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Sammanfattning 

Fetma är ett globalt ökande folkhälsoproblem som påverkar både hälsa och 

livskvalitet samt ställer stora krav på sjukvården. Sjuksköterskan har en stor roll i 

att hjälpa denna ökande patientgrupp som behöver gå ner i vikt. Syftet med studien 

var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan i öppenvården kan 

använda sig av i behandlingen av vuxna patienter med övervikt och fetma, samt 

faktorer att ta hänsyn. Metoden som användes var en litteraturstudie där åtta 

vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visade att en god relation var av 

betydelse, råd om diet och fysisk aktivitet, samt betydelsen av stöd vid 

viktminskning. Det framkom faktorer som pengar och stress att ta hänsyn till och 

se till patientens samlade livssituation. Vidare forskning om hur patienter blir 

följsamma och hur de tar till sig viktminskningsråden bör göras.
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Abstract 
 

Obesity is an increasing health problem globally, affecting both health 

and quality of life and making great demands on the health care. The 

nursing profession can have a great impact on the best way to help this 

growing group of patients who needs to lose weight. The aim of this study 

was to identify nursing measures the nurse can use in treatment of patients 

with overweight and obesity and factors they should consider. The 

method used was a literature review where eight scientific articles were 

examined. The examination showed that good relationship was important, 

advice about diet and physical activity and the support was meaningful at 

the weight loss. It also emerged that it was of great importance to take 

into account the patient's overall life situation when the advices was 

given. Further research into how best to approach patients so that they 

embrace the advice given about and personalize the advice should be 

done.  
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Inledning 

Fetma och övervikt, obesitas på latin, är ett globalt ökande folkhälsoproblem 

enligt World Health Organization (WHO, 2014). År 2014 var 39 % av alla 

vuxna i världen över 18 år överviktiga och av dessa 13 % led av fetma. Detta 

innebär att två miljarder av världens vuxna är överviktiga och mer än en halv 

miljard lider av fetma. Den största delen av dessa människor bor i USA. I 

Sydostasien finns den minsta populationen överviktiga människor. Kvinnor är 

överrepresenterade i alla världens länder när det gäller fetma och övervikt. Det 

ses en fortsatt ökning av fetma både bland män och kvinnor och nationella 

hälsoprogram inom prevention och behandling bör vara en hälsoprioritering. 

Svår fetma ökar mycket snabbare än måttlig fetma och det verkar tyvärr vara en 

ihållande trend (Kelly, Yang, Chen, Reynolds & He, 2008). De senaste åren har 

våra levnadsvanor haft stor inverkan på hälsan och kommit allt mer i fokus. 

Idag är det fler som dör av negativa hälsoeffekter kopplade till för stort 

matintag än av svält. Numera har kroniska sjukdomar som fetma passerat 

infektionssjukdomar som den ledande dödsorsaken i hela världen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Inom forskningen läggs stora resurser på att 

försöka komma tillrätta med den rådande fetmaepidemin globalt men även 

nationellt. Arner, Sinha, Thorell, Rydén, Dahlman-Wright & Dahlman (2015) 

har kommit fram till hur fettceller regleras och fungerar vilket kan ge öppningar 

för framtida behandling av fetma. Företrädesvis handlar fetma alltid om att vi 

äter mer och får i oss mer energi än vad vi gör av med. I kombination med den 

ständiga tillgången till mat och en alltmer stillasittande tillvaro bidrar detta till 

att utvecklingen av fetma ständigt ökar (Arner et al., 2015). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2010) är hälsofrämjande arbete en viktig del av 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskans hälsosyn bör vara präglad av en 

humanistisk syn där hälsa ses som något mer än avsaknad av sjukdom. 

Som sjuksköterska är det grundläggande att ha kunskap om hur patienter med 

fetma bör bemötas på ett värdigt och humanistiskt sätt. Patientgruppen som 

lider av övervikt och fetma ökar, därmed ökar även kraven på kunskap hos 

sjuksköterskan. 

 

Bakgrund  

Övervikt och fetma - ett samhällsproblem 

Övervikt och fetma (i fortsättningen används samlingsbegreppet övervikt) är ett 

samhällsproblem som påverkar den enskilde individen och belastar sjukvården, 

både i öppen- och slutenvården. För Sveriges del upptar fetmarelaterade 

sjukdomar en betydande del av den totala sjukvårdsbudgeten. Indirekta 

kostnader i form av sjukskrivningar, produktionsbortfall samt 

förtidspensionering är en stor kostnad (Kark, Neovius & Rasmussen, 2013). 
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Problemet finns inte bara på global nivå utan förekommer även på nationell nivå, nära 

hälften av alla svenskar lider i dag av övervikt. Mellan 2002 och 2010 har andelen 

kvinnor med fetma ökat från 8,4 % till 10,6% och för män har en ökning från 9,7 % 

till 11,7% skett (Kark et al., 2013). Under de senaste 20 åren har förekomsten av 

fetma dubblerats och det är alarmerande om inte trenden bryts. Internationellt sett har 

Sverige låg förekomst av fetma, men utvecklingen under de senaste decennierna är 

alarmerande (Neovius, Janson & Rössner, 2006). 

Den ökade andelen av personer med fetma medför en ökad frånvaro i arbetslivet men 

även ett produktionsbortfall i samhället (Kark et al., 2013). 

 

Definition  

Enligt WHO (2014) definieras fetma som “ett tillstånd med överdriven ackumulering 

av fett så till den grad att hälsan påverkas negativ”. BMI står för body mass index 

(kroppsvikt i kg / (kroppslängd i cm x kroppslängd i cm) och är den vanligaste 

metoden att bedöma om vikten anses vara godtagbar eller inte (WHO, 2014). 

Definitionen ser ut som följer: 

 

Klassifikationer av BMI och följande hälsorisker  

Klassifikation BMI Hälsorisk 

Undervikt < 18,5 Låg, andra hälsoproblem uppstår 

Normalvikt 18,5–24,99 Normal risk 

Övervikt 25–29,99 Lätt ökad 

Fetma klass I 30–34,99 Måttligt ökad risk 

Fetma klass II 35,00–39,99 Hög, kraftigt ökad risk 

Fetma klass III ≥ 40 Mycket hög, extrem riskökning 

                                                                                               Källa: WHO, 2014 

Fördelen med BMI är att den är lätt att använda samt en kostnadseffektiv 

mätmetod. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till om det är fett eller muskler som 

mäts. BMI visar inte var fettet sitter placerat på kroppen vilket har stor betydelse 

för hälsan. Fett, framförallt i bukregionerna har visat sig vara riskfaktorer för bland 

annat typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och har en stark 

koppling till det metabola syndromet. Det är därför viktigt att komma ihåg att även 

helt friska muskulösa individer med ett högt BMI inte behöver vara överviktiga. 

Genom att komplettera mätningen och även titta på midjemåttet och 

fettfördelningen på kroppen säkerställs diagnosen fetma. Definitionen på bukfetma 

hos män är ett midjemått >102 cm och hos kvinnor > 88 cm (Lindroos & Rössner, 

2007).  
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Definition: Könsspecifika midjemått och risk för fetmarelaterade metabola 

komplikationer. 

Risk för 

metabola 
komplikationer 

Midjemått män (cm) Midjemått kvinnor (cm) 

Ökad risk ≥ 94 ≥ 80 

Mycket ökad risk ≥ 102 ≥ 88 

                                                                                           Källa WHO, 2014 

Orsaker till och behandling av övervikt och fetma  

Arner et al., (2015) har påvisat att när en person äter mer än han gör av med lagras 

överskottet i fettväven och när den förmågan är passerad lagras fettet i levern och 

musklerna där det blir störningar. Fettväven fungerar som en körtel och den 

producerar hormoner, enzymer och inflammationsproteiner. Leptin är ett hormon 

som produceras i fettväven och det signalerar mättnad. Tillsammans med 

fettvävshormonet ghrelin som signalerar hunger utgör leptin grunden i regleringen 

av hunger och mättnad.  

 

Enligt Shukla, Buniak och Aronne (2015) är övervikt och fetma en komplex 

störning som hänger samman med en mängd faktorer. Huvudproblemet är att 

energikonsumtionen är större än energiförlusten. Men även genetiken, 

omgivningen, sociala och ekonomiska faktorer spelar in i uppkomsten av fetma. 

Kirurgi reducerar vikten men det innebär även ökad risk för komplikationer. 

Läkemedelsbehandling ger även det positiva resultat. Beteendeterapi samt 

förändring av kost och motion kan ytterligare ge effekt på vikten. Kostomläggning 

med hälsosam mat och reducerat kaloriintag är rekommenderad behandling vid 

fetma. Detta i samband med ökad fysisk aktivitet har visat sig reducera de 

sjukdomar som medföljer vid fetma. Kaloriintaget bör minskas måttligt för att 

uppnå en långsam men stadig viktnedgång (Shukla et al, 2015). 

 

Konsekvenser av fetma 

Fetma medför något ökad risk för fosterskador, könshormonrubbningar och 

infertilitet hos kvinnor, ökad risk vid anestesi samt flera olika former av cancer 

såsom colon-, pankreas-, prostata-, bröst- och gallblåsecancer. Vid fetma ses en 

måttligt ökad risk för olika former av hjärt-kärlsjukdomar, enstaka cancerformer 

som njurcancer och endometrium, artrosförändringar i viktbärande leder, 

uratförhöjning och gikt. En kraftigt ökad risk föreligger för att utveckla metabolt 

syndrom med typ 2 diabetes, hypertoni, dyslipidemi, fettlever, insulinresistens, 

gallsten samt sömnapnésyndrom och psykosociala problem (Vos et al., 2010). 

Fetma kan även medföra försämrad livskvalitet i form av till andningsbesvär, 

trötthet, depression samt sömnsvårigheter (Shukla et al, 2015). Tillståndet medför 

även ökad risk att dö i förtid (Kark et al., 2013). 
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I en studie av Kwan (2009) framkom det att människor med fetma ofta skäms över 

sin kropp vid olika tillfällen som vid klädprovning, jobbintervjuer och andra 

sociala tillställningar. Detta resulterar i skam, skuld och sänkt självförtroende. 

Många patienter som lider av fetma känner att de inte passar in i samhällets ideal. 

Detta styrker även Kark et al., (2013) som fick fram att personer med fetma i större 

utsträckning utsattes för negativa attityder och negativ särbehandling i samhället. 

Sannolikheten är därför stor att deras sårbarhet ökar risken att drabbas av 

påfrestningar i arbetslivet och kan i förlängningen leda till utslagning från 

arbetsmarknaden och ökad sjukfrånvaro som resultat.  

 

Teoretisk referensram  

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem utgår från att människan 

kan göra val och ta ansvar för sin egen och sin familjs välbefinnande. Orem 

beskriver i sin modell tre olika områden: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård delas i sin tur upp i tre olika begrepp nämligen 

egenvård, egenvårdsbehov samt egenvårdskrav (Kirkewold, 2000). 

Egenvård innebär att individen utför en aktivitet för sin egen skull. Den syftar till 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande genom socialt stöd. Aktiviteterna 

indelas i olika faser där det gäller att individen planerar vad som behövs göras 

samt systematiskt och konkret genomför detta. Dessa faser bildar tillsammans en 

handlingsprocess. För att egenvården skall fungera måste individen ha klart för sig 

vilka egenvårdsbehov den har. Egenvårdsbehovet är en insikt om vilka handlingar 

som behövs för att kunna säkerställa en persons funktion, utveckling och hälsa. 

Behoven är universella, utvecklingsmässiga och hälsorelaterade. De universella 

behoven är grundläggande för överlevnad såsom syreupptag, födo- och 

vätskeintag, balans mellan aktivitet och vila, samt social gemenskap och ensamhet. 

De utvecklingsmässiga behoven utgår från att en människa utvecklas under hela 

sin livstid och att vissa faktorer är nödvändiga för att denna utveckling ska fortgå 

tillfredställande. De hälsorelaterade behoven framträder hos individer som drabbas 

av olika sjukdomar, skador eller lider av specifika patologiska tillstånd. 

Egenvårdskrav är de åtgärder som bör utföras genom egenvårdsaktiviteter för att 

tillgodose egenvårdsbehovet och uppnå hälsa (Kirkewold, 2000; Orem, 2001). 

Det andra området är egenvårdsbrist som innebär en obalans i egenvårdskapacitet 

och egenvårdsbegränsningar. Individen kan då behöva stöd i sin egenvård av 

närstående eller/och av sjuksköterskan. Målet är att upprätthålla patientens 

välbefinnande genom hela livet, samt främja en normal utveckling. Detta innebär 

att förmå patienten att själv utföra funktioner och aktiviteter för att tillgodose 

egenvårdsbehovet (Kirkewold, 2000; Orem 2001). 
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Det tredje området handlar om omvårdnadssystem och utgörs av sjuksköterskans 

arbete med patienten och anhöriga. Den formar patientens behov av vård i 

förhållande till egna resurser och sjuksköterskans hjälp (Orem, 2001). De flesta 

länder är i dag angelägna om hälsovården för individer och familjer. En växande 

medvetenhet finns om vikten av förebyggande hälsovård för att ha kontroll över 

sjukvårdens kostnader (Kirkewold, 2000).  

Sjuksköterskans profession 

Omvårdnad är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) den vetenskap som 

utgör kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens 

utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa 

som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relatera till känslan av 

välbefinnande. Omvårdnad kan förstås utifrån ett etiskt patientperspektiv som 

anger en värdegrund för vårdandet. Patientperspektivet handlar om att beakta 

människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Värdegrunden 

utgår från en humanistisk grundsyn på människan som har förmågan att göra val 

och ta ansvar. Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. 

Omvårdnad sammanfattar till stora delar sjuksköterskans yrkesområde. Inom 

omvårdnad är följande begrepp centrala; människa, hälsa, välbefinnande, 

vårdande, livssammanhang och miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Av Patientlagen (2014) framgår betydelsen av att göra patienten delaktig i vården 

genom information och utbildning. Detta kan ske genom att dela ut skriftlig 

information om till exempel hälsotillstånd, hur sjukdom och komplikationer 

förebyggs. Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) har sjuksköterskan 

ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter avseende olikheter, 

autonomi och rättvisa. Det åligger sjuksköterskan att bevara och utveckla sin 

yrkeskompetens och professionalitet. Sjuksköterskan har även ett ansvar för att 

ingripa när människors hälsa hotas. Skyldighet att återställa och bevara hälsa 

utifrån patientens individuella möjligheter står reglerat här (ICN, 2012). 

Socialstyrelsen (2005) säger att det finns ett etiskt patientperspektiv i vården som 

anger att patienten bäst känner och vet hur den egna kroppen fungerar. Med denna 

vetskap är det därför viktigt att ta hänsyn till de kunskaper patienten har om sin 

egen kropp och anpassa omvårdnaden utifrån den kunskapen. (Socialstyrelsen 

2005). Målsättningen med det hälsofrämjande arbetet är att få patienten delaktig i 

sitt problem runt övervikt och fetma (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I sitt 

dagliga arbete möter sjuksköterskan i öppenvården ett stort antal patienter som 

både aktivt söker råd och hjälp för sin vikt samt patienter som inte tar upp sitt 

viktproblem men behöver behandlas för detta. Att behandla fetma innebär många 

gånger att samarbeta med andra professioner som dietist, psykolog, läkare och 

psykiatriker.  
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Sjuksköterskan har en viktig omvårdnadsuppgift i att informera och stödja 

patienten samt reducera viktrelaterad sjukdom (Hansson, Rasmussen & Ahlström, 

2011). 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem som leder till många 

allvarliga följdsjukdomar och lidande för patienten. Sjuksköterskan i öppenvården 

möter ofta denna patientkategori. Det är en utmaning för sjuksköterskan och av 

största betydelse att ha kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas 

samt vilka faktorer som bör tas hänsyn till för att behandla dessa patienter. 

Syfte  

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan i öppenvården kan 

använda sig av i behandlingen av vuxna patienter med övervikt och fetma, samt 

faktorer att ta hänsyn. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där data har insamlats genom ett 

systematiskt tillvägagångssätt från vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat 

område för att kunna besvara studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

En inledande sökning gjordes för att se vad som fanns att tillgå inom det valda 

ämnet samt vilken omvårdnadsrelaterad forskning det fanns inom området 

(Östlundh, 2012). När problemområdet och syftet valts påbörjades den 

systematiska sökningen (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och var adult (fritextord), advice 

(fritextord), counseling (fritextord), lifestyle (fritextord), lifestyle*, nurse 

(fritextord), nurse*, nurse support (fritextord), obesity (fritextord), obesity [MeSH 

term], overweight (fritextord), primary care (fritextord), physical activity 

(fritextord), self-efficacy (fritextord) och treatment (fritextord) i olika 

kombinationer (tabell 1).  

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Web of Science : Medline, 

SweMed+ och PubMed eftersom de anses vara relevanta för området omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att få med ordens olika böjningsformer 

användes trunkering [*] på orden lifestyle och nurse i Cinahl och nurse i Pubmed 
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(Östlundh, 2012). Vid fritextsökning kombinerades sökorden med den booleska 

operatorn “AND” för att förbinda sökorden och bredda sökningen. MeSH-term 

användes på sökordet obesity i Swemed+ (Forsberg & Wengström, 2013). 

Begränsningstermer som användes var peer-reviewed, abstract available, 

published date 2010-2015. Samtliga sökord och begränsningstermer kombinerades 

olika, se tabell 2. Sökningen genomfördes under perioden 2016-01-25 till 2016-03-

12.  

Studier som inkluderades i resultatet skulle svara mot studiens syfte samt handla 

om vuxna män och kvinnor över 18 år med övervikt eller fetma. Studierna skulle 

belysa omvårdnadsåtgärder eller faktorer att ta hänsyn till vid behandling av fetma 

i öppenvården samt vara skrivna på svenska eller engelska. 

Avgränsningsfunktioner i form av inklusions och exklusionskriterier användes för 

att sortera bort icke relevant material (Friberg, 2012). Exklusionskriterier var 

artiklar som innefattade barn, handikappade, gravida och nyförlösta kvinnor, 

slutenvården samt artiklar som ej höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. 

Sammanfattning artikelsök 

Sökningarna i databaserna Cinahl, Web of Science : Medline, SweMed+ och 

PubMed. Sökorden adult och weightloss användes men gav inga resultat artiklar. 

Sökningarna gav totalt 699 träffar. Därefter lästes 81 abstrakt och utifrån dessa 

valdes 25 artiklar ut och lästes i fulltext. Av dessa 25 valdes 12 bort då de inte 

svarade mot studiens syfte.  De återstående 13 granskades och kvalitetsbedömdes 

utifrån Carlsson och Eimans (2003) mall för kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar. Enligt bedömningsmallen poängsattes fastställda kriterier under rubrikerna 

abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Denna 

summa räknades sedan om till procentsats som graderades mellan I-III, där grad I 

innebär hög vetenskaplig kvalitet, grad II artiklar medelhög kvalitet och grad III 

artiklar har låg kvalitet. Fem av dessa valdes bort då de inte höll tillräcklig hög 

vetenskaplig kvalitet. Av de åtta återstående artiklarna granskades fyra stycken till 

grad I och fyra till grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvar var tre kvalitativa artiklar och fem kvantitativa.  

Databearbetning 

Inledningsvis översattes resultatartiklarna och lästes igenom flera gånger enskilt. 

De granskade artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt (tabell C). Därefter 

lästes artiklarnas resultat igenom flera gånger enskilt. Det viktigaste från varje 

artikels resultat skrevs ner, jämfördes och diskuterades sedan tillsammans för att se 

om artiklarna uppfattades likvärdigt. Därefter utkristalliserades kodord från varje 

artikel genom gemensamma nämnare i resultatet som svarade mot studiens syfte. 

Dessa koder skrevs ner, klipptes ut och delades upp inom snarlika område enligt 
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Forsberg och Wengströms (2013) rekommendationer. Detta resulterade i nio 

övergripande kategorier; livsstilsförändring, diet, fysisk aktivitet, stöd, motivation, 

psykiska faktorer, faktorer sjuksköterskan måste ta hänsyn till, viktminskningsmål 

samt övriga behandlingsformer sjuksköterskan kan använda. Dessa nio kategorier 

samlades under två övergripande rubriker omvårdnadsåtgärder och faktorer att ta 

hänsyn till. 

Forskningsetiska övervägande 

Helsingforsdeklarationen innefattar etiska principer för medicinsk forskning som 

involverar människor och tar hänsyn till de fyra centrala forskningsetiska 

principerna; autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen samt 

rättviseprincipen. Enligt deklarationen ska forskare följa de etiska normer som 

främjar och garanterar respekt för alla människor samt skydda deras hälsa och 

rättigheter. Varje studie ska tydligt förklaras och dess utformning och 

genomförande ska beskrivas. Deltagandet i ett forskningsprojekt måste vara 

frivilligt och deltagarna ska vara informerade om att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan (World Medical Association, 2015). I Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003:460) står att samtycke till studien ska 

dokumenteras och vara frivilligt. Lagen betonar även att människans rättigheter 

går före behovet av vetenskap samt att dessa rättigheter alltid ska beaktas. Enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) skyddas den enskilde människan från att få sin 

integritet kränkt genom att skydda behandling av personuppgifter. Av de 

inkluderade artiklarna var sju godkända av etisk kommitté, i en artikel (Engström 

et al., 2013) behövdes inte detta godkännande då det inte var deltagarnas egen 

hälsa som skulle undersökas, dock fanns ett godkännande från ledningen på 

mottagningen. 

Resultat 

Omvårdnadsåtgärder  

Att skapa en god relation och bygga upp långsiktiga relationer mellan 

sjuksköterska och patient var betydande för viktminskning och betonas i studien 

gjord av Gudzune, Clark, Appel & Bennet (2012). Brobeck, Bergh, Odencrants & 

Hildingh, 2014; Schauer, Woodruff, Hotz & Kegler., 2014; Engström, Skytt, 

Ernesäter, Fläckman & Mamhidir, 2013; Aranda & McGreevy, 2012 och Gudzune 

et al., 2012 tog upp om hur livsstilsförändringar kan ske och vilka råd 

sjuksköterskan kan använda sig av. Den yngsta åldersgruppen som undersöktes i 

studien av Brobeck et al., (2014) beskrev att livsstilsförändringar som kunde leda 

till viktnedgång oftast togs upp vid besöken medan äldre patienter var mindre 

benägna att prata om dessa livsstilsförändringar (Brobeck et al., 2014). Studien av 

Engström et al., (2013) visade att ungefär en femtedel av sjuksköterskorna ansåg 
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att patienterna redan var motiverade för en livsstilsförändring medan drygt en 

femtedel tyckte motsatsen. Hos patienter som själva tog upp vikten var det 

betydligt lättare att motivera och ge råd menade Schauer et al., (2014). 

Andrade.et al, 2010; Brobeck et al, 2014; Schauer et al., 2014; Gudzune et al., 

2012; Wang, Sereika, Styn & Burke, 2013 och Yardley et al., 2014 belyste maten 

och olika dieter som ett viktigt hjälpmedel för att komma tillrätta med patienternas 

viktproblematik. I studien som Gudzune et al., (2012) gjort använde några 

sjuksköterskor en kaloribudget och på så sätt tydliggjorde för patienterna hur de 

kunde använda sina yrkeskunskaper för att gå ner i vikt, till exempel revisor eller 

chef som var vana att göra budget eller fatta avgörande beslut. Dessa kunskaper 

användes sedan för att göra en individuellt anpassad kaloribudget för patienterna 

som de skulle följa i ett visst antal veckor och sedan återkomma för att diskutera 

resultatet. I studien som Engström et al., (2013) genomförde uppgav en femtedel 

av sjuksköterskorna att de gett detaljerade råd angående viktreducerande dieter på 

veckobasis, dessa råd specificerades dock inte närmre. Däremot specificerades 

detta tydligt i Schauer et al´s., (2014) studie där sjuksköterskorna uppgav att de 

gav varierande dietråd till patienterna. Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att 

de rådde patienterna att undvika eller lägga till viss mat i sin kost. Patienterna 

uppmanades att undvika läsk, sockersötade drycker, friterad och processad mat. 

Några av sjuksköterskorna i studien uppgav att de förklarade för patienterna vad 

processad mat var för att ytterligare hjälpa dem. Att lägga till frukt och grönsaker i 

kosten var ett råd som användes ofta. Några råd som gavs var att lägga till 

sammansatta kolhydrater medan andra sjuksköterskor rådde patienterna att 

begränsa intaget av kolhydrater för att underlätta viktnedgång. Andra konkreta råd 

som gavs var att dricka mer vatten, äta en hälsosam frukost, göra matlåda (istället 

för att äta ute) och äta mindre portioner. Några sjuksköterskor uppgav att de gav 

rådet att följa en specifik diet eller kostplan exempelvis lågt kolhydratsintag, lågt 

sockerintag och lågt fettintag. En del patienter fick rådet att besöka webbsidor med 

kaloriberäkningar och recept (Schauer et al., 2014). Liknande resultat kom Yardley 

et al., (2014) fram till där patienterna fick välja att antingen följa en lågkalori eller 

lågkolhydratsdiet. Lågkaloridieten innebar att patienterna skulle minska intaget av 

mat med ungefär 600 kalorier per dag. För att lättare kunna omsätta detta i 

verkligheten skulle kvinnorna minska sina portioner med en fjärdedel och männen 

med en femtedel. Ett alternativ var att äta enligt trafikljuset där de fick äta fritt 

bland grön mat, äta orange mat med vissa begränsningar och endast äta väldigt lite 

av röd mat. Vad som ingick i de olika färgerna fick patienterna upplysningar om, 

grönt var de flesta grönsaker och några frukter medan rött var mat och dryck som 

innehöll hög halt av socker (Yardley et al., 2014).  

Ökad fysisk aktivitet för att minska i vikt var ett tema som några av studierna 

belyste (Andrade et al., 2010; Brobeck et al., 2014; Engström et al., 2013; Schauer 

et al., 2014; Yardley et al., 2014) I studien Schauer et al., (2014) gjort rapporterade 



 

 10 

alla sjuksköterskor att de gav sina patienter råd om fysisk aktivitet men väldigt 

generellt. Eftersom patienterna oftast var väldigt överviktiga kunde de inte utföra 

någon större fysisk ansträngning och det vanligaste rådet patienterna fick var att 

promenera och öka upp detta efterhand. En del av sjuksköterskorna rådde 

patienterna att utföra övningar i hemmet och visade hur de skulle utföras när 

patienterna var på mottagningen. Detta kunde skrivas in i en träningsdagbok 

(Schauer et al., 2014). Liknande resultat framkom i Yardley et al´s., (2014) studie 

där patienterna uppmuntrades att öka utövandet av fysisk aktivitet genom att välja 

mellan ett promenadprogram eller en egenhändigt kombinerad mix av andra 

fysiska aktiviteter som inte närmre specificerades. I de fall patienterna valde ett 

promenadprogram försågs de med en stegräknare för att öka motivationen 

(Yardley et al., 2014). Det framkom i Andrade et al´s., (2010) studie att såväl lätt, 

medel och kraftfull fysisk aktivitet inverkade positivt på viktnedgången, det var 

inte graden av fysisk aktivitet som spelade in utan den som faktiskt blev utförd 

(Andrade et al., 2010). Wang et al., (2013) fann att patienter med högt BMI ansåg 

att kunna utföra fysisk aktivitet hängde samman med ökad livskvalitet, framförallt 

hos de yngre deltagarna. 

Yardley et al., (2014) menade att för mycket stöd gjorde patienten passiv efter ett 

tag. Studien visade att det bäst motiverande stödet för viktminskning var det där 

sjuksköterskan gav jämnt regelbundet stöd med lagom mellanrum mellan träffarna, 

och gärna i samband med webbaserat stöd där patient och sjuksköterska inte 

möttes ansikte mot ansikte varje gång. I de fall patienten träffat sjuksköterskan 

ofta, fanns en minskad motivation hos patienten den dagen sjuksköterskan inte var 

lika tillgänglig för patienten. Enbart webbaserat stöd var inte lika bra som att träffa 

patienten på mottagningen (Yardley et al., 2014). Detta styrkte även Gudzune et 

al., (2014) som beskrev det motiverande mötet som en positiv förstärkning för 

patienten. Här fanns utrymme för sjuksköterskan att ge positiv feedback till 

patienten som hade stor betydelse för motivation. Sjuksköterskan hade även 

möjlighet att belysa hur viktminskningen förbättrade statusen av de sjukdomar som 

förekom hos patienten och hörde samman med vikten. Studien visade att en stark 

drivkraft och motivation för patientens fortsatta viktminskning var att avbryta 

medicinering, till exempel mot diabetes eller kunna undvika ett nytt läkemedel 

exempelvis mot högt blodtryck. En annan viktig faktor Gudzune et al., (2014) kom 

fram till för att motivera patienten att gå ner i vikt var att bli medspelare med dem 

genom att dela positiva och negativa känslor angående viktnedgång, bli personlig 

helt enkelt. Genom att få patienterna att inse att de redan har förmågan som behövs 

för att gå ner i vikt ökade motivationen. Det framkom även betydelsen av att sätta 

realistiska, både kortsiktiga och långsiktiga mål. Liknande resultat kom Aranda & 

McGreevy (2012) fram till i sin studie där sjuksköterskorna framhöll vikten av att 

använda olika råd beroende på hur patienten de ska motivera att gå ner i vikt 

fungerade. Även här kom det fram att det var viktigt att bli medspelare med 
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patienten och dela personliga erfarenheter av viktnedgång för att öka motivationen. 

Patienten fick då känslan av ökad förståelse (Aranda & McGreevy, 2012).  

Faktorer att ta hänsyn till 

Aranda & McGreevy (2012) upptäckte i sin studie att det fanns faktorer som 

pengar och stress att ta hänsyn till när sjuksköterskorna gav patienterna råd 

angående viktminskning. Schauer et al., (2014) fick fram att när en patient både 

hade en depression och fetma, tenderade sjuksköterskorna att först ta tag i 

depressionen innan viktproblematiken. De ansåg att viktökningen var känsligare 

att prata om än depressionen. Brist på ekonomiska resurser hos patienterna gjorde 

att de inte hade tillgång till gym eller träningsutrustning hemma och det fick också 

vägas in i rådgivningen (Schauer et al., 2014). Detta menade även Wang et al., 

(2013) som fick fram att överviktiga tenderade att ha lägre utbildning (16 års 

formell skolgång). Resultatet angående lägre skolgång och övervikt framkom 

också i Yardley et al´s., (2014) studie där majoriteten av deltagarna lämnat 

skolvärlden vid 18-års ålder och endast en femtedel hade universitetsexamen. 

Brobeck et al´s., (2014) studie visade att sjuksköterskorna tog upp 

viktproblematiken oavsett om patienten hade hög eller låg utbildning.      

Hur sjuksköterskorna tog upp viktproblematiken var faktorer som belystes i 

Schauer et al´s., (2014) studie där sjuksköterskorna rapporterade att de hellre valde 

att prata viktproblematik med patienter där de redan hade en etablerad kontakt än 

med en ny och okänd patient. Majoriteten av personalen i studien framförde 

behovet av viktminskning för patienten på ett mer ödmjukt sätt. Det fanns en del 

som sa rakt ut till patienten att de behövde gå ner i vikt. Vanligtvis var det läkare 

och de beskrev också en medvetenhet att ett direkt angreppssätt inte nödvändigtvis 

gav en positiv patientreaktion (Schauer et al., 2014). 

Gudzune et al., (2012) fick fram betydelsen av att identifiera 

viktminskningsproblemet tidigt och tillsammans med patienten göra upp realistiska 

mål och en plan för viktminskningen. De menade att förstå patientens dagliga liv 

och rutiner var en förutsättning för att detta skulle kunna ske. Liknande resultat 

kom Brobeck et al., (2014) fram till, då de påvisade att behovet av att gå ner i vikt 

bör tas upp tidigt. De fick fram att en tredjedel av sjuksköterskorna tog upp 

problemet när patienter besökte öppenvården. Andelen män där detta togs upp var 

två procent fler än kvinnor. Dock visade en studie (Engström et al., 2013) att 

sjuksköterskorna inte brydde sig lika mycket om problemet och knappt hälften tog 

upp problemet inledningsvis. 

En stor andel av sjuksköterskorna menade att det var lättare att ta upp 

viktproblemet med patienten om det fanns en fetmarelaterad sjukdom att relatera 

till, som diabetes eller hypertoni (Schauer et al., 2014). Samma resultat fick även 

Gudzune et al., (2012) fram där de knöt vinsten av viktminskning till en förbättrad 
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hälsa för att lättare kunna få patienten delaktig. Sjuksköterskorna i Schauer et al´s., 

(2014) studie menade att hur de uttryckte sig hade betydelse. Patienter ville inte 

höra att de var feta, denna terminologi upplevde sjuksköterskorna förminskade 

patienten och de var tvungna att i sin stödjande roll komma åt problemet från en 

annan vinkel. Att då ta upp problemet i samband med en sjukdom underlättade 

både för personal och patient. 

De överviktiga sjuksköterskorna i studien av Aranda & McGreevy (2012) kände 

igen sig i patienternas berättelser där de tog till mat som belöning och tröst för att 

hantera jobbiga situationer. Deras egen övervikt gjorde ibland att det var svårt att 

ta upp fetmaproblemet med patienten då de inte ansåg sig vara goda förebilder. En 

låg psykosocial status visade att patienter ofta skåpåt och tog till mat i stor 

utsträckning vid stress och depressionskänsla. Andra faktorer att ta hänsyn till var 

det sociala stödet, graden av fetma, och socioekonomisk status. (Wang et al., 

2013). Liknande resultat framkom i Andrade et al´s., (2010) studie där patienterna 

använde mat både som tröst och belöning. Studien visade även att detta beteende 

förbättrades vid utövande av fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna var även tvungna 

att hitta strategier för att hantera patienterna negativa reaktioner och känslor när 

vikt diskuterades. I de fall sjuksköterskorna kunde använda egna erfarenheter 

angående detta hölls patienternas motivation 

uppe.                                                                                                           

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan i öppenvården kan använda sig av i behandlingen av vuxna 

patienter med fetma, samt faktorer att ta hänsyn. