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Övervikt och fetma är ett problem i västvärlden idag och inverkar på hälsa och 
välbefinnande. Fetma är en svårbehandlad sjukdom och är en problematisk biverkan vid 
användning av antipsykotiska läkemedel; förebyggande åtgärder är särskilt viktiga. 
Sjuksköterskan har, med sin holistiskt biopsykosociala expertis och sin regelbundna 
direktkontakt med patienter, en unik möjlighet att genom sina observationer samordna och 
planera interventioner för att förhindra viktuppgång. Sjuksköterskan fungerar som 
rollmodell för en hälsosam livsstil där rådgivning, stöttning och utbildning ingår.  
Syftet var att beskriva interventioner för att reducera viktuppgång hos personer som 
behandlas med antipsykotika. Som metod har litteraturstudie använts, sju vetenskapliga 
artiklar har sammanställts i resultatet. Arbetets omvårdnadsteoretiska ram ser på människan 
ur ett helhetsperspektiv med huvudtes att varje person är ett eget komplett system, målet för 
omvårdnad är att assistera personen till att behålla detta systems jämvikt. Utifrån modellen 
har speciell vikt lagts på interventionsutformandet med tanke på specifik grupps särskilda 
behov. Utifrån typ av interventioner som delades in i grupperingar analyserades deras 
infallsvinklar och resultat. Följande tre nyckelkategorier identifierades: Kompensation av 
biocellulära rubbningar med diet, fysisk aktivitet, biofysiologiska mätningar och läkemedel; 
kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom kognitiva stöd och hjälpmedel 
samt kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom stöttande resurser från 
socialt nätverk. 
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Introduktion  
  
 

 
Övervikt och fetma är ett problem i västvärlden idag och har stor inverkan på hälsa och 
välbefinnande. Fetma är en svårbehandlad sjukdom och därför är förebyggande åtgärder 
särskilt viktiga (Torgerson, Flodmark & Andrén, 2007/08). Tidpunkten för när en intervention 
som ska förhindra viktuppgång ska påbörjas är extremt viktig, då det är bevisat att den största 
viktökningen efter insättande av second generation antipsychotics (SGA) kommer inom de  
3 första månaderna när den administreras ( Kinon, Basson, Gilmore & Tollefson, 2001).   
 

Klassificering av övervikt och fetma enligt World Health Organization (WHO) har ett 
måttsystem som utgår från kg/m2 som kallas Body Mass Index (BMI). Normalt 
referensintervall är mellan 18.25 – 24.9, övervikt med lätt ökade hälsorisker har intervallet 
25.0 – 29.9 och BMI ≥ 30.0 leder till ökade hälsorisker. Bland många faktorer som har 
inverkan på viktutvecklingen har kost och fysisk aktivitet en framträdande plats, men även 
läkemedel bidrar relativt ofta till övervikt. Vid en obesitasklinik i Sverige kunde till exempel 
drygt 20 % av fallen härledas till att psykofarmaka helt eller delvis låg bakom 
viktutvecklingen (Torgerson et al., 2007/08), ändå är patienter med allvarliga psykiska 
störningar rutinmässigt exkluderade från kontrollerade studier som avhandlar effekter av 
viktbehandlingsprogram ( Kalarchian et al., 2005). 
 
 
Psykofarmakabehandling 
 
Psykofarmaka är ett samlingsbegrepp för läkemedel som ska påverka humör, känslor och 
beteende. De vanligaste undergrupperna som hör till psykofarmaka är antidepressiva 
läkemedel, humörstabiliserande läkemedel, ångest- och orosdämpande medel, antipsykotika 
och stimulantia ( Oxford ReferenceOnline, A Dictionary of Nursing, 2003, fritt översatt ff.).  
 

Antipsykotiska läkemedel delas in i typiska och atypiska antipsykotika. Typiska 
antipsykotika, även kallade First Generation Antipsychotics (FGA) har två kategorier: 
Phenotiaziner där till exempel chlorpromazine (Nozinan®), och perphenazine (Trilafon®) 
ingår. Den andra kategorin är Butyrophenoner där till exempel haloperidol (Haldol®) och 
droperidol (Dridol®) ingår. Gemensamt för typiska antipsykotika är, jämfört med atypiska 
antipsykotika, att de ger fler biverkningar och oftare biverkningar. Medan typiska 
antipsykotika har sitt huvudsakliga biverkningsspektrum på det motoriska området (stelhet 
och skakighet) och för detta ofta medicineras med biperiden (Akineton®), en 
antiparkinsonmedicin (FASS 2008), har atypiska antipsykotika, även kallade Second 
Generation Antipsychotics (SGA), sällan biverkningar som påverkar det extrapyramidala 
systemet i samma utsträckning som de typiska antipsykotikapreparaten. SGA har istället en 
hög biverkningsfrekvens inom det metabola spektrat i form av viktuppgång, hyperlipidemi, 
insulinresistens och typ 2 diabetes mellitus. SGA har dock en suboptimal effektivitet på 
kognitiva symtom hos personer med schizofreni, speciellt på sjukdomens positiva symtom 
( desorganiserat tänkande, minnessvikt, koncentrationssvårigheter när instruktioner ska följas, 
att förstå instruktioner och avsluta uppgifter samt hallucinationer) samt på sjukdomens 
negativa symtom (brist på motivation och engagemang, oförmåga att uppleva olika aktiviteter 
som inspirerande, begränsade möjligheter att visa och uppleva känslor), som gör att dess 
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användning ökat drastiskt på senare år. De vanligaste SGA preparaten är clozapine 
(Clozapine®), olanzapine (Zyprexa®), risperidone (Risperdal®), quetiapine (Seroquel®), 
ziprasidone (Geodon®), aripiprazole (Abilify®) och paliperidone (Invega®). SGA är den 
grupp läkemedel som är mest utbredd i psykiatrisk vård idag, de används till att behandla 
olika psykotiska tillstånd som schizofreni men också bipolära sjukdomstillstånd, 
ångesttillstånd och andra relaterade orostillstånd, posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), 
delirium och personlighetsstörningar. Den ökade användningen av SGA beror på dess 
potentiella effekt på nämnda funktionsnedsättningar och sjukdomar, men också på en ändrad 
biverkningsprofil än andra tidigare använda läkemedel ( Manu & Muzina, 2007). 
 
 
Föreslagna mekanismer bakom psykofarmakainducerad viktuppgång på cellulär nivå  

 
SGA antas ha en direkt effekt på det hypotalamiska aptitcentrat genom att förändra de 
signalsubstanser som förmedlar mättnad som kommer från fettvävnad och det gastro-
intestinala systemet. Genom att viktuppgång leder till flera fettceller ger det i sin tur en störd 
metabolism som leder till diabetes och en störd metabolism ger ytterligare viktuppgång med 
fler fettceller, och en ond cirkel har därigenom etablerats ( Henderson et al., 2000). En annan 
förklaring är att det sker en hormonresistens mot mättnadskontroll som ger ökad aptit (Klein, 
Cottingham, Sorter, Barton & Morrison, 2006).  
 

Läkemedelsbehandling mot viktuppgång eller risk för utveckling av fetma 

 

Läkemedel som finns att tillgå mot viktuppgång är metformin, orlistat, amantidine och 
sibutramine, även topiramat är under utprovning i ett antal studier på denna indikation, 
exempelvis i den pågående studien av Prud´homme och Tremblay (2008/09). 
Verkningsmekanismerna skiljer sig åt mellan preparaten och flera av dem bortfaller som 
alternativ för personer med psykisk störning och/eller psykiska funktionshinder: orlistat 
(Xenical®) är en perifert verkande substans som vid intag av fett ger diarré och flatulens, och 
kan av den anledningen vara associerad med stigmatisering - att bli stämplad som avvikande, 
från såväl vårdare som samhället. Amantidine och sibutramine (Accomplia®) är centralt 
verkande preparat som inverkar på hjärnans halter av serotonin och noradrenalin och kan 
förvärra psykiatriska symtom och ge sömnstörningar (Henderson et al., 2000).  
Dock visar en annan studie att amantidine gav viktstabilisering i en 12 veckor lång studie med 
21 vuxna deltagare, men utan förbättringar av deras insulinvärden (Graham, Gu, Lieberman & 
Perkins, 2005).  
Även sibutramine har studerats och resultatet har visat på större viktnedgång än med enbart 
nutritionsrådgivning och placebo. Flera studier har gjorts med metformin som intervention, 
( Klein, 2006; Morrison, 2002; Wu, 2008). Metformin (Metformin®) ökar cellernas 
känslighet för insulin, vilket leder till ett ökat upptag och utnyttjande av glukos i 
muskelcellerna, minskad glukosproduktion i lever samt minskat upptag av glukos från det 
gastro-intestinala systemet till blodbanan (FASS 2008). Metformin har i en tidigare studie 
resulterat i viktminskning i en 12 veckor lång studie med 19 deltagare i åldrarna 10-18 och 
som till följd av antipsykotikabehandling gått upp i vikt (Morrison, Cottingham & Barton, 
2002). 
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Tillgängliga resurser för viktnedgång för personer med eller utan psykiatrisk störning 
 
