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Sammanfattning: Patienter med schizofreni har betydligt större andel överviktiga jämfört 

 med övriga befolkningen och har en ökad förekomst av livsstilsrelaterade 

 sjukdomar och förtidig död, vilket kan sättas i relation till dålig 

 kosthållning. Syftet med studien var därför att undersöka 

 schizofrenipatienters intag av frukt, grönsaker och fett och jämföra det 

 med Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet var också att beskriva 

 vilka interventioner som utförts för att förändra schizofrenipatienters 

 kostvanor. Livsmedelsverket och riktlinjer för  hälsofrämjande 

 intervention användes som referensramar. Metodvalet var en systematisk 

 litteraturstudie där sökning efter artiklar skedde både systematiskt via 

 databaser och manuellt. Detta resulterade i 22 artiklar, artiklarnas 

 kostdata gällande fett, frukt och grönsaker analyserades via jämförelse 

 med Livsmedelsverkets rekommendationer och artiklarnas interventioner 

 analyserades via en manifest innehållsanalys där kategorier skapades. 

 Resultatet visade ett överintag gällande fett, framförallt procentantal 

 av det rekommenderade totala energiintaget, och tendenser till underintag 

 gällande frukt och grönsaker. De utförda interventionerna resulterade i 

 tre kategorier: Att stärka individen, Kunskap och delaktighet och 

 Fokus på viktminskning. Dessa representerar interventionernas tidiga 

 arbete med att stärka individen och hjälpa denne att förändra sin egen 

 situation samtidigt som detta fick dock låg prioritering i artiklarnas 

 resultat och uppföljning, där det oftast var den  eventuella 

 viktminskningen som var huvudvariabel. Patienter med schizofreni har 

 dåliga kostvanor gällande fett, frukt och grönsaker och 

 interventionsstudier angående en förändring av kostvanor och 

 hälsofrämjande arbete utvärderas sällan. Ytterligare forskning behövs 

 både för hur en förändring av kostvanor påverkar, och vilka övriga 

 näringsämnen som påverkar, schizofrenipatienters hälsa. 
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Abstract: Patients with schizophrenia have significantly more overweight 

 compared to the rest of the society and has a increased prevalence and 

 lifestyle related diseases and premature death, which can be related to 

 bad dietary habits. The aim of the study was therefore to investigate 

 schizophrenia patients fruit, vegetables and fat intake and compare to 

 Livsmedelsverkets recommendations. The aim was also do describe what 

 interventions are made to change schizophrenia patients dietary habits. 

 Livsmedelsverket and guidelines to health promotion interventions was 

 used as framework. The method was a systematic literature review where 

 the article search was made both systematic thru databases and manually. 

 The result was 22 articles, the articles dietary data regarding fat, fruit and 

 vegetables was analyzed by a comparison with recommendations from 

 Livsmedelsverket and articles interventions was analyzed with a manifest 

 content analysis where categories were made. The results showed that it 

 was an overintake of fat, especially percent of  recommended total 

 energy intake, and tendencies of underintake of fruit and vegetables. 

 The performed interventions resulted in three categories: Strengthen 

 the individual, Knowledge and participation and Weight loss focus. 

 These represent the interventions early work to strengthen the individual 

 and help them to change their own situation while simultaneous it was 

 given low priority in the articles result and evaluation, where focus often 

 laid on the possible weight loss. Patients with schizophrenia have bad 

 dietary habits regarding fat, fruit and vegetables and interventions 

 regarding a change of dietary habits and health promotion intervention is 

 rarely evaluated. Further research is necessary regarding how changes of 

 dietary habits, and other nutrients, may affect the health of patients with 

 schizophrenia. 
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Inledning 

Dagens folkhälsovetenskap har idag gått ifrån den traditionella dimensionen frisk eller sjuk 

och har fått en mer humanistisk inriktning där en individ kan vara sjuk men ändå ha hälsa 

(Pellmer & Wramner, 2012). Den nya riktningen på folkhälsa bör därmed innebära att 

patienter med psykisk ohälsa/sjukdom ska erbjudas samma hjälp med sin fysiska status som 

övriga befolkningen (De Hert et al., 2009). Idag lider 20-40% av befolkningen av psykisk 

ohälsa/sjukdom och psykos är den allvarligaste formen av psykisk sjukdom, varav den 

allvarligaste diagnosen där är schizofreni (Pellmer & Wramner, 2012).  

Övervikt är idag ett världsomfattande folkhälsoproblem och anses ha starka kopplingar till 

ökad mortalitet gällande till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer (Hodgson, 

2006; Burke & Wang, 2011), idag kan ungefär hälften av männen och en tredjedel av 

kvinnorna i Sveriges befolkning klassas som överviktiga eller ha fetma (Johansson 2010). 

Trots dessa höga tal är schizofrenipatienter en grupp där prevalensen av övervikt och fetma är 

två till tre gånger så stor jämfört med övriga befolkningen (Tirupati & Chua, 2007). Dessa 

patienter anses ha en ohälsosam livsstil, vilket påverkar deras vikt och leder till de besvär som 

övervikt och fetma medför (Brown, Birtwistle, Roe & Thompson, 1999). 

 Kosten är en väldigt viktig faktor för vår allmänna hälsa och kan ha stora positiva effekter, 

inte bara på viktnedgång (Socialstyrelsen, 2009). Då det finns ett starkt samband mellan kost 

och övervikt och det, enligt Rootman et al. (1997), finns viktiga komponenter i hur en 

hälsofrämjande intervention bör utföras, är det därmed av betydelse ur hälsosynpunkt att 

undersöka schizofrenipatienters kostvanor och vilka interventioner som genomförts för att 

förändra dessa.  

 

Bakgrund   

Folkhälsoperspektiv 

Begreppet hälsa består av komponenterna fysisk, psykisk och social hälsa och i modern 

folkhälsovetenskap ses hälsa ofta som ett kontinuum och mäts därmed inte bara genom 

dimensionen frisk eller sjuk (Pellmer & Wramner, 2012). Det finns en holistisk inriktning på 

folkhälsa, där att ha hälsa är relaterat till att om människan har förmåga att kunna genomföra 

det som den anser viktigt. Detta innebär dels att sjukdom inte behöver innebära ohälsa och 
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dels att en sjukdom inte innebär att det ska sluta investeras i hälsans övriga komponenter 

(Medin & Alexandersson, 2000). Den dominerande biomedicinska inriktningen har idag 

börjat ersättas av en mer humanistisk inriktning och under de senaste åren har hälso- och 

sjukvårdens roll blivit en betydelsefull arena gällande hälsofrämjande arbete. Hälso- och 

sjukvårdpersonal blir därmed viktiga aktörer i landets folkhälsoarbete då de möter många 

människor som hälso- och sjukvård. Det är genom det enskilda mötet med patienter som dessa 

aktörer anses ha stor potential i hälsoarbetet. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är 

patienter en del av befolkningen och det är därmed viktigt att vården och 

folkhälsovetenskapen samarbetar gällande hälsoarbete (Andersson & Ejlertsson, 2009).  

  

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

Idag uppskattas mellan 20-40% av befolkningen lida av psykisk ohälsa, det kan innebära allt 

ifrån lättare psykiska besvär  som oro och ångest till allvarliga sjukdomstillstånd till exempel 

psykoser. Av dessa beräknas 10-15% behöva psykiatrisk vård på grund av de allvarliga 

besvären, den allvarligaste formen av psykossjukdomar är schizofreni och är en sjukdom som 

i många fall kan ge svårigheter att klara det dagliga livet (Pellmer & Wramner, 2012). 

Cirka 1 % av befolkningen i världen uppskattas ha diagnosen schizofreni. Orsakerna till 

denna psykossjukdom är okända men olika biologiska och miljömässiga faktorer har 

föreslagits. Även psykologiska och sociala faktorer kan bidra till insjuknande eller återfall, till 

exempel traumatiska livshändelser (Frangou, 2008) . Sjukdomsbilden vid schizofreni är 

individuell men symptomen debuterar oftast i sena tonåren eller tidiga vuxenlivet. 

Symptomen kan delas in i tre olika typer varav en innefattar bland annat hallucinationer, 

vanföreställningar och desorienterat tänkande. Dessa är oftast typiska vid akut insjuknande. 

Den andra typen av symptom är till exempel isolering, bristande motivation oförmåga att 

känna lust och tillfredsställelse. Den tredje typen är kognitiva svårigheter såsom 

koncentrations-, minnes-, och inlärningssvårigheter och bristande förmåga i till exempel 

abstrakt tänkande, problemlösning, organisering och planering. Förloppet av sjukdomen 

varierar från individ till individ och de flesta patienter återhämtar sig från sin första psykos, 

men kan få återfall senare i livet (Frangou, 2008; Mueser & McGurk, 2004). 

Även om schizofrenipatienter är en svår grupp att nå gällande folkhälsoarbete är de en viktig 

grupp för folkhälsointerventioner då studier visar att de har en ohälsosam livsstil, vilket 



3 

 

antagligen påverkar deras höga sjukdomsdödlighet (Brown, Birtwistle, Roe & Thompson, 

1999). Det finns en förkortad medellivslängd med upp till 25-30 år (Newcomer, 2007) och 

schizofrenipatienter löper ungefär två till tre gånger större risk att dö i förtid jämfört med 

övriga befolkningen. Då klyftan har ökat de senaste årtiondena, behöver den allmänna hälsan 

hos schizofrenipatienter snarast uppmärksammas och förbättras (Saha, Chant & McGrath, 

2007). Personer med schizofreni har ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes typ 2 

och utveckling av metabolt syndrom. Medicinering med andra generationens antipsykotiska 

läkemedel (till exempel Clozapin, Olanzapin och Risperidon) ökar risken för det metabola 

syndromet (Frangou, 2008). Forskning visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

löper nästan två gånger större risk att dö av kardiovaskulära sjukdomar jämfört med övriga 

befolkningen (De Hert et al, 2009). 

