om patienter med obesitas. De sjuksköterskor med ett 
lågt BMI tenderade att vara mer försiktiga med att ge kommentarer som hade kunnat 
tolkas kritiska mot patienterna jämförelsevis med sjuksköterskor med ett högt BMI 
(Brown & Thompson (2007, s. 540).  
 

 
Empowerment 
En hälso- och livsstilskurs är ett modernt sätt att rikta patienter med övervikt mot 
empowerment och hälsosammare vanor.  Många överviktiga patienter har bara känt att 
de misslyckats med viktnedgång tidigare och känt negativa attityder från vården. Med 
empowerment ska patienten kunna se att de är i behov av vård och stöd och inte se sig 
själv som ett offer. Foss, Knutsen och Terragni (2011, s. 364) beskriver i sin studie att 
patienterna som deltog i hälso-och livstilsskursen inriktad på empowerment kände sig 
själva som en del i processen jämförelsevis med andra viktminskningskurser de deltagit 
i tidigare. De kände sig betydelsefulla i processen att göra livsstilsförändringar och 
många var tacksamma att kunna få vara med i kursen. Genom att sjuksköterskan hjälper 
patienten att öka sina egna resurser finns det större chans att patienten känner att han 
eller hon har kontroll över sitt eget liv och att också kunna lösa sina problem. Ahlström, 
Malm, Wikby och Nygårdh (2011, s. 900) beskriver i sin studie att när vårdpersonalen 
hade en positiv attityd till att dela med sig av sin kunskap kände patienten förtroende till 
att vårdpersonalen gav god vård. Patienterna kände sig nonchalerade när sjuksköterskan 
visade otålighet och brist på empati i situationer när patienterna kände att de hade 
behövt få det. Det gjorde att det tog längre tid att bygga upp en vårdrelation.  
 
Absetz, Jallinoja, Kuronen, Nissinen, Patja, Uutela och Talja (2007, s. 244) menar att 
livsstilsförändringar är ett kontroversiellt och väldebatterat ämne. Sjukvårdspersonal har 
gått från att ha haft en auktoritär roll i att vägleda hälsoförändringar och nu börjat 
använda mer patientcentrerade metoder för att ta hänsyn till patientens egenmakt och 
förmåga att ta hand om sig själv. Det har under de senaste åren blivit tydligt att de 
viktigaste valen angående en patients hälsa ska han eller hon själv ta beslut om istället 
för att sjukvårdspersonal tar beslut åt dem. Absetz, Jallinoja, Kuronen, Nissinen, Patja, 
Uutela och Talja (2007, s. 246) beskriver i sin studie att en klar majoritet av 
sjuksköterskor höll med om att patienter själva måste acceptera sitt ansvar i 
livsstilsrelaterade frågor. De flesta av sjuksköterskorna i studien ansåg att brist på 
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information oftast inte är ett hinder för behandling. Sjuksköterskorna menade istället att 
när patienten inte själv vill förändra sina levnadsvanor blir det nästan alltid ett hinder 
för behandlingen. En klar majoritet av sjuksköterskorna ansåg att ge information, 
motivation och support till patienter är uppgifter i deras arbetsroll. Dock ansåg bara 
hälften av dem att de hade tillräckligt med kunskaper i livsstilsrådgivning. 
Sjuksköterskor med färre års erfarenhet kände oftare att de hade mer kunskap i 
livsstilsrådgivning än sjuksköterskor med längre erfarenhet. Absetz, Jallinoja, Kuronen, 
Nissinen, Patja, Uutela och Talja (2007, s. 247) beskriver i studien att det kan bero på 
att sjuksköterskeutbildningen har förändrats och att under de senaste åren har det 
tillkommit mer fokus på rådgivning.   
 

 
Motiverande samtal 
Motiverande samtal, MI är en effektiv metod för att motivera patienter att ändra sin 
livsstil som används alltmer inom primärvården. Det är en riktad, patientcentrerad 
rådgivning baserad på många öppna frågor. Enligt Häggström, Kristofferson, 
Wadensten & Östlund (2013, s. 2285) är det viktigt att alla sjuksköterskor vet vad 
motiverande samtal är och att det ska användas i alla patientmöten och inte endast i 
speciella fall. Alla sjuksköterskor bör ompröva sin kommunikation och ta ansvar för att 
få erfarenhet av motiverande samtal. Arbetsgivaren måste dock ge stöd för användning 
av MI. I Sverige blir sjuksköterskor inom primärvården utbildade i MI som del i det 
hälsofrämjande arbetet. Utbildning i MI finns som två eller fyra-dagars kurser 
arrangerade av landstinget eller som längre kurser på universitet.  
 
Häggström, Kristofferzon, Wadensten och Östlund (2013, s. 2288) beskriver i sin studie 
att sjuksköterskorna ansåg att MI hjälpte patienterna bli mer involverade i sin hälsa och 
att de på så sätt såg lösningar och tog beslut. MI ansågs även vara ett bra, nödvändigt 
verktyg som var roligt att använda och främjar en bättre kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient. Några få av sjuksköterskorna ansåg att det tog lång tid att 
använda verktyget och att det ibland kunde kännas konstlat.  
 