Personer som brukar psykofarmaka och har en psykisk störning och/eller psykiskt 
funktionshinder riskerar att utveckla övervikt. Ett antal studier visar att behandling med 
antipsykotika orsakar viktuppgång ( Bailey, 2002; Baptista, 1999; Kawachi, 1999; Meyer, 
2001; Taylor & McAskill, 2000; Torgerson, Flodmark & Andrén, 2007/08). Rapport från 
Statens Offentliga Utredning [SOU] 2006:5 klargör begreppen psykisk störning och psykiskt 
funktionshinder och definierar dem som att psykisk störning är ett samlingsbegrepp för alla 
tillstånd som diagnostiseras som psykiatriska. En konsekvens av psykisk störning kan vara att 
personen också har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter 
att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits, eller kan 
antas komma att bestå under en längre tid. Socialstyrelsens terminologiråd har 2007 fastslagit 
följande definition på funktionshinder: ” Funktionshinder definieras som den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på 
begränsningar kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande 
delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt 
demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i och anpassning 
av omgivningen”. Vidare definieras termen funktionsnedsättning enligt följande:  
”Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 
tillstånd, eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd 
eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur”. I föreliggande arbete kommer 
termen funktionshindrad att användas då individ i samspel med omgivning avses och termen 
funktionsnedsättning då fokus ligger på enskild individ.  
 
 
Det finns generella vårdprogram för standardåtgärder utarbetade för barn, unga och vuxna 
med övervikt och fetma i primärvården (Torgerson et al., 2007/08), men inget program 
speciellt anpassat för personer med psykiska störningar och/eller psykiska funktionshinder. 
Ovan nämnda vårdprograms tre hörnstenar är: 

1. Mat fördelat på tre måltider per dag och varje gång en portion bestående av livsmedel 
enligt tallriksmodellen.  

2. Fysisk aktivitet varje dag i helst 30 minuter och att det från professionella vårdgivare 
överlämnas informationsmaterial till patienten om lämplig fysisk aktivitet såsom 
deltagande i Korpen eller Friskis & Svettis samt ge patienten själv möjlighet att ta 
ansvar för val av annan lämplig aktivitet såsom t.ex. medlem av ViktVäktarklubben. 

3. Beteendeförändring, som innebär att medvetandegöra patienten om sina vanor och 
möjlighet till förändringar.  

 
Som ytterligare åtgärder i särskilda fall adderas farmakologisk behandling med 
aptitregulerande eller fettupptagningshämmande läkemedel, dessa ska inte ses som en 
ersättning för livsstilsförändringar, men kan behövas vid samtidig komplicerande sjukdom 
eller förhöjd kardiovaskulär risk. Kirurgisk behandling övervägs om BMI ≥ 40kg/m2, eller 
BMI≥ 35 kg/m2 vid samtidigt förhöjd kardiovaskulär risk. Det ska noteras särskilt att en 
viktminskning i storleksordningen 5 – 15 % är tillräcklig för att förbättra flertalet 
kardiovaskulära faktorer även om patienten fortfarande är fet eller överviktig. Det är vanligare 
med övervikt i den studerade populationen; 5-10 kg viktuppgång i vuxen ålder ger en 
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fördubblad risk för typ 2 diabetes än en person som håller sin vikt eller går ner i vikt 
(Kalarchian et al., 2005; Torgerson et al., 2007/08) .  
 
 
Det beskrivna vårdprogrammet är avsett för personer med övervikt och fetma utan inslag av 
psykiatriska störningar och det har konstaterats att personer med psykiatrisk problematik har 
svårigheter att tillgodogöra sig livsstilsförändringar överhuvudtaget ( Werneke, Taylor & 
Sanders, 2002). Det finns inga kända rutiner för att personer med psykiska störningar 
och/eller psykiska funktionshinder speciellt fångas upp och införlivas i ett för dem anpassat 
åtgärdsprogram där de kan få hjälp med att förebygga de ogynnsamma sidoeffekter som en 
psykofarmakabehandling kan orsaka (Twigger & Houltram, 2006).  
Under senare år har däremot kognitiva hjälpmedel börjat förskrivas för att stödja personers 
kognitiva förmåga till följd av psykiska funktionshinder. Kognitiva hjälpmedel definieras 
”som produkter som är avsedda att kompensera kognitiva svårigheter, t.ex. förmågan att 
minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga och språklig 
förmåga” (Lindström & Wennberg, 2004). 
   
Antipsykotikabehandling och viktuppgång hos personer med psykisk störning 
 
Personer med psykiska störningar och/eller psykiska funktionshinder har behov av hjälp och 
stöttning för att klara av sin vardag. Som patient innebär det många möten med olika 
professionella kontakter. I detta sammanhang har sjuksköterskan, och speciellt den 
kommunala psykiatrisjuksköterskan, ”en samordnande funktion med ansvar för planering av 
diagnostiska åtgärder och behandlingar inbegripet åtgärder i syfte att få till stånd en 
hälsobefrämjande miljö” (SOSFS 1993:17,s.2).  
För att få till stånd ett preventativt arbete runt personer som påbörjar behandling med SGA 
och som har en psykisk störning och/eller ett psykiskt funktionshinder, är det viktigt att tidigt 
kunna fånga upp de personer som är i riskzonen för att gå upp i vikt (Kalarchian et al., 2005). 
Läkaren är den person som ordinerar och sätter in antipsykotisk medicinering och ska förvissa 
sig om att patienten får den hjälp till åtgärder som behövs för att förebygga viktuppgång. 
Psykiatriska symtom ska observeras kontinuerligt efter insättning av antipsykotika, följas upp 
och biverkningar bli nogsamt dokumenterade för att kunna utvärdera risker och nytta med all 
antipsykotisk terapi. Sjuksköterskan har, med sin holistiskt biopsykosociala expertis och sin 
regelbundna direktkontakt med patienter, en unik möjlighet att genom sina observationer 
samordna och planera vidare interventioner med dietister, kuratorer, beteendeterapeuter, 
läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biståndshandläggare eller andra professioner allt efter 
behov för att förhindra viktuppgång. Sjuksköterskan fungerar också som en rollmodell för en 
hälsosam livsstil och stödjer, ger råd och utbildar patienter och vårdpersonal så att 
möjligheterna för att patienterna ska kunna uppnå sina hälsomål blir optimala. I allt 
hälsoarbete ska också rätten till självbestämmande tas med vilket i vissa fall kan innebära att 
en person har rättighet att leva ett liv som kan leda till förfall, så länge det inte skadar någon 
annan (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006). 
 
 
The Health Promotion model 
 
Med tanke på hur komplex och vitt omspännande ovan beskrivna möjligheter för 
sjuksköterskan att initiera olika interventioner för att reducera viktuppgång vid SGA 
behandling är, har författaren använt sig av The Health Promotion Model Pender et al. (2006), 
se bilaga 2, för att strukturera materialet. Modellens omvårdnadsteoretiska ram ser på 
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människan ur ett helhetsperspektiv med huvudtes att varje person är ett eget komplett system 
och målet för omvårdnad är att assistera personen till att behålla detta systems jämvikt.  
 The Health Promotion Model (HPM) förespråkar att uppmärksamhet ska riktas mot en 
persons karaktäristika och erfarenheter, inklusive biologiska, psykologiska och sociokulturella 
faktorer för att påverka hälsan. En medvetenhet om tidigare beteenden lägger grund för att 
kunna identifiera beteendespecifika kognitioner och affekter. Dessa variabler antas ha en stor 
motivationell betydelse för att de går att förändra. Självförtroende är definierat som en markör 
på en persons förmåga att organisera och genomföra ett planerat upplägg. Psykologiskt 
sociokulturella interventioner med påverkan på personliga faktorer avser åtgärder som 
överbryggar ojämlika skillnader mellan en specifik population jämfört med den generella 
populationen Pender et al. (2006). Upplägg anpassat efter de kognitiva funktionshinder som 
finns inom målgruppen, med hänsyn till deras sårbarhet och stigmatisering, och på grund av 
psykiskt funktionshinder, har identifierats i uppsatsen och klassificerats in som kognitiva 
interventioner som stödjer hjärnfunktionen. 
 
 
 Interpersonella influenser påverkas av personens sociala nätverk och är hela det nät av 
relationer som finns kring en individ. Relationerna kan vara av informell, kontextbunden och 
formell karaktär, och det är de interaktioner som blir till hjälp för mottagaren som benämns 
som ett socialt stöd. Det sociala stödet beskriver funktionalitet och kan i sin tur kategoriseras 
som emotionellt, instrumentellt, informativt och existentiellt. Ett positivt socialt stöd 
karaktäriseras av att det har anpassats till individens förmåga att tillgodogöra sig stödet utifrån 
vilket skede i förändringsprocessen som personen befinner sig. Personens tolkning av sitt 
nätverks beteende, attityder och intentioner kan vara i samsvar med verkligheten men lika 
gärna inte. Det sociala nätverket och det sociala stödet utgörs främst av familj, vänner och 
vårdgivare. En av modellens kärnkoncept vilar på teorin att människor vill hålla sig till en 
plan om de kan förvänta sig att få personligt värdefulla fördelar av att fortsätta med ett visst 
beteende. Modellens syn på misslyckande till att hålla sig till en uppgjord plan sammanfattas i 
tesen att varje misslyckande ökar chansen till att lyckas nästa gång Pender et al. (2006).  
Övervikt och fetma är ett problem i västvärlden idag och inverkar på hälsa och välbefinnande. 
Fetma är en svårbehandlad sjukdom; förebyggande åtgärder är särskilt viktiga. 
Sjuksköterskan har, med sin holistiskt biopsykosociala expertis och sin regelbundna 
direktkontakt med patienter, en unik möjlighet att genom sina observationer samordna och 
planera interventioner för att förhindra viktuppgång.  
 

 
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva interventioner för att reducera viktuppgång hos 
personer som behandlas med antipsykotika.  
 
 
 
Metod 
 
Författaren har gjort en litteraturstudie, vilket innebär att kunskap inhämtas om ett ämne för 
att utveckla forskningsbaserade riktlinjer som sedan kan användas i kliniskt arbete. En 
litteraturstudie ger en bakgrund till den nuvarande kunskap som finns inom ett område och 



                                                                                                                                                  9 

ger även möjlighet att ifrågasätta denna kunskap. En litteraturstudie kan utgöra en grund för 
fortsatt forskning ( Polit, Beck & Hungler, 2006).  
Som metod för arbetet har en litteratursökning företagits. Artiklarna valdes och bearbetades 
utifrån den modell i åtta steg som presenteras av Polit et al. (2006). Dessa är: 

• Identifiera ämnesord och begrepp. 
• Identifiera potentiella referenser genom elektronisk/manuell sökning. 
• Primärt granska lovande artiklar. 
• Sortera ut relevant material och sortera bort icke relevant material. 
• Läsa och granska relevanta artiklar. Anteckningar föres. Nya referenser kan 

identifieras via referenslistor. 
• Organisera materialet. 
• Analysera och integrera materialet. 
• Litteraturstudie skrivs. 

 
 
Litteratursökning  
 
 
Litteratursökning har gjorts i databaserna Medline och CINAHL. De termer och deras 
kombinationer som använts vid sökning i Medline och i CINAHL finns redovisade i tabell 1. 
Ytterligare sökningar med sökord har gjorts men eftersom de inte resulterade i några 
referenser eller inte tillförde något nytt material redovisas de inte i tabellen ( nursing practise, 
nursing intervention, body mass index, psychotropic drugs, second-generation antipsychotics, 
adverse effects, community based setting). Av samma anledning finns vissa sökord endast 
med i den ena databassökningen men inte den andra. Termen psychiatric nurs* blev alltför 
omfattande att gå igenom i dess helhet men var ändå ett relevant bidrag i sig, därför 
kombinerades nämnda term med de angivna söktermer som är angivna i tabellen, men 
författaren sorterade träffarna i förstnämnda fall efter nyaste datum och läste abstracten på de 
10-15 första artiklarna där de var tillgängliga. Sökningarna har, både i CINAHL och Medline, 
begränsats till 2000-2007, och resulterade i 11 artiklar som kvalificerade sig för vidare 
granskning enligt urval 2 och urval 3. I CINAHL återfanns tre artiklar som redan påträffats i 
sökningen i Medline. Den manuella sökningen har gjorts via referenslistor till artiklar funna i 
databassökningen och som behandlat viktuppgång i förbindelse med antipsykotikabehandling, 
exempelvis reviewartiklar. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
 
I litteratursökningen inkluderades både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklar som 
svarade på studiens syfte inkluderades i primärgranskningen, med det menas artiklar som 
behandlade viktuppgång till följd av antipsykotikabehandling samt interventioner som kan 
påverkas av sjuksköterskan med syfte att reducera viktuppgång till följd av antipsykotisk 
medicinering. I primärgranskningen inkluderades artiklar som byggde på empiriska studier 
och som var vetenskapligt uppbyggda, det vill säga innehöll introduktion, syfte, metod, 

Databas Sökord Träffar Urval 1  Urval 2  
 

Urval 3  

Medline Weight gain 14223    

 Weight gain AND drug related effects  585    

 Antipsychotic 
Agents AND drug related side effects 

7840    

 Antipsychotic Agents AND Drug related side 
effects AND Prevention 

100 2 2 2 

 Weight gain AND drug related side effects 
AND interventions 

15 1 1 1 

 Psychiatric nursing 3352    

 Antipsychotic agents AND psychiatric nursing 531    

 Weight gain AND treatment 8075    

 Weight gain AND treatment AND psychiatric  
nursing 

3 1 0 0 

 Weight gain AND intervention AND 
psychiatric nursing 

3 1 1 1 

CINAHL Weight gain 2167    

 Weight gain AND antipsychotic medication 16 1 0 0 

 Weight gain AND antipsychotic medication 
AND intervention 

1    

 Psychiatric nurs* 4586 1 1 0 

 Weight gain AND psychiatric nurs* 14 1 0 0 

 Weight gain AND antipsychotic medication 
AND psychiatric nurs* AND prevention 

0    

 Weight gain AND antipsychotic medication 
AND prevention 

152 1 1 1 

 Weight gain AND drug related side effects 3    

 Drug related weight gain AND antipsychotic 
medication AND prevention 

0    

 Weight gain AND intervention AND 
prevention AND nurs* 

10 1 1 1 

Manuell 
sökning 

 2 1 1 1 

summa   11 8 7 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i Medline och CINAHL 
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resultat och diskussion (Polit et al., 2006). Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 
skulle vara publicerade mellan 2000 – 2007 och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 
eller svenska.  Exklusionskriterier var artiklar som enkom beskrev medication switch, det vill 
säga hur ett byte av läkemedel för att minska viktuppgång skulle genomföras, patienter som 
inte hade någon psykisk störning i grunden eller studier som enbart beskrev effekten av olika 
mediciner. Artiklar som exkluderades var artiklar som byggde på sekundärkällor, exempelvis 
reviewartiklar. Artiklar på annat språk än engelska och svenska exkluderades utan 
granskning. 
 
Urval 
 
Urvalsprocessen är den del där icke relevanta artiklar från litteratursökningen sorteras bort 
och relevanta artiklar sorteras ut. Om artiklar ska sorteras bort eller behållas beror på de 
uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna. Enligt Polit et al. (2006) ska en litteraturstudie 
bygga på förstahandskällor där artikeln är skriven av forskaren som utförde studien. 
Vid primärgranskningen anlades ett omvårdnadsperspektiv såtillvida att interventioner som 
sjuksköterskan kan identifiera och påverka prioriterades, även artiklar som handlade om 
medicinska behandlingsåtgärder togs därför med. Titel, abstract och dokumenttyp har lästs för 
att se om artiklarna svarade på litteraturstudiens syfte. Enligt Polit et al. (2006) kan artiklarnas 
relevans avgöras genom att först läsa abstract eller introduktion. 
De olika söktermerna kombinerades och endast i de kombinationer där antalet sökträffar var 
rimligt lästes artiklarnas titlar och abstrakt. Antalet sökträffar som gicks igenom i 
prmärgranskningen var 314. Den manuella sökningen som gjordes via relevanta artiklars 
referenslistor gav ytterligare två artiklar, totalt blev det 11 artiklar att granska närmare. 
Artiklarna har sekundärgranskats med hjälp av granskningsmallar som tillhandahållits av 
Karlstads Universitet ( Institutionen för Samhälls- och livsvetenskaper, 2004) i sin helhet av 
författaren och kontrollerats om innehållet var i överensstämmelse med syftet. Totalt fyra 
artiklar har valts bort där två artiklar inte hade rätt målgrupp i förhållande till syftet. I den ena 
artikeln var studiens deltagare studenter utan psykiska störningar och de behandlades inte med 
antipsykotiska läkemedel. Den andra artikeln hade deltagare som inte hade vare sig psykisk 
störning eller antipsykotisk medicinering även om interventionen (daglig vägnings påverkan 
på vikt och humör) var i samsvar med studiens syfte. Den tredje artikeln som valdes bort hade 
interventionen i diskussionsdelen men inte i resultatet vilket innebar att artikelns syfte var att 
föreslå en förklaring till viktuppgång vid antipsykotikabehandling. Efter kvalitetsgranskning 
bortföll ännu en artikel då den inte motsvarade den vetenskapliga metoden: syftet var inte i 
samsvar med resultatet, tolkning av metod var inte förenlig med resultatet, generaliseringar 
var gjorda som det inte fanns belägg för samt att urvalet inte var rättvisande. Det fanns 
dessutom flera interventioner gjorda men bara en av dem valdes ut att pekas på i artikeln. 
Totalt fanns sju artiklar kvar som användes i denna litteraturstudie. 
 
 
Databearbetning  
 
 
Det insamlade materialet har lästs igenom av författaren och anteckningar har gjorts. 
Relevanta stycken ur artiklarnas resultatdel har tagits ut och organiserats samt analyseras för 
att finna kategorier som motsvarar studiens syfte. En sammanställning av materialet gjordes 
enligt Polit och Becks (2006) råd om att data bör omvandlas till mindre, mer hanterbara 
enheter för att få en överblick och skapa en struktur av materialet. Fenomenet som har 
kartlagts och systematiserats var antipsykotikainducerad viktuppgång. En översiktstabell har 
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skapats utifrån de inslag som var relevanta för studien och har utarbetats från The Health 
Promotion Model Pender et al. (2006), se bilaga 2. Modellen har använts i studien för att 
identifiera interventioner och deras relationer i förhållande till varandra ur ett 
helhetsperspektiv hos en specifikt sårbar population, och har således inte använts i sin helhet. 
Speciell vikt har lagts på att analysera och redovisa de skillnader som finns i 
interventionsutformandet med tanke på den specifika gruppens särskilda behov. Utifrån typ av 
interventioner som delats in i grupperingar analyserades deras infallsvinklar som kunde 
urskiljas och jämfördes med andra artiklars infallsvinklar med samma typer av interventioner. 
Gemensam nämnare var för samtliga identifierade interventioner att de skulle ha en speciell 
utformning för att tillpassas den specifika populationen. Infallsvinklarna summerades upp i tre 
nyckelbegrepp som också är resultatets slutsats. 
 En översiktstabell (se bilaga 3) skapades utifrån de delar av HPM som var relevanta i 
förhållande till syftet. Tabellen består av två huvudkategorier varav den ena grupperar 
individuella karaktäristika och individuella erfarenheter och den andra beteendespecifika 
kognitioner och affekter. Två underkategorier följer (personliga faktorer och interpersonella 
influenser) som beskriver var i systemet som interventionerna har sitt ursprung från. De 
områden som interventionerna verkade inom klassificerades in i tre inriktningsområden 
(biologiskt inriktade interventioner, psykologiskt inriktade interventioner och sociokulturella 
interventioner för specifik grupp), områdena socialt nätverk och socialt stöd fungerade både 
som inriktningsområde och typ av intervention.  
De sju artiklar som ingick i litteraturstudien analyserades efter typer av interventioner som 
klassificeras in inom respektive inriktningsområde. De tre biologiskt inriktade interventioner 
som identifierades ( diet, fysisk aktivitet, biofysiologiska mätningar) slogs ihop till ett 
gemensamt kluster då det inte i studien fanns anledning att separera dem. Nästa identifierade 
intervention som var biologiskt inriktad fick däremot en egen rubrik (läkemedel). Två 
psykologiskt inriktade interventionskluster (sociokulturella interventioner för specifik grupp, 
socialt nätverk och socialt stöd), varav den förstnämnda kategorin anger typ av påverkan och 
dess interventionsområden (kognitivt stöd och hjälpmedel) och den andra (socialt nätverk och 
socialt stöd) anger i sig typ av intervention och används till att ge exempel på situationer där 
interaktioner mellan individer har en speciell betydelse i sammanhanget för personen som 
mottar stöd från sitt nätverk.  
 
 
Etiska överväganden  
 
Enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (1995), ska material som väljs ut 
för forskningsarbeten innehålla noggranna etiska överväganden vad som anses som etiskt 
försvarbart vad gäller datainsamlingsmetod och av databearbetning. Forskningsprojektets 
samhälleliga betydelse avseende att medverka till ett vetenskapligt bidrag ska vara i enlighet 
med sjuksköterskans fyra grundläggande områden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Studierna ska vidare vara i tråd med de fyra etiska 
principerna vid omvårdnadsforskning: principen om autonomi, principen om att göra gott, 
principen om att inte skada, principen och principen om rättvisa. När det gäller författarskapet 
ska särskilt beaktas att analys och kritisk tolkning av data sker på ett ansvarsfullt sätt. 
Deltagande vid utformning eller kritisk granskning av manuskript är obligatoriskt. 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det viktigt att vid en litteraturstudie redovisa alla 
artiklar som valts att ingå i litteraturstudien och att presentera alla resultat oavsett om de 
stödjer eller motsäger författarnas åsikter. Författaren har haft som avsikt att förhålla sig så 
objektiv som möjligt mot materialet under litteraturstudiens genomförande. Materialet har 
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översatts och tolkats så korrekt som möjligt och med avsikt att inte förvränga eller att ge en 
missvisande bild av området som tolkats.  
 
 
Resultat 
 
 
Resultat byggde på sju vetenskapliga, kvantitativa artiklar som beskrev interventioner för att 
reducera viktuppgång hos personer som behandlas med antipsykotika. För översikt av de 
ingående artiklarnas innehåll finns en beskrivning i form av en artikelmatris (se bilaga 1).  En 
översiktstabell (se bilaga 3) skapades utifrån The Health Promotion Model Pender et al. 
(2006), se bilaga 2. Identifierade interventionsområden presenteras under respektive kategori 
och en beskrivning av deras innehåll presenteras. Resultatet mynnade ut i 3 nyckelkategorier:  
 

• kompensation av biocellulära rubbningar med diet, fysisk aktivitet och biofysiologiska 
mätningar samt läkemedel 

• kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom kognitiva stöd och 
hjälpmedel  

• kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom stöttande resurser från 
socialt nätverk  

 
Kategorierna redovisas, exemplifieras och summeras därefter i en resultatsammanfattning.  
 
 
Kompensation av biocellulära rubbningar 
 
 
Diet, fysisk aktivitet, biofysiologiska mätningar 
 
Kalarchian et al. (2005) valde, liksom Evans, Newton och Higgins (2005), att i sina studier 
lyfta fram vikten av ett individuellt program som modifieras allt efter patientens respons och 
preferens. Dietprogrammet som ingick var ett konceptuellt enkelt program med moderat 
kalorireducering byggt på fettreducerad kost och ett ökat intag av fibrer och frukt. Den största 
förändringen var typ av föda och kvantitet av mat. Som exempel kan nämnas att Kalarchian et 
al. (2005) ersatte snacks med råa grönsaker med dipsås. Slutresultatet vad gäller viktpåverkan 
var en medelviktnedgång (SD) på - 2.28 kg och sammantaget gick 20 deltagare ned i vikt och 
9 gick upp. 
 
O´Melia, Shaw och Dickinsons (2004) studie motsäger föregående studiers resultat, 
(Kalarchian et al., 2005; Evans et al. 2005) vad gäller individuell utformning av dietprogram: 
Deras program bestod av en cd-skiva framtagen av läkemedelsföretaget Lilly med inlagd 
litteratur att kunna skrivas ut i sin helhet eller i delar. Materialet på skivan var avsett både för 
professionella och för patienter. Skivan innehöll undervisning om hälsosamt ätande och fysisk 
aktivitet, ett schema med beteendevetenskaplig inriktning som tog upp vikten av nåbara mål, 
belöningar annat än mat och en matdagbok. Vidare fanns undervisning om mekanismer som 
påverkar metabolism, t.ex. alkohol. Hemläxor fanns i det på inlagda på skivan studiehäftet 
runt varje tema. Studien varade 25 veckor med en gruppträff i veckan med ett inte signifikant 
utslag på vikten hos deltagarna. När slutresultatet presenterades var det 4 deltagare kvar i 
studien och de hade förändrat sin vikt enligt följande: -14.5 kg; -7.25 kg; - 3 kg och +1 kg. 
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Ohlsen, Peacock och Smith (2005) har i sin studie koncentrerat sig på programutformningen 
utifrån en inledande motivationsfas som åtföljdes av en träningsfas. Först efter uppnådd 
viktnedgång påbörjade gruppen mera utåtriktade aktiviteter, kallad träningsfas. Deltagarnas 
matvanor kartlades under studiens gång och kosthållningen delades in i ”hälsosam”, ”medel” 
eller ”ohälsosam”. Fett-, frukt- och grönsaksintag, socker, skräpmat och alkoholintag samt hur 
ofta man åt ingick i kartläggningen. En matdagbok fördes sedan av varje deltagare dag för 
dag. Vid studiens slut hade, av totalt 79 personer, 54 % gått ner i vikt och 46 % ökat i vikt. 
 
Aquila och Emanuels (2000) studie bestod av 32 tidigare hemlösa som nu bodde i ett 
gruppboende med stort socialt stöd och som hade behandling med antipsykotika sedan minst 
ett år tillbaka. De var sedan tidigare multisjuka ( diabetes 69 %, positiv PPD 47 %, 
hypertension 25 %, dåligt tandstatus 47 %, hyperkolesterolemi 31 %, fetma 59 %, 62 % rökte 
och 69 % använde olagliga droger). Ett program med hälso- och nutritionsinterventioner 
iverksattes och en komplett medicinsk genomgång gjordes. Hos några deltagare byttes SGA 
ut mot ett likvärdigt annat preparat inom samma läkemedelsgrupp och läkemedel sattes in 
eller justerades för diabetes, hypertension och hyperkolesterolemi. En fettreducerad diet med 
kolhydratrestriktion och ökning av fibrer och grönsaker med max 2000 kalorier per dag 
infördes, vilket också innebar mindre portioner. 
 
Både Aquila och Emanuel (2000) samt Shibuya och Sassa (2006) hade program med ett 
gruppupplägg på både diet- och träningsdel men Aquila och Emanuel (2000) hade i tillägg en 
komplett medicinsk genomgång med justeringar av läkemedel samt en dietrestriktion med 
max 2000 kalorier per dag. I Shibuya och Sassas (2006) studie var träningsdelen 
dominerande: Under tre månader hade deltagare med mentalt handikapp träffar 4 gånger i 
veckan. Programmet bestod av 2 dagar med teoretiskt inriktade ämnen som diet- och 
hälsoundervisning och matlagning, 2 dagar i veckan fysiska aktiviteter a´60-120 minuter 
såsom jogging, tennis och volleyboll. Bägge studierna resulterade i oförändrad vikt hos 
deltagarna.  
 
 
Läkemedel 
 
En studie genomfördes av Evans, Newton och Higgins (2005) med 51 deltagare som börjat 
använda olanzapine inom de närmaste tre månaderna. Deltagarna valdes ut till en 
interventionsgrupp (n=29) och en kontrollgrupp (n=22). Interventionsgruppen hade 6 träffar 
a´ en timme på tu man hand med en dietist under en 3-månadersperiod, varvid teoretisk 
genomgång av innebörd av hälsosamt ätande och fysisk aktivitet gemensamt gicks igenom. 
Personliga mål sattes upp vecka för vecka tillsammans med dietisten och följdes upp vid nästa 
träff. Viktuppgången var +2 kg hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som 
var +9.9 kg, ( p ≤ 0,013). Ett individuellt anpassat dietundervisningsprogram under ledning av 
en dietist konstaterades vara ett framgångsrikt sätt att motverka viktuppgång hos personer 
som behandlas med antipsykotika, men en annan studie av Klein, Cottingham, Sorter, Barton 
och Morrison (2006) visade på att det snarare var ett läkemedel som bromsade 
viktuppgången: 18 deltagare som gått upp i vikt mer än 10 % på mindre än ett år under 
behandling med olanzapine fick under 16 veckor metformin. Vikten stabiliserade sig hos 
interventionsgruppen, medan kontrollgruppen, som fick dietrådgivning och placebo, fortsatte 
att öka i vikt (+ 0.31 kg/vecka).  
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Kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom kognitiva stöd och hjälpmedel 
 
 
Sociokulturella interventioner för specifik grupp: kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel 

 
Genom att specialanpassa interventioner kan också personer med psykiska funktionshinder 
tillgodogöra sig de upplägg som annars är riktade till personer utan sådana hinder. 
Specialanpassningarna har som mål att personer med psykiska funktionshinder ska ha samma 
möjligheter att kunna genomföra hälsofrämjande aktiviteter som personer utan 
funktionshinder Kalarchian et al. (2005). Nedan följer exempel på sådana specialanpassningar 
som har identifierats: 
Kalarchian et al. (2005) hade ett dietprogram som visat sig vara effektivt för barn och 
ungdomar till att tolka och tillgodogöra sig information och som i denna studie användes till 
personer med psykisk störning. Det bestod av ett enkelt koncept med färgerna röd, gul och 
grön symboliserande de olika livsmedelskategorier som man fick äta mer eller mindre av och 
som kallades ”The stoplight diet”. För att kunna ta del av de åtgärder som planerades för att 
normalisera vikten krävdes också transportmöjligheter, vilket ordnades inom ramen för både 
ovan redovisade studie, men även O´Melia et al. (2004) hade procedurer utarbetade för att 
underlätta för deltagarna att komma till, och komma ihåg sina träffar genom att erbjuda fri 
transport till och från gruppträffar i minibuss. Ohlsen et al. (2005) hade istället säkerställt 
deltagarnärvaro genom telefonsamtal från sjuksköterskan dagen innan, eller hjälp till 
arrangemang med transport samma dag. Som mätinstrument för uppföljning användes 
matdagbok som fördes av deltagarna själva, den gicks igenom vid varje träff och individuell 
feedback lämnades (Kalarchian et al., 2005; Ohlsen et al., 2005). Också stegräknare var med i 
förstnämnd studie med ett mål om att ta minst 10 000 steg per dag. Ohlsen et al. hade förlagt 
träffarna på samma tid och plats varje vecka för att främja kontinuitet.  
 
 
Kompensation av psykiska funktionsnedsättningar genom stöttande resurser från socialt 
nätverk 
 
 
Socialt nätverk och socialt stöd 
 
Socialt stöd från nätverket kan fås i form av instrumentell, emotionell eller informativ 
karaktär. Instrumentellt stöd i form av hjälp med gränssättning och strukturering från 
vårdgivare kan vara det gradvist upptrappade önskvärda beteende som beskrivs i Ohlsen et al. 
(2005), där man inte ska gå till nästa steg förrän det tidigare har blivit avklarat i det 
individanpassade individuella program som presenterades. Kalarchian et al. (2005) lämnade 
ett exempel på hur nätverket kan fungera som rollmodell genom att observation av 
signifikanta andras hälsofrämjande beteenden som man kan identifiera sig med utifrån ålder, 
kön ras eller annat, kan vara engagerade i en särskild situation när ett beteende utövas rent 
praktiskt. Ett belöningssystem med utdelning av presentkort när personen nått ett uppsatt mål 
gav uppmuntran till att fortsätta med ett visst beteende. Ohlsen et al. (2005) hade ett forum för 
vänsupport och informella diskussioner om olika sätt att hålla vikten och dietomläggning som 
leddes av en sjuksköterska som också lade in hållpunkter i form av matdemonstrationer. Det 
sociala stödet var i detta fall av informativ och emotionell karaktär. Den utbildning och 
individuella delmål hos varje deltagare som sattes upp var också i sig en källa till motivation, 
men det som motiverade än mer var den feedback som gruppen gav till de personer som gått 



                                                                                                                                                  16 

ner i vikt. Det var frivilligt att uppge sin vikt. O´Melia et al. (2004) hade deltagare som 
upplevde en känsla av grupptillhörighet.  
 
Resultatsammanfattning 
 
 
Individuellt anpassade diet- och träningsprogram med uppföljning av hälsostatus genom 
vägning, mätning, blodprovstagningar samt genomgång av medicinering var beskrivna som 
interventioner. Läkemedel som inverkar på kroppens biokemiska balans har visat lovande 
resultat vad gäller reducering av viktuppgång hos personer som behandlas med antipsykotika, 
och ska övervägas i ett tidigt skede. 
 
 
De kognitiva stödåtgärder, inklusive hjälpmedel, som identifierades användes i syfte att öka 
chanserna till fortsatt deltagande och genomförande. Fria transporter anordnades vilket 
gynnade deltagande och genomförande, men kan också ses som en övergripande 
sociokulturell intervention med tanke på den specifika gruppens sårbarhet vad gäller 
ekonomisk situation. Möjligheten till att hålla sig till uppgjorda planer utgjordes av stöd för 
hjärnans funktion och minne via kognitiva hjälpmedel som data och telefoni, 
specialutformade trycksaker för att kunna tillgodogöra sig information och få hjälp med att 
finna strategier för att nå målet själv i form av struktur. Programmens utformning hade 
tillpassats med kognitivt underlättande stödåtgärder som var bekräftade i annan forskning att 
främja kognitionsförmågan, t.ex. gynnades kontinuiteten genom att träffarna förlades på 
samma tid och plats; symboler användes som extra förklaringar, t.ex. det ovan beskrivna Stop 
Light diet upplägget och rekommendationer om tillvägagångssätt med behov av gränssättning 
i förbindelse med successiv upptrappning av svårighetsgrad var några exempel som framkom. 
Andra kognitiva stödåtgärder som identifierades var matdagbok och stegräknare som 
användes som både motivationshöjare och kontrollinstrument.  
 
 
Det sociala stödet som en person får har betydelse för självförtroendet, därigenom ökas 
förmågan till att genomföra och planera de interventioner som behövs för en hälsofrämjande 
livsstil. En känsla av trygghet i sitt nätverks beståndsdelar har inverkan på personens förmåga 
att på ett adekvat sätt kunna tolka in beteende, attityder och interventioner. Att ta kontroll 
över diet och träning för hälsa och välmående är ett stort mål i det psykiatriska 
sjuksköterskearbetet, och interventioner som syftar till att låta personen få inflytande över sig 
själv och sitt liv på ett sätt som man mår bra av – empowerment - är att anpassa guidning, 
rådgivning och undervisning så att personen får de bästa förutsättningar för att leva sunt.  
 
 
Diskussion 
 
 
Syftet med studien var att beskriva interventioner för att reducera viktuppgång hos personer 
som behandlas med antipsykotika. Resultatet visar att kognitiva stödåtgärder och hjälpmedel 
som stöd för hjärnans funktion och minne ger möjlighet att tillgodogöra sig information, och 
att finna strategier för att nå målet själv i form av struktur. Trygghetskänsla emanerande från 
socialt nätverk inverkar på personens förmåga att på ett adekvat sätt kunna tolka in beteende, 
attityder och interventioner. Empowerment ger kontroll över diet och träning för hälsa och 
välmående och kan ske genom anpassad guidning, rådgivning och undervisning. Läkemedel 
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som inverkar på kroppens biokemiska balans ska övervägas i ett tidigt skede för att reducera 
viktuppgång. 
 
Resultatdiskussion 
 
En redan sårbar grupp på grund av stigmatisering till följd av sitt psykiska funktionshinder ger 
ökad risk för låg utbildningsnivå samt låg socioekonomisk status (Pender et al., 2006). Brist 
på pengar gör att det inte finns möjlighet till att delta i upplägg som kostar pengar såsom 
Viktväktarna och Friskis & Svettis, som rekommenderas i det vårdprogram som beskrivs i 
introduktionen och avser personer med övervikt och fetma utan samtidig behandling med 
antipsykotika. En tröskel finns dessutom hos många för gympa i publik miljö då t.ex. social 
fobi och tendenser till isolation finns hos flera i den sårbara populationen. Det kan också vara 
initialt rejält jobbigt av mekaniska skäl när övervikt och nedsatt kondition redan är ett faktum 
Torgerson et al. (2007/08). 
 I Evans et al. (2005) bortföll en person på grund av transport till träffarna, vad svårigheten 
bestod i redovisades inte. Beroende på orsak kan bortfallet i studien ha orsakats av 
stigmatisering. 
Resultaten jämfördes varandra vilket tydligare synliggjorde den vetenskapliga kvaliteten på 
studierna. Som exempel kan tas studien av Ohlsen et al. (2005), som redovisade sitt resultat 
vad gäller viktökning och viktminskning i procent och inte i absoluta tal, vilket kan ge en 
missvisande bild av hur dramatiskt ett resultat är. Det gäller särskilt när de ursprungliga talen 
är små Polit et al. (2006).   
Klein et al. (2006) poängterade att det är svårt att få personer som ska påbörja SGA 
behandling till livsstilsförändringar och ta till sig kostutbildning på grund av att de ofta har 
fått medicinen för att förbättra den kognitiva funktionen i form av bl.a. bättre socialt 
fungerande. En tidigare studie av Morrison et al. (2002) indikerar att metformin ger 
viktminskning. Den studie som redovisas i detta arbete av Klein et al. (2006) var dock mera 
vetenskaplig i sin utformning och i tillägg användes högre metformindoser under en längre 
försöksperiod. . 
Ohlsen et al. (2005) hade två faser på sitt program som syftade till att gradvis öka 
svårigheterna i olika uppgifter. Upplägget överensstämde med en annan studie (Velligan et 
al., 1996), som rekommenderar att program för personer med kognitiva funktionshinder ska 
tillhandahållas individuellt till dess att personens kognitiva förmågor medger aktivitet i grupp. 
Velligan et al. kom också fram till att vid bristande uppmärksamhet är strukturerade, konkreta 
och visuellt inriktade åtgärder mest effektiva.  
I studien gjord av O´Melia et al. (2005) var det tillverkaren av antipsykotika som var 
upphovsman till cd-skivan med material, vilket kan vara en risk för bias. Framställningen av 
resultatet var gjort så att det skulle låta så positivt som möjligt. Artiklarna som har använts i 
studien tog inte hänsyn till ålder, kön, ras och rökning . Det är variabler som har en inverkan 
på vikt enligt Kinon et al. (2001). 
Vid sammanställningen av resultatet användes The Health Promotion Model av Pender et al. 
(2006). Denna modell visade sig vara användbar vid struktureringen av materialet även om 
det kunde vara svårt att med säkerhet kategorisera ett fåtal interventioner. I flertalet studier 
ingår flera av kategorierna i interventionen, varför det är omöjligt att skilja effekten av varje 
enskild del av interventionen. Interventionerna bör, trots att de redovisas var för sig, betraktas 
som delvis beroende av varandra, till exempel interventioner som var inriktade mot ett visst 
område visade sig ofta ha effekt på ett annat område: När matdagbok skulle föras som 
hemläxa var intentionen att personerna skulle medvetandegöras om kostens och nutritionens 
betydelse för vikt, medan personerna i själva verket fick en stärkt självkänsla av att kunna 
genomföra själva journalföringen varje dag, vilket kan kräva en viss funktionsnivå men också 
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utesluter de som inte klarar av att genomföra det. Resultatet av hur många som gick ner i vikt 
redovisas inte totalt i Ohlsen et al. (2005), utan utgår ifrån den indelning enligt BMI som 
gjordes av deltagarna.  Det är i den grupp som personer som från början hade ett BMI över 25 
men mindre än 30 som hade en viktminskning under deltagandet, viktnedgången var inte 
redovisat i siffror, och det till trots för att inte deltagarantalet var stort. I gruppen med BMI ≥ 
30.0 anges inga resultat vad gäller viktförändring. 
De kostinterventioner som presenterades i studierna byggde alla på ett totalt reducerat 
kaloriintag med reduktion av fett- och sockerintag och en ökning av fibrer och frukt samt 
lagom stora portioner. Nyare forskningsrön visar att det inte är den mest effektiva dieten sett 
ur viktminskningssynpunkt: Lågfettdiet ger en minskning i vikt på -2.9 kg i genomsnitt 
jämfört med medelhavsdiet (- 4,4 kg) och lågkolhydratdiet, även kallad den fettrika dieten, 
eller vidareutveckling av Atkins GI diet, som gav störst viktminskning (-4,7 kg). 
Kolesterolvärden förbättrades i bägge sistnämnda dieter men var oförändrade i 
fettrestriktionsdieten ( Shai et al. 2008).  
Vägning ansågs av Ohlsen et al. (2005) vara ett funktionellt sätt att hålla kontrollen på sin vikt 
med, vilket också bekräftas av Wing, Tate, Gorin, Raynor, Fava, & Machan (2007). När 
resultatet av vägning var positiv kunde också positiv individuell feedback fås. 
I studien av Aquila och Emanuel (2000) konstaterades under studiens gång att personer som 
gick upp i vikt hade låg motivationsförmåga att fullfölja uppgifter och var apatiska i sin 
framtoning men förbättrades emellertid beroende på 100 procents medicinföljsamhet. Artikeln 
hade en vinkling mot att bevisa att antipsykotika ger en förbättring av kognitiva symtom så att 
patienter som under studiens gång kontrollerades avseende medicinföljsamhet - som var 
garanterat 100 procent - bättre kunde tillgodogöra sig utbildning och förmåga till egenvård 
och därigenom genomföra viktkontrollsåtgärder mera självständigt. Studien bestod av så 
många interventioner iverksatta samtidigt så det var svårt att säga vilken av dem som hade 
effekt på vad. En deltagare som hade gått upp i vikt slopades i resultatsammanställningen då 
dennes viktuppgång antogs bero på ett rökstopp. 
 
Metoddiskussion 
 
Författaren har gjort en litteraturstudie, vilket innebär att söka, granska och sammanställa den 
aktuella litteraturen inom ett valt område ( Forsberg & Wengström, 2003). Artikelsökning har 
gjorts i databaserna CINAHL och Medline. Databasernas specifika ordlista (thesaurus) 
användes inte vilket hade sparat tid då fritextsökning, som användes i arbetet, hittade allt 
material som innehöll söktermerna. Även manuell sökning gjordes. Det finns risk att 
författaren har gått miste om relevant material då artiklar där endast titel funnits tillgänglig 
och som haft något tillgängligt abstract har exkluderats utan granskning. De booleska 
sökoperatorerna AND och NOT användes för att kombinera flera sökord med varandra. Det 
kan vara värdefullt att också kombinera flera sökord med varandra med samma innebörd, för 
att med säkerhet täcka in alla studier då indexeringen skiljde sig åt mellan olika databaser. De 
sökord och deras kombinationer som användes i studien var avgränsande, det var begränsat 
antal träffar men utan att fördenskull sakna möjligheter att sovra i materialet. Sökord som 
kunde ha fångat upp att det var frågan om en grupp med speciella behov kanske hade gett 
andra träffar, t.ex. kunde sökning ha provats med termer som: socio-cultural, special needs 
eller dylikt.  
Endast kvantitativa artiklar har använts i studien. Kvalitativ metod innebär att tolka och skapa 
förståelse av människors egna upplevelser av tillvaron medan kvantitativ metod innebär att 
ordna och klassificera verkligheten med hjälp av olika mätmetoder som provtagningar, 
frågeformulär och skalor (Forsberg och Wengström (2003). Det bör eftersträvas en jämn 
fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar, i denna studie saknas den kvalitativa 
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ansatsen som undersöker upplevelsen av problemet. Genomgång av artiklar har endast gjorts 
av en person, vilket ökar risken för feltolkningar av materialet och minskar validiteten. 
Artiklarna och böckerna är skrivna på engelska vilket också kan vara risk för att viss 
misstolkning skett. För att kvalitetssäkra materialet har författaren använt granskningsmallar 
för kvantitativa artiklar i arbetet med att sortera bort icke vetenskapliga artiklar. De artiklar 
som analyserats hade inte en homogen struktur på deltagare vad gäller psykiatrisk 
problematik, deltagarna hade också olika typer av mediciner inom antipsykotikagruppen, men 
eftersom avgränsningen ändå är så pass specifik är deltagarna representativa för den 
psykiatriska vården idag. 
 
Olika resultat kan fås utifrån urval och val av intervention och val av variabler att laborera 
med. Enligt Polit et al. (2006) ska funna diskrepanser i jämförande studier noga analyseras för 
att fastställa orsak till dess uppkomst Ett exempel på detta var studierna av Klein et al. (2006), 
kontra Evans et al. (2005): urval överensstämde ifråga om att bägge studiernas deltagare 
använde antipsykotika och den ingående interventionen dietrådgivning var också med i bägge 
studierna. Interventionens utformning vad gäller grad av individualisering saknas det 
uppgifter för i Kleins studie, vilket i sig kan påverka resultatet. Urvalets fasta variabler skiljde 
sig åt vad gällde ålder. Kleins studie hade dock kompenserat med statistiska analysmått som 
ändå gör studien jämförbar. Det som skiljde sig åt var sättet att jämföra interventionerna: två 
interventioner jämfördes med varandra i Evans studie (grupp med metformin och grupp med 
dietrådgivning) medan Evans använde sig av en interventionsgrupp som jämfördes med en 
kontrollgrupp. Det som talar emot Evans et al. är studiens stora bortfall i 
interventionsgruppen, och det som kan inverka till fördel för den iverksatta interventionen i 
Kleins studie är preciseringen av tidpunkt för insättande av antipsykotika som var inom tre 
månader för påbörjad studie. Enligt Torgerson et al. (2007/08) har tidpunkt för insättning av 
läkemedel en positiv inverkan på resultatet, ju tidigare det sker ju bättre chans till 
viktstabilisering. Kleins studie anses som mera vetenskapligt bevisad då den var dubbel-blind 
och placebokontrollerad till skillnad mot Evans studie som var enbart randomiserad.  
 
 (Shibuya & och Sassa, 2006) hade i sin studie lagt tonvikt på fysisk aktivitet. Vilken 
aktivitetsnivå som deltagarna hade innan studiens början framgick inte men med bollspel och 
löpning och annan mera krävande fysisk aktivitet borde deltagarna ha gått ner i vikt. Det 
framgick inte vilken konditionsnivå deltagarna låg på innan studiens genomförande. Artikeln 
var utvald på grund av att den beskrev ett program som gav en liten, men inte signifikant 
viktminskning, hos mentalt handikappade personer ( ordval översatt från artkelns ”mentally 
handicapped people”). Artikeln var möjligen inte relevant till syftet då deltagarnas 
medicinering inte redovisades.  
 
Uppsatsens betydelse för omvårdnad  
 
Arbetet sätter fokus på en ofta negligerad sidoeffekt på en alltmer vanlig behandlingsstrategi 
som orsakar hälsoproblem hos personer som har svårigheter att själva föra sin talan. Det är 
viktigt att viktuppgång som biverkan till psykofarmakabehandling blir uppmärksammad, 
behandlad, korrigerad och åtgärdad med de tillgängliga evidensbaserade omvårdnadsåtgärder 
som finns att tillgå idag. 
 
Förslag om tänkbara fortsatta studier 
 
Mera forskning behövs för att skräddarsy interventioner för varje individ snarare än att se på 
lösningar som passar grupper av personer. Att använda sig av de nya landvinningar inom 
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datatekniken till att bättre kunna individualisera och samordna samt optimera 
interventionsupplägg kan då bli uppdagade. Det är också ett stort behov av att utveckla 
passande omvårdnadsstrategier för specifika populationer. Det är med stor försiktighet som 
forskning ska appliceras utan förbehåll från en grupp till en annan, som exempel kan tas att 
både innebörd och mening och upplevd vinst med hälsosam livsstil skiljer sig mellan tidig-, 
mellan- och sen fas av ungdoms- och vuxenliv. Studier som letar efter orsaker och samband 
på cellulär nivå produceras i en alltmer större mängd, men behovet inom omvårdnads-
vetenskap är lika stort, särskilt när det gäller att beskriva kvalitativa studier från patient- och 
anhörigperspektiv.  Anhörigas medverkan i vården har bevisats vara värdefullt för att uppnå 
resultat ( Orrhagen, 1992), och som särskilt intressanta områden i förbindelse med kognitiva 
funktionsnedsättningar är hur man också som anhörig kan inge hopp och uppmuntran, att 
gjuta nytt mod i en person till att försöka igen när man nyss har misslyckats med något som 
man föresatt sig. Vidare kan studier tänkas om hur de områden i The Health Promotion Model 
som inte tagits med i detta arbete kan appliceras på olika sårbara populationer, och om det kan 
finnas ännu flera faktorer att ta i beaktning när livsstilsförändringar ska planeras, genomföras 
och vidmakthållas för personer med psykisk störning. Studier som definierar fler sårbara 
populationer och deras speciella behov är ett annat tänkbart forskningsområde att gå vidare 
med. Ytterligare en infallsvinkel värt att utreda närmare är varför en del personer inte går upp 
i vikt trots att de behandlas med SGA. Att förstå de mekanismer som ligger bakom 
viktuppgång i förbindelse med antipsykotikabehandling kan hjälpa till att välja de mest 
effektiva åtgärder som både förebygger och behandlar dessa förändringar.  
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Författare Titel Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
R. Aquila 
M. Emanuel 

Interventions for weight 
gain in adults treated 
with novel 
antipsychotics 

2000 Ta reda på relationer 
mellan viktuppgång 
och behandling med 
nyare antipsykotika 

Kvantitativ studie, kvasiexperimentell och retrospektiv 
design. 
57-bäddars hem för hemlösa med svår mental sjukdom, 32 
patienter valdes ut och som har blivit behandlade med 
antipsykotika av nyare typ minst ett år. De fick delta i ett 
multifasetterat primärt interventionsprogram med dietära, 
hälsomässiga, livsstilsmässiga inslag, både utbildningsmässigt 
men också rent konkret med en kalorireducerad diet 

En patients diet verkar bättre kunna 
förutse viktuppgång än valet av 
antipsykotisk medicinering. Kost- och 
livsstilsändringar kan ingå i upplägget när 
en person sätts in på antipsykotika av den 
nyare typen. 

S. Evans 
R. Newton 
S. Higgins 
 

Nutritional intervention 
to prevent weight gain 
in patients commenced 
on olanzapine: a 
randomized controlled 
trial 

2005 Undersöka påverkan 
av individuell 
nutritionsutbildning 
given av en dietist 
som en intervention 
vid insättandet av 
olanzapine 

Kvantitativ, experimentell, randomiserad och kontrollerad 
trial. Urval: 51 personer, 29 kvinnor och 22 män, som senaste 
3 månader påbörjat olanzapinebehandling var rekryterade 
genom psykiatrisk service i Australien och de blev 
slumpmässigt utvalda till intervention eller kontrollgrupp. 6 
gånger a´1 timmes utbildning över en tremånadersperiod 
gavs. Data samlades in från base line och efter 3 och 6 
månader. Vikt, BMI,midjemått och kvalitativa mått som 
livskvalitet, träningsnivåer, upplevd hälsa och 
kroppsuppfattning blev insamlade enligt olika 
skattningsskalor. 

Efter 3 månader hade kontrollgruppen 
gått upp mycket mer i vikt än 
behandlingsgruppen (6 kg vs 2 kg). Efter 
6 månader samma tendens men ännu 
tydligare (9.9kg vs 2 kg). En individuell 
nutriell intervention given av en dietist är 
mycket framgångsrik för att förebygga 
viktuppgång orsakad av 
olanzapinebehandling. 

 
M. Kalarchian 
M. Marcus 
 
M. Levine 
G. Haas 
C. Greeno 
L. Weissfeld 
L. Qin 

 
Behavioral treatment of 
obesity in patients 
taking antipsychotic 
medications 

 
2005 

 
Evaluera en 
potentiellt möjlig 
intervention i form av 
ett beteendeinriktat 
viktkontrollsprogram 

 
Kvantitativ studie med kvasiexperimentell design. Urval: 35 
personer från sina hem som får psykiatrisk vård vid ett 
medical centre och har ett BMI ≥30 samt behandlas med 
antipsykotika. Datainsamling från oktober 2000 till juli 2003. 
Före start gjordes en medicinsk genomgång och en multipel 
baseline design lades upp utifrån parametrar som mättes då de 
blev inskrivna. Ett 12 veckors viktkontrollprogram i grupp 
inleddes, 16 sessioner över en 6-månadersperiod. Uppföljning 
var tredje månad under testperioden.  

 
Ett beteendeinriktat viktkontrollsprogram 
verkar vara en lovande tillnärmning i 
behandling av patienter som bor hemma 
och behandlas med antipsykotiska 
medikamenter. Längre och mera robusta 
interventioner behövs. 
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Författare Titel Årtal Syfte Metod Huvudresultat 
D. Klein 
E. Cottingham 
M. Sorter 
B. Barton 
J. Morrison 

A randomized, double-
blind, placebo-
controlled trial of 
metformin treatment of 
weight gain associated 
with initiation of 
atypical antipsychotic 
therapy in children and 
adolescents 

2006 Evaluera effekt av 
Metformin vad gäller 
viktuppgång vid 
behandling av SGA. 

Kvantitativ studie med experimentell design. Under 16 veckor 
fick sammanlagt 39 subjekt i åldrarna mellan 10-17 år ingå i 
denna studie. Double – blind, randomiserat urval, mer än 10 
% viktuppgång under mindre än 1 års behandling. 
 2 grupper a´20 subjekt i placebo och 18 i metformingrupp. 
Vikt, BMI och midjemått samt blodglukosnivåer mättes 
regelbundet 

Metforminbehandling är säkert och 
effektivt när viktuppgång ska upphöra 
vilket motverkar minskad 
insulinkänslighet och en abnormal 
glukosmetabolism som antas komma från 
behandling av SGA. 
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R. Ohlsen 
G. Peacock 
S. Smith 

Developing a service to 
monitor and improve 
physical health in 
people with serious 
mental illness 

2005 Demonstrera en 
effektiv modell för att 
identifiera och 
hantera fysiska 
hälsoproblem hos 
svårt psykiskt sjuka. 

Kvasiexperimentell studie med time series design, dvs. att 
experimentgruppen jämför med sig själv efter interventionen. 
Ett program som vänder sig till personer med svår psykisk 
sjukdom, 18-65 år, och som för närvarande behandlas med 
antipsykotiska läkemedel, remitterades från annan 
sjukvårdspersonal . Efter en grundläggande undersökning och 
screening får deltagaren välja i vilken aktivitet som hon vill 
delta: viktkontrollgrupp, strukturerad fysisk aktivitet, 
kunskaps- och diskussionsgrupper om mat, vikt och hälsa. 

Viktigt med rådgivningsgrupper, 
strukturerade träningsprogram då det 
uppmuntrar till en hälsosammare livsstil, 
fetma/övervikt kan hanteras och 
självkänslan ökar 

J. O´Melia 
P. Shaw 
C. Dickinson 
 

A meaningful day 
group approach to 
weight gain from 
antipsychotic 
medication 

2004 En gruppaktivitet 
skapas med en 
psykosocial approach 
så att viktuppgång 
hos personer med 
antipsykotisk 
medicinering kan 
stävjas, en 
intervention, alltså 
gruppen, 
implementeras och 
utforskar effekten av 
densamma. 

Kvantitativ studie, kvasiexperimentell, time-series design. 2 
grupper bildas, 8 deltagare i varje grupp. Bägge grupperna 
använde sig av en cdskiva med 8 inspelade sessioner med 
litteratur för klienter och professionella, den innehöll vidare 
hemläxor i form av dagböcker och andra resurser. Upplägget 
kallas The Meningful Day Group. Urvalet var klienter som 
var motiverade och blev tillfrågade av professionella som de 
var i kontakt med på det centret där interventionen 
försiggicks. Kriterier var personer som behandlats med 
antipsykotika och därmed upplevt viktuppgång eller på annat 
sätt var intresserad av ämnet . Varje gruppträff avslutades 
med vägning. 
Ena gruppen höll på i 8 veckor och var stängd för nya 
deltagare. Den andra gruppen höll på i 25 veckor, den var inte 
så rigid i sin struktur, ej heller i att ta emot nya deltagare 
under tiden.  

Inga större ändringar i kroppsvikt för 
gruppdeltagarna, snarare var en 
viktökning tillfället. Det misstänks att 
viktuppgången skulle utan denna 
intervention ha blivit mycket större men 
att den nu blev kontrollerat stabil. 

T. Shibuya 
T. Sassa 

Practice of a lifestyle 
improvement program 
for mentally 
handicapped persons 

2006 Undersöka effekterna 
av införandet av ett 
livskvalitetshöjande 
program med sikte på 
att hjälpa mentalt 
handikappade 
personer att främst gå 
ner i vikt  

11 mentalt handikappade personer fick under tre månader 
delta i ett lifestyle improvement program. Biofysiologiska 
data in vitro samlades in och olika inriktningar inom hälsa 
erbjöds sedan till deltagarna. 

Förbättrad fysisk självbild med sitt 
utseende, minskad ångest och oro och 
vikt och andel kroppsfett var i 
neråtgående även om det inte var 
signifikant. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 The Health Promotion Model (revised), hämtad från Health Promotion in Nursing 
Practice (s.50) av Pender, Murdaugh och Parsons (2006), Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall Health, Inc. Reproducerad med tillåtelse 
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Tabell 2. Översiktstabell av interventioner strukturerade in efter ursprung enligt Pender et al. (2006), The Health Promotion 
Model samt resultatredovisning i förhållande till viktpåverkan 

 


