
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fysisk aktivitet hos personer med 
metabolt syndrom 

 
Mirjana Azaric 
Snezana Jovic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Omvårdnad 61-90 hp 
Vt 2009                                                                                                                                                        
Sektionen för hälsa och samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 



  

 

 
 
 
 
 
 

Physical activity in persons with the 
Metabolic syndrome 

 
Mirjana Azaric 
Snezana Jovic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nursing programme 180 ECTS 
Nursing care 61-90 ECTS 
Spring 2009 
 
 
School of Social and Health Sciences 
PO Box 823 
S-301 18 Halmstad 
 



  

Titel                                   Fysisk aktivitet vid det metabola syndromet 

Författare                         Mirjana Azaric och Snezana Bosanac 

Sektion                              Sektionen Hälsa och Samhälle, Halmstad Högskola 
                                           Box 823, 301 18 Halmstad, Sverige 

Handledare                       Elsie Johansson, Universitetslektor 

Examinator                       Petra Svedberg, Universitetslektor 

Tid                                     Vårtermin 2009 

Sidantal                              17 

Nyckelord                           Fysisk aktivitet, metabolt syndrom, rådgivning,       
                                             sjuksköterska, träning 
 
Sammanfattning             Metabolt syndrom finns idag representerat i en fjärde del av 

den vuxna befolkningen världen över. En stillasittande 
livsstil, låg fysisk aktivitet, kombinerat med felaktiga 
matvanor, stress, rökning och psykosociala faktorer, är 
huvudorsaken till att personer utvecklar metabolt syndrom. 
Syftet med litteraturstudien var att belysa fysisk aktivitet 
hos personer med metabolt syndrom, och vilken form av 
rådgivning sjuksköterskan använder i främjandet av fysisk 
aktivitet. Studien utfördes som en litteraturstudie där femton 
kvantitativa artiklar analyserades. Tio artiklar fokuserade på 
fysisk aktivitet vid det metabola syndromet, och fem av 
artiklarna fokuserade på olika former av rådgivning vid 
fysisk aktivitet. Resultatet visar att det finns stark koppling 
mellan grad av fysisk aktivitet och risken att utveckla 
metabolt syndrom. Ökad fysisk aktivitet minskar risken att 
utveckla metabolt syndrom och har positiva effekter på 
metabola riskfaktorer. Fysisk aktivitet kan vara avgörande i 
förebyggandet av det metabola syndromet. Rådgivning via 
telefon, e-mail och fysisk aktivitet på recept är effektiva 
metoder för främjande av fysisk aktivitet. Denna studie 
visar även att sjuksköterskan, har en betydande roll i 
främjandet av fysisk aktivitet. Främjande av fysisk aktivitet 
bör få en tydligare plats inom sjukvården. 
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   Abstract                  A quart of the of the adult population worldwide have       
metabolic syndrome A sedentary lifestyle, low physical 
activity, combined with wrong eating habits, stress, 
smoking and psychosocial factors, are the main causes of 
development of the metabolic syndrome. The purpose of 
the literature review was to illuminate the physical 
activity in persons who have the metabolic syndrome, and 
what sort of advice a nurse use in the promotion of 
physical activity. The study was conducted as a literature 
review, including 15 scientific quantitative articles. In ten 
articles, the focus was on physical activity at the 
metabolic syndrome, and five articles focused on various 
forms of counselling for physical activity. The results 
showed that there is a strong correlation between level of 
physical activity and risk of developing metabolic 
syndrome. Increased physical activity reduces the risk of 
developing metabolic syndrome and has positive effects 
on metabolic risk factors. Physical activity may be crucial 
for the prevention of metabolic syndrome. Advice via 
telephone, e-mail and physical activity on prescription is 
effective method for the promotion of physical activity. 
This study also showed that the nurse has an important 
role in promoting physical activity. Promotion of physical 
activity should be given a clearer place in health care. 

 
 
 
 
 



  

Innehåll: 
 
Inledning     1 

Bakgrund     1 

Det metabola syndromet    1 

Historik      1 
Förekomst och Definition    2 
Bidragande faktorer     3 
Följder och patofysiologiska mekanismer bakom  
metabolt syndrom     3 
Fysisk aktivitet     4 

Fysisk aktivitet som fenomen    4 
Fysisk aktivitet, kardiovaskulär sjukdom och diabetes  5 
Fysisk aktivitet som behandling    5 

Teoretisk referensram    5 

Sjuksköterskans roll    6 

Syfte      6 

Metod      6 

Datainsamling     6 

Databearbetning     8 

Resultat      8 

Förebyggande av metabolt syndrom med fysisk aktivitet 8 
Effekter av fysisk aktivitet på metabola riskfaktorer  10 
Mängd, varaktighet och intensitet av fysisk aktivitet i  
relation med metabolt syndrom    11 
Rådgivning i främjandet av fysisk aktivitet   11 

 

Diskussion     13 



  

Metoddiskussion     13 

Resultatdiskussion     13 

Konklusion     16 

Implikation     17 

Referenser 
 
Bilagor 
Bilaga I  Sökhistoria 
Bilaga II  Artikelöversikt 
Bilaga II: 1 
Bilaga II: 2 
Bilaga II: 3 
Bilaga II: 4 
Bilaga II: 5 
 
 
 
 
 



   1 

Inledning 

Ungefär en fjärdedel av världens vuxna befolkning uppskattas ha metabolt syndrom 
(MetS). Det är en ständigt ökande siffra. Individer som har MetS löper fem gånger 
större risk att insjukna i diabetes typ 2 och tre gånger större risk att drabbas av 
hjärtinfarkt eller slaganfall i jämförelse med individer som inte har MetS (International 
Diabetes Federation, 2009). Oroande nya rapporter världen över visar förekomst av 
MetS även hos barn och ungdomar (Folkhälsoinstitutet, 2008). 
 
Nationella och internationella studier lyfter fram bristen på fysisk aktivitet som ett stort 
världsomfattande hälsoproblem. Det svenska folkhälsoinstitutets övergripande mål, när 
det gäller folkhälsan, är att öka den fysiska aktiviteten bland individer i allmänheten för 
att förebygga ohälsa (Folkhälsoinstitutet, 2009). Att aktivt förebygga hälsorisker och 
motivera till förändrad livsstil liksom att undervisa och stödja patienter i syfte att främja 
hälsa och förebygga ohälsa, ingår som en viktig del i sjuksköterskans yrke 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 
Det kan anses bevisat att fysisk inaktivitet är en av de livsstilsfaktorer som bidrar till att 
personer utvecklar MetS (Hellenius, 2006a). Ökad fysisk aktivitet har positiva effekter 
på enstaka komponenter av MetS, till exempel glukos och insulinomsättningen, 
fettsyremetabolismen, blodtrycket och lipoproteinmetabolismen. Därför är främjandet 
av fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen av MetS. Det är mycket sannolikt att 
ökad fysisk aktivitet också kan förebygga utvecklingen av MetS, men det är fortfarande 
mindre beforskat. Genom att förebygga MetS med hjälp av fysisk aktivitet kan risken 
att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar sänkas med hela 50 %. Jämförande siffra för 
diabetes typ 2 är 60-70 % .  
 
I denna studie belyses fysisk aktivitet relaterat till MetS, samt hur sjuksköterskans 
rådgivning kan bidra till främjandet av fysisk aktivitet. 

Bakgrund 

Det metabola syndromet 

Historik 

Det som i dag kallas för metabolt syndrom har en nästan hundra år lång historia. Redan 
i början av 1900-talet upptäckte två österrikiska läkare, Karl Hitzenberger och Martin 
Richter-Quittner, samtidig förekomst av hypertoni och diabetes typ 2 hos en och samma 
individ. Några år senare, 1923, beskrev den svenska forskaren Eskil Kylin förekomsten 
av hypertoni, hyperglykemi och hyperurikemi, hos en och samma individ. År 1956 fann 
fransmannen Jean Vague att det i samband med bukfetma, hos en och samma individ, 
även kunde finnas diabetes, gikt, lipidstörningar och åderförkalkning (Nilsson & 
Nilsson, 2006). Den amerikanska endokrinologen, Gerald Reaven, introducerade år 
1988, sin teori om diabetes typ 2, insulinresistans och hypertoni, och gav det namnet 
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Syndrom X. Han fann att insulinresistens var orsaken till en ansamlig av metaboliska 
riskfaktorer som höga triglycerider, lågt HDL-kolesterol, nedsatt glukostolerans och 
högt blodtryck. Den i dag mest använda benämningen, metabolt syndrom myntades av 
World Health Organisation år 1998. Begreppet institutionaliserades sedan av National 
Cholesterol Education Program (NCEP) från USA och International Diabetes 
Federation (IDF). Andra benämningar för MetS, som kan förekomma i engelsk och 
svensk litteratur är Insulinresistens syndrom, Reavens syndrom och Dysmetabola 
syndromet (The Metabolic Syndrom Institute, 2009). 
 

Förekomst och Definition 

Förekomsten av MetS varierar mellan olika länder, folkgrupper, kön och åldrar. Enligt 
den europeiska DECODE-studien (Hellenius & Rauramma, 2007) i vilken 11 512 
individer i åldern 30–89, från Finland, Sverige, Polen, Nederländerna, Storbritannien 
och Italien, ingick var prevalensen av MetS 16 % bland män och 14 % bland kvinnor. 
Förekomst av MetS ökar vid stigande ålder, vilket har påvisats i en svensk kohortstudie 
bland 60-åringar, där 26 % av männen och 19 % av kvinnorna hade MetS. I USA är 
prevalensen mellan 45-50 % hos individer över sextio års ålder, eller 24 % i hela USA:s 
population (Nyström, 2007). 
 
MetS är en ansamling av riskfaktorer, kliniska fynd och laboratoriska avvikelser, vilket 
omfattar bukfetma, insulinresistens, glukosintolerans, hyperinsulinemi, hyperglykemi 
hypertension, och dyslipidiemi (ökad nivå av LDL – kolesterol, ökad nivå av 
triglycerider, sänkt nivå av HDL-kolesterol). Andra avvikelser som kan förekomma i 
MetS inkluderar ofta ökad aktivitet av det sympatiska nervsystemet, fettlever, 
fibrinolysrubbning, hyperurikemi, systemisk inflammation och endoteldysfunktion 
(Andreoli, Carpenter, Griggs & Benjamin, 2007).  
 
Det finns flera definitioner på MetS. I klinisk praxis, nationellt och internationellt, 
används oftast den amerikanska National Cholesterol Education Program (NCEP) / 
Adult Treatment Panel (ATP) III-definitionen från år 2001. Enligt NCEP/ATP III 
definitionen, skall minst tre av följande 5 komponenter vara närvarande för att en person 
ska få diagnosen MetS: 
 

• Midjemått > 102 cm hos män och > 88 cm hos kvinnor 
• S-triglycerider ≥ 1,7 mmol/l 
• HDL-kolesterol < 1,03 hos män och < 1,29 hos kvinnor 
• Blodtryck ≥ 130/≥ 85 mm Hg eller användning av blodtryckssänkande medicin 
• F-plasma-glukos ≥ 5,6 mmol/ (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 
 

År 2005, kom IDF med förslag om en ny definition för MetS i vilken hänsyn tas till 
variationen i midjemått mellan olika folkgrupper. Den definitionen kan appliceras på 
individer äldre än sexton år.  Kriterierna för att ställa diagnosen MetS är följande:  
 
Bukfetma med midjemåttvärde ≥ 94 cm för män och ≥ 80 för kvinnor, gällande 
individer med europeiskt ursprung, och minst två av fyra nedanstående kriterier: 

•  S-triglycerider ≥ 1,7 mmol/l eller användning av lipidsänkande medicin 
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•  F-plasma-glukos ≥ 5,6 mmol/ eller diagnosen Diabetes typ 2 
• Blodtryck ≥ 130/≥ 85 mm Hg eller användning av blodtryckssänkande     

medicin 
• HDL-kolesterol < 1,03 hos män och < 1,29 hos kvinnor eller lipidsänkande 

medicin (IDF, 2006). 
 