Appel, Bennett, Clark och Gudzune (2012, ss. 153-154) menar att det finns tre 
kommunikationsbaserade teman inom viktminskningsrådgivning. Det första är att 
motivera till att äta sunt för att gå ner i vikt, det andra är att samarbeta med patienten för 
att uppnå viktnedgång och det tredje är att hantera utmaningar som uppstår under 
rådgivningen. Viktminskningsrådgivning kan förbättras genom att göra den 
patientcentrerad och genom att göra den skräddarsydd för patienten.  
 
Braun, Heintze, Fahrenkrog, Renneberg, Sonntag och Wiesner (2012, s. 62) beskriver 
att deras studie visade på minimalt genomförande av motiverande samtal i 
förebyggande syfte. Motiverande samtal användes mer för att motivera patienter som 
hade ett BMI på över 30 kg/m2 än de patienter som hade ett BMI på under 30 kg/m2. 
Sjuksköterskorna i studien beskrev att för att hålla patienten motiverad var delmål 
viktiga. För att patienten skulle känna sig motiverad och klara hela vägen till mål var 
regelbundna och kontinuerliga möten viktiga. Mötena behövde inte alltid ske fysiskt 
utan telefonkontakt fungerade också bra.  
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Braun, Heintze, Fahrenkrog, Renneberg, Sonntag och Wiesner (2012, s. 62) menar att 
behandla övervikt och obesitas är besvärligt och ofta frustrerande för både patient och 
sjuksköterska men om patienten själv deltar i beslutsprocessen så är han eller hon mer 
villig att acceptera sin diagnos och ta emot behandling. De visar ett bättre 
behandlingsreslutat. Brobeck, Bergh, Hildingh och Odencrants (2013, s .378) beskriver 
i sin studie att i de fall det inte blev en bra kommunikation med patienten var det 
tidsbrist som gjorde det svårt att genomföra en utförligare diskussion om patientens 
livsstil med patienten på ett tillfredsställande sätt. Efter att sjuksköterskorna fått 
utbildning i hälsofrämjande bemötande kände de sig motiverade till att börja arbeta med 
motiverande samtal.  
 
 

Hälsofrämjande arbete 
Fisher och Kridli (2014, s. 327) beskriver att trots att sjuksköterskor är övertygande om 
att övervikt kan förebyggas så tycker de att övervikt är en besvärlig fråga att ta upp och 
diskutera med patienten. De menar att patienterna i viss mån är ansvariga för sin storlek 
trots att det finns ett brett spektrum av faktorer som inte ligger inom patientens 
personliga kontroll. Sjuksköterskor bör lägga stor vikt vid relationer till sina patienter 
för att kunna stödja livsstilsförändringarna. Brown och Thompson (2007, s. 539) 
beskriver att för de flesta patienterna var deras egen storlek en fråga som de var mer 
eller mindre medvetna om och de visade en medvetenhet om miljömässiga, kulturella 
och ekonomiska faktorer som kan påverka ätandet och det aktiva mönstret. Det finns 
också en medvetenhet om hur familje- och kärleksrelationer kan påverka livsvalet. 
Enligt Brobeck, Bergh, Hildingh och Odencrants (2013, s .376) var hälsofrämjande 
samtal med patienter en viktig uppgift inom hela hälso-och sjukvården för att ge 
människor möjlighet att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Sjuksköterskor är 
viktiga för utvecklingen och genomförandet av hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskor 
har en viktig uppgift och det är värdefullt om sjuksköterskor är intresserade av att arbeta 
med hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att utveckla verktyg och metoder för att arbeta 
med det samt att sprida och genomföra arbetet inom vårdorganisationen.   
 
Brobeck, Bergh, Hildingh och Odencrants (2013, s.377) beskriver i sin studie om 
utbildning i hälsofrämjande för sjuksköterskor att utbildningen ägde rum kontinuerlig 
och resultatet av utbildningen hjälpte dem att kunna ta itu och diskutera hälsofrämjande 
problem med patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att fokus skulle läggas på utbildning i 
hur man i praktiken hjälper patienter med övervikt då man redan har kompetens att veta 
vilken livsstil som ger effekt på hälsan. Den allmänna erfarenheten var att det fanns en 
brist på fullt engagemang och brist på stöd från ledningen i hur arbetet ska prioriteras. 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte har tiden som behövs för att ta itu med 
hälsofrämjande frågor, trots att det är nödvändigt, eftersom många var rädda för att inte 
kunna avsluta diskussionen med patienten på ett värdigt sätt. Brobeck, Bergh, Hildingh 
och Odencrants (2013, s. 378) beskriver att utbildningen var fokuserad på 
hälsofrämjande och att hjälpa patienterna att ta hand om sina kroppar på ett bättre sätt. 
En konsekvens med denna typ av vård är att det blir de motiverade patienterna som blir 
prioriterade. Sjuksköterskorna ansåg att de var svårt att nå ut till friska människor när 
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det inte finns någon möjlighet att avsätta tid till de friska som också behöver 
hälsofrämjande aktiviteter. De förebyggande åtgärderna skulle verkligen göra skillnad 
hos de unga och friska, men det var först som de mötte en patient med symptom på sin 
livsstil som frågan togs upp.  
   
