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Sammanfattning 
Några bidragande faktorer till övervikt och fetma är levnadsvanor som innefattar 
inaktivitet och felaktiga kostvanor. Personer med övervikt och fetma kan få hjälp från 
primärvården att påverka vikten till det bättre. Syfte med studien var att undersöka 
vilka erfarenheter personer med övervikt och fetma har av samtal om levnadsvanor 
med distriktssköterskan. Studien genomfördes som integrativ litteraturstudie vilket 
ger djupare förståelse för ett visst fenomen inom hälso-och sjukvården. 
Litteraturstudiens resultat baseras på 16 vetenskapliga artiklar. I analysen framkom 
fyra kategorier: Betydelsen av att bli motiverad, betydelsen av egen inställning till 
samtal om levnadsvanor, betydelsen av distriktssköterskans kommunikativa förmåga, 
betydelsen av distriktssköterskans kunskap och kompetens. Distriktssköterskans 
kommunaktion var avgörande för hur patienten upplevde samtalet om levnadsvanor. 
När distriktssköterskan tillsammans med patienten satte upp mål och råden 
individanpassades motiverades patienten att ändra levnadsvanor. Patienternas 
motivation minskade när de upplevde att råden de fått var generella. Vissa patienter 
upplevde att distriktssköterskan inte hade tillräckligt med kunskap för att hantera 
övervikt och fetma. Kategorierna visar sig överensstämma med Penders 
hälsofrämjande arbetsmodell som förklaringsmodell för förståelse för patientens 
motivation till ändrade levnadsvanor.
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Abstract 

Some factors that contribute to overweight and obesity are lifestyle related and 
comprise a lack of physical activity and poor nutrition. Overweight and obese 
individuals may seek medical attention and acquire advice on how to lose their 
weight. The purpose of this study was to look into the experiences of the overweight 
and obese patients pertaining to lifestyle conversations with the district nurse. The 
study was conducted as an integrative literature overview, which enables a better 
understanding of a certain phenomenon within medical service. The results consist of 
sixteen scientific articles. The analysis reveals four categories: the significance of 
becoming motivated, the significance of one’s own attitude towards conversations 
about lifestyle, the significance of the district nurse’s communicative skills and the 
district nurse’s knowledge and competence. The communicative skills of the district 
nurse played a pivotal role in how the conversations about lifestyle were perceived by 
the patients. When the district nurse and the patient set individual goals together, the 
patient appeared more motivated to make a lifestyle change. On the other hand, the 
motivation of the patient decreased when the advice received was too generalized. 
Moreover, some patients believed that the district nurse was not adequately 
knowledgeable to deal with overweight and obesity. The categories correlate with 
Pender's health-promoting model as an explanation of patients' motivation in 
changing their lifestyles.
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Inledning 
Enligt World Health Organisation (WHO) är övervikt och fetma en av de största 
utmaningarna för folkhälsoarbetet (WHO, 2007). Högst genomsnitts Body-mass 
index (BMI) förekommer i USA, Europa och länder runt öster om medelhavet (WHO, 
2009). År 2014 var det 39 % av befolkningen (>18 år) som hade övervikt, vilket 
motsvarade mer än 1,9 miljarder människor. Samma år var det 26 % av befolkningen 
(>18 år) som hade fetma, vilket motsvarade mer än en halv miljard människor (WHO, 
2014). I Sverige år 2015 var det 42 % av männen och 29 % av kvinnorna som var 
överviktiga och 14 % av såväl män som kvinnor var feta. Trots stora insatser för att 
minska övervikt och fetma så har det inte skett någon betydande minskning 
(Folkhälsomyndigheten, 2016).  Anledning till detta kan vara förändrad 
matkonsumtion (Folkhälsomyndigheten, 2016) och att personer med övervikt och 
fetma inte alltid inser vilka konsekvenser övervikt och fetma medför (Wong, 
Harrison, Bayram & Miller, 2016).  I primärvården1 kan patienter med övervikt och 
fetma få hjälp med sin vikt genom att få samtal om levnadsvanor (Wills, Fehin & 
Callen, 2011). Även om det ingår i distriktssköterskans uppgift att ge råd om 
levnadsvanor görs det inte alltid i praktiken (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & 
Johansson, 2014). 
 
Bakgrund 
Övervikt och fetma 
För att mäta om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet används 
den validerade metoden Body Mass Index (BMI) (Kallings, 2002). BMI för vuxna 
delas in i följande klassifikationer: undervikt BMI <18,5, normalvikt BMI 18,5–24,9, 
övervikt BMI 25–29,9 och fetma BMI>30. BMI räknas ut genom att vikt i kilogram 
delas med kvadraten på höjden i meter (kg/m2). BMI bör tolkas med försiktighet 
eftersom BMI inte kan skilja om vikten beror på fettmassa eller muskelmassa (WHO, 
2000).  
 
Viktökning uppstår när energiintaget överskrider energiförbrukningen (Williams, 
Mesidor, Winters, Dubbert & Wyatt,2015) och om obalansen kvarstår leder det till 
övervikt. Orsaken till övervikt och fetma är ett samspel av biologiska, genetiska, 
psykosociala och miljömässiga faktorer (Williams et al., 2015). Andra faktorer som 
bidrar till övervikt och fetma är levnadsvanor som innefattar inaktivitet och felaktiga 
kostvanor. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har utbudet, priset, tillgängligheten 
och marknadsföringen inom livsmedelsindustrin lett till en förändrad matkonsumtion. 

                                                 

1 I detta arbete likställs primärvård med vårdcentral 



 

 

 

Fler väljer även att äta ute och äta mindre näringsrik kost (Chan & Woo, 2010; 
Musaiger, 2011; Williams et al., 2015).  

Sjukdomar som relateras till övervikt och fetma är hypertoni, hjärt- och 
kärlsjukdomar, stroke, diabetes typ 2 och viss typ av cancer. Övervikt och fetma kan 
även ge upphov till ansträngningsinkontinens, andningsproblem och sömnapné samt 
problem med gallblåsan och osteoartrit (Chan et al., 2010, Williams et al., 2015). 
Förutom problem för den enskilde medför följdsjukdomar relaterade till övervikt och 
fetma höga kostnader för sjukvården (Lehnert, Sonntag, Konnopka, Riedel-Heller, & 
König, 2013). Enligt Lehnert et al. (2013) är det både direkta och indirekta kostnader. 
Direkta kostnader är kostnader för prevention, diagnostik och behandling medan 
indirekta kostnader är den kostnad som går förlorad pga. nedsatt arbetsförmåga 
(Lehnert et al., 2013).  Fetma är även en bidragande orsak till för tidig död (Anderson, 
2008; Borrell & Samuel, 2014). 

Att leva med övervikt och fetma 

Personer med övervikt och fetma blir ofta utsatta för diskriminering på grund av sin 
vikt och värst upplevs den i vuxen ålder (Williams et al., 2015; Puhl, Moss-Racusin, 
Schwartz & Brownell, 2008). Diskrimineringen sker av andra vuxna i deras närhet 
såsom familj, vänner och kollegor. Den förekommer vanligtvis i hemmet, på arbete 
eller på offentliga platser och sker i egenskap av negativa kommentarer gällande deras 
vikt, de blir förlöjligade, retade samt förolämpade (Puhl et al., 2008). Personer med 
övervikt och fetma ansåg att den vanligaste stereotypen om dem själva var att de var 
lata, ointelligenta, hade dålig självdisciplin och dålig hygien. De önskade att de 
personer som diskriminerade, förstod att det var sårande och önskade även att det 
skulle finnas förståelse för hur svårt det var att gå ner i vikt samt att varje 
misslyckande var frustrerande (Puhl et al., 2008). Diskrimineringen leder ofta till att 
många personer får dåligt självförtroende. Det har även negativ effekt på livskvalité 
både för individen och individens familj (Williams et al., 2015).   

Förutom diskriminerande behandling av andra upplevdes oro över att inte få plats i 
stolen på en restaurang, bil eller biostol vilket ledde till en social isolering (Puhl et al., 
2008). I samma studie kom Puhl et al. (2008) fram till att personer med övervikt 
tyckte det var svårt att hitta attraktiva kläder som passade. Ytterliggare hinder i 
vardagen var smärta vid fysisk aktivitet (Puhl et al., 2008). Dong, Unosson, Wressle 
och Marcusson (2012) påtalar också i sin studie som utfördes på personer över 85 år 
med övervikt att de upplevde hinder i vardagslivet. Hindren var relaterade till en 
nedsatt rörelseförmåga som ledde till svårigheter i att utföra inköp, städning och tvätt. 
De var också mindre benägna att röra sig utomhus och använda kollektivtrafik jämfört 
med de som inte var överviktiga (Dong, Unosson, Wressle & Marcusson, 2012).  
Samma studie visade att de även var utsatta för en högre fallrisk. 



 

 

 

Det visar sig även att personer med övervikt och fetma ibland saknar insikt om att de 
är överviktiga och skattar sig själva som normalviktiga (Wills et al., 2011; Wong et 
al., 2016). Samma studier visar att överviktiga personer som skattat sig som 
överviktiga hade också tagit steget att försöka påverka sin vikt genom att delta i olika 
viktminskningsprogram eller att söka hjälp hos primärvården med att förändra sina 
levnadsvanor    

Samtal om levnadsvanor i primärvården 
Levnadsvanor som rekommenderas till patienter med övervikt och fetma är fysisk 
aktivitet och ändrade kostvanor (Phelan et al., 2009; Waring, Roberts, Parker & 
Eaton, 2009; Ashby, James, Plotnikoff, Collins, Guest, Kable & Snodgrass, 2012; 
Phillips et al., 2013). Matvanor som innefattar högt intag av frukt och grönt samt lågt 
intag av salt, fett och socker anses vara hälsosamma matvanor (Phillips, Wood & 
Kinnersley 2013). Rekommendationerna för fysisk aktivitet är 150 min/vecka samt 
minskade perioder av stillasittande (Phelan, Nallari, Darroch & Wing, 2009). Det 
framkommer även att för personer med övervikt leder fysisk aktivitet till minskad 
fysisk och psykisk trötthet och även till förbättrad livskvalité (Stewart et al., 2015).  

I Sverige är det vanligaste att distriktssköterskan samtalar med patienten om 
levnadsvanor (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Kardakis et al., 2014). 
Även om distriktssköterskor anser att det är deras uppgift att samtala om 
levnadsvanor görs inte detta alltid i praktiken. Anledning till detta kan vara att de 
själva upplever brist på kompetens i ämnet och för lite arbetserfarenhet (Kardakis et 
al., 2014; Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja 2007).  En 
annan anledning är svårigheten i att vikt tas upp som ett problem med rädsla att såra 
patienten och få en sämre relation (Phillips et al., 2013). Förändrade levnadsvanor för 
att uppnå långvarig viktminskning kräver en beteendeförändring hos patienten (Lang 
& Froelicher, 2006).   

Förändring av levnadsvanor är en process som sträcker sig över lång tid och därför är 
det viktigt att distriktssköterskan träffar patienten regelbundet för att bygga upp en 
relation (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011; Brobeck et al., 2013). 
Distriktssköterskan gör en bedömning av den motivationsnivå som patienten har för 
att förändra sina levnadsvanor (Kable et al., 2015). Det är viktigt att 
distriktssköterskan och patienten gemensamt kommer fram till kortsiktiga och 
långsiktiga mål istället för att distriktssköterskan talar om vad patienten bör göra. 
(Bodenheimer & Handley, 2009). Lang och Froelicher (2006) påtalar att 
distriktssköterskans främsta uppgift är att stödja patienten i att uppnå sina mål och 
fortsätta följa de nya levnadsvanorna.  Det är även viktigt att distriktssköterskan 
förstår att det är svårt för patienter att ändra levnadsvanor (Lang & Froelicher, 2006). 

Det finns olika metoder som distriktssköterskan kan använda sig av för att patienten 
själv ska komma till insikt över att en förändring behövs. En av dessa metoder är 



 

 

 

motiverande samtal (MI) (Bodenheimer & Handley, 2009). Motiverande samtal 
används vid rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocessen, och 
syftet är att patienten ska förstå sina problem och finna en väg till förändring (Miller 
& Rollnick, 2002).  En annan metod som distriktssköterskan kan använda sig av är att 
berätta för patienten vilka risker övervikt och fetma medför samt vilka fördelar det 
finns med ändrade levnadsvanor och viktminskning (Phelan et al., 2009).  

För att patienten ska ändra levnadsvanor krävs det mycket resurser från 
distriktssköterskan och verksamheten men distriktssköterskan upplever att 
verksamheten inte ger tillräckligt stort utrymme för det arbetet. För att ge 
distriktssköterskan bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete efterfrågar 
distriktssköterskan samarbete med andra professioner och stöd från ledningen 
(Brobeck et al., 2013; Casey, 2007). 

Modell för hälsofrämjande arbete 
Nola J. Penders omvårdnadsmodell, Helath Promotion Model (HPM), har syfte att 
integrera vård och beteendevetenskapliga perspektiv på faktorer som påverkar 
individens hälsofrämjande beteende. Modellen kan användas som ett redskap för att 
förstå den inre processen hos individen som bidrar till att välja hälsofrämjande 
beteende som ökar individens hälsa (Pender, Murdaugh &Parsons, 2002). 

Faktorer som påverkar hälsofrämjande beteende är tidigare relaterade beteende som 
samspelar med faktorer som förväntade fördelar av en handling, förväntade hinder av 
en viss handling, uppfattad självförmåga och aktivitetsrelaterade känslor (Pender et 
al., 2002). Förväntade fördelar av en handling är vad individen förväntar sig av det 
hälsofrämjande arbetet. Förväntade hinder för en viss handling är de hinder patienten 
ser med hälsofrämjande arbete som t.ex. svårigheter med livsstilsförändring.  
Uppfattad självförmåga är hur patienten själv uppfattar att han/hon kommer klara av 
livsstilsförändringar. Uppfattningen påverkas av aktivitetsrelaterade känslor som kan 
vara både positiva och negativa.  Om patienten tidigare har negativa upplevelser blir 
det svårare att uppnå hälsofrämjande beteende (Pender et al., 2002). 

Andra faktorer som påverkar hälsofrämjande beteende är kopplade till individen, 
biologiska, sociokulturella och psykologiska faktorer som samspelar med 
interpersonella influenser och situationella omständigheter (Pender et al., 2002).  
Interpersonliga influenser är det sociala nätverk och stöd patenten får, t.ex. stöd från 
omgivning, familjen och hälso- och sjukvården. Situationella omständigheter 
påverkar patienten till hälsofrämjande beteende vars riktning är beroende på vilka 
alternativ patienten har och vilka krav omgivningen ställer på patienten (Pender et al., 
2002). 



 

 

 

Den väg som ska leda till hälsofrämjande beteende hos individen påverkas av alla 
faktorer tillsammans. Även omedelbara konkurrerande behov och preferenser 
påverkar det hälsofrämjande beteende (Pender et al., 2002). Omedelbara 
konkurrerande behov kan individen inte styra över, det kan vara ens arbete och familj, 
t.ex. om individen vill träna men jobbet eller familj kommer före. Preferenser kan 
individen styra över genom att individen t.ex. själv bestämmer om han/ hon vill äta 
hälsosam kost (Pender et al., 2002).    

HPM tillämpning i omvårdnaden sker genom att modellen erbjuder integrering mellan 
beteendevetenskap och omvårdnadsperspektiv som relateras till de faktorer som 
påverkar ett hälsofrämjande beteende (Pender et al., 2002). Modellen används som ett 
verktyg för att förstå patientens väg till ett hälsofrämjande beteende. Den beskriver 
motgångar och framgångar som kommer försvåra eller underlätta vägen till att uppnå 
ett hälsofrämjande beteende. När hälso-och sjukvården ska erbjuda hälsofrämjande 
arbete kan det underlätta genom HPM för att öka förståelsen till varför en patient 
uppvisar vissa beteenden och därefter anpassa det hälsofrämjande arbetet på ett bättre 
sätt (Pender et al., 2002). 

Problemformulering 
Enligt World Health Organisation (WHO) är övervikt och fetma en av de största 
utmaningarna för folkhälsoarbetet. Viktökning uppstår när energiintaget överskrider 
energiförbrukning och några av bidragande faktorer till övervikt och fetma är 
levnadsvanor som innefattar inaktivitet och felaktiga kostvanor. Övervikt och fetma 
relateras till olika sjukdomar och har negativ effekt på livskvalité hos personen som 
har övervikt eller fetma. Personer med övervikt och fetma försöker påverka vikten till 
det bättre genom att delta i olika viktminskningsprogram eller att söka hjälp från 
primärvården. Inom primärvården ingår det i distriktssköterskans uppgift att ge råd 
om levnadsvanor som främjar hälsa. Även om distriktssköterskor anser att det är deras 
uppgift att samtala om levnadsvanor görs det inte alltid i praktiken och personalen 
upplever att verksamheten inte ger tillräckligt stort utrymme för det arbetet.  

 
Syfte 
Syfte var att undersöka vilka erfarenheter personer med övervikt och fetma har av 
samtal om levnadsvanor med distriktssköterskan.  

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrativ metod enligt Whittemore 
och Knafl (2005). Integrativ studie används för att få en djupare förståelse för ett visst 
fenomen eller problem som finns inom hälso-och sjukvården. Metoden tillåter 



 

 

 

användning av både experimentell och icke-experimentell forskning. Metoden 
beskrivs som en process som utgår ifrån fem olika steg: problemidentifiering (syfte), 
litteratursökning, datainsamling, dataanalys och resultatpresentation (Whittemore och 
Knafl, 2005).  

 
Figur 1: Metodprocessen enligt Whittemore och Knafl, (egen tolkning) 

Litteratursökning 
För att få en överblick av den forskning som finns inom valt område gjordes först en 
osystematisk litteratursökning. Med utgångspunkt från den osystematiska 
litteratursökningen identifierades problem och därefter ett väldefinierat syfte. Vidare 
gjordes en systematisk litteratursökning (Whittemore och Knafl, 2005). Ett urval 
utifrån olika ämnesområden gjordes. Ämnesområden som valdes var, vård och 
medicin, psykologi och hälsovetenskap vilket resulterade i 35 databaser. Urvalet 
mynnade ut i sju databaser; CINAHL, PubMed, PsycInfo, SveMed+, Academic 
Searce Elite, Oxfor Academic Journals och Web of Science.  

De sökord som användes i litteratursökningen var: overweight, obesity, patient, 
experience, perception, view, health care, nurse, primary care, public healthcare, 
health promotion, counseling, therapy, lifestyle changes, general practice, lifestyle 
discussion, patient perspective, patient outcome (bilaga A). Sökorden kombinerades 
med varandra med hjälp av booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT.  För att 
inte begränsa ett sökord och göra det möjligt att söka ordet i olika böjningsformer 
användes trunkering (*). Följande trunkeringar gjordes på experience*, perspective*, 
view*, patient*, perceptions* och lifestyle changes*. Sökning gjordes med hjälp av 
ämnesord men även i fritext för att utöka antal möjliga träffar.  I databas CINAHL 
användes Major Headings (MH) på obesity, experience, patient, lifestyle changes, 
primary care, counseling. I PsycInfo användes Subject Heading (SU) på obesity och 
overweight. I PubMed användes Mdical Subject Heading (MeSH) på obesity och 
overweight (bilaga B).  

Inklussionskriterier var att artiklarna skulle innehålla studier som var gjorda på 
individer över 18 år som hade BMI>25. Individer skulle även ha erfarenheter av 
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samtal om levnadsvanor i primärvården. Artiklarna skulle utgå från patientperspektiv, 
vara publicerade från 2007 och vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna 
skulle även vara peer-reviewd och abstrakt skulle finnas tillgänglig.  

Artiklar där studien utgick från patienter med övervikt och fetma men fokus var på en 
viss följdsjukdom exkluderades samt de som innefattade övervikt relaterad till 
graviditet.   

Datainsamling 
Data samlades in mellan 170131–170203 och sökningar resulterade i 4205 träffar. 
Titlar som kunde stämma överens med studiens syfte ledde till att abstrakts lästes. 
Totalt lästes 226 abstrakt som var intressanta i förhållande till syftet. Av de 226 
abstrakts valdes 38 artiklar ut som skulle läsas i sin helhet eftersom de ansågs kunna 
svara på studiens syfte. Av dessa exkluderades 22 artiklar som inte svarade på 
studiens syfte eller som inte uppfyllde inklusionskriterier. I resultat ingår 16 artiklar, 
12 kvalitativa och fyra kvantitativa. Artiklar som ingår i resultat var det åtta stycken 
som anträffades i databas PsycInfo, tre i Web of Science: Medline, två i Academic 
Searche Elite, två i Cinahl och en i SveMed +. 