År 2007 kom IDF med ett förslag på en definition som kan användas på barn och 
ungdomar (10-16 år). För att ställa diagnos på barn och ungdomar (International 
Diabetes Federation, 2007) är bukfetma huvudkriteriet, med ett midjemått på 90 % av 
det vuxna värdet och minst två av ovan nämnda kriterier. Det rekommenderas inte att 
diagnosen MetS ställs på barn yngre än tio år eftersom det inte finns tillräckligt med 
fakta om MetS hos barn i denna ålder. Det rekommenderas att överviktiga barn i denna 
åldersgrupp, med en historik av diabetes typ 2 i familjen, ska uppmärksammas extra. 
 
Följder och patofysiologiska mekanismer bakom metabolt syndrom 

Högt kaloriintag tillsammans med låg fysisk aktivitet, stillasittande livsstil, felaktiga 
matvanor, stress, rökning och socioekonomiska faktorer är bakomliggande faktorer till 
utvecklingen av MetS (Nyström, 2008). Det anses troligt, att ärftlighet spelar en viktig 
roll som predisponerande faktor, för utvecklingen av MetS. 
 
Bukfetma och insulinresistens framstår som dominanta bakomliggande patofysiologiska 
mekanismer för utvecklingen av MetS. Ansamling av fett kring buk och midja 
(bukfetma), minskar insulinets effekt på blodsockret och lipolysen (Firdaus, Mathew & 
Wright, 2006). Detta manifesterar sig som en förhöjd glukosnivå i blodet och ökad nivå 
av triglycerider. Bukfetma korrelerar starkt med mängden intraabdominellt eller 
visceralt fett. Visceralt fett dränerar sig direkt i levern via vena porta. Fettsyrorna som 
frisätts från det viscerala fettet, når levern i hög koncentration, vilket indirekt kan orsaka 
ökad glukosproduktion. Insulinresistens är ett förstadium till diabetes typ 2 och en 
viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Insulinresistens är en generaliserad metabolisk 
rubbning, som innebär att cellerna i kroppen har en nedsatt känslighet för insulin som 
därför inte kan utnyttjas effektivt i kroppen. Detta påverkar glukosupptaget negativt, 
och blodsockret stiger. Därtill ökar frisättningen av fettsyror från fettvävnaden, och 
nivån av fria fettsyror i blodet stiger. Kompensatorisk överproduktion av insulin i 
pankreas sker, vilket leder till hyperinsulinemi. Hyperinsulinemi är en viktig mekanism 
i patogenesen av många andra sjukdomar som till exempel hypertoni, åderförkalkning 
och polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), alla associerade med MetS (Firdaus, Mathew 
& Wright, 2006). 
 

Behandling 

Behandlingen av MetS är inriktad mot två viktiga mål (Grundy, Cleeman, Daniels, 
Donato, Eckel, Franklin, et al. 2005). Det första målet är att minska negativa 
konsekvenser av bakomliggande livsstilsfaktorer såsom övervikt, bukfetma och fysisk 
inaktivitet genom livsstilsförändring. Livsstilsförändring omfattar regelbunden fysisk 
aktivitet, kostmodifikation, rökstopp och stressminskning. Det andra målet är 
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behandling av metabola riskfaktorer som hypertension, dyslipidemi, hyperglykemi och 
koagulations rubbningar. Här är farmakologisk behandling aktuell. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som fenomen 

Alla former av rörelser som ger ökad energiomsättning definieras som fysisk aktivitet. 
(Hellénius, 2006a).  Med det menas all medveten, schemalagd, eller spontan aktivitet 
som innefattar muskelrörelser, som exempelvis motion och träning, trädgårdsarbete 
mm. Hit räknas även omedvetna kroppsrörelser som man gör per automatik, exempelvis 
gång och lyft. När fysisk aktivitet har för avsikt att förbättra konditionen, kallas det för 
motion. Kondition är mått på kroppens fysiska arbetsförmåga under en vis tidsperiod. 
Finns det en målsättning som resulterar i att höja prestationsförmågan, talar man istället 
om träning (Hellénius, 2006a). Med hälsofrämjande fysisk aktivitet, menas den sortens 
fysisk aktivitet som leder till en förbättrad hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Fysisk aktivitet, kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ 2 

Risken att insjukna i kardiovaskulär sjukdom halveras vid fysisk aktivitet, jämfört med 
vid fysisk inaktivitet. Den största skillnaden ses hos individer som går från att vara 
fysiskt inaktiva, till måttligt fysiskt aktiva (Hellenius, 2006b). Nya som gamla studier, 
visar klara samband mellan graden av fysisk aktivitet och graden av risk att insjukna i 
kardiovaskulär sjukdom. Studierna har utförts på både män och kvinnor i olika åldrar, 
nationellt och internationellt (Nyström, 2006). Att fysisk aktivitet kan ha en 
förebyggande effekt på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom beror på att olika 
faktorer i kroppen påverkas. All form av fysisk aktivitet har en blodsocker reducerande 
effekt. Det är den viktigaste hälsovinsten vid diabetes. Fysisk aktivitet ökar 
insulinkänsligheten i, bland annat, muskulaturen. När glukostransporten i muskulaturen 
ökar leder det till ett minskat insulinbehov. Den fysiska aktivitetens intensitet och 
duration är avgörande för hur stor insulinkänningen blir (Hellénius, 2007).  
 

Fysisk aktivitet som behandling 

På uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut (2008) har Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 
(YFA), sammanställt rekommendationer för fysisk aktivitet i Sverige. Dessa 
rekommendationer lyder så här:  
 

 Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 
minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, 
exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om 
man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. 
Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt-
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kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet 
minskar också risken för att få högt blodtryck, åldersdiabetes och 
tjocktarmscancer. Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet 
på grund av ökat psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa. Det 
föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva individer löper 
lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom 
fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund bör 
alla kliniskt verksamma läkare ge patienterna råd angående fysisk 
aktivitet anpassad till hälsotillstånd och personlig livsstil (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008, s 41). 

 
Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna i behandlingen av MetS. Olika faktorer av det 
metabola systemet påverkas och behandlas genom fysisk aktivitet: 
 

• Glukos och insulinomsättningen: Muskulaturens upptag av socker stiger. Detta 
förbättrar insulin känsligheten och glukostoleransen (Hellénius, 2007)  

 
• Blodtrycket: Sänker det systoliska och det diastoliska trycket. Orsakerna, som 

förklarar fenomenet är komplexa, och berör bland annat insulinresistens, 
vasodilatation och njurfunktion (Hellénius, 2006a). 

 
• Fettsyremetabolismen: Fysisk aktivitet ökar förbränningen av fett. 
 
• Vikt och bukfetma: Reducerande effekt på båda faktorerna. 

 
• Lipoproteinmetabolismen: Nyckelenzymet proteinlipas, aktiveras av fysisk 

aktivitet, och ökar nedbrytningen av VLDL-kolestrol, som är en 
lipidproteinpartikel som gynnar triglycerider. Detta resulterar i att 
triglyceridnivån sjunker. Samtidigt ökar HDL-kolestrol nivån. HDL kallas även 
kroppens ”goda fett” (Hellenius, 2006a). 

 
Enligt Hellénius (2006a) visar många studier på att det räcker med måttlig fysisk 
aktivitet för att sänka riskfaktorn betydligt. Med måttlig fysisk aktivitet menas här 
exempelvis en promenad på trettio minuter, fem dagar i veckan. Regelbunden måttlig 
fysisk aktivitet förlänger livet med, igenomsnitt 6-9 år. 

Teoretisk referensram 

I Orems omvårdnadsmodell ligger tyngdpunkten på förhållandet mellan vad en person 
kan klara själv och den hjälp som är nödvändig för att främja normal funktion, hälsa och 
välbefinnande. Huvudsyftet för omvårdnaden är att motivera individer att utveckla sin 
förmåga till egenvård. Egenvård inkluderar alla handlingar som en person utför själv i 
syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan har för uppgift är att 
hjälpa patienten till självständighet i egenvård, för att patienten ska klara sin sjukdom. 
Förutom detta, bör sjuksköterska öka patientens förståelse för förebyggande egenvård 
vilket innebär att uppmuntra de handlingar som förebygger sjukdom såsom fysisk 
aktivitet och sunda kostvanor (Orem, 1995). 
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Sjuksköterskan använder sig av fem hjälpmetoder för att tillgodose patientens 
egenvårdkrav: att handla, att handleda, att ge psykologisk och fysisk stöd, att skapa en 
miljö som främjar hälsa och utveckling samt att undervisa (a a). Att handleda är den 
metod som anses kunna användas till främjande av fysisk aktivitet hos patienter. Enligt 
Orems modell ska sjuksköterskan vägleda patienten under planeringen och utförandet 
av egenvårdsbehandlingen. Handledningen som metod kan bäst tillämpas i situationer 
där patienten måste följa en handlingsplan. Sjuksköterskans handledning kan bland 
annat bestå av förslag, råd, rekommendationer, anvisningar och instruktioner. Patienten 
måste vara motiverad för att själv fatta beslut och utföra handlingar. Egenvårdsbehoven 
hos en individ delas in i tre grupper: universella egenvårdsbehov, utvecklingsmässiga 
behov och hälsorelaterade behov. Vidare, definierar Orem åtta universella 
egenvårdsbehov.  Ett av de åtta behoven är att motverka faror som hotar liv, funktion 
och välbefinnande (a a). 
 
Här kan sambandet mellan Orems teori och fysisk inaktivitet knytas, eftersom det är 
tydligt att fysisk inaktivitet hotar hälsa, kroppens normala funktioner och välbefinnande. 
Sjuksköterskan kan genom rådgivning och samtalsstöd hjälpa patienten till självhjälp, 
eftersom fysisk aktivitet är någonting man måste utföra själv. 
 

 Sjuksköterskans roll 

En viktig uppgift för hälso- och sjukvårdspersonal, är att öka den fysiska aktiviteten 
bland individer i samhället. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som dagligen möter 
individer med bristande kunskaper i vikten av fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 
2008). Sjuksköterskan, och annan vårdpersonal, kan göra en viktig skillnad genom att 
främja fysisk aktivitet och förebygga de konsekvenser som följer på bristen av fysisk 
aktivitet, genom rådgivning. Ett sätt att främja den fysiska aktivitetsnivån bland kvinnor 
och män, är att ordinera fysisk aktivitet på recept (FAR). I många kommuner i Sverige 
använder personal inom hälso- och sjukvården sig av FAR genom att skriva ut recept på 
individanpassad fysisk aktivitet (Hellénius, 2006a). Då patienter med konstaterat MetS 
innehar risker som kan leda till allvarliga sjukdomar, så som kardiovaskulära sjukdomar 
och diabetes typ 2, görs en speciell utredning och riskbedömning innan råd om vilken 
fysisk aktivitet som passar individen bäst, ges (Kallings & Lingfors, 2007). Eftersom 
sjuksköterskeyrket är ett legitimerat yrke, har sjuksköterskan rätt att skriva ut fysisk 
aktivitet på recept, enligt FYSS.  Jämte sin legitimation och kompetens som 
sjuksköterska, måste sjuksköterskan inneha kunskaper inom fysisk aktivitet och 
kroppens anatomi. Hon/han måste också ha ingående kunskaper om den aktuella 
patientens hälsostatus, eftersom vissa tillstånd innebär att vissa fysiska aktiviteter kan 
vara farliga (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Sjuksköterskan kan som rådgivare, för att 
främja fysisk aktivitet, ge sina patienter råd skriftligt eller muntligt, och som 
komplement till FAR (Kallings & Lingfors, 2007) 

Syfte 

Syftet var att belysa fysisk aktivitet hos individer med metabolt syndrom. 
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– Kan sjuksköterskans rådgivning vara en effektiv metod för att främja fysisk 
aktivitet?  

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie är (Friberg, 
2006) en sammanfattning av forskning på ett område. En beskrivande sammanfattning 
av ett forskningsområde skapas genom att vetenskapliga studier kvalitativt granskas och 
analyseras. I litteraturstudien valdes en induktiv ansats, där generella slutsatserna drogs 
utifrån insamlade empiriska fakta. 
 

Datainsamling 

En systematisk litteratursökning har utförts för att få en heltäckande bild av forskning 
inom ämnet som valdes för denna uppsats. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i 
databaserna Cinahl, Biomed Central och PubMed. Sökorden som användes utifrån 
syftet, bestod av både MeSH-termer och fritext ord.  MeSH-termerna som användes var 
Metabolic syndrome X, Motor activity, Exercise, Nurse, Nursing, Counseling. MeSH-
termerna hittades i Svensk MeSH på Karolinska Institutets hemsida. Fritextorden bestod 
av Physical activity, Support och Nurses role. Booleska sökoperatorn AND användes 
när olika sökord kombinerades för att fokusera sökningen på ett med syftet avgränsat 
område. I databasen PubMed trunkerades sökordet Nurs* för att vidga sökbegreppen 
Nursing och Nurse, och få fler träffar. Sökningarna i de olika databaserna inleddes 
alltid med en sökning av sökorden: Metabolic syndrome X och Physical activity 
(Exercise, Motor Activity) som användes som huvudord. När Nurs* ingick i 
kombination med de två huvudorden tillsammans resulterade det i noll träffar i samtliga 
databaser, vilket var förvånande. Sökningar som ledde till urvalet av artiklarna, 
redovisas i tabell 1 (Bilaga I). Sökningar som inte resulterade i urvalet av artiklarna, 
redovisas inte. 
Limits som användes under hela sökningen i Cinahl var: 

• Abstract 
• 2003-2009 
• Research 
• Peer Reviewed 

Limits som användes under hela sökningen i PubMed var: 
• Abstract  
• Last 5 years 
• Humans 
• Research ( Randomized Controlled Trial, Clinical Trial)  

Limits som användes under hela sökningen i Biomed Central var: 
• 2003-2009 
• Abstract 

 
Inklusionskriterier: Att studierna var publicerade år 2003-2009, att de var vetenskapliga, 
referee-bedömda, gjorda på människor, skrivna på engelska eller svenska och att 
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abstracten var tillgängliga. Inga begränsningar när det gäller patientens kön, ålder och 
etnisktillhörighet valdes. Studier från olika länder eftersträvades. 
Exklusionskriterier: Studier gjorda tidigare än 2003, översikt artiklar och andra språk än 
engelska och svenska. 
Före första urvalet lästes studiernas titel och abstract. Därefter gjordes första sorteringen 
Artiklarna som inte ansågs tillhöra ämnet eller som bedömdes som irrelevanta för syftet 
sorterades bort. De artiklar som vi ansåg relevanta för vårt syfte laddades ner i fulltext 
eller beställdes via bibliotek. Artiklarna lästes sedan i sin helhet, enskilt och gemensamt 
för att göra det andra urvalet. Alla artiklar var kvantitativa. För att fastställa artikelns 
vetenskapliga kvalité, granskades artiklarna med hjälp av Willman, Bahtsevani & 
Stoltz`s protokoll för ”kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod”. Studier i 
vilka forskningsfrågan var tydligt formulerad, urvalet och metoden väl beskriven, 
bortfallet analyserat, resultatet generaliserbart, bedömdes som bra. Studier som hade 
brister i ovan nämnda kriterier, bedömdes som medel eller av dålig kvalitet. Studierna 
som bedömdes har dålig kvalitet, sorterades bort. Femton artiklar, som ansågs 
tillräckligt relevanta, gällande innehåll och vetenskaplighet, återstod. 
 

Databearbetning 

Femton valda och kritiskt granskade artiklar, genomlästes noggrant. Först var och en för 
sig för att skapa en individuell uppfattning, därefter tillsammans för att sammanställa 
artikelöversikten (se tabell II). Samtliga artiklar var av kvantitativ art, varav sex var 
randomiserade kontrollerade studier (RCT), fem var tvärsnittstudier och fyra var 
prospektiva kohortstudier. Sju studier var gjorda på äldre deltagare (>65 år), sju studier 
utfördes på vuxna deltagare (20-65 år), och två studier på barn och ungdomar (7-20 år). 
Av de femton artiklar kunde tio stycken belysa fysisk aktivitet vid MetS, och fem 
artiklar rådgivning i främjande av fysisk aktivitet. Efter analysen av artiklarna, framkom 
fyra kategorier som svarade mot litteraturstudiens syfte. De var:  
 

• Förebyggande av metabolt syndrom med fysisk aktivitet  
• Effekter av fysisk aktivitet på metabola riskfaktorer    
• Frekvens, varaktighet och intensitet av fysisk aktivitet i relation till det metabola 

syndromet       
• Främjandet av fysisk aktivitet genom rådgivning. 

 

Resultat 

Förebyggande av metabolt syndrom med fysisk aktivitet 

Det finns ett starkt samband mellan graden av fysisk aktivitet och risken att utveckla 
MetS (McMurray, Bangdiwala, Harel & Amorim, 2008; Park, S., Park, H., Togo, 
Watanabe, Yasunga, Yoshiuchi et al., 2008; Wilsgaard & Jacobsen, 2007; Goya-
Wannamethee, Gerald, Shaper & Whincup, 2006; Ekelund, Brage, Franks, Hennings, 
Emms & Wareham, 2005; Petrella, Lattanzio, Demeray, Varallo & Blore, 2005; 
Simmons, Griffin, Steel, Warheam & Ekelund, 2005; Brage, Wederkopp, Ekelund, 
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Franks, Wareham, Andersen et al., 2004). Ökad fysisk aktivitet minskar risken för att 
utveckla MetS, och en minskning av den fysiska aktivitetens grad, ökar risken för att 
utveckla MetS. Även när andra faktorer som kunde påverka sambandet som kön, ålder, 
utbildning, alkoholkonsumtion och rökning justerades, kvarstod statistiskt signifikant 
samband mellan fysisk aktivitet och MetS 
 
 
Fyra studier undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och MetS hos äldre (>60 år), 
(Dalacorte et al., 2009; Park et al., 2008; Goya-Wannamethee et al., 2006; Petrella et al., 
2005). Goya-Wannamethee et al., (2006) visade i sin studie på 5565 män i åldern 60-79 
år, att de deltagare som motionerade mest hade 27 % mindre risk att utveckla MetS i 
jämförelse med de deltagare som var minst aktiva. De män som ökade nivån av fysisk 
aktivitet under en treårsperiod, minskade risken för att utveckla MetS i jämförelse med 
män som fortsatte vara fysisk inaktiva. Förutom minskad prevalens för MetS, fann 
Petrella et al., (2005) att ökad fysisk aktivitet minskar samtidig komorbiditet med 
kardiovaskulär sjukdom. I denna studie följdes två grupper med vuxna personer utan 
MetS från samma geografiska områden i Kanada, i åldern 55-75 år. Den ena gruppen 
påbörjade ett övervakat träningsprogram 3 gånger i veckan, á 30-45 minuter, med en 
intensitet motsvarande promenad eller jogging. Den andra gruppen bestod av 
slumpmässigt valda män med en stillasittande livsstil. Fysisk aktivitet och intensitet 
uttrycktes i studien i MET - nivåer, där 1 MET motsvarar kroppens ämnesomsättning i 
vila. Att sitta stilla framför datorn motsvarar 1 MET. Bara genom att ställa sig upp 
fördubblas energiomsättningen. Att stå motsvarar 2 MET, att gå motsvarar 3 MET, att 
gå raskt motsvarar 4-6 MET. I en stillasittande livsstil motsvarar fysisk aktivitet, 4, 4 - 
4,9 MET. Jogging motsvarar 7 MET, simning i lugnt tempo motsvarar 5 MET, löpning i 
6 min/km motsvarar 11 MET. En MET motsvarar 1000 steg om man mäter fysisk 
aktivitet med en pedometer (stegräknare). Vid uppföljning efter 10 år visade resultatet 
att i gruppen med stillasittande livsstil, var prevalensen 2.3 gånger större än i gruppen 
som hade påbörjat ett övervakat träningsprogram. I träningsprogramsgruppen hade 11 
% av deltagarna MetS, och i gruppen med stillasittande livsstil hade 28 % av deltagarna 
MetS. Deltagarna från träningsprogramsgruppen lyckades öka aktivitet med 1 MET och 
minskade förekomsten av metabola riskfaktorer med 11 % och  komorbiditet  för 
kardiovaskulär sjukdom minskade med 14%. En minskning av fysisk aktivitet med 1 
MET i gruppen med en stillasittande livsstil ökade prevalensen för Mets med 52 % och 
komorbiditeten för kardiovaskulär sjukdom med 59 %. Signifikant samband mellan 
fysisk aktivitet och MetS, observerades på både män och kvinnor. Enligt Park et al., 
(2008) är risken att utveckla MetS 3 gånger högre hos äldre, fysisk inaktiva japaner 
(fysisk aktivitet motsvarande < 4700 steg dagligen, under 9 minuter, med en intensitet 
av >3 MET ), i jämförelse med fysiskt mer aktiva äldre japaner (> 8500 steg dagligen, > 
24 minuter dagligen med en intensitet av >3 MET).  
 
Dalacorte et al., (2009) jämförde två grupper med äldre, brasilianska män och kvinnor 
med en medelålder på 68 år. Den ena gruppen hade MetS (MetS-gruppen) och den 
andra gruppen hade ej utvecklat MetS (Icke-MetS gruppen). I varje grupp delades 
deltagarna in enligt grad av fysisk aktivitet i tre undergrupper: otillräcklig aktiva = <600 
MET i veckan; tillräckligt aktiva = >601-1500 MET i veckan och mycket aktiva = > 
1500 MET i veckan. Grad av fysisk aktivitet skattades med hjälp av International 
Physical Activity Questionnire (IPAQ). Resultatet visade ingen skillnad mellan grad av 
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fysisk aktivitet mellan personerna i MetS-gruppen och personerna i Icke-MetS gruppen. 
Resultatet visade inget samband mellan grad av fysisk aktivitet och BMI, midjemått, 
glukosnivå, triglyceridnivå och HDL-nivå. Ingen skillnad hittades i varaktighet och 
intensitet av fysisk aktivitet mellan MetS- och Icke-MetS gruppen. Sannolikheten att 
insjukna i MetS var ekvivalent i alla tre undergrupper. När de särskilde kvinnor och 
män var resultatet det samma för båda könen. 
 
I en stor populationsstudie från Tromsö i Norge (Wilsgaard & Jacobsen, 2007) följdes 
17014 män under tjugo år. Männen var i åldern 20-56 år och hade inte MetS. Resultatet 
visade att män som rapporterade regelbunden fysisk aktivitet på fritiden (utöver 
arbetstid) reducerade risken att utveckla MetS med 25 % i jämförelse med män som 
rapporterade låg fysisk aktivitet. Med regelbunden fysisk aktivitet menas en aktivitet 
som utförs minst fem dagar per vecka med måttlig intensitet (t.ex. rask promenad) eller 
minst tre gånger per vecka med hög intensitet (t.ex. jogging). Resultatet visade att de 
män som regelbundet motionerade med hög intensitet minskade risken att utveckla 
MetS med 42 %, jämfört med de personer som var fysisk inaktiva. En likadan 
undersökning, men i mindre omfattning, gjorde Ekelund, et al. (2005) på 605 friska, 
medelålders män och kvinnor utan MetS, i Storbritannien samt vid en 5-6 års 
uppföljning. Träningsmåttet som användes i studien var physical acitivty energy 
expenditure, (fysisk aktivitets energiförbrukning), PAEE. Deltagarna delades in enligt 
mättad fysisk aktivitet i fyra kvartiler. Den första kvartilen med PAEE < 44 kJ/kgFFM, 
andra kvartilen > 44-70, tredje kvartilen >71-100, och fjärde kvartilen > 100 
kJ/kgFFM/d. Energiförbrukning genom fysisk aktivitet på ca 1.7 MJ/dag är nödvändig 
för att övergå från första till den andra kvartilen. Detta motsvarar ungefär en timmes 
rask promenad. Resultatet visade att det fanns betydande (statistisk signifikans p= 
0,044) skillnader mellan första och andra kvartilen gällande risken att utveckla MetS. 
När resultatet justerades med kondition, övervikt och andra möjliga påverkande 
faktorer, kvarstod skillnaderna. Å andra sidan kunde inte, Simmons et al., (2008) påvisa 
att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan PAEE och förekomsten av MetS. 
De deltagarna som inte lyckades att öka PAEE, efter ett år, hade högre förekomst av 
MetS, men skillnaden nådde inte statistisk signifikans. 
 
Brage et al., (2004) och McMurray et al., (2008) undersökte sambandet mellan fysisk 
aktivitet, kondition och risken att utveckla MetS hos barn 10 respektive 14-17 år gamla. 
I båda studierna visade det sig att fysisk inaktivitet ökar risken att utveckla MetS. I 
Brage et al., (2004) tvärsnittsstudie analyserades data från 427 barn, gällande fysisk 
aktivitet, MetS riskfaktor och kondition. Resultat visade att fysisk aktivitet var omvänt 
relaterad till MetS efter justering av potentiella påverkande faktorer som föräldrar 
rökning och socioekonomiskt status (så kallade coufanders) men relationen minskade 
när justering för kondition gjordes. Fyra år senare undersökte McMurray et al., (2008) 
389 barn från USA, i ålder 7-10 år, för att undersöka hur barnens fysiska aktivitet 
påverkar risken att insjukna i MetS i ungdomsålder. Barnen delades in i två grupper, 
barn som hade MetS (MetS-gruppen) och barn som inte hade MetS (icke-MetS 
gruppen). Grupperna jämfördes i början och sju år senare.  Resultatet visade att barnen 
som hade MetS i början av studien också hade lägre fysisk aktivitet, sämre kondition, 
högre BMI, högre systolisk blodtryck samt högre totalt kolesterol i jämförelse med de 
barn som inte hade MetS. Barnen i MetS-gruppen hade sju år senare, förutom ovan 
nämnda faktorer, också högre triglycerider, ökad mängd kroppsfett och glukos i 
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jämförelse med de barnen i icke- MetS gruppen. Resultatet visade att fysisk inaktiva 
barn med dålig kondition löper fem gånger större risk att utveckla MetS som ungdomar. 
 

Effekter av fysisk aktivitet på metabola riskfaktorer 

Ökad fysisk aktivitet sänker insulinnivån, (Petrella et al., 2005; Brage et al., 2004) 
sänker trygliceriderna i blodet (Wilsgaard & Jacobsen, 2006; Brage et al., 2004) sänker 
blodtrycket (Park et al., 2008) och serum glukos nivån (Simmons et al., 2005; Park et 
al., 2008; Ekelund et al., 2005). Enligt Park et al., (2008) finns det ett omvänt samband 
mellan fysisk aktivitet och nivån av fastande glukos. Glukosnivån sänks, ju högre 
frekvens av fysisk aktivitet. Brage et al., (2004) fann dock att det inte finns statistisk 
signifikant samband mellan dessa två parametrar. Fysisk aktivitet, motsvarande, 32 km 
jogging i veckan, sänker nivån av visceralt fett med 6,8 % (Slentz, Aiken, Houmard, 
Bales, Johnson, Tanner et al., 2005).  
 
Ökad fysisk kondition är omvänt relaterad till totalt kolesterolvärde, blodtryck (Mc 
Muray et al., 2008) och insulin (Simmons et al., 2008), men är positivt relaterad till 
HLD-nivå (ökad fysisk aktivitet= ökad HLD-nivå) (Brage et al., 2004; Simmons et al., 
(2008). Petrella et al., (2005) fann att prevalensen för alla metabola riskfaktorer är 
omvänt relaterad till fysisk kondition, men största skillnaden mellan fysisk aktiva och 
fysisk inaktiva deltagare var i HLD-nivån.  Fysiskt aktiva deltagare ökade HLD-nivån 
med 9 %, medan HLD- nivån sänktes med hela 18 % hos de fysiskt inaktiva deltagarna. 
I Simmons et al., (2005) studie, observerades att ökad fysisk aktivitet och kondition 
påverkar framförallt glukosnivån, insulin och HLD-kolesterol hos medelålders, lätt 
överviktiga individer med en historik av Diabetes typ två i familjen. De deltagarna i 
studien som lyckades öka sin kondition under ett år, reducerade sitt glukosvärde, 
insulinvärde och ökade HLD-kolesterol värdet. Andra metabola riskfaktorer, som BMI, 
midjemått, och blodtryck, ändrades inte signifikant i förhållande till ökad kondition och 
fysisk aktivitet. Brage et al., (2004) fann inte något signifikant statistiskt samband 
mellan kondition och glukosnivån hos barn. 
 

Frekvens, duration och intensitet av fysisk aktivitet i relation till 
metabolt syndrom 
Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan risken att utveckla MetS och den 
fysiska aktivitetens varaktighet och intensitet (Park et al., 2008; Ekelund et al., 2005). 
Resultatet visar att de deltagarna som tog >8000 steg dagligen och motionerade >20 
min/ dag med en intensitet av 3 MET, hade minst två metabola riskfaktorer mindre, än 
deltagare som motionerade mindre (Park et al., 2008).  
 
Slenz et al., (2005) fann att ökad fysisk aktivitet minskar mängden visceralt fett, som är 
huvudriskfaktor för MetS.  Deltagarna som bestod av medelålders, överviktiga män och 
kvinnor med dyslipidemi och som hade en stillasittande livsstil, delades slumpmässigt 
in i 4 grupper, en kontrollgrupp och tre interventionsgrupper. Interventionsgrupp 1: låg 
mängd, moderat intensitet, jämförbart med 19.2 km promenad i veckan med 45-55% 
syreförbrukning. Interventionsgrupp 2: låg mängd, hög intensitet, jämförbart med 19,2 
km jogging i veckan och med 65-80 % syreförbrukning. Interventionsgrupp 3: hög 



 12  
 

mängd, hög intensitet, jämförbart med 32 km jogging och med 65-80 % 
syreförbrukning. Resultatet visar att kontrollgruppen ökade mängden visceralt fett 
medans alla tre interventionsgrupper minskade mängden visceralt fett efter 6 månaders 
träning enligt ovan nämnda kriterier. Träningsintensiteten hade ingen effekt på mängden 
visceralt fett. Mängden fysisk aktivitet var avgörande. Högmängdsgruppen reducerade 
sin mängd visceralt fett mest. Förändringen i mängd visceralt fett var signifikant 
relaterat till LDL-nivån i blodet och insulinkänsligheten. Minskningen av visceralt fett 
ledde till en minskning av LDL-nivån i blodet och en förbättring av insulinkänsligheten. 

 

Rådgivning i främjandet av fysisk aktivitet. 

Resultatet visar att olika former av rådgivning främjar individens fysiska aktivitet. Här 
nämns rådgivning på recept så kallad ”Green Perscription” . Green Perscription är för 
individen en anpassad träning på ordination (Lawton, Rose, Elley, Dowell, Fenton & 
Moyes, 2008; Kerse, Elley, Robinson & Arroll, 2005) och rådgivning över telefon 
(Dubbert, Morey, Kirchner, Meydrech, & Grothe, 2009; van Wier, Ariens, Dekkers, 
Hendriksen, Smid & van Mechelen, 2009; Wister, Loewen, Kennedy-Symonds, 
McGowan, McCoy  & Singer, 2007) eller per e-post (van Wier et al., 2009; Dubbert et 
al., 2009).  
 
I van Wier et al., (2009), studie jämfördes telefonrådgivning med rådgivning över e-
mail på deltagare som skulle redovisa vikt, midjemått, mat intag och fysisk aktivitet vid 
studiens start, och sex månader senare. Båda grupperna hade fått rådgivning vid minst 
ett tillfälle och vid högst 10 tillfällen. Deltagarna (n=1386), varav 67 % män, delades in 
i tre grupper: en telefongrupp som fick rådgivning över telefon, en internetgrupp som 
fick rådgivning genom e-post, och en kontrollgrupp som endast fick information via 
broschyrer. Broschyrerna innehöll information om självhjälp gällande livsstil. Resultatet 
visar ingen signifikant skillnad mellan rådgivning via telefon i jämförelse med 
rådgivning via e-post, men visar på positiva samband i främjandet av fysisk aktivitet. 
Individerna i telefongruppen lyckades att reducera kroppsvikten med 1.5 kilo i 
genomsnitt, midjemåttet med 1,9 cm. och öka den fysiska aktiviteten med 866 
MET/vecka. I jämförelse med kontrollgruppen var resultaten signifikanta. Wister et al., 
(2007), fann att rådgivningssamtal över telefon hade positiv effekt på flera riskfaktorer 
för utveckling av kardiovaskulär sjukdom, såsom högt blodtryck och högt kolesterol. 
Risken att utveckla en kardiovaskulär sjukdom minskade i gruppen deltagare som fick 
rådgivning. 
    
I Dubbert et al., (2008) studie undersöktes telefonrådgivning i form av ett förinspelat 
telefonsamtal där en sjuksköterska råder deltagarna att följa sitt träningsprogram och 
dricka mycket vatten i värmen. Denna studie utfördes i USA med 224 män i åldern 60-
85 år som delades in i två grupper; en träningsgrupp och en utbildningsgrupp. Syftet var 
att utvärdera effekten av rådgivning i samband med gång och styrketräning, där 
deltagarna tog eget ansvar för att genomföra träningen. Träningsgruppen fick välja 
övningar ur en bok om rekommenderad träning. Dessa övningar trappades upp vid tre 
olika tillfällen och nya mål sattes upp. Målet för de båda grupperna var att kunna ägna 
sig åt 30 minuters måttlig fysisk aktivitet 3-5 dagar i veckan. Uppföljningsbesök 
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genomfördes efter 1 månad, efter 5 månader och efter 10 månader. Inför varje 
uppföljningsbesök fick deltagarna en accelerationsmätare att koppla på kroppen. Denna 
skulle bäras i tre dagar och registrerar rörelser och aktivitet i minuter per dag. 
Träningsgruppen erhöll rådgivning över telefon. Utbildningsgruppen fick genom 
broschyrer om daglig rekommenderad träning, öka sin fysiska aktivitet. Resultatet visar 
en ökning av gång och styrketräning i båda grupperna. Accelerationsmätaren visade 
inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna i rörelser i minuter/ dag under tre 
dagar. Utbildningsgruppens resultat var 42.5 minuter per dag, och träningsgruppens 
resultat var 46,8 minuter per dag.  Vid en 10 månaders kontroll, hade 64 % av 
deltagarna i träningsgruppen uppnått målet på måttlig till kraftfull aktivitet, 30 minuter 
per dag. I utbildningsgruppen hade 46 % av deltagarna nått samma mål. 
Träningsgruppen visade sig ha bättre resultat över lag. 
 