Hälsofrämjande arbete är en viktig uppgift för sjuksköterskor i samhället beskriver 
Wang, Wang, Whitehead, Sun och Xie (2007, s. 184). I studien beskrev 
sjuksköterskorna att de gav information relaterat till träning, kost och psykisk hälsa till 
patienterna de mötte. Många patienter tyckte det fungerade särskilt bra att ta till sig 
kunskapen om deras familj samtidigt involverades då de behövde mycket stöd hemifrån. 
Sjuksköterskorna ansåg det var lättare att ge yngre patienter information om hälsa då de 
hade lättare att ändra sina levnadsvanor. Sjuksköterskorna ansåg att de hade kunskap 
men tyckte det ibland kunde vara svårt att applicera den i praktiken. De flesta ansåg att 
hälsofrämjande arbete bör vara en större del i sjuksköterskeutbildningen. 
Hälsofrämjande arbete och hälsoutbildning är allmänna begrepp och sjuksköterskor och 
annan personal inom vården bör ha likadana kunskaper och principer världen över då 
övervikt är ett internationellt hälsoproblem.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att belysa området valdes en litteraturöversikt. Vi använde Fribergs struktur för 
litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 45) så görs en litteraturöversikt när texterna 
granskats för att presentera dem på ett överskådligt sätt och detta kan sedan presenteras 
som en bilaga vilket vi också har gjort. Läsaren får då information och kan avgöra om 
val av texter verkar rimliga med tanke på problemformulering och syfte. Inför det 
fortsatta arbetet är en litteraturöversikt ett slags avstamp. Friberg menar (2012, s. 44) att 
artiklarna kan vara gjorda med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Vi gjorde 
ingen avgränsning när det kom till att välja mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar 
då utbudet av kvalitativa artiklar inom det området vi skrev om inte var så stort som vi 
hoppades på. Vi hittade dock några bra kvalitativa artiklar utifrån våra inklusions- och 
exklusionskriterier. Vi ansåg även att vi kunde få mycket information av de kvantitativa 
artiklarna vi valde. Innan sökningen påbörjades fanns en oro att det skulle kunna bli 
svårt att hitta artiklar skrivna från sjuksköterskans perspektiv men oron var obefogad. I 
det första urvalet hittade vi många litteraturstudier och medicinska artiklar. Dessa 
exkluderades inte helt och hållet från arbetet då vi har haft användning av dem i 
bakgrunden och diskussionen. Som nämnts tidigare använde vi artiklar publicerade 
mellan år 2000-2015. Vårt mål var innan att bara använda oss av artiklar publicerade 
inom en tidsram på tio år men vi ändrade oss när vi hittade några artiklar gjorda innan 
2005 för att även de belyste vårt syfte. Vi använde oss dock mest av artiklar gjorda från 
2010-2015 då vi ansåg de gav oss mer information om vårt område. Vi antar att 
anledningen till att vi hittat mest artiklar från de senaste fem åren kan vara att övervikt 
ökat kraftigt de senaste åren och därav har sjuksköterskans roll blivit ännu viktigare.  
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Vi upplevde att det var svårt att välja om vi skulle använda ordet obesitas eller fetma. Vi 
kom fram till att använda obesitas övergående i studien för att inte förvilla läsaren. Vi 
valde ordet obesitas då ordet fetma tidigare resulterat i att patienterna kallats feta istället 
för obesa i studierna. Ordet feta/fet upplevdes hårt och kränkande och vi valde därför att 
exkludera det ordet. I arbetet valde vi att använda benämningen sjuksköterska i de fall 
artiklarna bara handlade om sjuksköterskor. I vissa artiklar handlade det även om andra 
professioner inom vården och vi valde då att använda benämningen vårdpersonal. För 
att få en bredare syn på obesitas valde vi att inte avgränsa vissa länder då vi antog att 
obesitas inte är unikt för vissa länder. Vi har dock bara använt oss av artiklar från länder 
i Västvärlden men enligt WHO (2014) är fetma nu ett globalt hälsoproblem. Detta är en 
svaghet i resultatet då vi inte jämfört med fler länder och kan därför inte generalisera 
resultatet till alla länder i världen. Det beror på att det inte finns forskning ifrån andra 
länder än västvärlden om ämnet även att det är ett känt problem.  
 
