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Introduktion: Antalet patienter med fetma ökar i världen. Sjuksköterskan möter de 

här patienterna i den somatiska vården, i äldrevården och primärvården. Det 

preventivt arbeta med denna patientgrupp är av stor vikt då det kan förebygga 

följdsjukdomar som diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar och cancer. Syfte: Syftet 

var att belysa sjuksköterskans preventiva åtgärder till patienter med fetma. Metod: 

En litteraturstudie med induktiv resultatbearbetning som utförts enligt Polit och Beck 

(2017) nio steg. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO. 

Artiklarna granskades utifrån Polit och Beck (2017) granskningsmall och tio 

vetenskapliga artiklar användes i resultatet. Resultat: Sammanställningen av 

artiklarna resulterade i fyra kategorier - motivera patienten till livsstilsförändring, ge 

råd om kost, ge råd om fysisk aktivitet och uppföljning av patienten. Slutsats: 

Sjuksköterskor arbetar med olika preventiva åtgärder till sina patienter, det verkar inte 

finnas några riktlinjer om vilka råd som ges utan många gånger arbetar sjuksköterskor 

utifrån egna erfarenheter och eget tycke. 
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Introduktion 
Fetma är ett växande problem i globalt och nationellt med stora kostnader för samhället med 

alla sjukdomar som följer i dess spår.  

Definition av fetma 

Fetma och övervikt definieras som en onormal fettuppbyggnad som inverkar negativt på hälsan. 

För att diagnostisera fetma och övervikt används ett mått, BMI, (eng. Body mass index). BMI 

definieras som kvoten mellan en persons kroppsvikt, i kilo, och kvadraten på kroppslängden, 

räknat i meter. BMI ≥ 25,0 kg/ m² räknas som övervikt och BMI ≥ 30,0 kg/m² räknas som fetma 

(WHO 2017). 

Tabell 1. Klassifikation BMI Body mass index    

Klassifikation BMI Hälsorisk för 

följdsjukdomar 

Undervikt < 18,5 Riskerna varierar på 

undervikt 
Normalvikt 18,5-24,9 Normalvikt 

Övervikt 25,0-29,9 Lätt ökad risk 

Fetma klass I 30,0-34,9 Måttlig ökad risk 

Fetma klass II 35,0-39,9 Hög, kraftig ökad risk 

Fetma klass III >40,0 Mycket hög, extrem 

riskökning 
                                                                                        (WHO 2017) 

Nackdelen med BMI är att klassifikationen inte tar hänsyn till kön, ålder, etnicitet, 

kroppssammansättning eller förhållandet mellan kroppsfett och muskler, en vältränad person 

med stor muskelmassa kan enligt BMI klassificeras som överviktig (Larsson & Rössner 2015). 

Larsson och Rössner (2015) menar att bara mäta midja/höft-kvoten kan ge felvärde på grund 

av att den inte tar hänsyn till en patientens muskelsammansättning, det innebär att om en patient 

har mycket muskler kan det ge en falsk hög midja/höft-kvot. Bukfetma definieras hos kvinnor 

med midjemått över 88 cm och hos män över 102 cm (Pettersson et al. 2008).  Pettersson et al. 

(2008) undersökning inom den svenska primärvården, där nästan 1600 patienter deltog, visar 

att i primärvården förekommer fetma och fetmarelaterade problem oftare än hos befolkningen 

överlag. Totalt 70 procent av man och 55 procent av kvinnorna diagnostiserades med övervikt. 

Totalt 29 procent av männen och 22 procent av kvinnorna diagnostiserades med fetma. Genom 

att mäta BMI och midjeomfång konstaterades att fler kvinnor än män hade bukfetma och att 

enbart hälften av de personer som hade bukfetma hade ett BMI ≥30,0 kg/ m². För att kunna 

bedöma patienters risk att drabbas av viktrelaterade komplikationer är det viktigt att mäta både 

längd, vikt samt midjeomfång skriver Pettersson et al. (2008).  
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Tabell 2. Gränsvärden för midjemått och risk för metabola komplikationer. 

 Midjemått Midjemått Midja/höft-kvot 

    

Risk för metabola komplikationer Ökad risk Mycket ökad risk Mycket ökad risk 

Kvinnor ≥ 80 cm ≥ 88 cm ≥ 0,85 cm 

Män ≥ 94 cm ≥ 102 cm ≥ 0,90 cm 

                                                                                                               (WHO 2008) 

Fetma globalt 
Fetma är ett växande globalt problem World Health Organization [WHO] (2016). År 2016 

uppskattade WHO (2016) att det i hela världen fanns 1,9 miljarder vuxna över 18 år som var 

överviktiga, av dem var 650 miljoner diagnostiserade med fetma. Det är en ökning med 33 

procent sedan år 1975. 

Situationen i Sverige 

I Sverige har 19 procent av befolkningen över 20 år fetma. Majoriteten av de som diagnostiseras 

med fetma är äldre, personer med låg utbildningsnivå och personer från lägre sociala skikt 

(Larsson & Rössner 2015). Sjukvårdskostnaderna är högre för patienter som har BMI över 25 

(övervikt/fetma) och de har längre vårdtider än patienter med BMI 18,5-25 (normalvikt).  År 

2003 uppgick kostnaderna relaterade till fetma och övervikt i Sverige till 16 miljarder kronor.  

Fortsätter utvecklingen i samma takt som mätningarna som är gjorda, mellan år 1980/81- 

1997/98, kommer kostnaderna år 2030 att öka med 50 procent för fetma och överviktsrelaterade 

sjukdomar. Samhällskostnaderna riskerar att bli ännu högre eftersom antalet personer som 

diagnostiseras med fetma ökar (Statens folkhälsoinstitut 2010). 