Lawton et al., (2005) visade att 11 % av 1089 mindre aktiva kvinnor lyckades uppnå 
den rekommenderade dosen fysisk aktivitet i veckan vilket motsvarade 150 minuters 
måttlig aktivitet . Kvinnorna deltog i en studie vars syfte var att se om fysisk aktivitet på 
recept kunde effektiviseras genom rådgivning Strategin var att en sjuksköterska skulle 
genom, rådgivning få deltagarna att uppnå det förväntade resultatet. Rådgivningen 
handlade om beteendemönster inför en livsstilsförändring, att från att vara mindre aktiv 
till att bli mer aktiv. En av studierna tar upp sjuksköterskan som rådgivare (Lawton et 
al., 2008). Speciellt utbildad personal såsom forskare, dietister och annan vårdpersonal 
framställs i studierna som rådgivare (Van Wier et al., 2009; Wister et al., 2007; Kerse et 
al., 2005). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien påbörjades genom att läsa berörd kurslitteratur. Därefter strukturerades 
en mall upp för arbetet och aktuella sökord valdes. Därefter valdes databaser ut och 
olika sökord testades, först var och en för sig, och därefter i olika kombinationer. 
Sökorden som valdes, visade sig effektiva, då sökningen resulterade till att majoriteten 
av träffarna var relevanta för syftet. Problemet kretsade kring att hitta studier som skulle 
svara på frågan på effekten av sjuksköterskans rådgivning i främjandet av fysisk 
aktivitet vid det Metabola syndromet. Att inte få några träffar på sökorden Metabolic 
Syndrome X AND Nurs, var förvånansvärt och uppfattades som ett litet bakslag, 
eftersom ämnet är väldigt relevant för sjuksköterskans omvårdnad. Efter några tappra 
försök på databaserna Cinhal, Pubmed och Biocentral, valdes att söka med 
kombination: Physical activity AND Nurs* AND Counseling, dvs. utan Metabolic 
syndrome X som sökord. Detta resulterade i flera artiklar som svarade på frågan om 
rådgivning till ökad fysisk aktivitet. 
 
Databearbetningen var svår på grund av stora mängder statistik i tabellform, som lätt 
kunde missuppfattas, främst om statistiken var relevant för vår studie eller inte. Att 
begränsa informationen uppfattades också svårt. De olika studierna visade olika mått på 
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fysisk aktivitet, samt olika mätinstrument att mäta fysisk aktivitet på. Detta orsakade 
osäkerhet i tolkningen om vad som ansågs vara låg, måttlig och hög fysisk aktivitet.  
 
Denna litteraturstudie fokuserade på aktuell forskning. Studier äldre än 5 år 
exkluderades, vilket kunde innebära att äldre relevant forskning uteslöts. Enbart artiklar 
på det engelska språket valdes, vilket kan betraktas som en svaghet. Pilotsökningen, 
utan limits, gav ett stort urval av studier på annat språk exempelvis koreanska och 
spanska, daterade 2008 och 2009, som kunde ha varit aktuella. Artiklarna som valdes, 
visade sig representera olika länder och världsdelar (Europa, Asien, Australien, 
Nordamerika och Sydamerika), där studier gjordes på män och kvinnor i olika åldrar. Vi 
anser att det är styrkan i denna litteraturstudie. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa fysisk aktivitet hos individer med MetS, och besvara 
frågan om sjuksköterskans rådgivning kan främja fysisk aktivitet. Med 15 vetenskapliga 
studier, anser vi oss ha besvarat syftet genom litteraturstudien. 
 
För bedömningen av den vetenskapliga kvalitén, av 15 vetenskapliga artiklar, användes 
Willman, Stoltz och Bahtsevanis bedömningsprotokoll, vilket resulterade i 14 stycken 
med bedömningen bra, och en artikel med bedömningen medel. Samtliga studier var 
kvantitativa, varav sex var RCT studier, fem kohortstudier och fyra tvärsnittstudier. 
RCT-studierna bidrog till att resultatet uppfattas som trovärdigt, eftersom de ses som en 
kvalitetsstämpel inom vetenskapen samt att de gav oss möjligheten att jämföra olika 
grupper, exempelvis jämföra grupper som fick rådgivning, respektive inte fick 
rådgivning till ökad fysisk aktivitet. Kohortstudierna som alla var prospektiva, gav 
möjligheten att följa en särskild grupp människor över tid, och på detta sätt ta reda på 
den fysiska aktivitetens långsiktiga effekteter på risken att utveckla MetS. Med 
tvärsnittsstudier, sätts fokus på en grupp människor som är representativa för den 
befolkningsgrupp som är av intresse, till exempel överviktiga som har större risk att 
utveckla MetS. Om kvalitativa studier funnits med i denna litteraturstudie, hade det 
inneburit att faktorer som bland annat, patientupplevelser och livskvalité hade tagits 
hänsyn till, vilket kanske hade medfört samma resultat, och med en djupare förståelse 
utifrån patientens perspektiv. Vi anser att kvantitativa studier, bäst kunde svara på vårt 
syfte. Studierna valdes från länder över hela världen, Sverige, Norge, Nya Zeeland, 
Canada, Storbritannien och USA. Det är bra att flera studier kommer från västvärlden, 
eftersom de är mer jämförbara med svenska förhållanden. Detta styrker vårt resultat 
ytterligare. Alla studier hade representativa urval och genomtänkta kriterier utifrån 
etiska aspekter som exempelvis tillräckligt med information till deltagare, om studiens 
syfte och karaktär. Detta märks tydligt i Delacorte et al., (2008), där en grupp män 
vägrade att delta efter delgiven information. Bortfallen presenteras tydligt i alla studier, 
förutom en, där det inte förekommer något bortfall alls. Enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani, (2006), ökar tydligt beskrivet bortfall, studiens reliabilitet. I flera artiklar, 
återkommer samma författare dels som huvudförfattare, dels som medförfattare. Detta 
kan tyda på att författarna är specialister inom området. 
 
I alla studier som undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och risken att utveckla 
MetS, framkom i stort sett samma resultat. Ökad fysisk aktivitet leder till minskning av 
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risken att utveckla MetS i alla ålders grupper, hos båda könen och oberoende av etnisk 
tillhörighet (McMurray et al., 2008; Park et al., 2008; Wilsgaard & Jacobsen, 2007; 
Goya -Wanamatha et al., 2006; Ekelund et al., 2005; Petrella et al., 2005; Simmons et 
al., 2005; Slentz et al., 2005; Brage et al., 2004). Endast i en studie (Dalacorte. et al. 
2009) kunde det inte påvisas att fysisk aktivitet minskade risken för MetS. Vi tolkar att 
resultatet av denna studie inte påverkar vårt resultat, eftersom studien hade stor 
selektionsbias. Många i urvalet inte accepterade att delta och det var även många som 
inte slutförde studien på grund av dels dödsfall, dels inte längre kunde nås. 
 
Ett starkt samband mellan grad av fysisk aktivitet och risken att utveckla MetS, 
påvisade också Halldin, Rosell, De Faire och Hellenius (2007) i sin studie som utfördes 
på svenska sextioåriga män och kvinnor. Av de personer som motionerade regelbundet, 
mer än två gånger i veckan och i minst trettio minuter varje gång och med minst måttlig 
intensitet hade 67 % lägre förekomst av MetS i jämförelse med de individer som 
motionerade med låg intensitet och mindre än två timmar i veckan. Exempel på vad 
som, i studien betraktades som måttlig fysisk intensitet var tennis, simning och låg fysisk 
intensitet, promenad och cykling. Detta resultat är ytterligare ett bevis på att fysisk 
aktivitet är ett effektivt medel både vad det gäller förebyggande insatser och behandling 
av MetS. 
 
Rådgivning är en effektiv metod för att främja fysisk aktivitet. Olika metoder kan 
användas exempelvis rådgivning via telefon (van Wier et al., 2009; Dubbert et al., 2008; 
Wister et al., 2007) eller via e-mail (van Wier et al., 2009; Dubbert et al., 2008) eller en 
kombination av rådgivning och fysisk aktivitet på recept (Kerse et al., 2005; Lawton et 
al., 2005). 
 
Inaktivitet är en bidragande faktor till MetS och andra sjukdomar och är en allvarlig 
signal om att en förändring måste ske. En livsstilsförändring leds av, dels patienten i 
form av ett beslut och vilja, dels av sjuksköterskan i form av stöd genom rådgivning och 
uppföljning eftersom fysisk aktivitet, trots allt, är ett jobb som man måste utföra själv. 
Anledningen till att det finns få studier som tar upp effekten av sjuksköterskans 
rådgivning, är att det saknats relevant evidens. Fler och fler studier, där syftet har varit 
att visa effekten av rådgivning, visar ett gott resultat med en ökning av fysisk aktivitet 
hos olika individer med 12-50% (SBU, 2007) förutsatt att rådgivningen inkluderar 
uppföljning. Detta styrks av Kerse et al., (2005) som fann att patienterna ökade sin 
fysiska aktivitet i genomsnitt med 17 % med hjälp av rådgivning. Kallings och Lingfors 
(2007) hävdar att det till och med förekommer ytterligare en ökning av den fysiska 
aktiviteten om den skrivs ut på recept, och kombineras med rådgivning i olika former 
som exempelvis, återbesök för rådgivningssamtal, telefonkontakt eller e-post kontakt. 
Lawton et al., (2008) bekräftar att kombinationen av motiverande samtal, telefon 
rådgivning och FAR gjorde att 13 % fler patienter ökade sin fysiska aktivitet i 
jämförelse med gruppen som endast fick rådgivning.  I Sverige och i andra delar av 
världen har personal inom hälso- och sjukvården provat att föreskriva FAR. 
Socialstyrelsen presenterade år 2005 en rapport där 35 % av landets vårdcentraler, 
arbetade med att skriva ut FAR. Enligt Hälso- och Sjukvårdsrapport för år 2009, visar 
studierna kring arbetet med FAR att konceptet fungerar i praktiken (Socialstyrelsen, 
2009). Det positiva är, att på senare år har vårdpersonalen börjat använda sig av FAR 
både i Sverige och utomlands exempelvis England, USA, Canada, Nya Zeeland 
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(Lawton et al., 2008; Kerse et al., 2005;) och rådgivning över telefon (van Wier et al., 
2009; Dubbert, et al. 2008; Wister, et al. 2007). Enligt Kallings och Lingfors (2007) har 
rådgivning lett till att patienter ökat sin fysiska aktivitet med 12-50 %. I Östergötland 
gjordes en undersökning bland länets vårdcentraler, där syftet bland annat var att se över 
rutiner kring vem som skrev ut FAR (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle, 2008). 
Enligt studien är sjuksköterskan en av de aktörer inom vården som skriver ut FAR. 
 
Sjuksköterskan fungerar idag som rådgivare, men resultatet från denna litteraturstudie 
visar att (van Wier et al., 2009; Dubbert et al., 2008) sjuksköterskans roll är ganska 
diffus. En anledning till kan vara att andra professioner inom hälso- och sjukvården 
också har ett ansvar vad det gäller rådgivning, såsom läkare, psykolog eller 
sjukgymnast.  Detta kan bero på att det saknas specifik utbildning för sjuksköterskor 
som ger dem kunskap om olika metoders effektivitet gällande fysisk aktivitet. 
Ytterligare en bidragande orsak kan vara att det saknas tydliga roller och bra samarbete 
mellan olika professioner inom sjukvården.  
 
Var 4:e person har MetS, men det är inte tillräckligt uppmärksammat (IDF, 2009). 
Enligt Socialstyrelsen (2005) har MetS som sjukdom inget eget diagnosnummer i 
Sverige. För att remittera patienter med MetS till sjukhuset råder Socialstyrelsen 
primärvården att använda andra diagnosnummer till exempel övervikt och andra 
livsstilproblem. Ett diagnosnummer är en identitetshandling för sjukdomar. Det faktum 
att MetS är en livsstilsrelaterad sjukdom och att det idag finns forskning som tyder på 
att livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och kost har en positiv effekt på metabola 
riskfaktorer, borde det vara en indikator på att fysisk aktivitet som behandling ska vara 
en självklar integrerad insats i sjukvården. Framför allt i primärvården. Många 
människor förstår inte att de kan få professionell hjälp med fysisk aktivitet eftersom 
symtombilden på MetS mer talar om en farmakologisk behandling. Enligt Hagberg 
(2007) kan främjandet av fysisk aktivitet vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod för 
patienter med MetS. Hagberg (2007) påpekar att trots att MetS kan förebyggas och 
behandlas med fysisk aktivitet, kostmodifikation och viktnedgång, är huvudbehandling 
för MetS fortfarande farmakologisk. Den farmakologiska behandlingen innebär för 
många patienter en långvarig behandling med fler läkemedel samtidigt. Det beräknas att 
de läkemedel som användas mest i behandlingen av MetS såsom blodtryck-, fett- och 
glukossänkande läkemedel, utgör 15 % av Sveriges läkemedelskostnader. 
 