Vi valde att exkludera artiklar som handlar om barn i resultatet då vi ville undersöka 
sjuksköterskans bemötande gentemot den vuxna överviktiga patienten och antog att 
sjuksköterskan har ett helt annat bemötande gentemot barn. I resultatdiskussionen 
använde vi dock en artikel som handlar om pediatrisk vård för att göra en jämförelse.  
Att bara använda två databaser som vi gjorde i sökningen kan vara en svaghet då vi 
kanske hade fått flera träffar om vi hade använt oss av fler databaser.  
Då alla artiklar vi använt är skrivna på engelska föreligger en risk för tolkning i 
examensarbetets resultat. Vi har dock minimerat risk för tolkning i största möjliga mån 
då vi läst artiklarna ett flertal gånger för att verkligen förstå innebörden.  
 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjuksköterskor har en stor roll att hjälpa patienter att förändra sina 
levnadsvanor men att många ser det som en utmaning. Det finns en del negativ attityd 
gentemot överviktiga patienter inom vården även om många sjuksköterskor är medvetna 
om att det finn en utbred stigmatisering av överviktiga och försöker ha det i åtanke. 
Sjuksköterskor hade en mer negativ attityd jämförelsevis med sjuksköterskestudenter. 
Sjuksköterskor med ett högt BMI tenderade att ha mindre negativa attityder 
jämförelsevis med normal- och underviktiga sjuksköterskor då de kände mer empati för 
patienten. Sjuksköterskor med ett högt BMI tenderade dock att vara mer kritiska och 
fördomsfulla mot patienten då de egentligen var kritiska mot sig själva och kunde därför 
vara mer öppna att diskutera ämnet. Med empowerment ska patienten själv ta makten 
över sitt liv och se att de är i behov av vård och stöd och sluta se sig själv som ett offer. 
När sjuksköterskan stöttar patienten att finna sina egna resurser känner patienten att hon 
eller har kontroll och kan på så sätt göra något åt sina problem och få en mer hälsosam 
livsstil. I resultatet framkom att sjuksköterskor ansåg att patienter själva måste acceptera 
sitt ansvar i livsstilsrelaterade frågor. Brist på information är oftast inte hindret för 
förändring utan patientens brist på motivation är en av de största anledningarna till att 
överviktiga patienter inte går ner i vikt. Motiverande samtal är en riktad, 
patientcentrerad rådgivning baserad på många öppna frågor och är en effektiv metod för 
att motivera patienter att ändra sin livsstil. Hälsofrämjande arbete inkluderar aktiviteter 
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som främjar eller förbättrar generell hälsa i samhället och är en viktig uppgift för 
sjuksköterskor. 
 
Knutsen och Foss (2010, s .126) beskriver i sin studie att patienterna fick gå ett program 
för att låta patienten hitta motivationen genom att ta makt, empowerment.  Det är viktigt 
att ge ett helhetskoncept till överviktiga patienter, med syfte att främja självförvaltning. 
Programmet har antagits på många ställen över hela världen, och har fått positiva 
utvärderingar så som förbättrade resultat och en del kostnadsminskningar för att 
patienten slipper få följdsjukdomar. Knutsen & Foss (2010, s. 127) beskriver även att 
den norska sjukvården har genomfört ett nationellt program för behandling av vuxna 
som lider av obesitas. Processen är indelad i tre faser: en förberedelseperiod, en 
behandlingsperiod och en eftervårdsperiod. I linje med samtliga idéer om empowerment 
betonas patienten som en aktiv deltagare i behandlingsprocessen. Kursen som 
vårdpersonalen fick gå handlade om livsstilsförändringar för obesitas och de fokuserade 
på empowerment som strategi i förberedelseperioden. Det beskrevs som en stödjande 
process där individer eller grupper har möjlighet att förändra sin situation till det bättre. 
Under de senaste åren har empowerment fått allt större uppmärksamhet i 
hälsoforskningen. Utbildningsmetoder i empowerment är dåligt beskrivna, men 
undantag för det faktum att de är patientcentrerade och baseras på principerna om 
upplevelsebaserat lärande. Empowerment är att patienten lär sig att analysera hur han 
eller hon beter inom ett visst sammanhang. Knutsen och Foss (2010, s . 131) beskriver 
att strategier i livsstilsförändringar används för att påverka patienternas åtgärder för att 
ändra sin livsstil. Under kursen fick patienterna rekommendationer att göra en 
handlingsplan för att ändra sina vanor. De skulle förbättra deras plan varje vecka och 
prova olika metoder. Fokus var på åtgärderna. Patienterna förväntades arbeta med sig 
själva med hjälp av det de lärt sig på programmet och de uppmanades att välja någon 
aktivitet som de ville göra. De var fria att väljer de åtgärder de ville men de var inte fria 
att välja att inte göra det. Patienterna fick goda resultat.  
 
Budd och Peterson (2015, s. 39) belyser att ett bra sätt för patienten att se vilken mat 
och dryck som konsumeras under dagen och när och i vilket sammanhang den 
konsumeras är att föra dagbok. Dagboken kan då påvisa samband mellan känslor och 
mat och det kan då avslöja mönster som ger insikt i patientens känslor och ätbeteenden 
menar Budd och Peterson (2015, s. 40). För att kunna gå ner i vikt på ett framgångsrikt 
sätt måste patienten ha motivation att göra en permanent livsstilsförändring. Som 
sjuksköterskor är det enligt Fisher och Kridli (2014, s. 328) viktigt att främja näringsrik 
mat, fysisk aktivitet och stresshantering. Sjuksköterskor befinner sig i en unik position 
för att åtgärda och förhindra övervikt och obesitas och har ett ansvar att förstå orsaken 
bakom övervikten för varje enskild individ. 
 