Fetmarelaterade komplikationer 

Senare forskning har visat att riskerna att drabbas av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, 

hjärt- kärlsjukdomar, hypertoni, metabolt syndrom, ledsjukdomar och cancer ökar med 

bukomfånget (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017). Metabola syndromet 

är ett tillstånd orsakat av levnadsvanor, kostvanor och livsstil. Det kännetecknas av bukfetma 

kombinerat med minst ytterligare en av dessa faktorer, förhöjda triglycerider, insulinresistens, 

lågt HDL-kolesterol eller hypertoni (Vasko 2013). Personer med övervikt eller fetma löper 

större risk att drabbas av förtidig död (Ödegaard et al. 2008). West och Haan (2009) beskriver 

att övervikt eller fetma ökar risken för vaskulära och metaboliska störningar och därför kan 

kroppsfettet vara en riskfaktor till åldersrelaterade kognitiv försämring eller demens. Barros et 

al. (2017) beskriver kopplingen mellan fetma och ökad förekomst av astma, samt försämrat 

sjukdomstillstånd bland astmapatienter som har fetma. Fetma kan även vara orsak till 

barnlöshet hos kvinnor i fertil ålder Sabounchi et al. (2014). Kramer et al. (2013) menar att 

personer med fetma som känner sig friska löper betydligt högre risk att drabbas av 

fetmarelaterade komplikationer jämfört med personer som är friska och normalviktiga. 

Behandlingsstrategierna bör vara samma som till patienter med fetma och som har 

komplikationer. 
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Orsaker till fetma 

Enligt Dahlman (2007) har ärftlighet och en västerländsk livsstil betydelse för risken att 

utveckla övervikt och fetma. Det handlar om biologiska och hormonella processer som reglerar 

aptiten och ämnesomsättningen. Dagens livsstil med större energiintag och fysisk inaktivitet 

gör att människor lättare går upp i vikt. Det finns personer som är genetiskt disponibla för 

viktuppgång och att utveckla fetma. Enligt Dahlman (2007) är det inte bara arvsanlag utan även 

energiöverskott under längre tidsperiod som skapar ökad fettmassa. Rössner (2007) menar att 

det finns flera läkemedelspreparat som ger upphov till ökad vikt. Om patienten får oönskad 

viktuppgång på grund av ett läkemedel kan det leda till att läkemedelsbehandlingen inte 

fullföljs. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

I sjuksköterskans etiska kod finns fyra grundläggande områden, att förebygga sjukdom, att 

främja hälsa, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 

2017). Här beskrivs även att sjuksköterskan skall hjälpa människor att bibehålla samt förbättra 

sin hälsa. I hälso- och sjukvården ställs ökade krav på kvalitetsförbättring och 

kostnadseffektivitet. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning utgår i från sex kärnkompetenser, 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, ledarskap och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska rådfråga andra medarbetare i teamet 

vid behov av kompletterande kompetens, till exempel när det gäller nutrition (SSF 2017). Enligt 

patientlagen (SFS 2014: 821) ska patienten vara informerad om sitt hälsotillstånd och om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Patienten ska vara delaktig angående beslut som 

berör patienten själv och som tas inom vården. Vidare ska patienten få information om 

eventuella konsekvenser vid utebliven behandling eller vård. SSF (2010) skriver att patienten 

skall vara så väl informerad så att hon/han ska kunna fatta beslut om sin egen vård. I 

Sjuksköterskans ansvarsområde är att stödja patienten, ge hopp och motivation, inspirera till 

goda levnadsvanor, undervisa och informera om risker för ohälsa samt att kartlägga och 

undanröja ohälsosamma vanor som kan leda till ohälsa. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

når kvaliteten om patienten har fått värdefull hjälp att påverka det egna livet i önskvärd riktning. 

Prevention definieras som förebyggande, för att minska risken av att något oönskat inträffar i 

framtiden. I det preventiva arbetet i vården betyder det att minska eller undanröja risker till 

sjukdomar. Arbetet riktar sig ofta till personer eller grupper som har högre risk att drabbas av 

sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2017). Tannahill (2009) beskriver prevention som att 

förhindra uppkomst av sjukdom eller bromsa ett redan utvecklat sjukdomstillstånd. 
Socialstyrelsen (2009) rekommenderar att använda begreppet sekundärprevention som inom 

hälso- och sjukvården har fokus på att förhindra utveckling av eller återinsjuknande i redan 

befintlig sjukdom. Sekundärprevention avser insatser för att förhindra progress eller 

återinsjuknande av redan befintlig sjukdom. Cancercentrum (2017) förklarar att tidigt upptäcka 

sjukdomar kan vara lättare att behandla och att sekundärprevention kan minska sjukdomens 

svårighetsgrad och minska risken för tidig mortalitet. Livsstil kan beskrivas hur en individ väljer 

att leva sitt liv. Livsstilen formas av alla val vi gör, stora som triviala, det kan till exempel vara 

val av bostad, val av kost, musikval eller val av socialt umgänge (Giddens 2005). 

Sjuksköterskor måste vara skickliga på att skapa individuella vårdplaner specifikt för individen 

(Fisher & Kridli 2014).  
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Problemformulering 

Fetma och övervikt är ett växande problem i samhället med kostnader och lidande för de 

drabbade med alla sjukdomar som följer i dess spår. Sjuksköterskan har i sitt arbete ett ansvar 

att arbeta preventivt med fetma. Eftersom sjuksköterskan i sin profession möter patienter med 

fetma i olika vårdmiljöer har sjuksköterskan möjlighet att lyfta upp frågan om fetma och vilka 

möjligheter det finns att bibehålla eller förbättra hälsa. Idag är sjuksköterskans arbete 

tidspressat, ändå vet vi att preventivt arbete mot fetma kan minska vårdbelastningen genom att 

patienter håller sig friskare och får mindre komplikationer. För att veta om frågan om fetma tas 

upp av sjuksköterskor är det angeläget att sammanställa forskning som belyser sjuksköterskans 

arbete med patienter med fetma samt vilka åtgärder och råd ges.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans preventiva åtgärder till 

personer med fetma. 

Metod 
Metoden som valts är en litteraturstudie. Genomförande av en litteraturstudie innebär att söka 

och granska redan befintlig forskning och litteratur. De vetenskapliga artiklar som granskas bör 

i första hand vara primärkällor och vara granskade (eng peer reviewed). En litteraturstudie ska 

vara noggrann och systematisk genomförd och utformad så att studien ska kunna upprepas av 

andra med liknande utfall. Litteraturstudien skall innehålla sökstrategier för att hitta relevanta 

forskningsstudier av god kvalitet (Forsberg & Wengström 2016). För att genomföra 

litteraturstudien följs Polit och Beck (2017) nio steg. 

 

 

Figur 1. Nio steg enligt Polit och Beck (2017). Fritt översatt. 

 

Litteratursökning  

Steg ett formulerades ett syfte och relevanta frågeställningar enligt Polit & Beck (2017). 

Frågeställningarna togs senare bort då syftet ansågs vara tydligt nog. 

I steg två bestämdes vilka inklusionskriterier och exklusionskriterier som skulle ingå och 

därefter definierades relevanta sökord.  De databaser som valdes var CINAHL, PubMed och 

PsykINFO. PubMed och CINAHL är databaser som täcker in forskning inom omvårdnad 
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(Forsberg & Wengström 2016). PsykINFO innehåller forskning inom psykologi och 

omvårdnad. Olika provsökningar utfördes för att säkerställa att tillräckligt med artiklar fanns 

tillgängliga utifrån studiens syfte. De ord som prövades var intervention, healtcare, obesity, 

prevention, lifestyle och weightlost. Provsökningarna syftade till att hitta korrekta 

ämnesområdestermer, MESH-termer och CINAHL-headings. Vid litteratursökning i CINAHL 

användes begränsningar som all adults, english, peer reviewed och artiklar från 2008-01- 01 till 

2018-02-01. Vid litteratursökningen i PubMed användes begränsningar 19+ years, samt artiklar 

som var inte äldre än 10 år.  Vid litteratursökningen i PsycINFO användes begränsningar som 

18 år och äldre, peer reviewed, och artiklar som var inte äldre än 10 år. De sökord som 

definierades var obesity/ Prevention Control, lifestyle och nurs*. Trunkering används för att 

öka antalet sökträffar. I PsykINFO gjordes endast friordssökning då sökning med Thesaurus-

termer inte gav artiklar som svarade mot vårt syfte.  

I steg tre gjordes databassökningen utifrån de utvalda sökorden (Polit & Beck 2017). För att 

anteckna antalet träffar och kartlägga forskningsområdets storlek användes sökorden var för 

sig. Senare kombinerades sökorden med varandra. För att precisera sökningar samt att 

sökningar ska stämma mot syftet tillkommer kombinationer.  Databassökningarna med antal 

träffar och sökord presenteras i tabell 3 (CINAHL), tabell 4 (PubMED) och tabell 5 

(PsycINFO). För att följa Polit och Beck (2017) nio steg primärgranskades artiklarnas titlar och 

abstrakt i detta steg. Primärgranskning skedde från databaser CINAHL med 69 artiklar, från 

PubMed 29 artiklar och från PsycINFO med 28 artiklar.  Under granskningen upptäcktes 

artiklar som inte motsvarade till litteraturstudiens syfte och några externa dubbletter förekom. 

Artiklar som uppfattades att motsvara litteraturstudiens syfte samt var inom valda inklusions- 

och exklusions kriterier sorterades vidare till urval 1. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som handlade om vuxna över 18 år och var publicerade mellan 2008-01-01 till och 

med 2018-01-01inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att underlätta 

förståelsen och minska risker för feltolkningar. Endast granskade (eng. peer reviewed) artiklar 

valdes med för att säkerställa deras trovärdighet och kvalitet. De sökord som inkluderades var 

obesity/ Prevention Control, nurse practitioners, lifestyle och nurs*.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om gravida kvinnor, specifika sjukdomar och artiklar som var riktade 

mot andra än sjuksköterskor valdes bort.  
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Databassökning   

   

     Tabell 3. CINAHL 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH ”obesity/PC” 5765    
S2 nurs* 22988    
S1 AND S2 37 ((3)) 3 2 2 
S3 MH ”obesity” 38420    
S4 lifestyle 22 0977    
S2 AND S3 AND S4 32(10) ((2)) 4 3 3 
Totalt  7 5 5 

     ()interna dubbletter, (())externa dubbletter.  

 

     Tabell 4. PubMed. 

 
Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH ”nurse 

practitioners” 
1229    

S2 MH ”obesity” 46321    
S1 AND S2 29((6)) 2 2 2 
Totalt  2 1 1 

     (())externa dubbletter. 
      

 

     Tabell 5. PsycINFO. 

 
Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”obesity” 32052    
S2 ”nurse practitioners” 4953    
S3 ”prevention” 22 6910    
S1 AND S2 AND S3 28((7)) 2 2 2 
Totalt  2 2 2 

     (())externa dubbletter. 

Urvalsprocessen 

Urval 1. I steg fyra granskades artiklarnas titel och abstrakt för att se om artiklarna verkade 

svara mot litteraturstudiens syfte. Därifrån valdes sju artiklar vidare från CINAHL, två artiklar 

från PubMed och två artiklar från PsycINFO. Totalt valdes 11 artiklar vidare till urval 1.  

Urval 2. För att kunna sortera bort artiklar som inte motsvarade till ställda kriterier samt för att 

öka förståelse för artiklarnas innehåll lästes alla artiklar från urval 1 genom i sin helhet i steg 

fem som blev grunden till steg sex. För att fortsätta följa Polit och Beck (2017) nio steg 

kvalitetsgranskades och sorterades artiklar grundligare i steg sex. Artiklarnas kvalitet, 

tillförlitlighet, syfte och resultat granskades. Artiklar som var relevanta och motsvarade till 

litteraturstudiens syfte med förväntade inklusions- och exklusionskriterier gick vidare. Vid 

närmare läsning exkluderades en artikel på grund av att artikeln inte var fullständig, den 

saknade beskrivningen av metod. En annan artikel exkluderades på grund av att uppbyggnaden 

av artikeln inte motsvarade en vetenskaplig artikel. Slutligen blev åtta artiklar kvar till urval 2 

varav fem från databasen CINAHL, en från PubMed och två från PsycINFO.  
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Urval 3. I steg sju granskades artiklar kritiskt enligt Polit och Beck (2017) nio steg till urval 

3. Slutgiltig kritisk granskning gjordes genom att läsa artiklarna en gång till i sin helhet. Som 

Polit och Beck (2017) rekommenderar gjordes kvalitetsgranskning med stöd av ”Guide to an 

Overall Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report”. Efter kvalitetsgranskning bedömdes alla åtta artiklar var av god 

vetenskaplig kvalitet. För att stärka resultatet genomfördes en frisökning, där ytterligare en 

artikel valdes in i studien. Totalt ingår nio artiklar i studien. Samtliga sökningarna gjordes 

utfördes mellan december 2017 och februari 2018.  

Databearbetning 

I steg åtta enligt Polit och Beck (2017) analyserades och bearbetades materialet, det liknas vid 

en process där innehållet bryts ner i mindre bitar för att senare identifiera strukturer att sätta 

samman på nytt. Artiklarna lästes enskilt flertalet gånger för att på så vis försöka få en 

uppfattning om artiklarnas resultat. Enskilt och tillsammans sorterades relevanta meningar och 

likheter som svarade mot syftet ut. Materialet från respektive artikel skrevs ned och 

färgkodades. Ifrån detta framkom fyra kategorier.  I steg nio sammanställdes materialet som 

tagits fram under de fyra kategorierna – motivera patienten till livsstilsförändring, ge råd om 

kost, ge råd om fysisk aktivitet och kontinuerliga kontakter.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

Litteraturstudien utgår från forskningsetiska regler som Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver, där ohederlighet och fusk inte får förekomma. Artiklarna som litteraturstudien bygger 

på är vetenskapligt granskade, peer reviewed. Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt 

och har inte haft någon förförståelse utan granskat, redovisat metoder och resultat i alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien (Forsberg & Wengström 2016). De artiklar som hade genomgått 

lämplig etisk överväganden eller hade fått tillstånd från etisk kommitté valdes ut till studien. 

Vetenskapliga rådet (2017) beskriver att alla som deltar i forskningsprocessen bör diskutera 

etiska frågor. Översättning från engelska till svenska har gjorts med noggrannhet och 

översättningsprogram har använts för att undvika feltolkningar eller förvrängning av data. 

Citaten är på originalspråk för att minska risken för misstolkning.  

Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans preventiva åtgärder till personer med 

fetma. Resultat grundar sig på nio vetenskapliga artiklar, varav fyra med kvalitativ metod och 

fem med kvantitativ metod. Artiklarna svarar på syftet om sjuksköterskans preventiva åtgärder 

till personer med fetma. Artiklarna redovisas i artikelmatrisen (bilaga 1). Resultatet redovisas i 

fyra olika kategorier – motivera patienten till livsstilsförändring, ge råd om kost, ge råd om 

fysisk aktivitet och kontinuerliga kontakter och presenteras i löpande text. 

 

 

Figur 2: Illustration av resultatet av de fyra kategorier på de olika åtgärderna som 

sjuksköterskan utförde till patienter med fetma. 
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Tabell 6.  Översikt vilka åtgärder sjuksköterskor utförde.  

 Motivera till 

livsstilsförändring 
Ge råd om kost Ge råd om fysisk 

aktivitet 

Kontinuerliga 

kontakter 

Barte et al. (2012)  x  x 

Gudzune et al. (2012) x x  x 

Kable et al. (2015) x x x x 

Nolan et al. (2010) x x  x 

Ritten et al. (2014)  x x x 

Ter Bogt et al. (2009)  x x x 

Ter Bogt et al. (2010)   x  

Van Dillen et al. (2015) x  x  

Zhu et al. (2015)  x  x 

 

Motivera patienten till livsstilsförändring 

En viktig del av behandlingen är att motivera sina patienter till en hälsosammare livsstil. 

Sometimes the weight loss is a little slower to come than some of the other physiological parameters. 

But reducing your risk of diabetes, reducing your cholesterol, reducing your blood pressure, those 

are all goals. So it's not just the weight, it's health. And I think that that keeps them motivated and 

they’re more excited to come and see me [even] if they’ve not lost the weight, because they know 

I’m going to check their blood pressure and I’m going to check their cholesterol and I’m going to 

talk about health. And I think that keeps them motivated. (Gudzune et al. 2012, s. 154).  

För att motivera sina patienter till viktnedgång använde sjuksköterskor motiverande samtal och 

utgick från frågor som hur, när och var (van Dillen et al. 2015). Nolan et al. (2010) skriver att 

sjuksköterskor använde expertledda metoder för att övertyga, utbilda och uppmuntra patienter 

till beteendeförändringar. (Gudzune et al. 2012).  Ett annat vanligt motiverande tema som lyftes 

fram var hur viktminskning kan förbättra medicineringen. Sjuksköterskan såg att om patienter 

visste att de kunde fasa ut en viss läkemedelsbehandling eller undvika att bli ordinerad ett nytt 

läkemedel var en stark motivator för patienter att både initiera och främja fortsatt viktminskning 

(Gudzune et al. 2012). Enligt Gudzune et al. (2012) är kommunikation och motivation viktigt 

för att förbättra patienternas självkänsla och självförmåga för viktminskning, vilket gör det 

möjligt för dem att göra betydande beteendeförändringar. Sjuksköterskor delade med sig av 

negativa och positiva personliga viktminskningshistorier. De använde de här erfarenheterna 

som strategier för att initiera intresse för viktminskning och främja fortsatta 

beteendeförändringar (Gudzune et al. 2012). Det förekom att sjuksköterskorna 

rekommenderade patienter att delta stresshanteringsprogram och patienter som rökte fick 

rekommendationer att delta rökavvänjningsprogram (Kable et al. 2015). Enligt Kable et al. 

(2015) diskuterade sjuksköterskorna med sina patienter om viktminskningsmål. Van Dillen et 

al. (2015) skriver att sjuksköterskorna hjälpte till att sätta mål relaterade till förändringar i 

livsstil, vikt, näring och fysisk aktivitet. I samband med målsättning för viktförändring hjälpte 

sjuksköterskorna sina patienter att se möjligheter för genomförandet för att nå syftet. 

Sjuksköterskorna hjälpte även sina patienter att inse att de redan har de färdigheter som behövs 

för att minska i vikt (Gudzune et al. 2012). Gudzune et al. (2012) beskriver att sjuksköterskan 

och patienten tillsammans fastställde viktminskningsplan. Sjuksköterskorna hjälpte patienter 

att minska det dagliga energiintaget och räkna ut det dagliga kaloribehovet (Ter Bogt et al. 

2010). Van Dillen et al. (2015) beskriver att när det sätts upp viktminskningsmål används så 

kallade SMART-mål som innebär att ett mål är mätbart, accepterat och realistiskt. Ett väl 
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fungerande samarbete med patienten är viktigt för att fastställa ett viktminskningsmål och en 

viktminskningsplan.  