 
Figur 2: Process av litteratursökning och datainsamling 

För att säkerställa studiens kvalité kvalitetsgranskades de 16 artiklar som ingår i 
denna studies resultat enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa 
och kvantitativa artiklar.  Bedömningen resulterade i att varje artikel fick ett antal 
poäng där poängen motsvarade en viss grad. Carlsson & Eiman (2003) graderar 
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poängen där grad I motsvarar 80–100% av maxpoängen, grad II 70–79% och grad III 
60–69%. Fyra artiklar som ingår i resultat motsvarar grad II och 12 artiklar motsvarar 
grad I. Artiklar som inte uppfyllde grad I saknade bland annat redovisning av bortfall, 
urvalet var inte tydligt redovisat och hade inte tydligt syfte. 

Dataanalys 
Första steget var att sammanställa samtliga artiklar i artikelöversikten (Bilaga C) efter 
att de genomgått kvalitetsgranskning. Dataanalys utfördes enligt Whitmore och Knafl 
(2005) där fyra stegs modell följdes; datareducering, datavisning, datajämförelse och 
dataverifiering. Steg ett var att läsa artiklarna flera gånger enskilt och sedan diskutera 
artiklarnas innebörd gemensamt. Därefter lästes artiklarna igen och data reducerades 
genom att fakta som motsvarade studiens syfte lyftes ut. Från fakta som lyftes ut 
markerades data med liknande mönster. Steg två var att göra tydlig redovisning och 
sammanställning av mönster som framkommit i datareducering på så sätt att data med 
liknande mönster ställdes upp efter varandra. I steg tre gjordes datajämförelse där det 
letades efter ytterligare likheter och skillnader i den extraherade data.  Sista steget var 
att verifiera data som framkommit under analysprocessen enligt Whitmore och Knafel 
(2005) och presentera i nytt resultat.  

Etiska aspekter 
Helsingforgsdeklarationen (World Medical Association, 2013) utfärdar etiska regler 
för forskning på människor och innefattar fyra etiska principer. Dessa är 
autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada principen och rättviseprincipen. 
Autonomiprincipen: innebär att patienten respekteras och har självbestämmanderätt 
samt att det är frivilligt att delta i studien. Godhetsprincip: Handlar om att studiens 
resultat kommer till nytta för patienten. Icke skada principen: innebär att deltagaren 
inte skall ta skada och bemötas med respekt. Rättviseprincipen: innebär att alla 
deltagarnas svar behandlas lika i resultatet, alla deltagare har lika stor betydelse för 
studien (WMA, 2013).  

Artiklar som ingår i resultat har behandlats med försiktighet för att inte misstolka och 
undvika felöversättning. All fakta som svarar på studiens syfte har presenterats 
eftersom det finns ett ansvar att inte undanhålla relevant forskning. I likhet med 
godhetsprincipen kan studien komma till nytta för patienten och distriktssköterskan 
men risk finns att studien kan väcka känslor av skuld och skam eftersom det är ett 
känsligt ämne. Alla artiklar som ingår i studien har etisk godkännande. 

Resultatpresentation 
Syfte var att undersöka vilka erfarenheter personer med övervikt och fetma har av 
samtal om levnadsvanor med distriktssköterskan. I resultat framkommer det fyra 



 

 

 

kategorier: Betydelsen av att bli motiverad, betydelsen av egen inställning till samtal 
om levnadsvanor, betydelsen av distriktssköterskans kommunikativa förmåga, 
betydelsen av distriktssköterskans kunskap och kompetens. 

 

Figur 3: Resultatpresentation 

Betydelsen av att bli motiverad 
Patienterna ville att samtalet om levnadsvanor skulle ge dem motivation och vara en 
språngbräda för att ändra sina levnadsvanor (Hardcastle & Hagger, 2011; Chugh, 
Friedman, Clemow & Ferrante, 2013). Samtalet upplevdes som motiverande om 
distriktssköterskan och patienten satte upp gemensamma mål samt om 
distriktssköterskan gjorde upp en tydlig plan med strategier för tillvägagångssätt för 
att uppnå målen (Ward, Gray & Paranjape, 2009; Malterud & Ulriksen, 2010). Enligt 
patienterna skulle planen innehålla måltidsplanering, vägning och kontinuerlig 
uppföljning (Ruelaz, Diefenbach, Simon, Lanto, Arterburn & Shekelle, 2007; Chaugh 
et al., 2013). För patienterna skulle bli motiverade för samtalet med 
distriktssköterskan var det viktigt att samtalet innehöll individanpassade råd om kost 
och fysisk aktivitet som skulle leda till viktminskning (Buxton & Snethen, 2013). 
Patienterna ville även ha råd för hur de skulle övervinna hinder för att gå ner i vikt 
(Ward et al., 2009; Heintze, Sonntag, Brinck, Huppertz, Niewöhner, Wiesner & 
Braun 2012). Om patienten var nöjd med samtalet gav det högre motivation till att 
ändra levnadsvanor (Berry et al., 2014). För de patienter som hade låg 
motivationsnivå till att ändra kostvanor och graden av fysisk aktivitet var samtalet en 
väg att öka motovationsnivån och graden av fysisk aktivitet (Hardcastle & Hagger, 
2011). 
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Motivationen ökade när distriktssköterskan uppmärksammade patienternas framsteg 
oavsett hur stora de var (Buxton & Snethen, 2013; Ward et al 2009). Forhan et al 
(2013) och Rogers, Baker, Sinfield, Gunther och Guo (2012) kom fram till att vid 
uppföljning ville patienterna träffa samma distriktssköterska eftersom de redan hade 
en relation. För patienterna som fått kontinuerlig uppföljning och vägning vid varje 
tillfälle ledde det till fortsatt motivation för att ändra levnadsvanor och gå ner i vikt 
(Ahern et al., 2013).  

Betydelsen av egen inställning till samtal om levnadsvanor 
Flertalet studier visade att det fanns patienter som inte ville samtala med 
distriktssköterskan om sin vikt och levnadsvanor eftersom de ansåg att det var deras 
eget ansvar (Ruelaz et al., 2007; Rogers et al., 2012; Ahern et al., 2013; Heintze et al., 
2012; Buxton & Snethen, 2013). För patienterna var det viktigt att distriktssköterskan 
tog hänsyn till om de ville samtala om vikt och om de var motiverade att ändra 
levnadsvanor (Ward et al., 2009). Det fanns även patienter med övervikt som inte 
visste att de kunde få hjälp av distriktssköterskan angående sin vikt (Ruelaz et al., 
2007; Ahern et al., 2013). Enligt Ruelaz et al. (2007) och Thomas et al. (2008) hade 
de patienter som erhållit samtal om levnadsvanor ansett att samtalet var bra.  

Om patienterna hade dåliga erfarenheter sedan tidigare av att förändra levnadsvanor 
och uppnå viktminskning gav det en negativ ingång i samtalet. Det bidrog till att 
patienten inte var nöjd med den hjälp de fått av distriktssköterskan (Thomas et al., 
2008). När patienterna hade förutfattade meningar om vad distriktssköterskan tyckte 
om dem som person på grund av fetma ledde det till ett dåligt samtal (Forhan et al., 
2013).  

Betydelsen av distriktssköterskans kommunikativa förmåga 
Patienterna ville att distriktssköterskan skulle behandla dem med respekt och visa 
intresse för dem och deras problem på ett ödmjukt sätt (Buxton & Snethen, 2013). 
När patienten kände förtroende, empati, respekt och fördomsfritt bemötande från 
distriktssköterskan ledde det till att samtal om levnadsvanor förekom i högre 
utsträckning (Forhan et al., 2013; Chugh et al., 2013). Distriktssköterskans beteende i 
mötet med patienten var avgörande för hur patienten upplevde mötet. 
Distriktssköterskans kommunikation kring övervikt och fetma var av största betydelse 
för hur patienten mottog information och om det som sagts verkligen nådde patienten 
(Ward et al., 2009). Om distriktssköterskan hade respektfull kommunikation, visade 
tilltro för patienten och där informationen om levnadsvanor var individanpassad ledde 
det till att patienten ansträngde sig i högre utsträckning att ändra sina levnadsvanor till 
det bättre (Forhan et al., 2013; Rogers et al., 2012). När distriktssköterskan var 
handlingskraftig och förklarade på ett förståeligt sätt sambandet mellan patienternas 



 

 

 

vikt och hälsorisker ledde det till att patienterna blev nöjda med samtalet (Forhan, 
Risdon & Solomon 2013; Berry, Flynn, Seiders, Haws & Quach, 2014). 

När distriktssköterskan såg personen bakom fetman upplevde patienten samtalet som 
positivt och inspirerande (Malterud & Ulriksen, 2010; Buxton & Snethen, 2013). 
Enligt Hardcastle & Hagger (2011) uppskattade patienterna när de fick sina åsikter 
hörda eftersom det bidrog till att de kände sig delaktiga i samtalet. Detta uppnåddes 
när distriktssköterskan tog sig tid att lyssna på dem, prata om deras hälsa och 
välbefinnande i stället för att endast ge råd (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & 
Komesaroff, 2008). Däremot har Ward et al (2009) kommit fram till att när 
distriktssköterskan visade respektlöshet ledde det till att patienten kände hopplöshet 
och inte blev motiverad till att ändra levnadsvanor. Om patienterna fått höra 
nedlåtande kommentarer i försöken att ändra levnadsvanor upplevdes samtalet som 
negativt (Malterud & Ulriksen, 2010).  

Vid de tillfällen distriktssköterskan hade förutfattade meningar om hur det är att leva 
med fetma ledde det till hämmad effekt och dålig kvalitet på samtalet (Forhan et al., 
2013). De patienter som upplevde att distriktssköterskan antog sig ha en korrekt 
anamnes angående deras kostvanor, nivå av fysisk aktivitet och inte lyssnade på dem 
ledde det till missnöje hos patienterna (Heintze, Metz, Hahn, Niewöhner, Schwantes, 
Wiesner & Braun 2010; Malterud & Ulriksen, 2010).  

Betydelsen av distriktssköterskans kunskap och kompetens 
Många patienter upplevde att den distriktssköterska de träffat inte hade tillräckligt 
med kunskap och utbildning för att hantera fetma på ett adekvat sätt (Forhan et al., 
2013). Patienterna upplevde att de inte fått tydliga råd om hur de ska motionera och 
vilken kost de ska äta utan endast blivit tillsagda att deras vikt var en hälsorisk och att 
förändring måste göras (Thomas et al., 2008; Ahern, Boyland, Jebb & Cohn 2013). 
Vanligaste råd som patienterna fått handlade om fysisk aktivitet, matvanor och 
viktminskning. Det var vanligt att dessa råd gavs i kombination (Heintze et al., 2010; 
van Dillen, Noordman, van Dulmen & Hiddink, 2015). Trots att patienterna erhållit 
råd om kost och fysisk aktivitet ansåg de att råden var generella, irrelevanta och 
dåliga eftersom de tyckte sig ha den kunskapen redan (Hardcastle & Hagger, 2011; 
Ahern et al., 2013). Detta ledde till att patienterna inte tog till sig råden och ansåg 
samtalet var slöseri med tid (Ahern at al., 2013; Chugh et al., 2013). Patienterna 
likställde det med att distriktssköterskan inte brydde sig om dem på ett genuint sätt 
(Chugh et al., 2013). Patienterna önskade att distriktssköterskan bemötte dem som en 
egen individ och inte generalisera samma metod för alla patienter med övervikt och 
fetma (Thomas et al., 2008; Ward et al., 2009; Heintze et al., 2012; Chaugh et al., 
2013). Då patienten och distriktssköterskan hade satt upp mål för att patienten skulle 
ändra levnadsvanor och patienten inte lyckades, ville patienten att distriktssköterska 



 

 

 

skulle ta reda på den verkliga orsaken för misslyckandet. Patienten ville inte att 
distriktssköterskan skulle anta att patienten inte försökte ändra sina levnadsvanor 
(Malterud & Ulriksen, 2010). 

Vissa patienter upplevde även att distriktssköterskan inte var villig att prata om 
levnadsvanor. Patienterna kände att det var de själva som fick driva samtalet och få 
distriktssköterskan till att upprätthålla en plan (Thomas et al., 2008; Malterud & 
Ulriksen, 2010). I en studie på 635 deltagare var det bara hälften av deltagarna som 
erhållit samtal om kostvanor och fysisk aktivitet (Ahn, Smith & Ory, 2012). 
Patienterna blev besvikna när de försökte ta upp samtal om levnadsvanor men blev 
ignorerade av distriktssköterskan och samtalet uteblev (van Dillen et al., 2015). Detta 
ledde till att patienten tappade förtroende för distriktssköterskan och ifrågasatte 
distriktssköterskans kompetens i att ge råd om levnadsvanor till patienter med fetma 
(Malterud & Ulriksen, 2010).  Patienterna önskade att distriktssköterskan skulle vara 
uppdaterade inom området fetma och ha mer utbildning i hur de hjälper patienter med 
att ändra kostvanor (Heintze et al., 2012; Buxton & Snethen, 2013).   

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl 
(2005) för att få en djupare förståelse för ett visst fenomen eller problem. Den 
integrativa litteraturstudien är ett effektivt sätt att sammanställa den senaste 
evidensbaserade forskningen inom valt området. Metoden tillåter att använda både 
kvalitativ och kvantitativ data (Whittemore & Knafl, 2005). Kvalitativ data användes 
för att den genererade djupare förståelse för patienternas erfarenheter. Kvantitativ data 
tillförde större generaliserbarhet eftersom studierna oftast var utförda på fler 
deltagare.  

Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska en integrativ systematisk litteratursökning 
göras för att undvika ointressanta och felaktiga resultat i förhållande till syftet. Genom 
att identifiera olika databaser utifrån ämnesområden som passade till studiens syfte, 
har det gjorts ett försök att minska sannolikheten att missa relevanta databaser. Ett 
sökord på svenska motsvarar flera olika ord på engelska eftersom engelska språket 
har flera olika benämningar för samma ord. Studien utgick från patientperspektiv och 
för att utesluta träffar med distriktssköterskeperspektiv kunde NOT användas för att 
minska antalet träffar.  Detta gjordes inte eftersom det skulle resultera i att artiklar 
som innehöll både patientens och distriktssköterskeperspektiv skulle missas.  

En av inklusionskriterierna var att patienter som ingick i studien skulle ha BMI>25. 
Det finns risk att studier som mätte övervikt och fetma med en annan validerad 



 

 

 

mätmetod missades. En annan inklusionskriterie var att ingen artikel som skulle ingå i 
studien skulle vara äldre än 10 år. Övervikt och fetma är väl utforskat ämne och nyare 
forskning hade föredragits men vid datasökning upptäcktes det att det är få studier 
med patientperspektiv som handlar om erfarenheter av samtal om levnadsvanor. Hade 
studien begränsats med den senaste forskningen så hade resultatet bestått av fler 
kvantitativa artiklar och en djupare beskrivning av patienternas upplevelser hade inte 
kunnat göras. Enligt Polit och Beck (2013) främjas överförbarheten när flertalet 
artiklar är kvalitativa eftersom det bidrar till djupare beskrivning. Whittemore och 
Knafl (2005) menar att alla artiklar som motsvarar studiens syfte ska användas i 
resultatet. Detta eftersträvades genom att låtit skicka efter artiklar. 

Genom att samtliga artiklar har lästs enskilt och sedan diskuterats gemensamt stärks 
studiens pålitlighet. Försök att öka studiens trovärdighet gjordes genom att alla steg 
följdes vid dataanalys enligt Whittemore och Knafl (2005). Vilket resulterade i att 
irrelevant data uteslöts.  

Enligt Polit och Beck (2013) ska resultatet kunna vara överförbart på annan 
population utöver den som studeras. De flesta artiklar som ingår i studien är från 
länder där sjukvården till viss del kan jämställas med sjukvården som finns i Sverige 
vilket ger större chans att studiens överförbarhet ökar. Däremot är vissa artiklar från 
USA och där skiljer sig synen på övervikt och fetma och hur det ska hanteras. Det är 
även variation mellan länderna i vem som ger samtal om levnadsvanor.  I Sverige är 
det vanligast att distriktssköterskan ger samtal om levnadsvanor, medan i andra länder 
är det vanligare att läkaren gör det.  I det flesta artiklar var det större antal kvinnliga 
deltagare, vilket minskar överförbarheten på en hel population.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussion kommer att diskuteras utifrån kategorier som framkommit i 
resultatet: Betydelsen av att bli motiverad, betydelsen av egen inställning till samtal 
om levnadsvanor, betydelsen av distriktssköterskans kommunikativa förmåga och 
betydelsen av distriktssköterskans kunskap och kompetens. Kategorierna kommer att 
kopplas till Penders (2002) HPM, där några av de faktorer som relateras till 
hälsofrämjande beteenden lyfts fram.  

I kategorin betydelsen av att bli motiverad framkom det att patienterna blev 
motiverade när distriktssköterskan och patienten satte upp gemensamma mål (Ward, 
Gray & Paranjape, 2009; Malterud & Ulriksen, 2010). Uppfattningen om att 
målsättning fungerar som en stark motivator delas med distriktssköterskor 
(Bodenheimer & Handley, 2009). När patienten och distriktssköterskan sätter 
gemensamma mål ökar patientens engagemang för att ändra levnadsvanor vilket i 
slutändan resulterar i hälsofrämjande beteende. Brobeck et al. (2011) menar att 



 

 

 

förändring av levnadsvanor är en process som tar lång tid och därför är det viktigt att 
distriktssköterskan erbjuder kontinuerlig uppföljning. I denna studie var det 
uppföljningen som utmärkte sig i att öka motivation för att ändra levnadsvanor 
(Ahern et al., 2013), vilket kan tolkas som att patienterna likställer uppföljning med 
stöd. Enligt HPM är interpersonella influenser det sociala nätverk och stöd patienten 
får från t.ex. hälso- och sjukvården (Pender et al., 2002). Hälso -och sjukvården har då 
möjlighet att påverka patienten i hög utsträckning till hälsofrämjande beteenden 
genom t.e.x kontinuerlig uppföljning då en förändringsprocess sträcker sig över 
längre tid. Enligt HPM är uppfattad självförmåga patientens egen inställning till 
hälsofrämjande beteende (Pender et al., 2002). Studiens resultat visade att en 
motiverande faktor för att ändra levnadsvanor var när distriktssköterskan 
uppmärksammade patienternas framsteg, oavsett hur stora eller små framstegen var 
(Buxton & Snethen, 2013; Ward et al 2009). Om patienten får uppmuntran eller när 
framsteg uppmärksammas kan det öka patientens uppfattade självförmåga. Detta 
leder eventuellt till att patienten kommer få ökat självförtroende till hälsofrämjande 
beteende och kan ändra levnadsvanor.   

Enligt HPM är det flera faktorer som leder till att patienten kan ändra sina 
levnadsvanor. En av dessa faktorer är preferenser som individen kan styra genom att 
själv bestämma om han/hon vill ändra sina levnadsvanor (Pender et al., 2002). I 
kategorin betydelsen av distriktssköterskans kommunikativa förmåga framkom det att 
det är distriktssköterskans kommunikation och beteende som påverkar hur patienten 
mottar information och upplever samtalet (Ward, Gray & Paranjape, 2009; Forhan et 
al., 2013; Rogers et al., 2012). Respektfull relation mellan patienten och 
distriktssköterskan är grunden till att patienten ska ändra sina levnadsvanor (Brobeck, 
Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014). Då patienten upplever samtalet som positivt 
ökar chanserna att patientens preferenser leder till hälsofrämjande beteende, Berry et 
al. (2014) har också kommit till liknande slutsatser. Distriktssköterskan har ett stort 
ansvar eftersom kommunikationen kan påverka patienternas preferenser positivt eller 
negativt.  

I kategorin betydelsen av distriktssköterskans kunskap och kompetens framkom det att 
patienterna upplevde att råden om kost och fysisk aktivitet var generella. Patienterna 
saknade tydliga råd om hur de ska motionera och vilken kost de ska äta (Thomas et 
al., 2008; Hardcastle & Hagger, 2011). Det ledde till att patienterna inte tog till sig 
råden och likställde det med att distriktssköterskan inte brydde sig om dem på ett 
genuint sätt (Chugh et al., 2013). I en studie från vårdpersonalens perspektiv visade 
sig även där att patienterna sällan får individanpassade råd. Studien visade tydligt att 
patienterna erhöll generella råd om fysisk aktivitet istället för individanpassade 
(Schauer, Woodruff, Hotz & Kegler, 2014). En anledning till detta kan vara att 
distriktssköterskor ger råd som är baserade på deras egna erfarenheter istället för att 



 

 

 

följa specifika riktlinjer (Schauer et al., 2014). Därför önskar patienterna att 
distriktssköterskan skulle vara mer uppdaterade inom området fetma (Heintze et al., 
2012; Buxton & Snethen, 2013 Forhan et al., 2013). Distriktssköterskor efterfrågar 
bättre riktlinjer för tillvägagångssätt i rådgivning och utbildning för att kunna ge 
specifika råd som är individanpassade (Blackburn, Stathi, Keogh & Eccleston, 2015).  
I den här studiens resultat framkom det att många patienter har erfarenhet av att 
distriktssköterskan inte hade tillräckligt med kunskap och utbildning att hantera fetma 
på ett adekvat sätt (Heintze et al., 2012; Buxton & Snethen, 2013 Forhan et al., 2013). 
I HPM beskriver Pender (2002) att stöd från hälso- och sjukvården är en viktig faktor 
att patienten ska engagera sig för att uppnå hälsofrämjande beteende. Om patienten 
upplever att distriktssköterskan inte har tillräckligt med kunskap finns det risk att de 
upplever brist på stöd. Vilket resulterar i att patientens engagemang för att uppnå 
hälsofrämjande beteende minskar. Blackburn et al (2015) visade även att de 
distriktssköterskor som erhållit extra utbildning hade bättre självförtroende och var 
mer effektiva i samtalet. Ur patientperspektiv leder det till att distriktssköterskan 
upplevs som handlingskraftig och på så sätt får patienten positiv erfarenhet av 
samtalet och mötet (Berry et al., 2014).  

Under kategori betydelsen av egen inställning till samtal om levnadsvanor framkom 
det att patienter som hade dåliga erfarenheter sedan tidigare av att förändra 
levnadsvanor och uppnå viktminskning hade en negativ ingång i samtalet. Det bidrog 
till att patienten inte var nöjd med den hjälp de fått av distriktssköterskan (Thomas et 
al., 2008). Enligt HPM kan en anledning till detta vara att patientens hälsofrämjande 
beteende påverkas av tidigare relaterade beteende i samspel med förväntade hinder.  
Om patienten har dåliga erfarenheter sedan tidigare blir den dåliga erfarenheten ett 
hinder för att förändra levnadsvanor (Pender et al., 2002). Penders (2002) HPM kan 
relateras till de patienter med övervikt och fetma som har svårigheter med att ändra 
graden av fysisk aktivitet för att uppnå ett hälsofrämjande beteenden.  Svårigheten 
kan bero på att en del patienter känner att de inte kan vara fysiskt aktiva på grund av 
smärta i kroppen (Puhl et al, 2008). Smärtan blir då det förväntade hinder av en viss 
handling för att kunna ändra levnadsvanor och uppnå livsstilsförändring. I samklang 
med HPM kom den här studien fram till att det är viktigt att distriktssköterskan ger 
råd om fysisk aktivitet som är individanpassade (Buxton & Snethen, 2013). Samtidigt 
önskade patienterna att distriktssköterskan gav råd så att de kunde övervinna hindret 
(Ward et al., 2009; Heintze et al., 2012).  Genom att använda HPM på detta sätt kan 
distriktssköterskan öka sin förståelse för varför en del patienter inte lyckas ändra 
levnadsvanor och uppnå hälsofrämjande beteende. Samtidigt som det ökar 
distriktssköterskan chans att erbjuda mer individanpassade råd (Pender et al., 2002). 



 

 

 

Konklusion och implikation 
Studien visade att det var viktigt för patienter med övervikt och fetma att 
distriktssköterskan såg individen bakom fetman. Distriktssköterskans kommunikation 
var avgörande om patienterna upplevde samtalet som motiverande till att ändra 
levnadsvanor. Samtalet upplevdes som bra om råden var individanpassade och 
distriktssköterskan tillsammans med patienten satte upp mål. Detta motiverar 
patienterna att ändra levnadsvanorna till det bättre. I motsats till detta minskade 
patienternas motivation när de upplevde att de råden de fått var generella. Det 
framkom även att vissa patienter upplevde att distriktssköterskan inte hade tillräckligt 
med kunskap för att hantera övervikt och fetma. Även detta ledde till att patienternas 
motivationsnivå för att ändra levnadsvanor minskade.  

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande genom att samtala om levnadsvanor. 
Studiens resultat ger en ökad förståelse för hur patienter med övervikt och fetma vill 
att samtalet ska gå till och vilka råd de efterfrågar. Studien kan även ge 
distriktssköterskan en ökad förståelse och medvetandegöra hur viktigt 
distriktssköterskans kommunikation och beteende är i samtalet. Om 
distriktssköterskan har kunskap om vad patienterna efterfrågar i samtalet leder det till 
att patienterna får bättre kvalité på samtalet med specifik rådgivning. 

Det finns begränsat med forskning på vilka erfarenheter patienter med övervikt och 
fetma har av samtal om levnadsvanor. Därför efterfrågas fler intervjustudier för att få 
ökad förståelse för hur patienter med övervikt och fetma upplever distriktssköterskans 
samtal om levnadsvanor. Framför allt efterfrågas intervjustudier från Sverige eftersom 
det skiljer mellan länderna i vilken profession som ger samtal om levnadsvanor.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 
SveMed+ Academic 

searce Elite 
Oxford 
Academic 
Journals 

Web of 
Science 

Övervikt Overweight Overweight Overweight Overweight Overweight Overweight  

Fetma Obesity Obesity Obesity Obesity   obesity 

Patient Patient Patient Patient Patient Patient Patient Patient 

Erfarenheter 
Experiance, 
perceptions, 
view 

Experiance, 
perceptions 

Experiance, 
perceptions, 
view 

Experiance, 
perceptions, 
attitude 

Experiance, 
perceptions,  

Experience Perceptions,  
perspective 

Samtal Counseling Counseling Counseling Counseling    

Primär-
vården 

Health care, 
Primary 
care, public 
healthcare 

Health care 
Health care, 
public 
healthcare 

Health care Health care Health care Health care, 
Primary care 

Levnads-
vanor 

Lifestyle, 
lifestyle 
changes, 
lifestyle 
discussion 

Lifestyle 
changes, 
lifestyle 
discussion 

Lifestyle 
changes, 
lifestyle 
discussion 

Lifestyle, 
lifestyle 
changes 

Lifestyle 
changes 

Lifestyle 
discussion 

Lifestyle 
changes 

Hälso-
främjande 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health 
promotion    

Sjuk-
sköterska  Nurse 

Nurse 
support, 
nurse 

Nurse Nurse 
support 

  

Behandling Therapy Therapy Therapy Therapy   Therapy 

Allmän-
läkare    

General 
practicion 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

*Dubbletter 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170131 
Academic 
Search Elite 

Overweight AND experience OR 
Perceptions AND lifestyle changes 
Begränsningar: vuxna 15 6 0 0 

170131 
Academic 
Search Elite 

Overweight AND experience OR 
Perceptions AD lifestyle changes 
AND nurse support 
Begränsningar: vuxna 1 0 0 0 

170131 
Academic 
Search Elite 

Overweight AND experience OR 
Perceptions AD lifestyle changes 
AND nurse role OR nursing care 
Begränsningar: vuxna 2 0 0 0 

170131 
Academic 
Search Elite 

Overweight AND experience* OR 
Perceptions* AD lifestyle changes 
AND health care 
Begränsningar: vuxna 27 1 1  0 

170131 
Academic 
Search Elite 

Overweight AND patient* AND 
lifestyle changes AND health care 
Begränsningar: vuxna, 2007 50 5 2 2 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience OR 
Perceptions AND lifestyle changes 
Avgränsningar: Vuxna, engelska, 
2007  41 5 1 (1*) 1 (1*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience OR 
Perceptions AND lifestyle changes 
AND nurse support 
Avgränsningar: Vuxna, engelska, 
2007 1 0 0 0 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience* OR 
Perceptions* AND lifestyle 
changes AND health care 
Avgränsningar: Engelska, vuxna, 
2007 16 1 1 (1*) 1 (1*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience* OR 
Perceptions*AND health care 
Avgänsningar: vuxna, engelska, 
2007 243 9 7 (1*) 7 (1*) 

170131 PsycInfo 

Overweight (SU) AND patient 
AND experience* OR 
Perceptions*AND health care 
Avgränsningar: engelska, vuxna 43 8 5 (3*) 3 (3*) 

170131 PsycInfo 

Overweight (SU) AND 
experience* OR Perceptions* OR 
View* AND health promotion 
Avgränsningar: vuxna, engelska,  
2007, abstrakt tillgänglig 420 4  2 (1*) 2 (1*) 
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Tabell 3: Sökhistorik 
 

*Dubbletter 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170131 PsycInfo 

Overweight (SU) AND 
experience* OR Perceptions* OR 
View* 
Avgränsningar: vuxna, år 2007 85 8  4 (3*) 3 (3*) 

170131 PsycInfo 

Obesity (SU) AND experience* 
OR Perceptions* OR 
View* 
Avgränsningar: vuxna, 2007, 
engelska, abstrakt tillgänglig 259 8 5 (2*) 2 (2*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
lifestyle changes 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 16 3 1 (1*) 1 (1*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
lifestyle changes NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 16 3  1 (1*) 1 (1*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
patient NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood, engelska 62 9 6 (6*) 6 (6*) 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
patient NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 
Exkludera: childhood, school age, 
adolescence, infancy 77 11 1 0 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
patient AND nurse NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 
Exkludera: childhood, school age, 
adolescence, infancy 7 0 0 0 

170131 PsycInfo 

Overweight AND experience AND 
change in lifestyle NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 17 2 0 0 

170131 PsycInfo 

Overweight AND perceptions 
AND lifestyle changes AND 
patient NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 21 0 1 (1*) 1 (1*) 
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Tabell 4: Sökhistorik 
 

 
*Dubbletter 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170131 Psycinfo 

Overweight AND perceptions 
AND health care NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 58 3 7 (6*) 6 (6*) 

170131 PsycInfo 

Overweight (SU) AND perceptions  
NOT children 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood, engelska 262 13 7 (6*) 6 (6*) 

170131 PsycInfo 

Overweight (SU) AND perceptions 
AND public health AND public 
health care 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 33 1 1 (1*) 1 (1*) 

170131 Psycinfo 

Overweight AND perceptions 
AND public health care 
Avgränsningar: 2007, peer review, 
adulthood 58 4 1 (1*) 1 (1*) 

170201 CINAHL 
Overweight AND patient* AND 
experience AND health care 9 1  1 (1*) 1 (1*) 

170201 CINAHL 

Obesity (MH) AND experience 
(MH) 
Avgränsningar: abstrakt tillgänglig,  
2007, vuxna, engelska, abstrakt 11 1 0 0 

170201 CINAHL 

Overweight AND experience (MH) 
AND health promotion (MH) 
Avgränsningar:  abstrakt 
tillgänglig, 2007, vuxna, engelska 4 2 0 0 

170201 CINAHL 
Overweight AND experience* 
AND lifestyle changes 13 3 1 0 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) AND counseling 
(MH) 
Avgränsningar:  abstrakt 
tillgänglig, 2007, vuxna, engelska 61 8 3 (1*) 2 (1*) 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) AND patient* AND 
experience OR perceptions OR 
attitudes OR view 1 0 0 0 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) AND patient* AND 
experience OR perceptions OR 
attitudes OR view AND nurs* 
AND health care 
Avgränsningar: abstrakt tillgänglig, 
2007, vuxna, engelska 11 2 3 (2*) 3 (2*) 
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*Dubbletter 

  

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) AND patient* AND 
experience* OR perspective* 
Avgränsningar: abstrakt tillgänglig, 
2007, vuxna, engelska 147 8  7 (6*) 5 (5*) 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) AND patient* AND 
experience* OR perspective* AND 
lifestyle changes 
Avgränsningar: abstrakt tillgänglig, 
2007, vuxna, engelska 16 4 1 (1*) 0 

170202 CINAHL 

Obesity (MH) OR overweight 
AND patient* AND experience* 
OR perspective* 
Avgränsningar: 2007, vuxna, 
engelka, abstract tillgänglig 12 1 1 (1*) 0 

170202 CINAHL 

Overweight AND patient* AND 
experience* AND lifestyle changes 
Avgränsningar: 2007, vuxna, 
engelska, abstract tillgänglig 9 0 0 0 

170202 PubMed 

Obesity (MH) AND patient (MH) 
AND experience* 
Avgränsningar: 2007, abstract  8 0 0  

170202 PubMed 

Obesity (MH) OR overweight 
AND patient AND experience* 
AND health care AND counsuling 
Avgränsningar: Abstrakt 
tillgänglig, vuxna, 2007, engelska 32 6 2 (1*) 1 (1*) 

170202 PubMed 

Obesity (MH) OR overweight 
AND patient AND experience* 
AND lifestyle changes 
Avgränsningar: Abstrakt 
tillgänglig, vuxna, 2007, engelska 32 2 2 (2*) 2 (2*) 

170202 PubMed 

Obesity (MH) AND health 
promotion (MH) AND patients 
(MH) 3 1 1 0 

170202 PubMed 

Obesity (MH) AND health 
promotion (MH) AND patient 
AND experience* 
Avgränsningar: Abstrakt 
tillgänglig, vuxna, 2007, engelska 48 4 3 (2*) 2 (2*) 
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Tabell 6: Sökhistorik 
 

*Dubbletter 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170202 PsycInfo 

Obesity AND patient AND 
experience* OR perception* AND 
lifestyle changes 
Avgränsningar: 2007, vuxna 33 1 1 (1*) 1 (1*) 

170202 PsycInfo 

Obesity AND patient AND 
experience* OR perception* AND 
health promotion 
Avgränsningar: peer-review, 2007, 
vuxna, engelska 41 11 3 (3*) 3 (3*) 

170202 PsycInfo 

Obesity AND patient AND 
experience* OR perception* AND 
counseling 
Avgränsningar: peer-review, 2007, 
vuxna, engelska 10 1 1 1 

170202 PsycInfo 

Obesity AND counseling AND 
nurs* 
Avgränsningar: peer-review, 2007, 
vuxna, engelska 2 0 0 0 

170202 SveMed+ 
Övervikt OR overweight AND 
patient AND experience 10 2  1 (1*) 1 (1*) 

170202 SveMed+ 
Obesity AND patient AND 
experience AND lifestyle changes 0 0 0  

170202 SveMed+ 

Obesity AND patient AND 
lifestyle 
Avgränsningar: engelska, svenska 4 2 1 (1*) 1 (1*) 

170202 SveMed+ 

Overweight OR obesity AND 
experience* 
Avgränsningar: Engelska, svenska 4 1 1 (1*) 

 
1 (1*) 

170202 SveMed+ 

Overweight OR obesity AND 
health promotion 
Avgränsningar: svenska, engelska 6 2 0 0 

170202 SveMed+ 

Overweight OR obesity AND 
counseling 
Avgränsningar: vuxna, engelska 6 0 1(1*) 1(1*) 

170202 SveMed+ 

Overweight OR obesity AND 
health care 
Avgränsningar: svenska, engelska, 
vuxna 38 2 1 (1*) 1 (1*) 

170202 SveMed+ 

Overweight AND Obesity AND 
public health AND patient 
Avgränsningar: 2008, peer review  19 0 1 (1*) 1 (1*) 

170202 SveMed+ 

Obesity AND public health 
Avgränsningar: 2008, peer review  
Inklusion: eng, adult, artikel 64 6 2 0 
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Tabell 7: Sökhistorik 
 

*Dubbletter 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170202 SveMed+ 

Obesity AND counseling 
Avgränsningar: 2008, peer review  
Inklusion: eng, swe,adult, artikel 8 1 1 (1*) 1 (1*) 

170203 SveMed+ 

Overweight AND obesity AND 
patient experience 
Avgränsningar: 2008, peer review  
Inklusion: eng, swe, adult, artikel 3 0 1 (1*) 1 (1*) 

170203 SveMed+ 

Overweight AND obesity AND 
health promotion 
Avgränsningar: 2008, peer review  
Inklusion: eng, adult, artikel 3 0 0 0 

170203 SveMed+ 
Obesity AND general practice 
Avgränsningar: 2008, peer review  4 1 1 (1*) 1 (1*) 

170303 SveMed+ 

Obesity AND patient perception  
Avgränsningar: 2008, peer review  
Inklusion: eng, adult, artikel 4 0 0 0 

170203 
Web of science 
(Medline) 

Obesity (MH) AND therapy AND 
patient perspective 
Avgränsningar: 2007 163 7 3 (1*) 2 (1*) 

170203 
Web of science 
(Medline) 

Obesity (MH) AND therapy AND 
patient perspective 
Avgränsningar: 2007 
Refined by: MeSH HEADINGS: 
(ADULT)  
Exkludera : review 119 8  2 (2*) 2 (2*) 

170203 
Web of science 
(Medline) 

Obesity (MH) AND patient 
perspective  
Avgränsningar: 2007 
Refined by: MeSH HEADINGS: 
(ADULT)  118 3  0 0 

170203 
Web of science 
(Medline) 

Obesity (MH) AND lifestyle 
change* (MH) 
Avgränsningar: 2007 
Refined by: MeSH HEADINGS: 
(ADULT)  
Exkludera: review, letter 140 6 0 0 

170203 
Web of science 
(Medline) 

Obesity (MH) AND primary care 
NOT children*  
Avgränsningar: 2007 
Refined by: MeSH HEADINGS: 
(ADULT),   
Exkludera: review 704 7 2 2 
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Tabell 8: Sökhistorik 
 

 

*Dubbletter 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170203 PsycInfo 

Overweight AND patient* AND 
health care AND attitude 
Avgränsningar: vuxna, engelska, 
2007 118 9  4(3*) 4 (3*) 

170203 PsycInfo 

Overweight (SU) AND patient* 
AND experience* OR perception* 
AND lifestyle discussion 2 0 0 0 

170203 PsycInfo 

Obesity (SU) AND patient* AND 
experience* OR perception* AND 
lifestyle discussion 9 0 0 0 

170203 CINAHL 
Obesity (MH) AND patients (MH) 
AND lifestyle discussion 0 0 0 0 

170203 CINAHL 
Obesity (MH) AND lifestyle 
discussion 5 1 0 0 

170203 CINAHL 
Obesity (MH) AND therapy AND 
patients (MH) AND experience* 0 0 0 0 

170203 CINAHL 

Obesity (MH) AND therapy AND 
patient* AND experience* 
Avgränsningar: abstract tillgänglig, 
vuxna, 2007, engelska 45 5 3 0 

170203 

Oxford 
Academic 
Journals 

Overweight AND patient AND 
experience AND health care AND 
lifestyle discussion 266 4 1 0 
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Tabell 9: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Buxton, B. K., & Snethen, J. (2013). Obese women’s perceptions and experiences of healthcare 
and primary care providers: A phenomenological study 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Att beskriva erfarenheter och uppfattningar av överviktiga kvinnor med avseende på stigma inom 
sjukvården och från vårdpersonal i primärvården. 

Metod:  
Design 

 
Fenomenologisk, kvalitativ design användes för att undersöka erfarenheter och uppfattningar. 

Urval Det var 26 kvinnor med fetma som deltog i studien. Deltagarna var mellan 27–66 år och från olika 
etniska grupper. Deltagarna var bosatta i nordöstra Pennsylvania, ett område som är främst 
landsbygden med flera små stadsområden. Deltagarna skulle kunna tala, läsa och förstå engelska. 

Datainsamling Djupgående, semistrukturerade intervjuer på 60–90 minuter genomfördes med alla deltagare. 
Intervjuer band spelades och sedan transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades utifrån sju steg enlig Colaizzi. Det valdes ut 546 betydande uttalanden som 
sedan kategoriserades i 27 strukturerade teman som sedan delades i fyra huvudkategorier.  

Bortfall Saknas 

Slutsats De flesta deltagarna i studien rapporterade att vara nöjd med behandlingen från personalen i 
primärvården. De flesta uppskattade råd om kost och fysisk aktivitet som de fått, och därför tyckte 
att det var viktigt med en kunnig vårdpersonal. Det var få deltagare som inte tyckte att personal 
ska prata om levnadsvanor och deras vikt, det var deras problem och inte personalens.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Heintze, C., Sonntag, U., Brinck, A., Huppertz, M., Niewöhner, J., Wiesner, J., & Braun, V. 
(2012). A qualitative study on patients’ and physicians’ visions for the future management of 
overweight or obesity 

Land  
Databas 

Tysklan 
PsycInfo 

Syfte Att analysera patienternas och läkarnas uppfattning gällande viktrådgivning i primärvården, för att 
kunna förbättra framtida hantering av övervikt och fetma. 

Metod:  
Design 

 
Tvärsnittsstudie, kvalitativ metod. 

Urval 70 skriftliga inbjudningar skickades till läkarna och 15 valde att delta i studien. De läkare som 
deltog ombads att inkludera patienter med övervikt eller fetma (BMI> 25 kg/m2) som genomgår 
regelbundna hälsokontroller. Totalt 123 patienter motsvarade dessa kriterier. I slutändan valdes ut 
en patient per läkare så det blev 15 läkare och 15 patienter som deltog i studien, av de var det 4 
män och 11 kvinnor. 

Datainsamling Halvstrukturerade djupintervjuer användes för att samla in information. Intervjuer spelades in. 

Dataanalys Intervjuer transkriberades och sedan användes kvalitativinnehållsanalys enligt MAYRINGS. 

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats Patienterna tyckte att i samtalet var det viktigt med empati, neutralitet och respekt. De ville ha mer 
individanpassat rådgivning och uppföljning. De ville ha en plan där de skulle få mer information 
om vad de kunde äta och inte äta och en plan för fysisk aktivitet. Andra patienter var nöjda med 
den information de fått om levnadsvanor. Vissa patienter tyckte att de visste den information om 
kost och fysisk aktivitet som de fått. Det var några som tyckte att deras vikt var deras problem och 
ville inte prata med läkaren om sin vikt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Thomas, S. L., Hyde, J., Karunaratne, A., Herbert, D., & Komesaroff, P. A. (2008). Being 'fat' in 
today's world: A qualitative study of the lived experiences of people with obesity in australia 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Att utveckla en bild av både erfarenheter av att leva med fetma och effekten av sociokulturella 
faktorer på fetma. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval För att få en heltäckande bild bestod urvalet av individer från ett brett utbud av bakgrunder och 
erfarenheter av fetma.  Totalt intervjuades 76 personer.  

Datainsamling Frågorna bestod ifrån olika teman. Intervjuer genomfördes i mötet eller via telefon och varade i 
60–120 min. Alla intervjuer spelades. 

Dataanalys Intervjuer transkriberades och sedan användes noggrann kvalitativ analysteknik. Olika koder och 
teman utvecklades. 

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats Resultat visade att det var olika uppfattningar om samtalet i primärvården. Patienterna fick råd om 
kost och fysisk aktivitet men det var inte uppskattat av alla. Många upplevde att det inte räckte 
med den information som de fått utan ville ha mer stöd och uppföljning. De var frustrerade över 
att de hela tiden fick höra att de måste ändra sina levnadsvanor men att de inte fick stöd i det. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Heintze, C., Metz, U., Hahn, D., Niewöhner, J., Schwantes, U., Wiesner, J., & Braun, V. (2010). 
Counseling overweight in primary care: an analysis of patient–physician encounters 

Land  
Databas 

Tyskland 
PsycInfo 

Syfte Att analysera läkarnas och patienternas praxis och attityder till övervikt och fetma under ett 
förebyggande rådgivningssamtal.   

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ, tvärsnittsstudie. 

Urval 12 läkare i primärvården deltog i studien. Samtalet mellan läkaren och patienter med övervikt och 
fetma skulle spelas in. Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara 35 år gamla och ha BMI> 
25, kunna språket och inte ha någon psykisk sjukdom. Det var 52 patienter som valde att dela i 
studien, Av dessa var det 35 män och 17 kvinnor. 

Datainsamling Dialog mellan patienter och läkare spelades in. Dialog varade mellan 2–30 min. 

Dataanalys Inspelade samtal transkriberades. För analys användes kvalitativ innehållsanalys enlig Mayring. 

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats I resultat framkomdet att det inte var alla patienter som erbjöds samtal om levnadsvanor. Det var 
oftast patienter som träffade kvinnliga läkare som fick samtal om levnadsvanor. De flesta samtal 
gick ut på att läkarna presenterade provsvar, sedan fick patienterna berätta om sina levnadsvanor 
och därefter fick patienterna rekommendationer om hur de ska ändra sina levnadsvanor. 
Motivationsnivå att ändra levnadsvanor för att gå ner i vikt var ingenting som diskuterades under 
samtalet, vissa patienter bortförklarade sin vikt. Det framkommer också att patienter som hade 
BMI> 30 fick ofta råd om att ändra levnadsvanor och att de behöver gå ner i vikt medan patienter 
med BMI <30 fick sällan eller läkarna var mer försiktiga när de föreslog detta. Samtal om 
kostvanor och fysiskaktivitet diskuterades men det var skillnad i hur djupt det diskuterades. Om 
samtalen var mer individanpassade desto mer intresse visade patienter för att diskutera 
levnadsvanor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Ahern, A. L., Boyland, E. J., Jebb, S. A., & Cohn, S. R. (2013). Participants’ explanatory model of 
being overweight and their experiences of 2 weight loss interventions 

Land  
Databas 

England 
PsycInfo 

Syfte Att belysa orsaken till varför större viktminskning observeras hos personer som genomgår 
kommersiellt viktminskningsprogram än hos personer som genomgår viktminskningsprogram i 
primärvården samt att få dessa individers åsikter om de två olika program. 

Metod:  
Design 

 
Randomiserad kontrollerad studie. Kvalitativ metod användes får att få belysa deras upplevelser. 

Urval Det var 772 personer från tre olika länder som deltog i studien där det gemfördes effekten av 
viktminskning i ett kommersiellt program och primärvården. 16 deltagare, kvinnor, som var från 
England valdes ut för få deras upplevelser om rådgivning i primärvården. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes. Alla intervjuer spelades in. 

Dataanalys Intervjuer transkriberades. En iterativ tematisk analys genomfördes och öppentolkning gjordes.  

Bortfall Finns inte redovisat 

Slutsats Resultat visade att deltagarna upplevde att de inte fått så mycket hjälp med sin vikt i 
primärvården. Deltagarna har fått höra att deras vikt var en hälsorisk men inte fått någon riktigt 
vägledning eller hjälp för detta. Många upplevde att de råd om levnadsvanor de fått inte var 
tillräckligt bra och att de kunde hitta bättre information på nätet. De uttryckte att de inte behövde 
information om levnadsvanor, det kunde de redan utan att det var stöd och uppföljning som 
behövdes.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 

 

Referens Jay, M., Schlair, S., Caldwell, R., Kalet, A., Sherman, S., & Gillespie, C. (2010). From the 
patient’s perspective: the impact of training on resident physician’s obesity counseling 

Land  
Databas 

USA 
Web of science: Medline 

Syfte Att bedöma effekten av riktlinjer för kostrådgivning för överviktiga. 

Metod:  
Design 

 
Icke-randomiserat, väntelista/kontroll design 

Urval 23 läkare i primärvården valdes ut, delades i interventionsgrupp (riktlinjer) eller kontrollgrupp 
(inga riktlinjer). 158 patienter deltog i studien, inklusionskriterier BMI >30 och skulle vara 
engelsk- eller spansktalande.  

Datainsamling Strukturerade intervjuer användes. Dessa intervjuer tog 15–30 min. 

Dataanalys Univariat statistisk analys användes. 

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats Studien visar att i båda grupper var det patienter som inte fått råd om levnadsvanor. Mellan de två 
grupper var det skillnad i kvalitet på rådgivning men ingen skillnad i graden av rådgivning. De 
som fick bättre rådgivning var patienter som hade högre BMI, bättre hälsa och hade kvinnlig 
vårdgivare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Ahn, S., Smith, M. L., & Ory, M. G. (2012). Physicians’ discussions about body weight, healthy 
diet, and physical activity with overweight or obese elderly patients 

Land  
Databas 

USA 
Academic Searce Elite 

Syfte Att undersöka hur stort antal läkare som har diskussioner om kroppsvikt, hälsosam kost och fysisk 
aktivitet med äldre patienter.  

Metod:  
Design 

 
Randomiserad kontrollstudie 

Urval Det var 635 individer som deltog i studien. Inklusionskriterier var: BMI> 25, ålder> 65. 

Datainsamling Enkätundersökning.  

Dataanalys Bivariat och multipel logistisk regressions analys användes.  

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats Resultat visar att det är bara hälften av deltagarna som fått råd om levnadsvanor från sina 
vårdgivare. De som hade högre BMI fick oftare råd om levnadsvanor. Patienter med högre 
utbildning och flera följdsjukdomar fick också samtal om levnadsvanor i högre utsträckning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

 

Referens Hardcastle, S., & Hagger, M. S. (2011). “You Can’t Do It on Your Own”: Experiences of a 
motivational interviewing intervention on physical activity and dietary behaviour 

Land  
Databas 

England, Australien 
Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka om patienterna skulle ändra beteendet efter att de varit med i 
kostrådgivningsprogram 

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ metod med induktiv ansats 

Urval Det var 14 patienter med övervikt eller fetma som deltog i studien.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer användes. Alla intervjuer spelades in och varade i ca 40 minuter. 

Dataanalys Efter att intervjuer transkriberades användes induktiv tematisk innehållsanalys.  