Övervikt är som konstaterat ett känsligt ämne. Shepherd (2010, s. 50) menar att närma 
sig ämnet övervikt i ett samtal kan vara svårt både för sjuksköterskan och patienten. 
Särskilt svårt kan det vara för de patienter som motsätter sig att förändra sina 
levnadsvanor. Många patienter är rädda att känna ett ogillande från sjukvården och kan 
därför ta väldigt lång tid på sig innan de söker hjälp. Det är därför viktigt att all 
vårdspersonal hanterat ämnet viktnedgång i bemötandet gentemot patienten med 
känslighet. Cohen, Crabtree, DiCicco-Bloom, Gregory, Flocke, Maxwell, Orzano och 
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Scott (2004, s. 821) beskriver i deras studie att vårdpersonal undviker att ta upp ämnet 
övervikt om inte patienten söker för det specifikt utan istället söker för en annan 
åkomma. Sjuksköterskan bör ta upp ämnet då det handlar om patientens hälsa och 
patienten kan drabbas av många följdsjukdomar.  Harris, Olver och Wise (2014, s. 165) 
beskriver i sin studie att sjukvårdspersonal yngre än 40 år har mer negativ attityd 
gentemot överviktiga patienter jämförelsevis med sjukvårdspersonal äldre än 40 år. Det 
kan kanske bero på att äldre sjukvårdspersonal kan besitta mer mognad och erfarenhet 
av vård av patienter i olika kroppsstorlekar än de yngre. Som framgick i resultatet 
visade tidigare studier att högt respektive lågt BMI var relaterat till attityd gentemot 
patienten. Harris, Olver och Wise (2014, s. 166) beskriver dock i sin studie att de inte 
kunde hitta mer eller mindre negativ attityd kopplat till BMI utan att negativ attityd 
fanns även hos de mest överviktiga av vårdpersonalen. De ansåg att stigmatisering eller 
negativa attityder beror på vad man tror att övervikt beror på, om man som 
sjuksköterska anser att patienten själv orsakat övervikten eller om patienten drabbats av 
den av andra orsaker.  
 
I resultatet framkom att motiverande samtal är en metod som är till för att stärka 
patientens motivation till förändring. Gruhl och Van Leuven (2014, s. 495) menar att 
det finns fyra processer i ett motiverande samtal: att engagera sig, fokusera, framkalla 
något och sedan planera förändring. Den ofördomsfulla, empatiska och samarbetsvilliga 
tillvägagångsättet som motiverande samtal står för är också perfekt för barn och 
ungdomar. MI är en effektiv teknik för att förändra beteende och gå ned i vikt för 
patienter i alla åldrar. Austin, Mucha, Lenoch, Lohse, Schmit, Tucker, Wahlen, Wooten 
och Ytterberg (2013, s. 544) beskriver dock i deras studie att det var ungefär samma 
förändring av BMI när man jämförde barn som fick MI i vården och barn som inte fick 
det. Däremot observerades en betydelsefull skillnad när man jämförde hälsosamma 
vanor i grupperna. De barn som tillsammans med sina familjer fick MI ökade antalet 
portioner frukt och grönsaker, minskade antalet timmar tv-tittande per dag och ökade 
timmar lek och fysisk aktivitet jämförelsevis med gruppen som inte fick MI.   
 
Många sjuksköterskor i studierna ansåg att de hade kunskap om hälsofrämjande arbete 
men att de inte hade fått träna tillräckligt mycket på det. I det hälsofrämjande arbetet ger 
sjuksköterskan råd, antingen genom att träffa patienten själv eller också i 
gruppsessioner. Det är viktigt att vara realistisk gällande målsättning och tänka på att 
det kan ta upp till två veckor att ställa om till en ny rutin menar Shepherd (2010, s. 53). 
Patienten bör vara positiv till förändringar exempelvis i diet och fysisk aktivitet och 
förändringarna bör också vara uppnåeliga. Whitehead (2001, s. 830) menar att 
hälsofrämjande arbete inte bara bör finnas i vården, utan inom andra arenor också. 
Bowen, Bryant och Hess (2015, s. 221) menar att både genetiska, beteendemässiga, 
sociala och ekonomiska faktorer leder till övervikt och oavsett vilket bör strategier tas 
till med lagarbete. Staten, skolor, kommuner, affärsvärlden, sjukvården, familjer och 
den enskilda individen måste tillsammans skapa en miljö som är hälsosam. Ett exempel 
är att begränsa mat och dryck med tillsatt socker, fett och salt och att alltid ha hälsosam 
mat tillgänglig till ett pris som människor i alla samhällsklasser klarar av att betala. 
Sjuksköterskor har en viktig roll att påbörja strategier som kommer att påverka och 
förändra överviktiga patienters levnadsvanor. Genom att uppmärksamma övervikt, göra 
behandlingsplaner och förespråka ett hälsosamt leverne ökar också medvetenheten om 
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övervikt och dess följdsjukdomar. Sjuksköterskor bör också tillsammans med staten, 
skolor och kommuner stödja och förespråka förändringar i riktlinjer som skulle kunna 
förebygga och minska följdsjukdomarna som övervikt kan ge och bidra till ett friskare 
samhälle.   
 