Ge råd om kost 

Nolan et al. (2010) lyfter fram att sjuksköterskorna kände sig osäkra när de gav råd till patienter 

med fetma och att de inte hade tillräckligt med kunskap att ge viktminskningsråd. När 

sjuksköterskor saknade tid eller hade otillräcklig kunskap utnyttjade de hjälp av webbplatser 

och appar som räknar ut kaloribehovet och tillhandahåller recept, samt att de delade ut befintliga 

broschyrer (Nolan et al. 2010). Nolan et al. (2010) skriver att vissa sjuksköterskor frågade 

läkarna, dietister eller andra sjuksköterskor om information. Zhu et al. (2015) skriver att 

patienten hänvisades till en annan vårdgivare. Det visade sig att sjuksköterskorna ofta använde 

kostråd i sitt preventiva arbete till patienter med fetma. Det kunde vara råd om att minska intaget 

av salt och socker (Ritten et al. 2014). Ter Bogt et al. (2009) och Ritten et al. (2014) visar att 

sjuksköterskor rekommenderade patienterna att äta mer frukt och grönsaker. Sjuksköterskorna 

rekommenderade även patienterna att äta långsamt för att verkligen känna riktig hunger och 

mättnadskänsla. De fick öva praktiskt genom att se på tallriken vad som var en hälsosam portion 

(Ritten et al. 2014). Kable et al. (2015) visar att sjuksköterskorna hjälpte sina patienter att räkna 

ut det dagliga kaloribehovet. En sjuksköterska lärde sina patienter att läsa på 

innehållsförteckningen för att på så vis undvika onödiga kemikalier i maten Ritten et al. (2014). 

Några föreslog sina patienter att föra matdagbok (Barte et al. 2012; Ter Bogt et al. 2009). Kable 

et al. (2015) skriver att sjuksköterskorna rekommenderade sina patienter att äta livsmedel med 

lågt glykemisk index. En sjuksköterska berättade att hon gav råd om att undvika snabba 

kolhydrater och äta mat med långsamma kolhydrater (Ritten et al. 2014). En sjuksköterska 

uttryckte att hon inte var utbildad i kost och viktrådgivning, därför kan hon endast ge generella 

råd som är grundade på sunt förnuft (Nolan et al. 2010). Kable et al. (2015) beskriver även att 

sjuksköterskorna rekommenderade sina patienter att kontakta dietist eller allmänläkare 

angående behovet till viktnedgång.  

Ge råd om fysisk aktivitet 

Ritten et al. (2014) beskriver att öka sin fysiska aktivitet var ett av råden som gavs vid besöken 

hos sjuksköterskan. Kable et al. (2015) anger att sköterskorna rekommenderade patienter att 

börja styrketräna. Ter Bogt et al. (2009) och ter Bogt et al. (2010) beskriver alla att promenader 

ges som råd till patienterna för att minska sin övervikt. För att få patienten att börja promenera 

beskriver van Dillen et al. (2015) att sjuksköterskan gav sina patienter råd att promenera 

tillsammans med nära och kära, gärna i en park. Ett annat råd till ökad fysisk aktivitet är att 

använda en stegräknare (Ritten et al. 2014). Enligt Ritten et al. (2014) rekommenderar några 

sjuksköterskor sina patienter att använda speciella gummiband att styrketräna med som ett 

förslag till fysisk aktivitet. Några sjuksköterskor angav att de i arbetet med sina patienter 

instruerade dem att börja med lättare fysisk aktivitet och öka svårighetsgraden över tid. Upplysa 

och lära patienten vilka goda effekter fysisk aktivitet har på kroppens system brukade användas 

som motivation (Ritten et al. 2014).  

Kontinuerliga kontakter 

Gudzune et al. (2012) beskrev viktminskning som en kontinuerlig konversation under många 

år. För att ingå i ett etablerat, långsiktigt förhållande med sina patienter som grund för 

diskussion om viktminskning (Gudzune et al. 2012) bjöd sjuksköterskor in sina patienter till 

flera återbesök angående viktminskning (ter Bogt et al. 2009). Ritten et al. (2014) skriver att 

patienter fick besöka sjuksköterskan varannan vecka under tolv veckors period.  Med syftet att 

förebygga ohälsa försökte sjuksköterskor få patienter komma till hälsokontroller och screening 

(Nolan et al. 2010). Under 15 minuters besök diskuterade sjuksköterskor med sina patienter om 

hälsosam kost, fysisk aktivitet och hälsosam kroppsvikt (Ritten et al 2014). Zhu et al. (2015) 
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beskriver att besöket handlade om livsstilsrådgivning vilket bland annat innefattade förändrade 

kost- och motionsvanor. Barte et al. (2012) skriver att patienter fick en ökad kunskap om en 

hälsosam livsstil efter deras besök hos sjuksköterskan. Kable et al. (2015), Nolan et al. (2010) 

och Zhu et al. (2015) beskriver att mätningar av BMI på patienterna gjordes regelbundet. Några 

sjuksköterskor ifrågasätter tillförlitligheten i att mäta BMI på sina patienter (Nolan et al. 2010). 

Kable et al. (2015) och Zhu et a al. (2015) menar att sjuksköterskorna mätte patienternas 

midjemått för att kunna följa upp om insatta viktminskningsmål gav verkan och eventuella 

framsteg. 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans preventiva åtgärder till personer med 

fetma.  Studiens resultat bygger på nio vetenskapliga artiklar varav fem kvantitativa artiklar och 

fyra kvalitativa artiklar som redovisas i bilaga 1. Från dataanalysen framkom fyra kategorier 

som beskriver de preventiva åtgärder som gavs av sjuksköterskor till personer med fetma.  

Kategorierna är - motivera patienten till livsstilsförändring, ge råd om kost, ge råd om fysisk 

aktivitet och kontinuerliga kontakter. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de fyra vanligaste åtgärderna sjuksköterskor använder för att arbeta 

preventivt till patienter med fetma är motivera till livsstilsförändring, ge råd om kost, ge råd om 

fysisk aktivitet och kontinuerliga kontakter.  SSF (2010) säger att motivera, stödja och inspirera 

patienter till goda levnadsvanor är betydelsefullt. Resultatet i studien visar att motiverande 

samtal var en åtgärd som användes i arbetet med patienterna (van Dillen et al. 2015; Ritten et 

al. 2014; ter Bogt 2009). Uppföljning av de uppsatta målen, ge råd och stöd under 

behandlingstiden visade sig vara betydelsefullt (Kable et al 2015; Zhu et al. 2015; Barte et al. 