Bortfall Finns redovisat 

Slutsats Resultatet visade att vissa patienter upplevde att den information de fått om kost och fysisk 
aktivitet var grundläggande och att de redan kunde den information. De uttrycker att de inte bara 
vill ha information utan mer stöd och uppmuntran att ändra levnadsvanor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rogers, S., Baker, R., Sinfield, P., Gunther, S., & Guo, F. (2012). Barriers and enablers to 
managing obesity in general practice: a practical approach for use in implementation activities 

Land  
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att tala om och beskriva möjligheter och hinder för att använda sig av 
NICE’s rekommendationer i praktiken gällande hantering av patienter med övervikt och fetma i 
primärvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer 

Urval Selektivt urval från tre olika “Primary care trust” där det fanns vårdgivare och patienter som hade 
erfarenhet av vikt hantering i praktiken. Sju allmänläkare och sju sjuksköterskor samt nio 
patienter. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju. 

Dataanalys Fem-stegs analys enl Pope and Myas. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Det fanns många hinder för att NICE rekommendationer skulle kunna implementeras och 
användas på patienter med fetma i primärvården. Patienterna berättade hur svårt det var att börja 
samtala om sina viktproblem med vårdpersonal. Samtidigt menar de på om relationen mellan 
vårdpersonal och patient var tillitsfull fanns det en chans att patienter kunde lyckas med 
viktnedgång.  Vårdpersonal menar i sin tur att de kände att det inte gav råd om viktminskning 
Till patienter med fetma tillräckligt ofta.  De kände sig inte helt trygga i det arbetet med patienten. 
Däremot efterlyste de mer struktur i arbetet vad gäller fetma 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 
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Artikel 10 
 
Referens Forhan, M., Risdon, C., & Solomon, P. (2013). Contributors to patient engagement in primary health care: 

perceptions of patients with obesity. 
Land  
Databas 

Canada 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera svårigheter kopplade till engagemang hos patienter fetma i 
primärvården 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerad intervjustudie 

Urval Inklusionskriterier, pat med BMI =/> 30 och vara registrerad hos en “ Academic family health team”  Pat 
tog själv initiativ att delta studen efter en öppen inbjudan i väntrummet på kliniken. Tio patienter deltog i 
studien.  

Datainsamling Semistrukturerad intervju med fokus på patienternas uppfattning av hinder och möjligheter för 
engagemang  

Dataanalys Innehållsanalys 
Bortfall Bortfall redovisat 
Slutsats Nödvändiga förutsättningar för att patienter med fetma ska engagera sig i primärvården var god relation 

mellan vårdpersonal och patienten med fetma. Upplevde patienten att vårdpersonalen inte hade 
förutfattade meningar om varför de var feta var patienten benägen att ta upp sina frågor och funderingar 
kring fetma. Vidare menade patienter med fetma att träffa samma vårdgivare varje gång var bidragande 
orsak till att patienterna kände engagemang i vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

 
Artikel 11 
 
Referens Ward, S. H., Gray, A. M., & Paranjape, A. (2009). African Americans’ perceptions of physician attempts 

to address obesity in the primary care setting. 
Land  
Databas 

USA 
Web of science (Medline) 

Syfte Syftet med studien var att kartlägga hur Afroamerikaner med fetma upplever läkarens roll i behandling av 
fetma och identifiera specifika beteenden hos vårdpersonal som är motiverande eller kontraproduktiva.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ Intervjustudie. 

Urval Inklusionskriterier var att patienten skulle ha BMI >30 
Exklusionskriterier var  patienter med övervikt, patienter med fetma som ej kunde vara fysiskt aktiva pga 
av medicinsk diagnos. Patienter med fetma som ej kunde lämna informerat samtycke och som ej hade 
förmåga att delta i en gruppdiskussion. Det var 43 patienter deltog i studien och det var uppdelade i åtta 
fokusgrupper.    

Datainsamling Intervjuer i åtta fokusgrupper med öppna frågor utifrån en fokusgrupp guide.  
Dataanalys Iterative analys process baserad på ”Grounded theory”  
Bortfall Bortfall redovisat 
Slutsats Studien belyste behovet av att läkare måste vara medvetna att de tekniker som dem använde i mötet med 

Afroamerikaner som var feta. Teknikerna hade både önskade och oönskade konsekvenser. Patienten ville 
bli bemött med respekt. Patienten ville även att läkaren inte behandlade alla med fetma utifrån att de 
skulle vara en och samma individ för att de har fetma. Det var motiverande för patienterna när läkaren 
uppmärksammade deras försök och framsteg i att ändra levnadsvanor och gå ner i vikt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 12 
 
Referens Chugh, M., Friedman, A. M., Clemow, L. P., & Ferrante, J. M. (2013). Women weigh in: obese African 

American and White women's perspectives on physicians' roles in weight management. 
Land  
Databas 

USA 
Web of science (Medline) 

Syfte Syftet med studien var att kartlägga  och jämföra vita och afroamerikanska kvinnors upplevelse av 
allmänläkarens inställning till viktminsknings samtal.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie 

Urval Patienterna valdes ut från en pågående kvalitativ studie. 
Inklusionskriterier, Kvinna, ålder  40-47 år och BMI >35. Exklusionskriterier, ej engelsktalande, gravida, 
tidigare cervixcancer och som ej hade en fast vårdkontakt.     

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och  intervjuguide med utgångspunkt från “Theorie of care seeking 
behaviour”. Ytterligare frågor lades till som var relevanta för studien syfte. 

Dataanalys Immersion/crystallization, multistep iterative process. 
Bortfall Bortfall redovisas ej. 
Slutsats Både vita och afroamerikanska kvinnor önskade specifika råd angående viktminskning, individuell plan 

från läkaren för hur de ska hantera sin vikt. De önskade också att det utfördes på ett empatiskt och 
respektfullt sätt. För att lyckas med viktminskning behövde de självmotivation, samt uppmuntran från 
läkaren 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 13 
 
Referens Malterud, K., & Ulriksen, K. (2010). Obesity in general practice: a focus group study on patient 

experiences. 
Land  
Databas 

Norge 
SveMed+ 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter med fetma upplever allmänläkarens hantering av deras 
viktproblem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ intervjustudie. 

Urval Från patienter som blivit hänvisade av sina allmänläkare till ett livsstilsprogram och som medverkade 
aktivt i programmet.  Inklusionskriterier, BM >35, med viktrelaterade problem och frivilligt gick med på 
att delta i studien. 13 patienter deltog. 

Datainsamling Två fokusgruppsintervjuer med öppna intervjufrågor. 
Dataanalys Systematisk texstkondensering.  
Bortfall Bortfall redovisas ej.  
Slutsats Patienterna upplevde att allmänläkare behövde öka sin förmåga att individualisera och evidensbasera 

guidning för patienter med fetma. Även öka sin förståelse för prestationen som krävs av patienter med 
fetma för att uppnå långvarig förändring och skifta fokus från att skuldbelägga till motivation.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 14 
 
Referens van Dillen, S. M., Noordman, J., van Dulmen, S., & Hiddink, G. J. (2015). Setting goal and 

implementation intentions in consultations between practice nurses and patients with overweight or 
obesity in general practice. 

Land  
Databas 

Nederländerna  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera förbättringsområden i samtal om viktminskning sjuksköterskan har 
med patienter som är överviktiga och feta.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Observationsstudie. 

Urval Sjuksköterskor och patienter med fetma och övervikt som hade deltagit i en annan 
studie.  Inklusionskriterier var att sjuksköterskan och patienten hade samtalat om patientens vikt och det 
var tydligt att patienten var överviktig eller fet. Om sjuksköterskan hade registrerat att patienten var 
överviktig eller fet i ett formulär som fylldes i efter besöket. Eller om tidigare observationer hade gjort av 
sjuksköterskan där patienten talade om livsstilsförändringar.  

Datainsamling Observationer av 100  video inspelade möten mellan sjuksköterska och patienter med övervikt och fetma. 
Observations checklista med teman. 

Dataanalys Statistisk Analys med SPSS och en Pilotstudie på 20 av samtalen genomfördes.  
Bortfall Bortfall redovisas. 
Slutsats Patienterna uppskattade avsiktliga och tydliga målsättningar i samtalet mellan sjuksköterskan och 

patienten. När målen sattes gemensamt blev samtalet betydelsefullt och ledde till målinriktade bettende så 
att de satta målen kunde uppnås.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 15 
 
Referens Berry, L. L., Flynn, A. G., Seiders, K., Haws, K. L., & Quach, S. Q. (2014). Physician Counseling of 

Overweight Patients About Preventive Health Behaviors.  
Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka allmänläkarens förhållningssätt  i mötet med patienter med övervikt 
och fetma och om det kan härledas till förbättringar i vården och hos patienten.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 

Urval Inklusionskriterier komplett undersökning återlämnad och personer med BMI>25. 
Datainsamling Inhämtad data från Health maintenance organization ( HMO) undersökning. 
Dataanalys 

 

Bortfall Bortfall redovisat. 
Slutsats Överviktiga patienter blev motiverade när allmänläkarens tro på deras förmåga att genomföra 

beteendeförändringar. Om patienterna tror att läkaren kan hjälpa dem med att utföra dessa 
beteendeförändringar ökar chansen att de lyckas.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 16 
 
Referens Ruelaz, A. R., Diefenbach, P., Simon, B., Lanto, A., Arterburn, D., & Shekelle, P. G. (2007). Perceived 

barriers to weight management in primary care—perspectives of patients and providers. 
Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att identifiera förutfattade meningar om fetma som orsakar hinder i vikthantering i 
primärvården utifrån patienten och vårdpersonalens upplevelser.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie. 

Urval Inklusionskriterier BMI >25 och komplett enkätsvar från undersökningen. Totalt 48 vårdgivare och 329 
patienter 

Datainsamling Självrapporterad undersökning.  
Dataanalys Första steget var en sensitivitetsanalys andra steget genomfördes 2x2 Chi-kvadrat test utfördes för att 

analysera barriärer mellan överviktiga och feta patienter och mellan vårdgivaren.  
Bortfall Bortfall redovisas. 
Slutsats Vårdpersonalens och patienters uppfattning om vilka hinder som föreligger för vikthantering skiljde sig 

delvis åt. Både patienter och vårdpersonal ansåg att det inte fanns ovilja att ta upp ämnet vikthantering. 
Patienter med övervikt och fetma ansåg att de inte kunde få någon hjälp i primärvården medan 
vårdpersonal visade ett intresse för att hjälpa patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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