Vi anser att trots att det i sjuksköterskors yrkesroll ingår att hantera känsliga ämnen är 
övervikt något som många människor inte vill prata om och som sjuksköterska måste 
man hantera detta på ett fint och känsligt sätt och ge en patientcentrerad vård. 
Exempelvis kanske det inte är lämpligt att nämna patientens övervikt om patienten 
söker vård för att lösa upp en öronpropp och inte tar initiativ till att vilja prata om det. 
Då skulle sjuksköterskor istället kunna föreslå ett nytt besök för en hälsokontroll och då 
kunna beröra patientens övervikt.  
 
 
 
SLUTSATSER 

Resultatet visar på att det behövs mer forskning och kunskap inom området. Dels med 
tanke på många sjuksköterskors dåliga bemötande mot överviktiga patienter men det 
behövs också mer kunskap om hur man lättast närmar sig ämnet och motiverar patienten 
på bästa sätt. Resultatet visar att sjuksköterskan stödjer den överviktiga patienten på 
bästa sätt genom att inte visa någon negativ attityd gentemot patienten då det påverkar 
vårdkvalitén negativt. Genom att sjuksköterskan hjälper patienten att öka sina egna 
resurser med hjälp av empowerment finns det större chans att patienten känner att han 
eller hon har kontroll över sitt eget liv och att också kunna lösa sina problem. Om 
sjuksköterskan har fått gå en kurs om motiverande samtal har han eller hon ett bra och 
viktigt verktyg att stödja patienten till ett hälsosammare liv. Då det i samhället idag 
överlag upplevs att det inte är acceptabelt att vara överviktig har ämnet nästan blivit lite 
tabubelagt att prata om. Det är därför inte heller konstigt att många sjuksköterskor anser 
att det är en utmaning. Vi anser att det är viktigt att få kunskap om hur man som 
sjuksköterska bemöter patienter med övervikt och exempelvis använder sig av 
motiverande samtal på bästa sätt. Som konstaterat leder övervikt till många olika 
följdsjukdomar, ibland med dödlig utgång och det är viktigt att de patienter som 
behöver hjälp med att ändra sin livsstil får hjälp att göra det innan det är för sent. Då 
övervikt och obesitas blivit ett internationellt hälsoproblem är det viktigt att problemet 
tas upp på samhällsnivå och inte bara inom hälso- och sjukvården. Även om 
sjuksköterskor i primärvården oftast möter dessa patienter först behöver sjuksköterskor 
inom öppen- och slutenvården också denna kunskap. Om all vårdpersonal inom hälso- 
och sjukvården lär sig förebygga eller behandla dessa patienter på ett tidigt stadium 
skulle det inte kosta lika mycket som när de sedan drabbas av följdsjukdomar och 
behöver längre vårdtid. Den enskilde patienten skulle också slippa onödigt 
sjukdomslidande och leva ett hälsosammare och friskare liv.  
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Bilaga 1. 

Översikt av analyserad litteratur till resultatet 
 
Författare 
Årtal 
Titel  
Tidskrift 

Syfte/perspektiv Metod och urval Resultat 

1. Absetz, P., 
Jallinoja, P., 
Kuronen, R., 
Nissinen, A., 
Patja, K & Talja, 
M.  
 
2007 
 
The dilemma of 
patient 
responsibility for 
lifestyle change: 
Perceptions 
among primary 
care physicians 
and nurses. 
 
 
Scandinavian 
Journal of 
Primary Health 
Care. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
vårdpersonals syn på 
patient- och 
yrkesrollen gällande 
bemötandet av 
patienter med 
livstilsrelaterade 
sjukdomar. 

Kvantitativ studie. 
Ett frågeformulär 
skickades ut till 282 
personer, både 
sjuksköterskor och 
läkare. 72 % deltog 
i studien. 

Både läkare och 
sjuksköterskor 
ansåg att 
anledningen till 
varför det fanns ett  
hinder mellan en 
överviktig patient 
och behandling var 
patientens ovilja att 
förändra sina vanor. 
Båda grupperna 
ansåg att det var en 
del av deras 
arbetsroll att 
motivera och stötta 
patienter till mer 
hälsosamma 
levnadsvanor.   

2. Ahlström, G., 
Malm, D., 
Nygårdh, A & 
Wikby, K. 
 
2011. 
 
The experience of 
empowerment in 

Syftet med studien 
var att undersöka 
empowerment i mötet 
mellan patient och 
vårdpersonal. 

Kvalitativ studie. 20 
patienter med 
kronisk njursvikt 
deltog. 
 

Fem av sju 
subteman framkom 
som syftade på 
empowerment ur 
intervjuerna: 
Mottaglighet 
relaterat till behov, 
möten som styrkte 
patienten, förmåga 
att känna tillit i 
vårdpersonalens 
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the patient-staff 
encounter: the 
patients’s 
perspective. 
 