2012; Nolan et al. 2010). Det stöds av Fruh (2017) som menar att sjuksköterskans arbete med 

att diagnostisera övervikt och fetma är viktigt. Lika viktigt är att motivera patienter, sätta upp 

mål, ge stöd och ge behandling till patienter. 

Det visades i resultatet att sjuksköterskor hjälpte sina patienter att sätta realistiska mål. Till 

exempel beskriver van Dillen et al. (2015) och Kable et al. (2015) att sjuksköterskorna 

diskuterade med sina patienter om målsättningen och om deras målvikt och hjälpte till patienter 

att sätta realistiska mål. Enligt Gudzune et al. (2012) informerade sjuksköterskorna sina 

patienter att viktminskningen kommer att ta tid. Det stämmer överens med Fruh (2017) studie 

som visar att patienter med fetma ofta sätter för höga viktminskningsmål och därför är det 

viktigt att sjuksköterskor tar upp frågan med patienter och hjälper dem att sätta rimliga 

viktminskningsmål. Patienter med fetma som får stöd med att förändra sin livsstil från 

sjuksköterskor oftare uppnår sina viktminskningsmål än de som inte får stöd.   

Resultatet av litteraturstudien visar att sjuksköterskorna strävar efter kontinuitet och att skapa 

en bra relation till sina patienter för att kunna prata om övervikten och för att motivera sina 

patienter till viktminskning (Ritten et al. 2014; Barte et al. 2012; Gudzune et al. 2012; Nolan et 

al. 2010; ter Bogt et al. 2009). Det stöds av Fruh (2017) som visar att patienter som hade en bra 

relation och litade på sina sjuksköterskor var dubbelt så positiva till att genomföra en 

livsstilsförändring än de som inte litade på sin sjuksköterska. 

Vidare visar resultatet att sjuksköterskor tar upp kostrelaterade frågor i sitt preventiva arbete 

med patienter (Kable et al. 2015; Ritten et al. 2014; Barte et al. 2012; Nolan et al. 2010; Ter 

Bogt et al. 2009). Sjuksköterskor bör se det som en självklarhet att prata med patienter om 

kostvanor och därigenom ge patienter råd till en sundare livsstil och bättre kost. Forskning visar 

att hälsosam mat kan förebygga och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom samt cancer 

(Livsmedelverket 2016). Livsmedelsverket (2018) menar att dåliga matvanor idag är den största 

risken för ohälsa i Sverige. I en nyligen sammanställd rapport från Livsmedelsverket visar den 
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på stora skillnader mellan landstingens preventiva arbete med kost. De intervjuade i rapporten 

uttryckte att ämnet kost och matvanor är komplext då det vetenskapliga stödet för kostråd 

ändras och ifrågasätts. Till exempel rekommenderar Livsmedelsverket att äta omättade fetter 

och att undvika mättade fetter för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, men 2014 

publicerades en metaanalysstudie som slår fast att inget samband kan påvisas mellan mättat fett 

och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom (Chowdhury et al. 2014). Nordiska 

näringsrekommendationerna 2012 (NNR 2012) rekommenderar det dagliga totala intaget av 

fett till 25-40 E%, kolhydrater 45-60 E% varav tillsatt socker bör vara under 10 E% och protein 

ska utgöra 10 -20 % (E%). Med energiprocent (E %) menas hur stor andel av energin i maten 

som de olika energigivande näringsämnena bidrar med. 

Resultatet visar att sjuksköterskor rekommenderade sina patienter att äta mer frukt och 

grönsaker (Ritten et al. 2014; ter Bogt et al. 2009), gav råd om att minska intaget av salt och 

socker (Ritten et al. 2014). Sjuksköterskor får delvis stöd för sina rekommendationer från NNR 

(2012) som menar att det är hälsosamt att öka intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och bär, 

fisk och skaldjur, nötter och frön samt att äta magra mejeriprodukter, fullkorn och vegetabiliska 

oljor. NNR (2012) ger råd att begränsa intaget av charkprodukter, rött kött, drycker och 

livsmedel med tillsatt socker, salt och alkohol. Ökat intag av fiberrika livsmedel, frukt och vissa 

mejeriprodukter relateras till minskad vikt och midjemått (NNR 2012). Dock visar resultatet att 

sjuksköterskor inte tycker det finns generella riktlinjer att följa om vilka kostråd sjuksköterskor 

förväntas att ge, utan kostråden varierades från sjuksköterska till sjuksköterska (Ritten et al. 

2014). Det visar sig även att sjuksköterskor inte anser sig själva ha kunskap om vilken typ av 

kost de ska rekommendera till sina patienter utan gav råd baserade på sunt förnuft (Nolan et al. 

2010). Jallinoja et al. (2007) visar på liknande resultat, att sjuksköterskorna saknar tid att hjälpa 

sina patienter till livsstilsförändring samt att sjuksköterskorna inte har tillräckligt med kunskap 

om området. När sjuksköterskorna kände att deras kunskap inte var tillräcklig för att ge kostråd 

till sina patienter hänvisade sjuksköterskor sina patienter till exempelvis en dietist (Kable et al. 

2015; Nolan et al. 2010) eller rådfrågade en kollega om vilka råd de skulle ge (Zhu et al. 2015). 

Här funderar författarna om sjuksköterskornas osäkerhet till vilka kostråd de bör ge, har med 

brister i utbildningen att göra eller att om all information som skrivs i dagstidningar angående 

olika viktminskningsdieter skapar en osäkerhet om vilka råd som är de rätta. 

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket (2017) anger att det saknas kurser och 

kunskapsmål inom hälsofrämjande och förebyggande arbete med kostvanor och fysisk aktivitet 

bland annat på grundutbildningen till sjuksköterskor. Socialstyrelsen menar att hälso- och 

sjukvårdspersonal saknar tillräcklig kompetens om levnadsvanor och förebyggande metoder för 

att kunna fullfölja de nationella riktlinjerna för ett sjukdomsförebyggande arbete. Kompetensen 

bör ges i sjuksköterskeutbildningar men genomförandet tar tid anser Socialstyrelsen, därför 

behövs det genomföra utbildningsinsatser inom landstingen och kommuner på kort sikt. 

Grundutbildningen och fortbildningsmöjligheterna inom hälso- och sjukvårdsyrken har behov 

av att stärkas genom kunskap om förebyggande och hälsofrämjande arbete som är kopplat till 

matvanor och fysisk aktivitet. På grund av komplexiteten hos patienter med övervikt och fetma 

måste sjuksköterskan förstå hur viktigt det är att arbeta preventivt (Fisher & Kridli 2014). 

Enligt ter Bogt et al. (2009) och Barte et al. (2012) bad några sjuksköterskor sina patienter att 

föra matdagbok. Att föra matdagbok som viktminskningsåtgärd får även stöd av Fruh (2017), 

där det finns forskning som visar att patienter som använde matdagbok och skrev upp sitt 

matintag fick långsiktig framgång med viktminskningen. Litteraturstudien visar att några 

sjuksköterskor hjälpte sina patienter att räkna ut det dagliga kaloribehovet (Kable et al. 2015) 

men enligt Livsmedelverket (2017) finns det ingen formel som räknar ut personens energibehov 

helt korrekt. Det finns ungefärliga värden av kaloribehov, kaloribehovet skiljer sig från person 

till person och beror på personens kön, ålder och fysisk aktivitet. Dahlman (2007) menar att 

den västerländska livsstilen med ett ökat energiintag och fysisk inaktivitet är en av orsakerna 
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bakom den ökande andelen människor med fetma i världen och att biologiska och hormonella 

processer som reglerar aptiten och ämnesomsättningen spelar in i vad som orsakar fetma.   

Kanske är råden att motionera mer och äta mindre och kaloriräkning förlegade råd, då vi idag 

vet att olika mat påverkar vårt hormonella system olika. I en studie från Harvard School of 

public Health visade det sig att matens kvalité var viktigare än kaloriintaget för att främja 

viktnedgång (Mozaffanan et al. 2011). I svensk studie där man jämförde paleolitisk kost 

(stenålderskost) med de Nordiska näringsrekommendationerna visade resultatet inte en stor 

viktskillnad mellan grupperna men stora skillnader i bland annat lägre triglyserider, blodtryck 

och midjeomfång i den paleolitiska gruppen (Rydberg et al. 2013). 

Pettersson et al. (2008) menar att det är viktigt att mäta BMI och midjeomfång för att bedöma 

patienters risk att drabbas av viktrelaterade komplikationer, samtidigt beskriver Kable et al. 

(2015), Zhu et al. (2015) och Nolan et al. (2010) att BMI och midjemått var metoder som 

användes för att mäta och diagnostisera fetma samt motivera patienten till förändring. 

Råd om att öka sin fysiska aktivitet var en vanlig preventiv åtgärd som gavs i sex av de tio 

studierna (van Dillen et al. 2015; Zhu et al. 2015; Ritten et al. 2014; Barte et al. 2012;Ter Bogt 

et al. 2009). När sjuksköterskor gav specifika råd om fysisk aktivitet var promenader det de 

flesta föreslog (Ritten et al. 2014; Barte et al. 2012; Ter Bogt et al. 2009) då även i kombination 

med stegräknare. De råd som sjuksköterskor gav till sina patienter var inte alltid relevanta 

eftersom enligt NNR (2012) behövs det dagligen minst ca 60 minuters träning med måttlig 

intensitet eller kortare träning med hög intensitet som är kombinerad med anpassad kost för att 

ge viktminskningsresultat.  Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för överviktiga människor 

eftersom hälsofördelar kan uppnås genom förbättring av fysisk kondition oavsett om 

viktminskning inträffar eller inte. 

I resultatet fanns endast en artikel där sjuksköterskorna rekommenderade sina överviktiga 

patienter att delta stresshanterings- och rökavvänjningsprogram i samband med viktnedgång 

(Kable et al. 2015) samtidigt när det finns studier som lyfter upp hur betydelsefull det är med 

rökstopp och stresshantering hos patienter med fetma. Rökning ökar risken för dödsfall och 

fetma är stärkande komponent för risken för tidig mortalitet. Att sluta röka, särskilt bland 

överviktiga människor, kan minska för tidig mortalitet (Roos et al. 2017). Enligt Shoemaker et 

al. (2016) har sjuksköterskor en unik position och bör uppmärksamma sina patienter som har 

fetma och röker om hälsovinster att gå ner i vikt och sluta röka.   

Att rekommendera överviktiga patienter till stresshanteringsprogram kan ha stor betydelse 

eftersom som Jung och Chang (2015) beskriver att kan personer med fetma kan uppleva mer 

mental ångest jämfört med personer utan fetma. Det kan bero på att personer som har fetma har 

blivit mer medvetna om viktproblem, om de negativa konsekvenser som övervikt kan leda till 

och viktrelaterad diskriminering som har lett till psykisk påfrestning (Jung & Chang 2015). 

Emotioner och känslomässiga problem antas vara resultatet av stress och känslor har betydelse 

för att reglera hur mycket man äter (Ozier et al. 2008). Ozier et al. (2008) förklarar att individer 

som minskar emotionellt ätande förlorar väsentligt mer i vikt än de som inte minskar deras 

känsloätandet. Överviktiga personer har en större önskan att äta som svar på negativa känslor 

och negativa situationer än normalviktiga personer. Personer som är överviktiga kan använda 

överätandet som ett sätt att hantera stress Ozier et al. (2008). 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka preventiva åtgärder sjuksköterskor ger till sina patienter 

med fetma. Anledningen till studien var att se vilka preventiva åtgärder sjuksköterskor ger till 

sina patienter.  I en litteraturstudie sammanställs tidigare forskningsartiklar. Nio vetenskapliga 

artiklar valdes ut från databaser CHINAL, PubMed som Polit och Beck (2017) anser vara 

relevanta till omvårdnadsforskning. Ytterligare sökning gjordes på PsykINFO för att få fram 

fler relevanta artiklar.  I litteraturstudien användes sökorden obesity/Prevention Control, 
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obesity, lifestyle, nurs*, nurse practitioners och prevention. Inledningsvis gjordes sökningar på 

en tidsperiod som spände över fem år men det genererade för få artiklar, därför utökades 

sökningarna till att innefatta tio år, vilket kan ses som en svaghet då det i 

forskningssammanhang kan anses som en för bred tidsram. Det upplevdes som en svårighet att 

hitta studier som endast speglade sjuksköterskans preventiva arbete med fetma. Ett möte ägde 

rum med en bibliotekarie på Karlstads Universitet som hjälpte till med artikelsökningar och 

visade databasernas funktioner, detta för att databassökningarna skulle ge så relevanta träffar 

som möjligt. Forsberg och Wengström (2016) anser det vara en fördel att inhämta hjälp från en 

bibliotekarie då de har en djupare förståelse för databasernas uppbyggnad och sökfunktioner. 

Artiklarna i studien är gjorda i Nederländerna, USA, Kina, England och Australien, vilket kan 

ses som en styrka då resultatet får en större validitet vid en bredare geografisk spridning. Att 

ingen artikel kommer ifrån Sverige kan ses som en svaghet då resultatet inte visar svenska 

förhållanden. Fyra av artiklarna kommer ifrån Nederländerna vilket skulle kunna ses som en 

svaghet för att resultatet speglar till stora delar förhållandet i Nederländerna. 

Litteraturstudien är skriven på svenska och för att minska risken för feltolkningar har Google 

translate, Linguee.com, och engelskt-svenskt lexikon använts. Författarna har strävat efter 

objektivitet och inte haft förförståelse. Materialet har även lästs flera gånger individuellt och 

diskuterats emellan författarna för att få en så korrekt översättning som möjligt (Polit och Beck 

2017). I litteraturstudien har kvalitativa och kvantitativa studier använts som enligt Polit och 

Beck (2017) ger en hög trovärdighet till resultatet.  

Klinisk betydelse och förslag till fortsatt forskning 

Resultatet visar att det fanns stora skillnader i de åtgärder som sjuksköterskan använder för att 

preventivt hjälpa patienter med fetma.  Det fanns svårigheter att hitta relevanta artiklar, därför 

tycker författarna sig att ha identifierat ett område som inte är så mycket beforskat. Förslag på 

fortsatt forskning är att undersöka vilka av dessa åtgärder som ger bäst resultat för att kunna 

fastställa nationella riktlinjer för sjuksköterskan att följa. Litteraturstudien visar att de 

vanligaste preventiva åtgärderna var motiverande samtal, kostförändringar och ökad fysisk 

aktivitet. Forskning som undersöker hur hela livsstilen påverkar fetma, exempelvis sömn och 

stress vore intressant. Dahlman (2017) menar att biologiska och hormonella processer som 

reglerar aptit och ämnesomsättningen också är faktorer som påverkar vad som kan orsaka fetma. 

Möjligtvis bör de preventiva åtgärderna till patienter med fetma till större grad individanpassas 

då vi alla har olika metabola och hormonella förutsättningar. Det kan vara så att endast råd om 

ökad fysisk aktivitet och ändrade kostvanor inte räcker till. I förlängningen skulle sådan 

forskning bidra med ökad kunskap med vilken man kan påverka politiker att fatta beslut som i 

sig kan resultera med minskade ekonomiska kostnader för samhället. 

Slutsats 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskor använder sig av preventiva åtgärder för att hjälpa 

patienter med fetma, vilka åtgärder de väljer beror på sjuksköterskans egna erfarenheter och 

vilken kunskap hon innehar. Resultatet visar att sjuksköterskorna har brister i sin kunskap och 

hur de ska hantera patienter med fetma. Sjuksköterskorna upplever en osäkerhet om vilka råd 

som gäller. Idag kommer nya rön, tips och råd hur vi ska äta och hur vi ska motionera för att 

bibehålla en optimal hälsa dagligen i media. Det är viktigt att sjuksköterskan uppdaterar och 

utökar sin kunskap och kompetens för att kunna bemöta och hjälpa patienter med fetma utifrån 

preventivt perspektiv. Det behövs nationella riktlinjer eller vårdprogram för att stödja 

sjuksköterskan i sitt arbete med denna patientgrupp. 
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gruppen än i den 

läkarledda gruppen. 

Män minskade i vikt 

mer än kvinnor. 

Betydande minskning 

noterades av 

midjemått. 

Författare, årtal Syfte Metod Huvudresultat 

7. ter Bogt, N, Milder, 

I, Bemelmans, W, 

Beltman, F, Broer, J, 

Smit, A, van der Meer, 

K, ter Bogt, NW, 

Milder, IJ, Bemelmans, 

WE, Beltman, FW, 

Broer, J, Smit, AJ, & 

Syftet med studien var 

att se om 

sjuksköterskor kan 

förhindra viktökning 

hos patienter med 

fetma samt gå ner i sin 

vikt 5-10 % med hjälp 

av standardiserat 

Metod: Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: 457 deltagare.  

Bortfall: 116 (25 %). 

Metod för 

datainsamling: 

Frågeformulär via 

Resultatet visade sig att 

personer i 

sjuksköterska ledda 

grupper minskade 

något mer i vikt än i 

kontrollgrupp.  



 
 

van der Meer, K 

 

2010 

 

Nederländerna 

dataprogram.  internet eller i 

pappersform. 

8. van Dillen, S.M., 

Noordman, J., van 

Dulmen, S., Hiddink, 

G.J., & van Dillen, S.E. 

 

 

2015 

 

Nederländerna 

Syftet var att undersöka 

kvaliteten på 

viktminskningsråden 

sjuksköterskor gav till 

patienter med övervikt 

eller fetma för att 

identifiera 

förbättringspunkter. 

Metod: Kvantitativ 

studie. 

Urval: 100 deltagare m 

Bortfall: framgår inte. 

Metod för 

datainsamling: Samtal 

mellan sjuksköterskor 

och patienter spelades 

in. 

Resultatet visar att 

majoriteten av råden 

handlar om 

kostförändringar, 

många gånger togs inte 

frågan om vikt eller 

fysisk aktivitet upp. 

9. Zhu, D., While, A., 

Norman, I., & Ye, W. 

 

2015 

 

England/Kina 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskornas 

uppfattade hinder, 

kompetensnivåer och 

åtgärder till patienter 

med övervikt och 

fetma. En jämförelse 

mellan Engelska och 

Kinesiska 

sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ 

metod.   

Urval: 1007 

deltagande. 

Bortfall: 142 (14 %) 

Metod för 

datainsamling: 

Enkätformulär. 

Resultatet visar att 

engelska 

sjuksköterskor 

upplevde att det fanns 

fler hinder, behov av 

högre kompetens och 

mer åtgärder än 

kinesiska 

sjuksköterskor. Inga 

stora skillnader hittades 

bland engelska och 

kinesiska 

sjuksköterskor när det 

handlade om vilka råd 

de ger till patienter med 

viktproblem.  

 