 

Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma är idag ett världsomfattande folkhälsoproblem, förutom allmänt fysiskt 

och psykiskt lidande för individen kan problemet även associeras till hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes och cancer (Hodgson, 2006; Burke & Wang, 2011). Epidemiologiska data visar att 

förekomsten av övervikt och fetma har fördubblats eller tredubblats de senaste årtiondena i 

USA, Europa och även i många utvecklingsländer (Skidmore & Yarnell, 2004). Ökningen av 

övervikt och fetma har i Sverige stagnerat på senare år men eftersom ungefär hälften av 

männen och en dryg tredjedel av kvinnorna idag kan klassificeras som överviktiga eller ha 

fetma så är det fortfarande ett stort folkhälsoproblem (Johansson, 2010). Enligt Andersson 

och Fransson (2011) har övervikt och fetma inte bara negativa konsekvenser på hälsan för 

individen utan påverkar även individens och samhällets ekonomi; Det finns fyra olika typer av 

kostnader att ta hänsyn till: förlorad hälsa på grund av övervikt vilket leder till kortare 

förväntad livslängd och sämre hälsostatus, detta är en individuell kostnad. Ökande 

sjukvårdskostnader drabbar övriga individer då sjukvården är skattefinansierad vilket är en 

samhällskostnad,  dock finns egenavgifter i samband med sjukvård, vilket gör att det även blir 

en individuell kostnad. Den minskade arbetsproduktiviteten på grund av de sjukdomar 

övervikt och fetma för med sig blir på grund av socialförsäkringar en samhällskostnad samt 

en kostnad för arbetsgivaren. Med tanke på att sjukersättningen inte täcker hela 

inkomstbortfallet blir detta även en individuell kostnad. De levnadsår som förloras på grund 
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av övervikt och fetma påverkar total produktion och konsumtion. Detta är en 

samhällskostnad. 

 

 Schizofreni och övervikt 

Övervikt och fetma hos patienter med varaktig psykisk funktionsnedsättning såsom 

schizofreni är två till tre gånger så stor jämfört med övriga befolkningen och majoriteten av 

dem får ingen behandling för detta. Kartläggning, övervakning och behandling gällande högt 

BMI borde därmed vara en komponent i deras vårdprogram då det kan minska morbiditeten 

och mortaliteten och även förbättra deras rehabilitering (Tirupati & Chua, 2007). 

Hälsoinsatser inriktade på fysisk hälsa hos personer med psykiska funktionsnedsättningar kan 

medföra både ekonomiska och hälsomässiga vinster, både för individen och samhället (SOU, 

2006). En studie gällande utifall schizofrenipatienters övervikt kan påverka vårdkostnaderna 

visar att även om endast ett svagt linjärt samband mellan ökad BMI och ökad kostnad erhölls 

så visade resultatet att övervikt signifikant var associerat med en ökad total kostnad, 

framförallt gällande medicineringskostnad (Chwastiak et al, 2008). 

Det finns en relation mellan schizofrenipatienters uppfattning av livskvalitet och kroppsvikt, 

övervikt uppfattas primärt som ett fysiskt besvär men har även en viss påverkan på den 

mentala hälsan. Förutom att övervikt är signifikant vanligare hos schizofrenipatienter påvisar 

de även större tendenser till att undervärdera sin vikt jämfört med övriga befolkningen (Loh, 

Meyer & Leckband, 2008). Att erhålla och bibehålla en hälsosam livsstil är inte enkelt och det 

kan vara svårare för patienter med mental ohälsa på grund av till exempel minskad 

medvetenhet, generell minskad uppmärksamhet om den egna hälsan och svårigheten att utföra 

egna kostval. Terapeuter kan därmed känna att patienter med mental ohälsa inte klarar av att 

följa ett viktminskningsprogram och därmed inte ens föreslår ett sådant (Melamed et al, 

2008). Enligt Loh, Meyer och Leckband (2008) finns det intresse hos schizofrenipatienter  

gällande viktfrågor och en villighet att delta i viktminskningsinterventioner, personal inom 

vården och psykiatrin bör därmed rutinmässigt diskutera övervikt  och livsstil och dess 

påverkan på hälsan. De Hert et al (2009) anser att det är av stor vikt att den hjälp som 

personer med psykiska funktionsnedsättningar får gällande sin fysiska status bör vara 

likvärdig med den som erbjuds till övriga befolkningen. 
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Kostens betydelse för hälsan 

Burke och Wang (2011) beskriver tre sorters behandlingsmetoder för övervikt och fetma: 

Livsstilsförändring, läkemedel och operation (till exempel minska magsäcken eller 

fettsugning), resultaten visar att den mest effektiva metoden är livsstilsförändring och 

kombinationen förbättrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet är de två bästa strategierna för 

varaktig förändring. Fysisk aktivitet och goda matvanor är även två av de viktigaste 

faktorerna för vår allmänna hälsa och har betydande positiva effekter, inte bara på 

viktnedgång. Goda matvanor innebär näringsrik mat i lagom mängd och vid rätt tidpunkt 

(Socialstyrelsen, 2009). De Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) togs fram 2005 och 

beskriver vad en individ i genomsnitt behöver för energi och näringsämnen. En kost planerad 

efter dessa rekommendationer ger minskad risk för kostrelaterade sjukdomar och ger 

förutsättningar för en god hälsa (Livsmedelsverket, 2013a). 

 

Referensramar 

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket är en statlig myndighet och arbetar via regler, kontroll, råd och information 

gällande mat. Riksdagen och regeringen bestämmer varje år vad Livsmedelsverket ska arbeta 

med och hur mycket pengar myndigheten får. Arbetet sker både ut mot företag för att 

säkerhetsställa uppfyllandet av krav och ut till konsumenten gällande kostråd för att främja 

hälsosam och säker mat (Livsmedelsverket, 2013b). Många skulle må bättre av att äta mindre 

fett, framför allt minska intaget av mättat fett. Ett högt intag av mättat fett kan ge större risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar och bör om möjligt istället ersättas av omättat fett 

(Livsmedelsverket, 2013c). Omättat fett är hälsosammare än mättat fett och kan minska risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar. Det omättade fettet kan delas upp i enkelomättade fettsyror 

(Monosaturated Fatty Acid eller MUFA) och fleromättade fettsyror (Polysaturated Fatty Acid 

eller PUFA) (Livsmedelsverket, 2013d). De Svenska näringsrekommendationerna översatta 

till livsmedel (SNÖ) (Livsmedelsverket, 2003) har räknat fram data för rekommenderat 

näringsintag. En individs energiintag är den näring den får i sig via kosten och sätts ofta i 

relation till energiförbrukning (förbränningen av födan via till exempel fysisk aktivitet), 

procentandel av energiintag förkortas E%. Rekommenderat totalt energiintag skiljer sig 

beroende på kön, ålder och energiförbrukning. Ett uppskattat värde på ungefär 2760 kalorier 
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är dock uträknat för en man mellan 19-60 år med stillasittande arbete och låg fysisk aktivitet 

på fritiden, motsvarande 2184 kalorier för kvinnor (Livsmedelsverket, 2003). 

Fett (räknat som totalt fettinnehåll) bör för män ej överstiga totalt 87 gram per dag och för 

kvinnor 69 gram per dag, gränsvärdet för E% är cirka 30% för både män och kvinnor.  Mättat 

fett bör ej överskrida 10E%, varav totalt 31 gram per dag för män och 24 gram per dag för 

kvinnor. Gränsvärdet gällande intag av MUFA är för män totalt 31 gram per dag och 12E% 

och för kvinnor 27 gram per dag och 11E%. Rekommendationerna för PUFA är 5E% för både 

män och kvinnor, varav totalt 15 gram per dag för män och 12 gram per dag för kvinnor. En 

kvinna bör äta ungefär 500g frukt och grönsaker per dag medan en man behöver lite mer, 

närmare 700gram. Detta innefattar även juice och baljväxter. Fördelningen mellan frukten och 

grönsakerna för kvinnor bör vara 3st frukt/dag varav ungefär 100gram styck och ungefär 

150gram grönsaker. Männen bör ha liknande intag gällande frukt men drygt 300gram 

grönsaker (Livsmedelsverket, 2003). 

 

Riktlinjer för hälsofrämjande intervention 

Enligt Rootman et al. (1997) är hälsoförebyggande arbete och hälsofrämjande arbete inte 

synonymer, även om de ofta komplimenterar varandra. Främjande arbete skiljer sig från 

förebyggande på så sätt att det fokuserar på individen och att stärka dennes möjlighet att ha 

kontroll över sin egen hälsa och fokusera på det friska, medan förbyggande arbete har ett mer 

specifikt problemområde i fokus för att förhindra ohälsa. Flertalet förebyggande åtgärder kan 

dock utföras på ett främjande sätt om det tas hänsyn till vissa principer, En korrekt utförd 

hälsofrämjande intervention ska bland annat vara empowering (deltagaren ska ges möjlighet 

att själv få kontroll över sin egen hälsa), deltagande (deltagaren ska involveras i alla stegen i 

processen), holistisk (interventionen ska ta hänsyn till alla dimensioner av hälsan, det vill säga 

fysisk, psykisk, social och emotionell hälsa) och multi-strategisk, (interventionen bör använda 

sig av olika förhållningsätt och arbetsmetoder, till exempel utbildning, kommunikation och 

utveckling, för att nå sitt mål). 

Alla ovan nämnda delar är viktiga gällande en hälsofrämjande intervention, dock anses 

empowerment vara en nyckelprincip då individer ska erbjudas den kontroll över sig själva 

som de är berättigade till (Rootman et al., 1997). 
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Problemformulering 

Schizofrenipatienter har en ökad förekomst av livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar, och på grund av detta dör betydligt tidigare än övriga 

befolkningen. Schizofrenipatienter har även betydligt större andel överviktiga och/eller har 

fetma jämfört med övriga befolkningen, vilket kan sättas i relation till deras dåliga 

kosthållning. Varför just denna grupp är extra utsatt för detta bör undersökas och det behövs 

mer kunskap gällande schizofrenipatienters kostvanor och vilka interventioner som utförs 

inom området. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka schizofrenipatienternas intag av frukt, grönsaker och fett 

och jämföra det med Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet var också att beskriva 

vilka interventioner som utförts för att förändra schizofrenipatienters kostvanor. 

 

Metod 

Metodval 

Metodvalet för uppsatsen är en systematisk litteraturstudie då det ansågs lämpligt relaterat till 

syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en sådan att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteraturen inom valt område. Den systematiska litteraturstudien 

bör fokusera på aktuell forskning inom området där litteraturen utgör kunskapskällan och 

redovisade data bör bygga på vetenskapliga tidsskriftsartiklar eller andra vetenskapliga 

rapporter. Sökning efter litteratur kan ske via databaser eller manuellt, manuell sökning 

innebär att till exempel studera referenslistan hos en funnen intressant artikel och därefter 

göra en databassökning efter den nya artikeln (Forsberg & Wengström, 2003). Med en 

litteraturstudie kan kunskapsläget inom ett visst område kartläggas, detta ger kunskap som 

kan påverka arbetet inom området och vad som inte har blivit föremål för forskning. För att 

analysera kvantitativa artiklar används ofta en så kallad meta-analys och för kvalitativa 

artiklar en så meta-syntes. Meta-analys är en sammanvägning av kvantitativ data från flera 

studier och statistiska beräkningar utförs, då enstaka studier kanske inte ger signifikanta 
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resultat så kan resultat från flera studier bli användbara. En meta-syntes är ett sammanfogande 

av kvalitativa data för att forma en sammanhängande och djupare helhet. Dock behövs det ej 

göras avgränsningar till val av antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar utan båda kan 

användas för att presentera resultatet (Friberg, 2006). 

 

Urval 

Inklusionskriterier var att de skulle innefatta vuxna schizofrenipatienter som grupp (inte 

psykiskt sjuka som grupp), vara publicerade de senaste 10 åren (sedan 2003), vara Peer 

reviewed och skrivna på engelska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. 

Artiklar äldre än 10 år, review-artiklar, short communications, på annat språk än engelska och 

ej godkända av en etisk kommitté exkluderades. 

 

Datainsamling 

För att bearbeta så mycket inom området som möjligt utfördes artikelsökningen på fyra 

databaser: PubMed, Cinahl, PsycInfo och Academic Search Elite. Databaser, sökord och 

träffar redovisas i Tabell 1. På PubMed användes MESH och alla sökord var Major, på Cinahl 

var alla sökord Headings, på PsycInfo användes Thesaurus och alla sökord var Major och på 

Academic Search Elite var alla sökord Subject Terms. Då schizofreni och kost var de två 

avgörande variablerna utfördes sökningarna genomgående med dessa i kombination med 

varandra, olika synonymer för begreppet kost prövades för att nå optimalt sökresultat. Vissa 

justeringar gällande sökorden fick göras då det fanns en variation mellan databasernas 

definitioner, till exempel blev versioner av "Eating" direkt hänvisat till "Food habits" på 

Academic Search Elite. Efter varje genomförd sökning lästes samtliga titlar, abstract valdes ut 

och genomlästes för att utvärdera utifall artikeln var aktuell för studien. Vid följande urval 

lästes sedan artiklarnas full text, artiklar utan kostdata motsvarande syftet och icke 

interventionsstudier gällande förändring av kostvanor blev exkluderade. För att erhålla ökad 

försäkran om att aktuella artiklar inom området var insamlade utfördes en manuell sökning 

utifrån referenslistor och review-artiklar, denna sökning redovisas i Tabell 2.  
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Tabell 1. Redovisning av systematisk artikelsökning 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Utvalda 

artiklar  

2013-05-13 PubMed Diet OR Food habits 

AND Schizophrenia 

27 14 9  

2013-05-13 PubMed Eating habits OR 

Nutritional sciences 

AND Schizophrenia 

17 2 0  

2013-05-14 Cinahl Diet AND 

Schizophrenia 

16 5 4  

2013-05-14 Cinahl Food habits AND 

Schizophrenia 

2 2 1  

2013-05-14 Cinahl Eating AND 

Schizophrenia  

66 4 2  

2013-05-14 Cinahl Nutrition AND 

Schizophrenia 

4 2 1  

2013-05-15 PsycInfo Diets AND 

Schizophrenia 

22 11 8  

2013-05-15 PsycInfo Food intake AND 

Schizophrenia 

10 5 3  

2013-05-15 PsycInfo Eating behaviour 

AND Schizophrenia 

20 9 2  

2013-05-14 PsycInfo Nutrition AND 

Schizophrenia 

10 4 4  

2013-05-16 Academic 

Search Elite 

Diet AND 

Schizophrenia 

20 7 3  

2013-05-16 Academic 

Search Elite 

Food habits AND 

Schizophrenia 

9 4 2  

2013-05-16 Academic 

Search Elite 

Nutrition AND 

Schizophrenia 

43 10 7  

Totalt antal 

utvalda artiklar 

     

21* 

*Då olika sökningar ibland gav dubbletter av artiklar är totalt antal utvalda artiklar mindre än 

summan av de enskilda sökningarnas resultat. 
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Tabell 2. Redovisning av manuell artikelsökning 

Artikel: 

Titel, författare och år 

Källa: 

Titel, författare och år 

Databas 

The effects of atypical 

antipsychotics on visceral 

fat distribution in first 

episode, drug-naive 

patients with 

schizophrenia. Ryan, 

Flanagan, Kinsella, 

Keeling och Thakore, 

2003. 

The dietary pattern of 

patients with 

schizophrenia: A 

systematic review. 

Dipasquale, Pariante, 

Dazzan, Aguglia, McGuire 

och Mondelli, 2012. 

Hämtad från PubMed 

2013-05-17. 

 

En resultatmatris skapades utifrån en granskningsmall av Olsson och Sörensen (2001) för att 

kvalitetsbedöma artiklarna, de artiklar med låg vetenskaplig kvalitet blev exkluderade från 

resultatet (se Tabell 3 på Bilaga 1 för granskningsmall). Rangordningen av vetenskaplig 

kvalitet var ett, två och tre varav ett var låg, två var medel och tre var hög. Två artiklar föll 

bort på grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

 

Databearbetning och analys 

Artiklarnas kvantitativa kostdata gällande frukt, grönsaker och fett analyserades via en 

jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer. Då alla artiklarna inte presenterade 

sina kostdata på liknande sätt krävdes ibland en omberäkning enligt SNÖ (Livsmedelsverket, 

2003) för att en jämförelse skulle kunna ske. Analysen fettintag utfördes i gram per dag och i 

E%, båda med tillhörande standardavvikelse (s.d.). Frukt och grönsaker analyserades både 

enskilt och ihop, gällande gram per dag och antal styck per dag. 

Analysen av insamlade interventionsstudier utfördes via en innehållsanalys. En 

innehållsanalys innebär enligt Forsberg och Wengström (2003) att på ett systematiskt och 

stegvist sätt klassificera data för att identifiera direkt synliga mönster och teman, vilka kan 

sammanfogas i kategorier. Resultatartiklarna med interventionsstudier lästes igenom ett flertal 

gånger för att erhålla en känsla av innehållet på både helhets- och detaljnivå. Meningsbärande 

enheter valdes ut och med hjälp av dessa kunde likheter och skillnader identifierades, dessa 

resulterade sedan i kategorier med tillhörande underkategorier. Därefter lästes artiklarna 
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igenom ytterligare en gång för att jämföras med framtagna kategorier och underkategorier, 

eventuella justeringar utfördes vid behov. Slutligen hade all data samlats i tre kategorier. 

 

Etik 

Både kost och schizofreni kan uppfattas som känsliga ämnen, därmed var det viktigt att de 

insamlade studierna tagit hänsyn till etiska överväganden och endast etiskt granskade och 

godkända studier användes. Som författare är det ytterst ens eget ansvar att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel, forskarens egna etiska ansvar kan ses 

som en viktig grund för all forskningsetik. Enligt den forskningsetik som gäller för en 

litteraturstudie har samtliga artiklar aktuella i resultatet redovisats. 

 

Resultat 

Då studien hade ett tvådelat syfte delades resultatet in i två delar, beroende på vilken del av 

syftet som besvarades. 

Intag av fett, frukt och grönsaker  

Gällande undersökningen av schizofrenipatienters intag av frukt, grönsaker och fett och 

jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer så presenteras den kvantitativa 

kostdatan från artiklarna i två tabeller där de jämförs med rekommendationer från 

Livsmedelsverket (se Tabell 4 och 5 på Bilaga 2). Även om det snarare endast påvisas 

tendenser till överintag gällande fett i gram per dag så visar resultatet ett stort överintag gällde 

E% då samtliga studier påvisar kostdata som var över Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Detta gäller alla sorters fetter men med ett extra starkt samband gällande mättat fett och 

PUFA. Kvinnor visar större tendenser till överintag av fett än män och enligt Ellingrod et al. 

(2011) har schizofrenipatienter med antipsykotisk medicin högre intag än de utan. Datan från 

Henderson et al. (2010) visar även att de som erhåller Clozapine som antipsykotisk 

medicinering har högre intag än de som erhåller Risperidone. Gällande frukt och grönsaker 

finns det även här tendenser till att intaget ej möter rekommendationerna. Resultatet visar att, 

förutom Archie et al. (2007), det endast är en liten procentandel som uppnår frukt eller 
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grönsaker tre gånger per dag. Kvinnor ligger dock aningen närmre rekommendationerna än 

män. 

 

Kostinterventioner  

Utifrån syftet att beskriva vilka interventioner som utförts för att förändra 

schizofrenipatienters kostvanor skapades tre kategorier för att presentera resultatet. 

Att stärka individen 

Samtliga studier utom McCreadie et al. (2005) använde sig av möten mellan deltagare, 

psykiatriker/psykolog och dietist antingen ensamma eller i grupp. Som en del i en intervention 

ansågs det viktigt att olika tekniker för motivationsrådgivning skulle erbjudas deltagarna 

under sina möten (Jones, Benson, Griffith, Berk & Dodd, 2009; Vreeland et al., 2003). 

Målsättning var ett tema som ofta nämndes under sådana motivationssessioner, där deltagarna 

fick hjälp med att sätta upp realistiska mål (Jones et al., 2009; McKibbin, Golshan, Griver, 

Kitchen & Wykes, 2010; Jean-Baptiste et al., 2007) och hur de kan uppnås (Litrell, Hilligoss. 