Journal of Clinical 
Nursing. 

kompetens, 
deltagande i 
beslutstagande och 
att lära sig hur man 
bättre tar hand om 
sig själv. De två 
andra subteman 
syftande inte på 
empowerment. Det 
ena var att patienten 
möttes med 
nonchalans och det 
andra att det inte 
fanns en bra dialog. 

3. Appel, L., 
Bennett, W., 
Clark, J & 
Gudzune K.  
 
2012 
 
Primary care 
providers’ 
communication 
with patients 
during weight 
counseling: A 
focus group study. 
 
Patient Education 
and Counseling 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
vårdpersonal inom 
primärvården 
kommunicerar med 
patienter angående 
viktnedgång.  

Kvalitativ studie. 26 
sjuksköterskor och 
läkare deltog.  

Tre teman inom 
rådgivning 
angående 
viktnedgång 
framkom: Att 
motivera patienter 
till att gå ned i vikt, 
få en god 
vårdrelation med 
patienten för att 
åstadkomma 
viktnedgång och att 
hantera utmaningar 
som uppkommer 
under rådgivningen.  

4. Braun, V., 
Heintze, C., 
Fahrenkrog, S., 
Rennerberg, B., 
Sonntag, U & 
Wiesner, J.  
 
2012 
 
Motivational 

Syftet med studien 
var att bedöma 
vårdpersonals 
beredskap att 
engagera överviktiga 
patienter i beslut om 
deras egen 
behandling genom att 
använda sig av 
motiverande samtal.  

Kvantitativ studie. 
58 möten mellan 
vårdpersonal och 
patienter spelades 
in. Samtalen 
värderades sedan 
med hjälp av olika 
skalor för att 
utvärdera 
användandet av 
motiverande samtal.  

Poängen på skalor 
gällande rådgivning 
om 
beteendeförändring 
var låga vilket tyder 
på minimalt 
genomförande av 
motiverande samtal 
i förebyggande 
syfte. Vårdpersonal 
använde nästan 
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interviewing and 
shared decision 
making in primary 
care 
 
Patient Education 
and Counseling 

enbart motiverande 
samtal med 
patienter som hade 
ett BMI på över 30. 

5. Brewins, L., 
Brown, I., Psarou, 
A., Stride, C & 
Thompson, J. 
 
2007. 
 
Management of 
obesity in primary  
care: nurses  
practises, beliefs 
and attitudes.  
 
Journal of 
Advanced nursing 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
värderingar och 
attityder gentemot 
överviktiga patienter 
inom primärvården. 

Kvantitativ studie. 
Strukturerade 
frågeformulär 
skickades ut till 564 
sjuksköterskor inom 
primärvården i 
England. 72, 3 % 
svarade.   

Många av 
sjuksköterskorna 
rapporterade att de 
inte hade tillräckligt 
med utbildning i 
bemötande av 
överviktiga 
patienter. Det fanns 
en del negativa 
attityder relaterat 
till sjuksköterskans 
egna BMI. 

6. Brobeck, E., 
Odencrants, S., 
Bergh,H & 
Hildingh,C. 
 
2013 
 
Health promotion 
practice and its 
implementation in 
Swedish health 
care 
 
International 
Nursing Review.  
 

Syftet var att 
beskriva hur 
distriktsköterskor såg 
på och genomförde 
hälsofrämjande 
samtal efter en 
utbildning i ämnet.  

Kvalitativ studie.  
16 sjuksköterskor 
deltog. Intervjuer 
genomfördes med 
fokus på 
distriktsköterskors 
roll i 
genomförandet av 
hälsofrämjande 
samtal. 

Tre kategorier 
identifierades: 
träning som 
motivation, brist på 
grund i 
organisationen och 
brist på tid och 
möjlighet. 
Distriktsjukskötersk
orna såg positivt på 
utbildningen men 
ansåg att 
hälsofrämjande bör 
vara aktuellt hela 
tiden och inte bara 
när tid finns för det.   

7. Brown, I & 
Thompson, J. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors inom 

Kvalitativ studie.  
15 sjuksköterskor 
inom primärvården 

Sjuksköterskorna 
var medvetna om 
stigmatiseringen av 
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2007 
 
Primary care 
nurses attitudes, 
beliefs and own 
body size in 
relation to obesity 
management. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  
 
 

primärvårdens 
attityder och 
uppfattning om sin 
egen kroppstorlek i 
förhållande till att ge 
råd om viktnedgång 
till överviktiga 
patienter. 

deltog.  överviktiga vilket 
bidrog till att de 
uppfattade övervikt 
som ett känsligt 
ämne att diskutera 
med patienter. 
Olika taktiker 
användes för att ta 
upp det med 
patienter och ändå 
ha en god 
vårdrelation. en bra 
relation till dem. De 
De 
sjuksköterskorna 
med ett lågt BMI  
oroade sig över att 
inte kunna förstå 
eller inte visa 
tillräckligt mycket 
empati. De 
sjuksköterskorna 
med ett högt BMI 
oroade sig över att 
inte vara tillräckligt 
goda förebilder.  
 

8. Fisher, K & 
Kridli Al-Oballi, 
S. 
 
2014. 
 
The role of 
motivation and 
self-efficacy on 
the practice of 
health promotion 
behaviours in the 
overweight and 
obese middle-aged 
American women. 
 
International 
Journal of Nursing 

Syftet med studien 
var att undersöka 
förhållandet mellan 
motivation, 
självförmåga och 
demografiska 
omständigheter och 
hur de påverkar 
hälsofrämjande 
arbete gentemot 
överviktiga 
amerikanska kvinnor 
i medelåldern. 

Kvantitativ studie. 
Motivation för ett 
hälsosamt leverne 
mättes med en 17-
punktsskala, HDSI. 
Självförmåga 
mättes med en 10-
punktsskala, GSE. 
Det hälsofrämjande 
arbetet mättes med 
en 52-punktsskala, 
HPLP-II. 140 
kvinnor deltog i 
åldern 20-65 år. 
Kvinnorna delades 
upp i två grupper, 
BMI på 25-29 och 
BMI på 30 och 

Självförmåga var en 
viktig faktor till det 
hälsofrämjande 
arbetet i det båda 
grupperna. 
Motivation för ett 
hälsosamt leverne 
var inte en 
betydande faktor. 
Sjuksköterskor 
behöver utveckla 
effektiva metoder 
för att stötta 
kvinnornas 
självförmåga i båda 
grupperna. 
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practice. 
 

uppåt. 

9. Foss, C., 
Knutsen Ruud, I & 
Terragni, L. 
 
2011. 
 
Morbidly obese 
patients and 
lifestyle change: 
constructing 
ethical selves. 
 
Nursing Inquiry 
 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
empowerment 
fungerar för att 
möjliggöra 
livstilsförändringar 
för patienten.  

Kvalitativ studie.  
12 patienter deltog. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Patienter 
na var diagnoserade 
med obesitas och 
hade sökt för 
överviktsbehandling 
deltog.  

Patienterna som 
deltog i 
livstilsskursen 
inriktad på 
empowerment var 
positiva till kursen. 
De kände sig 
betydelsefulla i 
processen att göra 
livstilsförändringar 
och många var 
tacksamma att 
kunna få vara med. 

10. Häggström, E., 
Kristofferzon, M-
L., Wadensten, B 
& Östlund, A-S. 
 
2013. 
 
District nurses’ 
and registered 
nurses’ training in 
and use of 
motivational 
interviewing in 
primary settings. 
 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Syftet med studien 
var att undersöka i 
vilken omfattning 
distriktssjukskötersko
r och legitimerade 
sjuksköterskor har 
tränat på motiverande 
samtal, i vilken 
utsträckning de 
använder det och 
under vilka 
förutsättningar de har 
för att använda sig av 
det.  

Kvantitativ studie.  
En tvärsnittsstudie 
där enkäter med 
studiespecifika 
frågeformulär 
skickades ut till alla 
distrikt- och 
legimiterade 
sjuksköterskor i 
primärvården inom 
tre län i Sverige. 
Formuläret 
skickades ut till 980 
sjuksköterskor och 
673 sjuksköterskor 
svarade. Både 
skillnader mellan de 
två grupperna och 
förhållandena 
mellan variablerna 
undersöktes. 

Undersökningen 
visade att 59 % av 
deltagarna hade fått 
utbildning i 
motiverande samtal 
och 57 % använde i 
det. Fler 
distriktsjukskötersk
or än legitimerade 
sjuksköterskor hade 
fått utbildning och 
använde det. Det 
berodde på 
olikheter i 
utbildning och 
kunskap om 
motiverande samtal, 
förutsättningar för 
att kunna använda 
det, tid och brist på 
andra hinder.  

11. Poon, M-Y & 
Tarrant, M. 
 
2009 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskestudente
r och legitimerade 

Kvantitativ studie. 
Beskrivande 
tvärsnittsstudie med 
ett frågeformulär 

De legitimerade 
sjuksköterska hade 
mer negativa 
attityder gentemot 
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Obesity: attitudes 
of undergraduate 
student nurses ans 
registered nurses. 
 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 

sjuksköterskors 
attityder gentemot 
överviktiga patienter. 

som bedömde Fat 
Phobia Scale, 
ATOAP och olika 
grundläggande 
demografiska 
uppgifter. 352 
sjuksköterskestuden
ter och 199 
legitimerade 
sjuksköterskor 
deltog. 

överviktiga 
patienter än 
studenterna.  
 

12. Wang, Y., 
Wang, J,m 
Whitehead, D., 
Zhang,J & Xie, 
C. 
 
2007 
 
Health promotion 
and health 
education practice: 
nurses’ 
perceptions 
 
Journal of 
advanced Nursing 
 

Syftet med studien är 
att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
hälsofrämjande 
arbete och 
hälsoutbildning på ett 
sjukhus i Kina.  

Kvalitativ studie.  
16 deltagare. 
Intervjuer gjordes 
med åtta 
sjuksköterskestuden
ter och åtta 
sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna 
hade kunskap om 
hälsofrämjande 
arbete men tyckte 
det var svårt att 
applicera den i 
praktiken.  

 