Ett annat problem som framkommer i litteraturstudie är bristen på sjuksköterskor som 
rådgivare och forskare med fokus på patienter med MetS. Detta bekräftas av Fletcher 
och Lamendolas (2004) som beskriver att sjuksköterskan inte har någon framträdande 
roll i främjandet av fysisk aktivitet vid MetS Det anses i litteraturstudien att 
sjuksköterskan befinner sig i en utmärkt position, då sjuksköterskan dagligen tar hand 
om patienter som lider av övervikt och högt blodtryck samt befinner sig i riskzonen för 
att utveckla MetS. En pågående studie (Jasnik, Braspenning, Weijden, Niessen, Elwyn 
& Grol, 2009) där syftet är att sjuksköterskan ska få en tydligare roll kring rådgivning 
och effektivisera den genom att utbilda personalen i motiverande intervjuteknik. Målet 
är att förändra livsstilen hos patienter som är i behov av detta. Studien, som är gjord i 
Nederländerna, betonar att sjuksköterskan inom primärvården har till uppgift att ge 
rådgivning på ett strukturerat sätt, men att fler studier visar att det saknas kunskap i hur 
sjuksköterskor kan bidra till och främja patientens motivation till en livsstilsförändring. 
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Att få patienter att göra en livsstilsförändring innefattar, bland annat, ökad fysisk 
aktivitet i form av träning. Studien bevisar att problemet finns även utanför vårt lands 
gränser. 
 
Under datainsamlingen, upptäcktes att det fanns väldigt mycket forskning gjorda kring 
kost och MetS, men inte lika mycket forskning kring fysisk aktivitet och MetS. Det 
hittades få tydliga rekommendationer som används i daglig praxis i Sverige avseende 
typ av träning, duration eller varaktighet gällande MetS. I Sverige finns det riktlinjer 
med rekommenderad träning i duration och frekvens för patienter som lider av olika 
åkommor, till exempel hjärt- och kärl sjuka patienter, patienter med Diabetes typ 2, 
hypertoni, lipidförhöjning och fetma (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Riktlinjerna tar 
inte upp fysisk aktivitet och MetS, trots att MetS är så vanligt förekommande. I Japan, 
är detta problem uppmärksammat, och det pågår en studie (Munakata, Honma, Akasi, 
Araki, Kawamura, Kubota et al., 2008) med syfte att organisera ordentliga 
rekommendationer gällande livsstilsmodifikationer så som fysisk aktivitet vid MetS. I 
samma studie har man försökt att samla flera olika yrkeskategorier för att omfatta alla 
aspekter av MetS, där sjuksköterskans roll som rådgivare betonas. 

Konklusion 

Metabolt syndrom är tre gånger vanligare hos individer med en stillsittande livsstil. En 
livsstilsförändring är därför grunden i både det förebyggande arbetet och i behandlingen 
av MetS, där fysisk aktivitet är av särskild betydelse. Måttlig fysisk aktivitet minskar 
förekomsten av MetS med 40 %. Barn som är fysisk inaktiva, löper 5 gånger större risk 
att utveckla MetS i ungdomsålder än fysiskt aktiva jämnåringar. Ökad fysisk aktivitet 
har positiva effekter på mängden bukfetma, hyperglykemi, insulinresistensen, 
hypertonin och dyslipidemin. Fysisk aktivitet kan ses som en av de viktigaste 
förebyggande eller terapeutiska åtgärderna vid risken att utveckla metabolt syndrom. 
 
I främjandet av fysisk aktivitet, är rådgivning den mest effektiva metoden. Rådgivning 
med uppföljning efter <6 månader, leder till att patienter ökar sin fysiska aktivitet med 
12-50 %.  Det finns olika former av rådgivning som kan användas, som till exempel 
rådgivning via direkta samtal, telefon, e-post och rådgivning i kombination med FAR. 
Eftersom sjuksköterskan innehar en yrkeslegitimation, har hon därför även 
kompetensen att ta beslut om när FAR skall skrivas ut, eller om patienten skall 
remitteras vidare. Idag saknas det struktur i arbetet kring FAR, vilket kan bero på de 
diffusa rollerna. Rådgivning i kombination med FAR är mer effektiv som metod för att 
främja fysisk aktivitet än enbart rådgivning . 
 

Implikation 

Fysisk inaktivitet är en tydlig förutsägare av risken att utveckla MetS.  Därför bör fysisk 
aktivitet inkluderas i omvårdnadsanamnesen som till exempel rökning och 
alkoholkonsumtion. Eftersom fysisk inaktivitet är en riskfaktor för MetS och många 
andra sjukdomar är det viktigt att fysisk aktivitet ingår som en naturlig del i 
omvårdnadsvetenskapen. Att inneha mer kunskap om fysisk aktivitet skulle göra det 
möjligt för sjuksköterskor att ta en roll i undervisningen av riskerna med fysisk 
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inaktivitet, förklara nyttan av aktivitet och att uppmuntra till regelbunden fysisk 
aktivitet genom rådgivning via besök, telefon- eller mailkontakt.  Fysisk aktivitet på 
recept (FAR) i kombination med rådgivning har visat sig vara ett bra sätt att främja 
fysisk aktivitet och bör därför utnyttjas i större utsträckning än det görs idag. 
Arbetsroller och ansvar för främjandet av fysisk aktivitet, bör tydliggöras i hälso- och 
sjukvården för att kunna effektiviseras. Det saknas forskning som visar hur 
vårdpersonalen på bästa sätt kan åstadkomma långsiktiga effekter av rådgivning i 
främjandet av fysisk aktivitet. En ökning av fysisk aktivitet kan uppnås med relativt små 
förändringar i vardagliga aktiviteter så som att använda trapporna istället för hissen, 
parkera bilen lite längre bort eller bara ta en promenad. Det är viktigt att skolsköterskan 
ger information till barn och lärare om vikten av fysisk aktivitet i förebyggande syfte, 
eftersom det finns bevis för att fysisk inaktivitet i tidig ålder, leder till MetS, diabetes 
typ 2 och kardiovaskulär sjukdom. Tidiga åtgärder ger bättre förutsättningar för en frisk 
utveckling.



   

Referenser: 

Barnett, S.P., & Braunstein, D.G. (2007). Diabetes Mellitus. Ingår i E. T. Andreoli, C.J.  
Carpenter, C. R. Griggs &  I. J. Benjamin (red.). Andreoli and Carpenter’s Cecil 
Essentials of Medicine. (s.679). 7th edition, Philadelphia: Saunders Elsevier  

 
*Brage, S., Wedderkopp, N., Ekelund, U., Franks, P.W., Wareham, N.J., Andersen, 

L.B., et al. (2004). Features of the metabolic syndrome are associated with 
objectively measured physical activity and fitness in Danish children: The European 
youth heart study (EYHS). [Electronic version]. Diabetes Care, 27(9), 2141-8. 
Hämtad den 09-05-04 från databasen Cinahl. 

     http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/27/9/2141 
 
*Dalacorte, R.R., Reichert, C.L., & Vieira, J.L. (2009). Metabolic syndrome and 

physical activity in southern Brazilian community-dwelling elders: a population-
based, cross-sectional study. [Electronic version]. BMC Public Health. 9:25. Hämtad 
den 09-05-04 från databasen Biomed Central. http://www.biomedcentral.com/1471-
2458/9/25 

 
*Dubbert, P.M., Morey,M.C., Kirchner, K.A., Meydrech, E.F., & Grothe, K. (2008).      

Counselling for home-based walking and strength exercise in older primary care 
patients). [Electronic version]. Archives Of Internal Medicin, 168(9), 979-986. 
Hämtad den 09-05-21 från databasen PubMed. http://archinte.ama-
assn.org/cgi/reprint/168/9/979 

 
*Ekelund, U., Brage., S., Franks, P.W., Hennings, S., Emms, S., & Wareham, N.J. 

(2005) Physical activity energy expenditure predicts progression toward the 
metabolic syndrome independently of aerobic fitness in middle-aged healthy 
Caucasians: the medical research council Ely study. [Electronic version]. Diabetes 
care, 28(5), 1195-200. Hämtad den 09-05-04 från databasen Cinahl. 
http://care.diabetesjournals.org/cgi/search?sortspec=relevance&author1=&fulltext=&
pubdate_year=2005&volume=28&firstpage=1195 

 
Firdaus, M., Mathews, M., & Wright, J. (2006). Health promotion in older adults: The 

role of lifestyle in the metabolic syndrome. Geriatrics, 61, (2), 18-25. 
 
Fletcher, B., & Lamendola, C. (2004). Insulin resistance syndrome. Journal of 

Cardiovascular Nursing, 19(5), 339-345. 
 
*Goya-Wannamethee, S., Gerald- Shaper, A., & Whincup, P.H. (2006). Modifiable 

lifestyle factors and the metabolic syndrome in older men: Effects of lifestyles 
changes. [Electronic version]. Journal of the American Geriatrics Society, 54, 1909-
1914. Hämtad den 09-05-04 från databasen PubMed. 

    http://www3.interscience.wiley.com/journal/118579087/issue 
 

 

http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/27/9/2141
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/25
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/25
http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/168/9/979
http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/168/9/979
http://care.diabetesjournals.org/cgi/search?sortspec=relevance&author1=&fulltext=&pubdate_year=2005&volume=28&firstpage=1195
http://care.diabetesjournals.org/cgi/search?sortspec=relevance&author1=&fulltext=&pubdate_year=2005&volume=28&firstpage=1195
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118579087/issue


  
 

Grundy, S.M., Cleeman, J.I., Daniels, S.R., Donato, K.A., Eckel, R.H., Franklin, B.A. et 
al. (2005). Diagnosis and management of the metabolic syndrome: An American 
heart association/National heart, lung, and blood Institute scientific statement. 
Circulation, 112, 2735-2752. 

 
Hagberg, L. (2007). Cost-effectiveness of the promotion of physical activity 

          in health care. Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Institution för folkhälsa 
          och klinisk medicin.  

 
Halldin, M., Rosell, M., de Faire, U., & Hellenius, M-L. (2007). The metablic 

syndrome: prevalence and association to leisure-time and work-related physical 
activity in 60-year-old men and women. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular 
Disease, 17, 349-357. 

 
Hellénius, M. (2007). Metabola syndromet hotar folkhälsan. Ökad fysisk aktivitet bästa 

boten. Läkartidningen, 104(51-52), 3857-3861. 
 
Hellénius, M. (2006a). Fysisk aktivitet och kardiovaskulär sjukdom. Ingår i F. Nyström. 

(red.), Hypertoni och metabola syndromet. (s 69-77). Danmark: Studentlitteratur. 
 
Hellénius, M. (2006b). Livsstilsåtgärder - fysisk aktivitet. Ingår i Information från 

läkemedelsverket. 17(3), 41-46. Hämtad den 2009-04-12 från 
http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%20LV
/Info2006_3.pdf 

 
Hellenius, M-L., &  Rauramma, R. (2007). Metabola syndromet hotar folkhälsan: Ökad 

fysisk aktivitet bästa boten. Läkartidningen, 104, (51–52), 3857-3861 
 
International Diabetes Federation. (2006). The IDF Consensus Worldwide Definition of 

the Metabolic Syndrome. Hämtad den 090522 från  
     http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf 
 
International Diabetes Federation. (2007). The IDF Consensus definition of the 

metabolic syndrome in children and adolescents. Hämtad den 09-05-23 från 
     http://www.idf.org/webdata/docs/Mets_definition_children.pdf 

 
International Diabetes Federation. (2009). Metabolic syndrome- drveing CVD epidemic. 

Hämtad den 09-05-23 från http://www.bibalex.org/SuperCourse/metabolic/IDF3.pdf 
 
Jasnik, R., Braspenning, J., van der Weijden, T., Neissen, L., Elwyn, G & Grol, R. 

(2009). Nurse-led motivational interviewing to change the lifestyle of patients with 
type 2 Diabetes (MILD-project): protocol for a cluster, randomized, controlled trial 
on implementing lifestyle recommendations. BMC Health Services Research, 9, 19. 
[Electronic version]. Hämtad den 2009-05-17 från  

     http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/19/prepub 
 
 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%20LV/Info2006_3.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/Info%20fr%20LV/Info2006_3.pdf
http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf
http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf
http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf
http://www.idf.org/webdata/docs/Mets_definition_children.pdf
http://www.bibalex.org/SuperCourse/metabolic/IDF3.pdf
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/19/prepub


  
 

Kallings, L. (2008). Physical activity on prescription: Studies on physical activity level, 
adherence and cardiovascular risk factors. Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, 
Stockholm. Institution för neurolobiologi, hälsa och samhälle.  Hämtad 2009-04-28 
från http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7409-111-3/ 

 
Kallings, L., & Lingfors, H. (2007). Rådgivning och samtal främjar fysisk aktivitet. 

Idrotts Medicin, (4), 8-10. 
 
*Kerse, N., Elley, R.C., Robinson, E., & Arroll, B. (2005). Is physical activity 

counseling effective for older people? Cluster randomized controlled trial in Primary 
care. [Electronic version]. Journal of the American Geriatrics Society, 53 (11), 
1951 – 1956. Hämtad den 09-05-04 från databasen PubMed. 

 
*Lawton, B.A., Rose, S.B., Elley, R.C., Dowell, A.C., Fenton, A., & Moyes, S.A. 

(2008). Exercise on prescription for women aged 40-74 recruited through primary 
care: two year randomised controlled trial. British Medical journal, 337: a2509, 
doi:10.1136/bmj.a2509. Hämtad den 09-05-04 från: databasen PubMed. 
http://www.bmj.com/cgi/reprint/337/dec11_3/a2509 

 
Manukata, M., Honma, H., Akasi, M., Araki, T., Kawamura, T., Kubota, M., et al. 

(2008). Japanese study to organize proper lifestyle modification for metabolic 
syndrome (J-STOP-MetS): Design and method. Vascular Health and Risk 
Management, 4(2), 415-420. 

 
* McMurray, R.G., Bangdiwala, S.I., Harrelli,J.S., & Amorim, L.D. (2008).Adolescents 

with metabolic syndrome have a history of low aerobic fitness and physical activity 
levels. Dynamic Medicine, 7:5, doi:10.1186/1476-5918-7-5, B. Hämtad den 09-05-04 
från databasen Biomed Central http://www.dynamic-med.com/content/7/1/5 

 
Nilsson, M. P., & Nilsson, E. S. (2006). Metabola syndromet från ett medicinhistoriskt 

perspektiv. Ingår i P. Nilsson, A. Olsson & B. Zethelius (red.). Metabola syndromet - 
bakgrund, mekanismer och behandling (ss.17-22 ). Lund: Studentlitteratur.  

 
Nyström, F.(red.). (2008). Hypertoni och metabola syndromet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Orem, D. (1995). Nursing: Concepts of practice. (5th ed.). St. Louis: Mosby 
 
*Park, S., Park, H., Togo, F., Watanabe, E., Yasunaga, A., Yoshiuchi, K., et al. (2008). 

Year-long physical activity and metabolic syndrome in older Japanese adults: cross- 
    sectional data from the Nakanojo study. [Electronic version]. Journals of 

Gerontology Series A: Biological Sciences & Medical Sciences, 63A (10), 1119-23 
Hämtad den 09-05-04 från databasen Cinahl. 
http://biomed.gerontologyjournals.org/cgi/content/full/63/10/1119 

 
*Petrella, J.R., Lattanzio, N. C., Demeray, A., Varallo, V., & Blore, R. (2005). Can 

adoption of regular exercise later in life prevent metabolic risk for cardiovascular 
disease? [Electronic version]. Diabetes Care, 28, 694–701, Hämtad den 09-05-04 
från databasen Cinahl. http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/28/3/694 

http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7409-111-3/
http://www.bmj.com/cgi/reprint/337/dec11_3/a2509
http://www.dynamic-med.com/content/7/1/5
http://biomed.gerontologyjournals.org/cgi/content/full/63/10/1119
http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/28/3/694


  
 

 
*Simmons, R.K., Griffin, S.J., Steele, R., Wareham, N.J., & Ekelund. U. 

(2008).Increasing overall physical activity and aerobic fitness is associated with 
improvements in metabolic risk: cohort analysis of the ProActive trial. [Electronic 
version]. Diabetologia, 51, 787-794. Hämtad den 09-05-04 från databasen PubMed. 

 
*Slentz, C.A., Aiken, L.B., Houmard ,J.A. Bales, C.W., Johnson, J.L., Tanner, C.J., 

Duscha, B.D., & Kraus, W.E. (2005). Inactivity, exercise, and visceral fat. 
STRRIDE: a randomized, controlled study of exercise intensity and amount. 
[Electronic version]. Journal of Applaid Physiology, 99,1613-1618. Hämtad den 09-
05-04 från databasen  PubMed. 
http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/99/4/1613 

 
Socialstyrelsen. (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. Hämtad 2009-05-19 från: 
     http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10430/Sammanfattning.htm 
 
Statens folkhälsoinstitut. (2008). FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Hämtad 2009-05-17 från 
http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/FYSS_2008.pdf 

 
Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. (2007). Metoder för att främja 

fysisk aktivitet. Hämtad 2009-05-17 från 
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Metoder-for-att-framja-fysisk-aktivitet/ 

 
The Metabolic Syndrome Institute (2009). History of the Metabolic Syndrome. 
     Hämtad den 09-05-04 från http://www.metabolic-syndrome-

institute.org/informations/history/index.php#lien_a 
 
*Van Wier, M.F., Ariens, G.AM., Dekkers, C.J., Hendriksed, I. JM., Smid, T., & Van  
    Mechelen, W.(2009). Phone and e-mail counselling are effective for weight 

management in an overweight population: a randomized controlled trial. BMC Public 
Health, 9:6 doi:10.1186/1471-2458-9-6. Hämtad den 09-05-04 från databasen 
PubMed. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/6 

    
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Wilsgaard, T., & Jacobsen, B.K. (2007).Lifestyle factors and incident metabolic         
      syndrome The Tromsø study 1979-2001. [Electronic version]. Diabetes Research & 

Clinical Practice, 78(2), 217-24.  Hämtad  den 09-05-04 från databasen PubMed. 
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/detail?vid=41&hid=108&sid=3b4
45b54-e6f8-4e36-bfc2-9264660b980c%40sessionmgr109 

 
 
 
 
 

http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/99/4/1613
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10430/Sammanfattning.htm
http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/FYSS_2008.pdf
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Metoder-for-att-framja-fysisk-aktivitet/
http://www.metabolic-syndrome-institute.org/informations/history/index.php#lien_a
http://www.metabolic-syndrome-institute.org/informations/history/index.php#lien_a
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/6
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/detail?vid=41&hid=108&sid=3b445b54-e6f8-4e36-bfc2-9264660b980c%40sessionmgr109
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/ehost/detail?vid=41&hid=108&sid=3b445b54-e6f8-4e36-bfc2-9264660b980c%40sessionmgr109


  
 

*Wister, A., Loewen, N., Kennedy-Symonds, H., McGowan, B., McCoy, B., & Singer, 
J. (2007). One-year follow-up of a therapeutic lifestyle intervention: Targeting 
cardiovascular disease risk. [Electronic version]. Canadian Medical Association 
Journal.177(8), 859-65. Hämtad den 090504 från databasen PubMed. 
http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/177/8/859 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/177/8/859


   

Tabell 1. Sökhistoria    Bilaga I 
 
Databas Datum Sökord /Limits Antal 

träffar 
Genom-
lästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda  
Artiklar 

Cinahl 090504 Boolean/Phrase: 
MH Metabolic syndrome X 
AND MH Physical activity   
 

33 33 16 3 

Cinahl 090504 Boolen/phrase: 
MH Metabolic syndrome X 
AND MV Exercise 
 

24 24 10 2 

BioMed- 
Central 

090504 Exact phrase in title: 
(Metabolic syndrome X AND 
Physical activity) [TI] 
 

27 27 3 2 

Pubmed 090504 Fri text sökning:  
Physical activity , 
Metabolic syndrome X 

56 56 6 3 

Pubmed 090511 Nurs* AND Motor Activity 
AND Counseling 

7 7 2 3 

Pubmed 090511 Nurs* AND Motor Activity 
AND Support 

58 58 4 2 

Total: 205 205 41 15 



   

Artikelöversikt        Bilaga II:1 
 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
 Urval  

Slutsats Vetenska-
plig  
kvalité 

Danmark 
2004 

Brage, S.,  
WedderkopP.N.,  
Ekelund, 
U.,Franks, P.W.,  
Wareham, N.J., 
Andersen, L.B & 
Froberg, K. 

Features of the metabolic 
syndrome are associated 
with objectively measured 
physical activity and 
fitness in Danish children: 
The european youth heart 
study 

Att undersöka relation 
mellan metabolt syndrom 
och objektivt mätt fysisk 
aktivitet och kondition  

Tvärsnittstudie, 
n=589 barn, 10-år gamla 
slumpmässigt valda. 
Egenskaparna som mätts var: 
Fysisk aktivitet med accelometer, 
som barn fick bära i tre dagar, 
kondition som syre upptag vid 
maximal hjärtfrekvens (Vo2max), 
och MetS Risk Score 

Kondition är omvänt relaterad 
med metabolt syndrom . Det 
finns positiv samband mellan 
fysisk aktivitet och kondition. 
Detta suggererar att fysisk 
aktivitet är av störst nytta hos 
barn med lägre kondition 

Bra 

2009 
Brasilien 

Dalacorte, R.R. 
Reichert, C. L. 
Vieira, J.L. 

Metabolic syndrome and 
physical activity in 
southern Brazilian 
community-dwelling 
elders: a population-
based, cross-sectional 
study 

Att testa hypotesen ifall 
äldre människor i 
samhället, som fått 
diagnosen metabolt 
syndrom, är engagerade i 
fysisk aktivitet, på samma 
nivå, som de utan diagnos 

Tvärsnittstudie där 362 äldre deltog. 
Indelning i två grupper, en grupp 
med MetS och en grupp deltagare 
som inte hade Mets.  Egenskaperna 
som mätts var fysisk aktivitet genom 
IPAQ-frågeformulär och MetS Risk 
Score.  

Studien visar att det inte finns 
någon relevant skillnad i fysisk 
aktivitet mellan individer med 
metabolt syndrom och de utan. 

Medel 

2009 
USA 

Dubbert, P.M., 
Morey,M.C 
Kirchner, K.A.,  
Meydrech, E.F & 
Grothe, K. 
 

Counseling for home-
based walking and 
strength exersie in older 
primary care patients 

Att undersöka effekten av 
rådgivning av gång och 
styrketräning vid 
primärvårdsbesök 

RCT-studie (n=224)  
 Män mellan 60-85 år deltog i träning 
eller utbildning under eget ansvar 
med rådgivning över telefon, eller 
enbart läsmaterial 

Resultatet visar att rådgivning 
ökar aktivitetsnivån, och 
intensiteten. 

Bra 

England 
2005 

Ekelund, U.,  
Brage, S., 
Franks, P.W., 
Hennings, S., 
Emms, S & 
Wareham NJ 
 

Physical activity energy 
expenditure predicts 
progression toward the 
metabolic syndrome 
independently of aerobic 
fitness in middle-aged 
healthy caucasians: the 
medical research ely 
study                              

Att undersöka sambandet 
mellan den fysiska 
aktivitetens energi- 
förbrukning, kondition 
och fetma och progression 
gentemot metabolt syndrom 

Kohort studie, n=605 medelålders 
män och kvinnor, utan MetS. 
Uppföljningstid: 5,6 år. 
Egenskaperna som mätts var: 
Energiförbrukning vid fysisk 
aktivitet PAEE med flex hjärt 
frekvens metod, aerob kondition som 
syre upptag vid maximal 
hjärtfrekvens (Vo2max) och MetS 
Risk Score.   
 
 
 

Den fysiska aktivitetens 
energiförbrukning 
förutsäger progression 
gentemot metabolt syndrom 
oberoende av aerob kondition, 
fetma och andra påverkande 
faktorer. Detta styrkar fysisk 
aktivitetens roll i prevention av 
metabolt syndrom 

Bra 
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2006 
Storbritannien 

Goya-
Wannamethee, S., 
Shaper, S.G & 
Whincup, P.H 
. 

Modifiable lifestyle 
factors and the 
metabolic 
syndrome in older 
men: effects of 
lifestyle changes. 

Att undersöka om 
förändrade livsstilsfaktorer: 
fysisk aktivitet, rökning, 
alkohol konsumtion, 
påverkar risken för metabolt 
syndrom hos äldre män 

Analys av en kohortstudie över 
längre tid där 3051 män deltog i 
åldrarna 60-79 år, utan diagnos 
diabetes och kardiovaskulär 
sjukdom. Uppföljning över 20 år 
Egenskaperna som mätts var 
Fysisk aktivitet med hjälp av en 
frågeformulär och MetS enligt 
NCEP/ATP III kriterier. 

Resultatet visar att de som var 
kontinuerligt måttligt aktiva var 
de som hade lägst risk att utveckla 
metabolt syndrom. Övergång från 
fysisk inaktivitet till ökad fysisk 
aktivitet reducerar risk att 
utveckla MetS. 

Bra 

2005 Nya 
Zeeland 

Kerse, N., Elley, 
R.C., Robinson, E., 
& Arroll, B. 

Is physical activity 
counseling 
effective for older 
people? Cluster 
randomized, 
controled trial in 
primary care 

Att etablisera effektiviteten 
av användandet av ”Green 
prescription” (fysisk 
aktivitet på recept), för att 
öka aktiviteten och 
livskvalitén bland äldre i 
samhället 

Randomiserad kontrollerad studie 
(RCT). n=270 deltagare, 65 år 
gamla. . En intrvention grupp som 
fick ”Green prescription” (fysisk 
aktivitet på recept) och en kontroll 
grupp. 

Resultatet visade att 
interventionsgruppen ökade sin 
aktivitet med 0.67h/vecka jämfört 
med kontrollgruppen. 

Bra 

2008 Nya 
Zeeland 

Lawton, B.A., 
Rose, S. B., Elley, 
R.C., Dowell, 
A.C., Fenton, A & 
Moyes, S.A. 

Exercise on 
prescription for 
women aged 40-74 
recruited through 
primary care: two 
year randomised 
controlled trial 

Att bedöma effekten av ett 
primärvårdsbaserat 
receptbelagt 
träningsprogram för relativt 
inaktiva kvinnor under en 
två års period 

RCT-studie n=1089 kvinnor, 40-
74 år som ombads följa ett 
receptbelagt träningsprogram 
under två år. 

Resultatet stödjer användandet av 
fysisk aktivitet på recept, då den 
fysiska aktiviteten ökade 
märkbart. 

Bra 
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2008 
USA 

McMurray, 
R.G., 
Bangdiwala, 
S.I., 
Harell, J.S & 
Amorim, L.D. 

Adolescents with the 
metabolic syndrome 
have a history of low 
aerobic fitness and 
physical activity levels 

Att fastslå om 
ungdomar med det 
metabola syndromet 
hade låga halter av 
aerob kondition och 
fysisk aktivitet som 
barn. 

En explorativ studie där 389 ungdomar 
deltog. Vid 7-10 års ålder registrerades 
deltagarnas fysiska aktivitet, aerob 
kondition, BMI, blodtryck och fetter. 7 år 
senare gjordes testerna igen. 

18 ungdomar visade minst 3 
symtom på metabolt syndrom. Av 
det registrerade nivån BMI, fetter, 
blodtryck och kolestrol gick att 
döma att individer med metabola 
syndromet hade lägre aerob 
kondition och lägre fysisk aktivitet 
som barn. 

Bra 

Japan 
2005 
 

Park, S., 
Park, H., 
Togo, F.,  
Watanabe, E.,  
Yasunaga, A.,  
Yoshiuchi, K.   
Shephard, 
R.J., & 
Aoyagi, Y. 
 

Year-long physical 
activity and metabolic 
syndrome in older 
japanese adults: cross-
sectional data from the 
Nakanojo Study 
 
 

Att undersöka 
samband mellan 
fysisk aktivitet på 
fritiden och risken att 
utveckla MetS. 
 

Tvärsnittstudie, n=220, 91 män och 129 
kvinnor i ålder 65-84. Egenskaperna som 
mätts var: Fysisk aktivitet med hjälp av 
stegräknare och MetS enligt NCEP/ATP 
III kriterier. Deltagarna fick bära 
stegräknare i ett år. Antal steg 
registrererades varje månad.  
 
 

Risk av metabola syndromet var 
uppenbart relaterad till bägge antal 
steg och varaktighet av fysisk 
aktivitet. 
Äldre bör företa >8000-10000 steg 
dagligen och uppnå tränings styrka 
på >3 METs för >20-30 min 
dagligen för att minska risken av 
utveckling av metabola syndromet 

Bra 
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Kanada 
2005 

Petrella, J. 
R., 
 Lattanzio, 
N.C.,   
Demeray, 
A.,  
Varallo, V 
& 
 Blore, R. 

Can adoption of 
regular exercise later in 
life prevent metabolic 
risk for cardiovascular 
disease? 
 

Att fastställa samband mellan 
kardiovaskulär (aerob) kondition 
och följande: risken att utveckla 
MetS,  metabola riskfaktorerna, 
risken att utveckla kardiovaskulär 
sjukdom och samsjuklighet 
(komorbiditet) mellan MetS och 
kardiovaskulär sjukdom. 
 

Kohort studie n=297, två grupper: en som 
engagerade sig i ett regelbundet 
träningsprogram, 3 ggr i veckan och en 
kontroll grupp. Deltagare var äldre män 
och kvinnor i ålder 55-75 år. 
Uppföljningstid var 10 år. Egenskaperna 
som mätts var MetS Risk Score, kondition 
med Balkes protokoll, Charlson 
Comorbidity Index Score. 
 
 

Högre kondition 
förvärvad med 
regelbunden träning över 
10 år är relaterad med 
reducerad risk av 
utveckling av MetS,  
kardiovaskulär sjukdom 
och reducerad 
samsjuklighet. 

Bra 

2008 
Storbritannien 

Simmons, 
R.K., 
Griffin, S. 
J., 
Steele, R., 
Wareham, 
N.J & 
Ekelund, 
U. 
 

Increasing overall 
physical activity and 
aerobic fitness is 
associated with 
improvements in 
metabolic risk: cohort 
analysis of the 
ProActive trial 

Att undersöka föreningen mellan 
förändrad energiförbrukning vid 
olika fysiska aktiviteter och 
metaboliska riskfaktorer, under ett 
år hos individer med en historik 
av diabetes i familjen. 

Tvärsnitstudie. 
365 barn till föräldrar med diabetes typ II, 
genomgick mätning av aerob kondition 
(VO2max), energiförbrukning (PAEE) , 
total kroppsrörelse med hjälp av CSA 
aktivitet monitor, och MetS enligt WHO 
kriterier. Mättningarna utfördes i början 
och ett år efter. 

Små ökningar av fysisk 
aktivitet och kondition 
reducerade förekomsten 
av metabolt syndrom 
bland barn. 

Bra 

2005 
Durham 

Slentz, 
C.A., 
Aiken, L. 
B., 
Houmard, 
J. A., 
Bales, C. 
W., 
Johnson, 
J.L., 
Tanner, et 
al. 

Inactivity, exercise, 
and visceral fat. 
STRRIDE: a 
randomized, controlled 
study of exercise 
intensity and amount. 

Att studera skillnaderna i graden 
av fysisk aktivitet och effekten av 
fysisk aktivitet på visceral fett och 
bukfett 

RCT-studie där 175 överviktiga män och 
kvinnor med mild dyslipidemi deltog. 
Deltagarna delades i fyra grupper, tre 
interventionsgrupper som tränade i 8 
månader och en kontroll grupp utan någon 
intervention.  
Egenskaperna som mätts var : Fysisk 
aktivitet (mängd, varaktighet, intensitet), 
vikt, kaloriintag och mängd visceral, 
subkutant och total fett. Mättningarna 
gjordes i början och 8 månader sedan. 

Resultatet visar att ökad 
fysisk aktivitet reducerar 
mängd visceral fett. 
Fysisk inaktivitet ökar 
mängd visceral fett . 

Bra 
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2009 
Nederländerna 

Van Wier, M.F., 
Ariens, G.AM., 
Dekkers, C.J., 
Hendriksed, I. JM., 
Smid, T., & Van 
Mechelen, W. 

Phone and e-mail 
counselling are 
effective for weight 
management in an 
overweight population: 
a randomized controlled 
trial 

Var att studera effektiviteten av 
telefon- och e-mail rådgivning 
till personer med övervikt, för 
bäst viktnedgång. 

3-armad, RCT-studie.  n=1386 
De tre grupperna motsvarar en 
grupp som fick rådgivning över 
telefon (=462), en grupp som fick 
rådgining över e-mail (464)och en 
kontrollgrupp (460) som inte fick 
någon rådgivning, utan material till 
självhjälp. 

Livstilsråd över telefon 
och e-mail visade sig 
vara effektiva metoder 
för viktnedgång 

Bra 

2007 
Irland 

Wilsgaard, T & 
Jacobsen, B K. 

Lifestyle factor and 
incident metabolic 
syndrome the Tromsö 
Study 1979-2001 

Att bedöma förhållandet mellan 
livsstils egenskaper: fysisk 
aktivitet, rökning, 
socioekonomiska faktorer, 
alkoholkonsumption och 
metabola syndromet 

Populationsbaserad longitudinell 
studie med 17014 deltagande i 
Tromsö kommun. Varje deltagande 
genomgick en fysisk undersökning, 
fyllde i två frågeformulär och gav 
blodprover. Uppföljningstid 21 år. 

Resultatet visar att 
fysisk inaktivitet 
kombinerat med rökning 
ökar risken för metabolt 
syndrom. 

Bra 

2007 Canada Wister, A., 
Loewen, N., 
Kennedy-Symonds, 
H., McGowan, B., 
McCoy, B., & 
Singer, J. 

One-year follow-up of a 
therapeutic lifestyle 
intervention 
targeting cardiovascular 
disease risk. 

Att utforska effekten av en 
lågintensiv 
livstilsintervention i syfte att 
minska risken för hjärt-
sjukdomar bland individer i 
medelåldern 

RCT-studie där deltagarna fick ett 
hälsokort med möjligheten till 
telefonrådgivning. 2 grupper, á 
vardera en interventions grupp och 
kontrollgrupp.  
Första gruppen hade riskfaktorer 
som leder till kardiovaskulär 
sjukdom.     n=157  (intervention),  
n= 158 (kontroll). Andra gruppen 
hade diagnosen: cardiovaskulär 
sjukdom, n=153 (intervention), 
n=143 (kontroll) 

Resultatet visar en 
positiv effekt i den 
första gruppen av 
deltagare, som hade 
riskfaktorer vilka leder 
till kardiovaskulär 
sjukdom. 

Bra 
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