Kirshner, Petty & Johnson, 2003). En studie visar att icke interventionsdeltagare fick en 

minskad självkänsla gällande målsättning medan interventionsdeltagarna erhöll en ökad 

allmän självkänsla (McKibbin et al., 2006). Att förbättra deltagarnas självförtroende var en 

del av interventioners motivationsrådgivning (Iglesias-García, Toimil-Iglesias & Alonso-

Villa, 2010) och en psykiatriker rapporterade i en studie att själva deltagandet i studien hade 

ökat patienternas allmänna självförtroende (Bankovska, Dragomirecka & Kitzlerova, 2009). 

 

Kunskap och delaktighet 

Litrell et al. (2003) vill tilldela variabeln kunskap som en viktig faktor till övriga positiva 

resultat som studien resulterade i, detta tack vare att ökad kunskap var en del av 

interventionen och hjälpte deltagarna att förstå vad en hälsosam livsstil innebär. Det var även 

flera andra studier som använde sig av nutritionskunskap som en del av deras intervention 

(Jones et al., 2009; Jean-Baptiste et al., 2007; Vreeland et al., 2003; Iglesias-García, 2010; 

Bankovska et al., 2009), lärandet skedde oftast i samband med de möten deltagarna hade med 

dietisten. Jones et al. (2009) resonerade att trots bristen på signifikant resultat gällande studien 

i övrigt så är lärandet att förbättra sin hälsostatus ett positivt utfall i sig (Jones et al., 2009)). 
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Förutom nutritionskunskap användes utbildning även till att bättre förstå diabetes, i de studier 

där diabetes var en del av syftet (McKibbin et al., 2010; McKibbin et al., 2006). Utöver 

kunskap var det ett vanligt förekommande tema att interventionerna bestod av möten i grupp 

(McKibbin et al., 2010; McKibbin et al., 2006; Vreeland et al., 2003; Bankovska et al., 2009). 

Detta möjliggjorde en delaktighet via öppen diskussion mellan deltagarna gällande olika 

aspekter i interventionen (McKibbin et al., 2006; Vreeland et al., 2003; Iglesias-García et al., 

2010; Bankovska et al., 2009) och hjälpa varandra med hur de kan förändra sina vanor (Litrell 

et al., 2003) och ge varandra allmänt stöd (Jean-Baptiste et al., 2007), vilket Litrell et al. 

(2003) hävdar kan ha varit en bidragande faktor till det positiva resultatet. Endast två studier 

(McCreadie et al., 2005; Wu, Wang, Bai, Huang & Lee, 2007) var strikta och erbjöd inte 

samma möjlighet till delaktighet i interventionsprocessen. 

 

Fokus på viktminskning 

Trots att flertalet studier benämner kunskap och variationer av motivationsrådgivning som 

interventionsvariabler är det få studier som benämner det i diskussionen och endast McKibbin 

et al. (2006); Vreeland et al. (2003); och Bankovska et al. (2009) behandlar detta i resultatet. 

Dessutom var det endast två studie som använde sig av kostförändring som huvudvariabel i 

resultatet, i ena studien en förändring av kostvanor gällande frukt och grönsaker som delades 

ut gratis för att öka intaget av dessa (McCreadie et al., 2005) och i den andra ett strikt 

program för kaloriintag på ett sjukhus där patienterna åt mat som de blev tilldelade (Wu et al., 

2007). De flesta studierna använde information/kunskap om kost som ett medel att nå ett 

annat mål och deltagarna fick själva ansvara för att skapa en förändring. Att den primära 

resultatvariabeln hos studierna var något annat än förändring av kostvanor bekräftas av att 

samtliga interventioner utom McCreadie et al. (2005) använder viktminskning som 

huvudvariabel i sina resultat. För att erhålla viktminskning benämns till exempel att läsa 

livsmedelsetiketter och minska portionsstorleken (Jean-Baptiste et al., 2007), budgetera sin 

matkostnad (Litrell et al., 2003) byta till sockerfria alternativ och minska äthastigheten 

(McKibbin et al., 2006) och att kontrollera deltagarnas kaloriintag (Wu et al., 2007). Även 

praktiska demonstrationer användes såsom besök i livsmedelsaffär (Jean-Baptiste et al., 2007) 

och matlagningsdemonstration (Jones et al., 2009). I kombination med kostvanor användes 

fysisk aktivitet i interventionen hos en stor majoritet av studierna för att uppnå viktminskning. 

I vissa fall var direktiven vaga och endast uppmuntrade till fysisk aktivitet på eget initiativ 
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(Jones et al., 2009; Iglesias-García et al., 2010; Litrell et al., 2003) medan andra hade klarare 

direktiv såsom 20 minuter två till tre gånger i veckan (Vreeland et al., 2003). Promenader 

ansågs enligt McKibbin et al. (2006) och Jean-Baptiste et al. (2007) vara ett hälsosamt förslag 

på aktivitet. Användandet av antipsykotisk medicin såsom Clozapin och Olanzapine har enligt 

McKibbin et al. (2006) och Wu et al. (2007) erkänd risk för viktökning och flera studier vill 

därmed påvisa sina resultat gällande viktnedgång hos patienter som tar antipsykotisk medicin 

(McKibbin et al., 2006; Jean-Baptist et al., 2007; Wu et al., 2007; Litrell et al., 2003).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie ansågs vara ett passande val utifrån studiens syfte då genom en 

sådan kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny, evidensbaserad 

kunskap erhålls inom ett område. Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2006) gav en bra insikt till hur en sådan utförs och var till stor hjälp genom hela 

arbetsprocessen. Det ansågs viktigt att resultatartiklarna inte var för gamla, vilket resulterade i 

att publicering de senaste 10 åren blev ett inklusionskriterie, övriga kriterier som peer revied, 

fulltext, engelska och etiskt granskade infördes för att vara säker på att artiklarna erhöll en 

grundläggande validitet. Fyra databaser användes för att säkerhetsställa att inga artiklar inga 

området skulle förbises, likaså användes flera synonymer gällande begreppet kost för att 

definitionsfel inte skulle bli en felkälla i studien. Begreppen vikt och viktnedgång tillhör ett 

närliggande område gällande studiens syfte och hade antagligen resulterat i fler artiklar men 

då de ansågs ta fokus från studiens två grundvariabler, schizofreni och kost, uteslöts dem för 

att därmed erhålla en mer exakt sökning utifrån studiens syfte. Då sökning utfördes på fyra 

olika databaser med så snarlika sökord som möjligt var det oundvikligt att ej erhålla 

dubbleringar av artiklar, detta hanterades genom att utdela urvalsnummer till utvalda artiklar 

efter varje sökning. I samband med genomläsningen av artiklar studerades deras referenser 

och för att minimera risken att förbi se relevanta artiklar utfördes sedan en manuell sökning 

utfördes som komplement till databassökningen. Majoriteten av artiklar i referenslistor som 

var aktuella inom området var sådana som redan erhållits i den databassökningen, av de få 

artiklar som ej insamlats via databaser var det endast en som mötte alla inklusionskriterier. 

Detta tyder på att databassökningen var tämligen omfattande genomförd. Att kombinera dessa 
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sökmetoder är enligt Forsberg och Wengström (2006) ett vanligt och framgångsrikt 

förfarande.  

En granskningsmall skapades utifrån Olsson och Sörensen (2007) och underlättade 

hanteringen och kvalitetsvärderingen av insamlade artiklar. Exempel på en faktor som 

påverkade kvalitetsvärderingen var antalet deltagare, där minimumgränsen sattes till 15 

stycken. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades och den kvantitativa kostdatan 

gällande frukt, grönsaker och fett jämfördes med näringsrekommendationer från 

Livsmedelsverket som ansågs vara en pålitlig och valid källa för bra näringsintag. Ett fåtal 

artiklar definierade sin målgrupp som patienter som erhöll antipsykotisk medicinering snarare 

än schizofrenipatienter, dock är schizofrenipatienter en del av denna definitionen och var en 

majoritet av deltagarna och därmed inkluderades artiklarna. Två av artiklarna, den ena en 

descriptive study och den andra en randomised controlled trial, använde sig av samma 

baseline-kostdata. Då det var stor skillnad på dem i övrigt användes den beskrivande studien 

till kostdata gällande frukt och grönsaker och den andra analyserades som en 

interventionsstudie med fokus på interventionen snarare än mätningarna. Därmed användes 

baseline-mätningen endast en gång i litteraturstudien. Då alla artiklar inte presenterade sina 

kostdata på samma sätt utfördes (om möjligt) vissa beräkningar för att en enkel jämförelse 

kunde ske. Dessa beräkningar var enkla och omfattade endast förvandlingar mellan gram, 

procent, kalorier och ansågs därmed inte skapa någon risk för att resultatet skulle påverkas. 

Interventionsstudierna analyserades via en innehållsanalys där meningsbärande enheter 

plockades ut från artiklarna och skapade kategorier. Enligt Forsberg och Wengström (2006) 

finns det en stor spännvidd gällande procedurer som används vid innehållsanalys varav 

skapandet av tema och skapandet av kategorier är de två vanligaste. Då interventionsstudierna 

ej innefattade djupare kommunikation som behövde tolkas till underliggande teman ansågs 

kategorisering som det effektivaste valet.  

Svagheter med litteraturstudier försöktes identifieras och hanteras, till exempel så var alla data 

och resultat i artiklarna redan bearbetade och eventuellt vinklade till författarnas fördel 

(Friberg, 2006). Då denna litteraturstudie fokuserade mer på analys av grundläggande 

insamlad kostdata och interventionernas utförande i sig snarare än artiklarnas utfallsresultat 

gällande till exempel graden av viktminskning så ansågs denna risk inte påverka studien 

nämnvärt. Ytterligare en fara med litteraturstudier är att författaren kan skapa ett selektivt 

urval genom att välja studier som stödjer den egna ståndpunkten (Forsberg & Wengström, 
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2006). Även här ansågs risken för detta som låg då det inte ligger några direkta värderingar 

och ståndpunkter i syftet, vilket har en mer undersökande och beskrivande inriktning.  

Det problem som ansågs kunna skapa störst problem i denna litteraturstudie var att det i 

litteraturstudier inom vissa områden kan finns en begränsad mängd relevant forskning att 

tillgå, vilket enligt Forsberg och Wengström (2006) är en vanlig svaghet. Därmed lades stor 

vikt vid att utföra en så uttömmande databassökning som möjligt och använda flera databaser, 

detta i komplement till utförandet av en manuell sökning. Trots detta var det svårt att erhålla 

ett större antal artiklar med kostdata gällande frukt och grönsaker, vilket kan tyda på att det ej 

gjorts mycket forskning inom området. Detta gjorde att analysen fick ske med så många 

versioner av datan som möjligt för att erhålla resultat vid jämförelse, vilket dessvärre ledde till 

att presentationen av resultatet blev aningen mer omständigt. Bristen på artiklar visades även 

gällande kostinterventioner, då det var svårt att erhålla artiklar med annat fokus än 

viktminskning som resultat. En stor del av forskningen inom schizofreni och kostvanor hade 

utförts för mer än 10 år sedan och blev därmed tvungna att exkluderas, användandet av dessa 

kan ha stärkt litteraturstudiens resultat men samtidigt minskat den vetenskapliga kvaliteten. 

En annan svaghet som uppstod under sökningen var de olika definitionerna som databaserna 

använde gällande de sökord som användes, vilket kan ha minskat effektiviteten i sökningarna. 

En meta-analys eller en meta-syntes ger oftast ett starkare signifikant resultat i en 

litteraturstudie men då syftet med litteraturstudien uppmuntrade till både att både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar skulle användas gick detta ej att genomföra, vilket ledde till att en 

innehållsanalys användes. Trots att Livsmedelsverket anses vara en pålitlig källa finns det en 

liten svaghet i att de endast är generella och då de är uttryckligen är svenska 

näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2003) kan det finnas en viss skillnad gällande 

rekommendationerna i andra länder eller kulturer, vilket gör att dessa möjligen har andra 

värderingar gällande resultatets överintag och underintag. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar ett överintag av fett och tendens till underintag av frukt och 

grönsaker, vilket kan anses som dåliga kostvanor och därmed bekräfta det Brown et al. (1999)  

skriver gällande att schizofrenipatienter är en grupp med ohälsosamma levnadsvanor. Detta 

kan mycket väl vara en av orsakerna till den stora förekomsten av övervikt och fetma i denna 
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gupp. Resultatet visar även att interventioner gällande kostvanor utförs, dock ligger fokus på 

viktminskning och själva förändringen av kostvanorna glöms bort att utvärderas och följas 

upp, vilket gör att kostvanornas betydelse beklagligt nog är svår att analysera. 

Livsmedelsverket är en central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och arbetar aktivt 

i konsumenternas intresse för att bland annat säkra livsmedelshanteringen och rekommendera 

bra matvanor (Livsmedelsverket, 2013b), därmed kan de ses som en säker källa gällande 

kvaliteten av kostrekommendationer. En persons energiintag är individuell utifrån bland annat 

kön, ålder och nivå av fysisk aktivitet (Livsmedelsverket 2003). Därmed är det av vikt att 

notera att det rekommendationerna som presenteras i litteraturstudien är generella och 

individuella skillnader kan förekomma.  

Gällande fettintaget visar att schizofrenipatienters intag av fett i flera fall ligger över 

Livsmedelsverkets rekommendationer. Värt att notera är att i vissa fall ligger antalet gram/dag 

i närheten av rekommendationerna medan samtliga beräkningar av E% ligger över. En  vanlig 

felkälla gällande kostintag är enligt Macdiarmid och Blundell (1997) underrapportering, dels 

gällande det generella kaloriintaget men det finns även vissa näringsämnen som är känsligare 

att rapportera än andra. Det är fullt möjligt att det är detta som inträffat gällande den erhållna 

kostdatan, en sanningsenlig rapportering från deltagarna gällande fram fett och en icke 

sanningsenlig rapportering gällande till exempel socker (vilket idag ofta ses som ett känsligt 

ämne enligt Sigman-Grant och Morita, 2003) skulle ge resultatet att då det fattas 

näringsämnen i totalt intag så får de rapporterade ämnena en större procentandel. Att det i 

vissa fall finns ganska stor skillnad i kostdatan mellan olika studier påvisar även det hur svårt 

det kan vara att utföra en bra kostundersökning. Tabell 4 på Bilaga 2 visar att det är vanligare 

med överintag hos kvinnor än hos män och att en tendens till överintag gällande alla sorters 

fetter, med extra mycket överintagsdata av mättade fettsyror och fleromättade fettsyror. Enligt 

Livsmedelsverket (2013c) ökar mättat fett kolesterolet i blodet vilket i sin tur kan öka risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar, de förespråkar att i största möjliga mån ersätta mättat fett med 

det omättade.  

Gällande intag av frukt och grönsaker fanns det inte lika mycket data som för fettintag, detta 

försvårade möjligheten att göra en ordentlig jämförelse. Ytterligare en försvårande faktor var 

att studierna ofta hade olika definitioner gällande antal per dag. Dock verkar det finns starka 

tendenser till att schizofrenipatienter sällan kommer upp i Livsmedelsverkets 

rekommendationer, endast en studie (Archie et al., 2007) presenterade data som definitivt 
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uppnådde rekommendationerna. Frukt och grönsaker bör inte anses vara ett känsligt ämne och 

utsatt för underrapportering, snarare det motsatta. Intagsdatan påvisar att kvinnorna möjligen 

var något närmre rekommendationerna än män. 

Rootman et al (1997) skiljer på förebyggande arbete och främjande arbete men hävdar att det 

går att utföra hälsoförebyggande åtgärder på ett främjande sätt och resultatet i litteraturstudien 

visar att ett flertal studier försöker använda sig av detta, vilket bekräftas av att en kategori 

"Att stärka individen" kunde framgå ur resultaten. Att arbeta med lärande, öppna 

diskussioner, självförtroende och målsättning kan väl kopplas till empowering, deltagande 

och multistrategiskt arbete. Trots att de flertal fysiska baseline-mätningar som utfördes på 

deltagarna tyder på fokus på den fysiska hälsan gick det att urskilja ett visst arbete gällande 

även den psykiska och sociala hälsan, vilket kan ses som holistiskt arbete. Den främjande 

variabel som framstod mest var lärande/kunskap vilket flertalet studier ansåg viktigt, även de 

arbetade med det på olika sätt. Två studier utövade till och med praktisk undervisning i form 

av besök i livsmedelsaffär eller matlagningsdemonstration, sådan undervisning tenderar till 

bättre effekt än enbart föreläsningar. Empowering anses enligt Rootman et al. (1997) vara en 

nyckelprincip i främjande arbete och då deltagarna i interventionsstudierna själva fick ansvar 

för att förändra sin kost utifrån den kunskap som givits kan detta anses att någorlunda möta 

nyckelprincipen. Dock understyrker Rootman et al. (1997) även vikten av 

kunskapsanvändandet och betydelsen av en utvärderingsprocess, vilket få av interventionerna 

i resultatet tar hänsyn till. 

Trots att det uppenbarligen fanns en viss hälsofrämjande inriktning på det arbetssätt 

interventionerna använde sig av så var det få som ansåg det viktigt nog att analysera fram en 

eventuell förändring av dessa variabler. Bristen på forskning inom kostinterventioner som 

område ledde till att det var få studier som hade en förändring av kostvanor som 

huvudvariabel och kosten, likväl som fysisk aktivitet, sågs ofta som ett medel för att nå ett 

mål och inte som ett mål i sig. Endast två studier (McCreadie et al., 2005; Wu et al., 2007) 

rapporterar mer utförligt vad för förändring som utförts gällande kostvanor, istället 

fokuserades alla övriga studiers resultat på en eventuell viktminskning. Detta är föga 

förvånande då problemformuleringar och/eller syften ofta riktades mot vikten och dess 

relaterade sjukdomar och besvär, det är även en enkel variabel att utföra före- och 

eftermätningar på för en jämförelse. Med tanke på att övervikt och fetma är två till tre gånger 

vanligare hos patienter med varaktig psykisk funktionsnedsättning såsom schizofreni (Tirupati 

& Chua, 2007) är det förståeligt att viktminskning som slutresultat var så vanligt bland 
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artiklarna. Det bör dock noteras lika mycket att det fanns ett hälsofrämjande tänkt i 

interventionen som det bör noteras att dessa ej hade någon plats i resultatet, och endast i få 

fall plats i utvärderingen. Uppföljning anses ofta vara en viktig del i interventioner och bör 

enligt Rootman et al. (1997) fokusera på hälsans alla aspekter för att vara ett hälsofrämjande 

arbete. 

Antipsykotisk medicinering såsom Clozapin och Olanzapin ökar enligt Frangou (2008) risken 

för metabolt syndrom och majoriteten av resultatartiklarna lade vikt vid just medicineringen, 

till exempel var det vanligt att det i diskussionsdelen nämndes att det var en signifikant 

viktnedgång trots medicinering. En artikel påpekade att en framgångsrik viktminskning 

skedde oavsett nivån på patienternas kognitiva förmåga (Jean-Baptiste et al., 2007). 

Ytterligare ett tecken på att allvarlighetsgraden av schizofreni påverkar en intervention var att 

schizofrenipatienter som befann sig konstant på sjukhus fick oftare ett striktare upplägg än 

övriga med schizofreni. Detta är inte förvånande och något som mycket riktigt kan tas hänsyn 

till vid utformandet av en intervention då vissa faktorer såsom kostintag kan övervakas på ett 

effektivare sätt en hos de som endast gör regelbundna besök på vårdcentral eller liknande. 

Enligt Loh, Meyer och Leckband (2008) finns det intresse hos schizofrenipatienter gällande 

viktfrågor och villighet att delta i viktminskningsprogram vilket styrktes av flertalet artiklar 

och är något som bör kunna utnyttjas, speciellt vid skapandet av en intervention som har ett 

hälsofrämjande arbetssätt och därmed arbetar med att stärka bland annat just motivationen. 

Litteraturstudien visar att det finns ett överintag av fett och tendens till underintag av frukt 

och grönsaker jämfört med Livsmedelsverkets rekommendationer, detta kan sättas i relation 

till att kosten har en stor betydelse på den allmänna hälsan, inte bara gällande viktminskning 

(Socialstyrelsen, 2009). Trots det är viktminskning är uppenbarligen den primära 

resultatvariabeln i de interventioner som utförs. Kunskap var dock en vanligt förekommande 

variabel gällande förändring av kostvanor, detta gavs i samband med möten och deltagarna 

fick därmed oftast själva ansvaret för att skapa en förändring. Detta möter någorlunda de 

hälsofrämjande riktlinjer som Rootman et al. (1997) rekommenderar, dock utvärderades dessa 

riktlinjer mycket sällan vilket gjorde att de glömdes bort. 
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Konklusion  

Litteraturstudien visar att schizofrenipatienter har överintag av fett, speciellt gällande E%, 

mättat fett och fleromättat fett jämfört med Livsmedelverktes rekommendationer. Intaget av 

frukt och grönsaker visar tendenser till att ej uppnå rekommendationer. Interventionsstudier 

gällande schizofrenipatienters kostvanor innefattar flera variabler av hälsofrämjande arbete 

och resulterade i tre kategorier. I ett tidigt stadium av interventionerna ansågs det viktigt att 

motivera deltagarna och öka deras självförtroende, detta skapade kategorin "Att stärka 

individen". det ansågs också viktigt att erbjuda utbildning och möjlighet för deltagarna att 

själva ansvara för sin förändring, vilket skapade kategorin "Kunskap och delaktighet". 

Resultatet visar även att även om en viss förändring av kostvanor sker, ses detta snarare som 

ett medel för att nå målet viktminskning och betydelsen av det främjande arbetet glömdes 

bort. Detta skapade kategorin "Fokus på viktminskning". Det finns därmed ej tillräckligt med 

information om hur främjande arbete påverkas av interventionerna, framförallt inte ur ett 

längre perspektiv.  

 

Implikation 

Mer kunskap behövs angående hur interventioner gällande förändring av kostvanorna ur ett 

längre perspektiv påverkar schizofrenipatienters hälsa i allmänhet och deras kostvanor i 

synnerhet, vidare forskning inom området är därmed motiverat. Även andra variabler för 

näringsintag utöver fett, frukt och grönsaker bör analyseras och utvärderas i framtida 

forskning, möjligen återfinns näringsämnen som påvisar större påverkan på 

schizofrenipatienters hälsa. Då schizofrenipatienter kan ses som en svår grupp att nå fram till 

med interventioner kan eventuellt lyckade interventioner där möjligen ge lärdom gällande 

framgångsrika metoder och appliceras på andra grupper i samhället som kan vara svåra att nå. 
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Författare (År) Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
Amani, R. 

(2007) 

Is dietary pattern 

of schizophrenia 

different from 

healthy subjects? 

Jämföra schizofrenipatienters  

nutritionsmönster med en 

matchad hälsosam kontrollgrupp. 

Mätningar vikt, längd, kroppsfett och 

framräknad BMI. Enkät gällande 

kostvanor där ett poängsystem sattes upp. 

30 stycken sjukhuspatienter med 

schizofreni inom åldern 16-67 och 30 

stycken i kontrollgrupp matchade gällande 

kön och ålder. 

 Schizofrenipatienter har dålig 

kosthållning, framförallt kvinnor hade 

högre kroppsfettprocent och lägre 

kosthållningspoäng. 

Schizofrenipatienter behöver hjälp med 

sin kosthållning gällande till exempel 

fettintag och dryck med socker. 

2 

Archie, S.M., 

Goldberg, 

J.O.,Akhtar-

Danesh, N., 

Landeen, J., 

McColl, L., 

McNiven, J. 

(2007) 

Psychotic 

Disorders, Eating 

Habits, and 

Physical Activity: 

Who Is Ready for 

Lifestyle 

Changes? 

Jämföra egenskaper hos psykiskt 

sjuka i Canada som var redo att 

för livsstilsförändring med 

egenskaper hos patienter som inte 

var redo. 

Enkätundersökning gällande kostvanor och 

fysisk aktivitet, beräkningar gjordes för 

BMI, kroppsuppfattning och näringsintag. 

Totalt 101 deltagare varav 71% hade 

schizofreni. 

Kostdatan visar att patienterna hade 

dåliga kostvanor och behöver hjälp 

gällande kosthållning. Kvinnor hade ett 

högt intag av totalt gram fett per dag 

dock hade de även bättre värden 

gällande frukt och grönsaker. 

2 

Bankovska, 

M.L., 

Dragomirecka, 

E., Kitzlerova, 

E. (2009) 

Weight control 

programme for 

schizophrenia: 

Bridge between 

psychiatrists and 

primary care 

physicians 

Utforska effekten av ett 

utbildande program gällande kost 

och fysisk aktivitet för 

motverkande av viktökning på 

schizofrenipatienter som är 

motiverade till förändring jämfört 

med de som är mindre 

motiverade. 

732 schizofrenipatienter (499 fullföljde) 

erbjöds ett strukturerat program som 

varade i 16 veckor och innebar 10 stycken 

gruppträffar varav en timme per gång. Där 

gavs information gällande hälsosam livsstil 

och deltagarna lärde sig tekniker för att 

kontrollera aptit och vikt. Mätning av vikt 

och kunskap gällande nutrition och träning 

genomfördes före och efter. 

De motiverade schizofrenipatienterna 

hade signifikant viktminskning och 

förbättring gällande kunskap. 
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and 

pharmacogenetic 
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endothelial-

dependent 

vasodilatation in 
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patients treated with 

atypical 

antipsychotics 

Undersöka statusen av 

endothelial funktion och 

schizofrenipatienter och 

bestämma hur 

farmakogenetik, 

medicinering, kost och 

livsstilsfaktorer kan ha 

påverkat statusen. 

24-timmars kostintervju och mätningar 

gällande arteriole endothelial-dependent 

vasodilatation utfördes på 83 

schizofrenipatienter som delades upp i två 

grupper beroende på medicinering av 

antipsykotisk medicin eller icke 

medicinering. 

Schizofrenipatienter som erhöll 

antipsykotisk medicinering hade ett 

högre intag av totalt fettintag, mättat 

fett, MUFA och PUFA än de utan 

antipsykotisk medicinering. 

3 

Henderson, D.C., 

Borba, C.P., Daley, 

T.B., Boxill, R., 

Nguyen, D.D., 

Culhane, M.A., Louie, 

P., Cather, C., Evins, 

A.E., Freudenreich, O., 

Taber, S.M., Goff, 

D.C. (2006) 

Dietary Intake 

Profile of Patients 

with Schizophrenia 

Utvärdera kostintaget hos 

schizofrenipatienter. 

Kostintaget hos 88 schizofrenipatienter via 

fyradagars kostregistrering samlades in, 

varav 43 även genomförde en kostenkät. 

Schizofrenipatienternas kostintag jämförde 

sedan med data från 723 matchade 

personer som samlats in sedan tidigare. 

Intaget av totalt fett, mättat fett, MUFA 

och PUFA var tämligen höga, dock 

oftast lägre än kontrollgruppen. 

Jämförelsen skedde endast i gram per 

dag då data gällande procent av dagligt 

energiintag endast återfanns hos 

schizofrenipatienterna och ej hos 

kontrollgruppen 

3 

Henderson, D.C., 

Sharma, B., Fan, X., 

Copeland, P.M., 

Borba, C., 

Freudenreich, O., 

Cather, C., Evins, 

A.E., Goff, C.D. 

(2010) 

Dietary saturated 

fat intake and 

glucose metabolism 

impairments in 

nondiabetic, 

nonobese patients 

with schizophrenia 

on clozapine or 

risperidone 

Förstå relationen mellan 

clozapin och risperidon med 

glukos och lipid metabolism 

och fettintag hos 

schizopfrenipatienter. 

31 schizofrenipatienter behandlade med 

clozapine och 15 med risperidon utförde 

en fyradagars kostregistrering, mätning 

gällande glukos och lipider utfördes. 

Kostdata gällande totalt fett, mättat fett, 

MUFA och PUFA presenterades, 

schizofrenipatienter hade ett högre 

intag i samtliga fall jämfört med de 

som tagit risperidon. 

2 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

Författare (År) Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
Iglesias-García, 

C., Toimil-

Iglesias, A., 

Alonso-Villa, 

M.J. (2010) 

Pilot study of the 

efficacy of an 

educational 

programme to 

reduce weight, on 

overweight and 

obese patients 

with chronic 

stable 

schizophrenia 

Testa preliminära effektiviteten av 

ett strukturerat 

utbildningsprogram i 

viktminskning på 

schizofrenipatienter som är 

överviktiga eller har fetma och tar 

antipsykotisk medicin. 

Schizofrenipatienterna blev indelad i 

interventionsgrupp (8st) och kontrollgrupp 

(7st). Det strukturerade 

utbildningsprogrammet tillhandahöll 

information och rådgivning inom nutrition, 

fysisk aktivitet och självförtroende, detta 

utfördes via 12 gruppmöten över en 

tremånadersperiod varav alla pågick en 

timme. 

Schizofrenipatienter verkar vara villiga 

att utföra interventioner gällande 

utbildning angående nutrition, träning 

och självförtroende. 

2 

Jean-Baptiste, 

M., Tek, C., 

Liskov, E., 

Chakunta, U.R., 

Nicholls, S., 

Hassan, A.Q., 

Brownell, K.D., 

Wexler, B.E. 

(2007) 

A pilot study of a 

weight 

management 

program with 

food provision in 

schizophrenia 

Utforska genomförbarhet och 

effektivitet av ett etablerat och 

effektivt viktminskningsprogram 

(LEARN) modifierat för att passa 

schizofrenipatienter. 

Det var 18 deltagare, varav 8 i 

interventionsgrupp och 10 i kontrollgrupp, 

i studien. Baselinemätning gällande vikt 

och blodtryck utfördes, interventionen 

pågick 16 veckor och fokuserade på 

kunskap gällande kost, fysisk aktivitet, 

strategier för beteendemodifiering, 

livsstilsförändring och målsättning. Pengar 

delades ut om de användes till inköp av 

nyttig mat. Mätning efter studiens slut och 

efter 6 månader. 

LEARN (Lifestyle, Exercise, Attitudes, 

Relationships and Nutrition) var en 

framgångsrik metod gällande 

viktminskning, med stor fokus på kost, 

kunskap och psykosociala faktorer. 

2 

Jones, A., 

Benson, A., 

Griffith, S., 

Berk, M., 

Dodd, S. (2009) 

´Mind and Body´: 

a lifestyle 

programme for 

people on 

antipsychotic 

medication 

Användande av ett 10-veckors 

program för att förbättra 

hälsostatus hos individer som 

behandlas med andra 

generationens antipsykotisk 

medicinering. 

50 patienter träffade en fysioterapeut och 

dietist en gång i veckan i två timmar, varav 

en ägnades åt fysisk aktivitet och den 

andra åt motivation, målsättning, 

nutritionskunskap, matbudget och 

matlagningsdemonstration. Mätning före 

och efter gällande vikt, kolesterol och 

enkät gällande allmän hälsostatus. 

Det visades starka tendenser till 

förbättringar inom alla områden, dock 

ej signifikant. Förbättring av 

hälsostatus kräver långsiktig 

beteendeförändring. 

2 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

 

Författare (År) Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
Kilbourne, 

A.M., Rofey, 

D.L., 

McCarthy, J.F., 

Post, E.P., 

Blow, F.C. 

(2007) 

Nutrition and 

exercise behavior 

among patients 

with bipolar 

disorder 

Jämföra nutritions- och 

motionsbeteende mellan individer 

diagnostiserade med bipolar 

disorder, diagnostiserade med 

schizofreni och utan 

diagnostiserad mental sjukdom. 

6710 deltagare genomförde en enkät 

gällande nutrition, motion och hälsa. 3645 

patienter, varav 1710 med schizofreni, 

jämfördes med 3065 friska deltagare 

Schizofrenipatienter hade lägre intag 

av frukt och grönsaker jämfört med de 

friska deltagarna. 

3 

Litrell, K.H., 

Hilligoss, N.M. 

Kirshner, C.D., 

Petty, R.G. 

Johnson, C.G. 

(2003) 

The Effects of an 

Educational 

Intervention on 

Antipsychotic-

Induced Weight 

Gain  

Bedöma effekten av en utbildande 

intervention på 

schizofrenipatienter gällande 

antipsykotiskrelaterad viktökning 

70 schizofrenipatienter (35 i 

interventionsgrupp och 35 i kontrollgrupp) 

genomförde en fyramånaders intervention 

med tillhörande två månaders uppföljning. 

Vikt och BMI mättes vid baseline, fyra 

månader och sex månader. Interventionen 

var gruppmöten en gång i veckan varav en 

timme långt. Fokus lades på kunskap 

gällande målsättning, hälsosam livsstil, 

nutrition och träning. 

Interventionen visar signifikant 

viktminskning och författarna tilldelar 

kunskap gällande hälsosamma vanor 

och hur man genomför en 

livsstilsförändring som en avgörande 

variabel till viktminskningen. 

2 

McCreadie, 

R.G. (2003) 

Diet, smoking and 

cardiovascular 

risk in people 

with 

schizophrenia: 

Descriptive study 

Beskriva livsstilen hos individer 

med schizofreni gällande kost, 

rökning, vikt, motion och risk för 

kranskärlssjukdom. 

102 deltagare med schizofreni genomförde 

en hälsoenkät, med viss extra bedömning 

på frukt och grönsaker, en enkät gällande 

rökvanor och en enkät gällande fysisk 

aktivitet. Mätning skedde gällande vikt, 

BMI och blodprover. Beräkning av risk för 

kranskärlssjukdom och stroke gjordes via 

dataprogram. Kostdatan jämfördes med 

redan insamlad data från 3941 individer. 

Schizofrenipatienter hade markant 

lägre intag gällande frukt och 

grönsaker jämfört med kontrollgrupp. 

3 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

Författare (År) Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
McCreadie, R.G., 

Kelly, C., Connolly, 

M., Williams, S., 

Baxter, G., Lean, M., 

Paterson, J.R. (2005) 

Dietary 

improvement in 

people with 

schizophrenia: 

Randomised 

controlled trial 

Mäta effekten av att 

dela ut fri frukt och 

grönsaker i sex 

månader på 

schizofrenipatienters 

kostvanor. 

Baselinemätning på 102 schizofrenipatienter 

gällande kostvanor via enkät och blodprover. 

Gratis frukt och grönsaker delades ut 

tillsammans rådgivning angående 

måltidsplanering och tillagning i sex månader 

med en uppföljning efter 12 månader och 

ytterligare en 12 månader efter interventionens 

start. Deltagarna delades in i tre grupper: 

gratis frukt och grönsaker plus rådgivning 

(32st), gratis frukt och grönsaker (37) och 

kontrollgrupp (33) 

Intaget av frukt och grönsaker hade 

ökat markant hos båda grupperna med 

fri frukt och grönsaker efter sex 

månader, dock avtog ökningen sakta 

successivt tills de efter 18 månader 

mötte kontrollgruppen. Den grupp som 

hade ökningen längst var de som erhöll 

gratis frukt och grönsaker och 

rådgivning. 

3 

McKibbin, C.L, 

Golshan, S., Griver, 

K. (2010) 

A healthy lifestyle 

for middle-aged and 

older schizophrenia 

patients with 

diabetes mellitus: A 

6-month follow up 

analysis 

Undersöka 

varaktigheten av en 

sexmånaders 

diabeteshanteringsinter

vention hos 

schizofrenipatienter i 

medelåldern och äldre. 

52 deltagare utförde mätningar vid baseline, 6 

månader och 12 månader gällande 

diabeteskunskap, BMI, midjeomfång och 

blodprov. Interventionen fokuserade på 

grundläggande diabetesutbildning, 

nutritionskunskap, livsstil och motion via12 

träffar i grupp varande 90 minuter per gång i 

sex månader. Data jämfördes mellan baseline 

och 12 månader för interventionsdeltagare och 

kontrollgrupp. 

Resultatet visade att det var en 

signifikant förbättring gällande BMI 

midjeomfång och diabeteskunskap 

efter 12 månader, alltså sex månader 

efter interventionens slut. 

2 

McKibbin, C.L., 

Patterson, T.L., 

Norman, G., Patrick, 

K., Jin, H., Roesch, 

S., Mudaliar, S., 

Barrio, K., 

O´Hanlon, K., 

Griver, K., Sirkin, 

A., Jeste, D. (2006) 

A lifestyle 

intervention for 

older schizophrenia 

patients with 

diabetes mellitus: A 

randomized 

controlled trial 

Testa genomförbarhet 

och preliminär 

effektivitet av en 

livsstilsintervention för 

att minska övervikten 

hos  

schizofrenipatienter 

med diabetes typ 2 i 

medelåldern eller äldre. 

32 schizofrenipatienter och 32 i kontrollgrupp 

genomförde mätningar gällande vikt, BMI, 

midjeomfång, diabeteskunskap, kostvanor, 

fysisk aktivitet och blodprov. Interventionen 

varade i sex månader och innefattade 24 

stycken 90-minuters möten gällande bland 

annat diabeteskunskap, nutrition, livsstil och 

motion 

Signifikant förbättring gällande vikt, 

BMI, midjeomfång diabeteskunskap 

och självkänsla 

3 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

Författare 
(År) 

Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
Ratliff, J.C., 

Palmese, 

L.B., 

Reutenauer, 

E.L., Liskov, 

E., Grilo, 

C.M., Tek, C. 

(2012) 

The effect of 

dietary and physical 

pattern on 

metabolic profile in 

individuals with 

schizophrenia: a 

cross-sectional 

study 

Bedöma metabolistiska 

profilen hos 

schizofrenipatienter i relation 

till kost och fysisk aktivitet 

jämfört med en frisk 

kontrollgrupp 

Enkätundersökning, 24-timmars kostintervjuer 

och mätningar gällande längd, vikt och 

blodprover utfördes på 130 individer med 

schizofreni. Dessa jämfördes med 250 

matchade kontroller, vars data gällande 

samma variabler redan var insamlade sedan 

tidigare. 

Schizofrenipatienterna hade högre 

fettvärden gällande mättat fett, MUFA, 

PUFA och totalt än kontrollgruppen. 

3 

Ryan, 

M.C.M., 

Flanagan. S., 

Kinsella, U., 

Keeling, F., 

Thakore, J.H. 

(2003) 

The effects of 

atypical 

antipsychotics on 

visceral fat 

distribution in first 

episode, drug-naive 

patients with 

schizophrenia 

Undersöka om 

schizofrenipatienter har ökad 

mängd visceralt fett jämfört 

med en frisk kontrollgrupp 

och om antipsykotiska 

medicinerna risperidon och 

olanzapin han påverkan av 

mängden visceralt fett. 

19 försökspersoner blev matchade med 19 till 

friska som tillhörde kontrollgruppen. 

Enkätundersökning gällande kost och fysisk 

aktivitet utfördes., tillsammans med mätningar 

för vikt och längd. Alla genomförde en 

kroppsscanning och mätning för kortisol 

utfördes. 

Baselinemätningen visar ett högt intag 

av mättat fett hos schizofrenipatienter 

jämfört med kontrollgruppen 

2 

Simonelli-

Munõs, A.J., 

Fortea, M.I., 

Salorio, P., 

Gallego-

Gomez, J.I., 

Sánchez-

Bautista, 

Balanza, S. 

(2012) 

Dietary habits of 

patients with 

schizophrenia: A 

self-reported 

questionnaire 

survey 

Undersöka kostvanor hos 

schizofrenipatienter och dessa 

vanors påverkan på graden av 

övervikt. 

Mätningar gjordes gällande vikt, längd, BMI 

och midjeomfång hos 159 schizofrenipatienter 

som även fick svara på en kostenkät. 

Ungefär hälften av deltagarna åt frukt 

och grönsaker en eller ingen gång, 

knappt hälften åt mellan två och tre 

gånger och knappt 10 % åt fyra gånger 

eller fler. 

3 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

Författare 
(År) 

Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
      

Strassnig, M.,  

Singh Brar, J., 

Ganguli, R. 

(2003) 

Nutritional 

Assessment of 

Patients With 

Schizophrenia: A 

Preliminary Study 

Erhålla information om olika 

nutritionsvariabler såsom 

kaloriintag, totalt fett-, protein-, 

kolhydrat-, kolesterol och 

fiberintag hos 

schizofrenipatienter. 

Mätning av vikt och längd och framräknad 

BMI. 24-timmars kostintervju. Utfördes på 

146 schizofrenipatienter, data jämfördes 

med befintlig insamlad data gällande 

allmänna befolkningen. 

Schizofrenipatienter åt mer mat jämfört 

med allmänna befolkningen men 

kaloriprocentskillnad gällande fett, 

protein och kolhydrater var ej 

signifikant. 

2 

Strassnig, M., 

Singh Brar, J., 

Ganguli, R. 

(2005) 

Dietary fatty acid 

and antioxidant 

intake in 

community-

dwelling patients 

suffering from 

schizophrenia 

Undersöka kostintag av olika 

fettsyror och de vanligaste 

antioxidanterna vitamin A, E och 

C hos schizofrenipatienter 

En 24timmars kostintervju utfördes på 146 

schizofrenipatienter och jämfördes med 

redan tidigare insamlad data på en allmän 

population 

Patienterna med schizofreni hade högre 

intag gällande mättat fett, MUFA och 

PUFA jämfört med kontrollgruppen. 

2 

Vreeland, B., 

Minsky, S., 

Menza, S., 

Radler, D.R. 

Roemheld-

Hamm, B., 

Stern, R. 

(2003) 

A Program for 

Managing Weight 

Gain Associated 

With Atypical 

Antipsychotics 

Undersöka effekten av ett 

viktminskningsprogram för 

patienter som erhåller 

antipsykotisk medicinering. 

31 patienter med schizofreni genomförde 

ett 12veckors viktkontrollprogram som 

fokuserade på nutrition, motion och 

beteendeintervention. Mätningar för och 

efter  intervention utfördes på deltagare 

och kontrollgrupp (15st) gällande vikt, 

BMI och blodtryck. Det utfördes även 

mätningar före och efter interventionen på 

endast interventionsdeltagarna gällande 

nutritionskunskap, hunger och motion. 

En signifikant viktminskning skedde 

hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgrupp. Interventionsdeltagarna 

hade även signifikant positiv 

förändring inom gruppen gällande 

hunger, nutritionskunskap. 

2 
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Tabell 3. Granskningsmall av utvalda artiklar (fortsättning) 

Författare 
(År) 

Titel Syfte Metod och urval Slutsats Vetens
kaplig 
kvalite

t 
Wu, M-K., 

Wang, C-K., 

Bai, Y-M,. 

Huang, C-Y., 

Lee, S-D. 

(2007) 

Outcomes of 

Obese, Clozapine-

Treated Inpatients 

with Schizophrenia 

Placed on a Six-

Month Diet and 

Physical Activity 

Program 

Utvärdera effekten av kostkontroll 

och fysisk aktivitet på 

schizofrenipatienter som 

behandlas med clozapin. 

53 schizofrenipatienter delades in i 

interventionsgrupp (28) och kontrollgrupp 

(27). Interventionsgruppen fick en diet 

tilldelad (1300-1600kcal för kvinnor och 

1600-1800kcal för män) och regelbunden 

fysisk aktivitet med förbränning på 

ungefär 600-750kcal per vecka. Studien 

pågick i sex månader. Mätningar gjordes 

före och efter gällande BMI, 

kroppsfettprocent och blodprover. 

En strikt intervention gällande 

förändring av kostvanor ledde till en 

signifikant viktminskning hos 

schizofrenipatienter jämfört med 

kontrollgrupp. 

2 
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Tabell 4. Redovisning av artiklars medelvärden i kostdata gällande fett för schizofrenipatienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
Procentandel av det dagliga energiintaget .

b
 Enkelomättade fettsyror. 

c 
Fleromättade fettsyror. 

d 
Antipsykotisk medicinering med Clozapin.         

e 
Antipsykotisk medicinering med Risperidon. 

f 
Patienter med antipsykotisk medicin. 

g 
Patienter utan antipsykotisk medicin. 

h 
Män. 

i
 Kvinnor 

 

 Henderson, 

Borba, Daley, 

Boxhill, Nguyen, 

Culhane, Luie, 

Cather, Evins, 

Freudenreich, 

Taber och Goff 

(2006) 

Hendersson, 

Sharma, Fan, 

Copeland, 

Borba, 

Freudenreich, 

Cather, Evins 

och Goff 

(2010) 

Ellingrod, 

Taylor. Brook, 

Evans, Zöllner, 

Grove, Gardner, 

Bly,Pop-Busui 

och Dalack 

(2011) 

Ratliff, 

Palmese, 

Reutenauer, 

Liskov, Grilo 

och Tek 

(2012) 

Strassnig, Brar 

och Ganguli 

(2005) 

Archie, 

Goldberg, 

Akhtar-

Danesh, 

Landeen, 

McColl och 

McNiven 

(2007) 

Livsmedelsverkets 

rekommendation 

(2003) 

Totalt fettintag gram/dag (s.d.)  

 

E%
a
 (s.d.) 

75.0 (40.1) 

 

34.8% (7.9) 

 

 

36.0% (6.7)
d
 

30.9% (2.7)
e 

81.0 (31.7)
f
  

74.4 (24.3)
g 

94.9 (57.8) 

 
 

 86.7 (19.1)
h 

96.1 (21.9)
i 

33.3% (4.8)
h
 

35.0% (5.6)
i 

87
h 

69
i 

28%
h,i 

 

Mättade fettsyror gram/dag (s.d.) 

 

E%
a
 (s.d.) 

26.9 (16.7) 

 

12.2% (3.4) 

 

 

13.7% (5.7)
d
 

10.6% (3.0)
e 

28.9 (10.7)
f
  

25.3 (8.9)
g 

31.8 (20.9) 

 
 

41.99 (24.13) 29.1 (7.1)
h 

25.0 (8.0)
i 

31
h 

24
i 

10%
h,i 

 

MUFA
b 

gram/dag (s.d.) 

 

E%
a
 (s.d.) 

28.2 (15.5) 

 

13.1% (8.0) 

 

 

13.1% (2.9)
d
 

11.8% (2.3)
e 

29.6 (12.5)
f
  

26.7 (8.9g)
g 

32.6 (19.8) 

 
 

37.28 (22.42)  37
h 

27
i 

12%
h 

11%
i 

PUFA
c
 gram/dag (s.d.) 

 

E%
a
 (s.d.) 

13.7 (8.0) 

 

6.7% (3.1) 

 

 

6.2% (1.4)
d
 

5.8% (2.1)
e 

16.4 (8.7)
f
 

16.0 (8.3)
g 

19.8 (18.0) 20.26 (13.44)  15
h 

12
i 

5%
h,i 
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Tabell 4. Redovisning av artiklars medelvärden i kostdata gällande fett för schizofrenipatienter (fortsättning). 

 

     

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

a 
Enkelomättat fett. 

b 
Fleromättat fett. 

g 
Män. 

h
 Kvinnor. 

 

 

 

 Strassnig, 

Brar och 

Ganguli 

(2003) 

Ryan, 

Flanagan, 

Kinsella, 

Keeling och 

Thakore 

(2003) 

Livsmedelsverkets 

rekommendation 

(2003) 

Totalt fettintag gram/dag (s.d.) 

 

E% (s.d.) 

121.0 (61.0) 

 

35.1% (9.2) 

 87
g 

69
h
 

28%
g,h 

 

Mättat fett gram/dag (s.d.) 

 

E% (s.d.) 

 57.8 (4.0) 31
g 

24
h 

10%
g,h 

 

MUFA
a 

gram/dag (s.d.) 

 

E% (s.d.) 

  37
g 

27
h 

12
g 

11
h 

PUFA
b
 gram/dag (s.d.) 

 

E% (s.d.) 

  15
g 

12
h 

5
g,h 
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Tabell 5. Redovisning av artiklars medelvärden i kostdata gällande frukt och grönsaker för schizofrenipatienter. 

 Archie, 
Goldberg, 
Akhtar-
Danseh, 

Landeen, 
McColl och 

McNiven 
(2007) 

Amani (2007) Simonelli-
Muñoz, Fortea, 

Salorio, 
Gallego-
Gomez, 

Sánchez-
Bautista och 

Balanza (2012) 

Kilbourne, 
Rofey, 

McCarthy, 
Post, Welsh 

och Blow 
(2007) 

McCreadie 
(2003) 

Livsmedelsverkets 
rekommendationer 

(2003) 

Frukt 0 < gånger/dag 
Frukt < 3 gånger/dag 
Frukt 2 < gånger/dag 

  

 

53%
a
, 64%

b
 

  

93% 

33%
a
, 43%

b 
 

2-3/dag 

Grönsaker 1-2 gånger/dag 
Grönsaker < 3 gånger/dag  

 68%
a
, 36%

b 
  

85% 

  

2-3 portioner/dag 

Frukt och grönsaker gånger/dag 
> 2 gånger/dag 
2 - 3 gånger/dag 
3  < gånger/dag 
Frukt och grönsaker totalt antal 
gånger/dag (s.d.) 

 

 

 

 

 

5.8 (0.25)
a
 

 6.4 (3.1)
b
 

  

40.8% 

50.3% 

8.9% 

   

 

 

 

 

4-6 gånger/dag 

a
 Män. 

b
 Kvinnor. Procenten (%) representerar den procentandel av studiens deltagare som tillhörde den aktuella nivån. 

 

 

 

 

 


	Titel, sammanfattning och innehållsförteckning NY.pdf
	Brödtext NY.pdf
	Referenslista.pdf
	Bilagor.pdf

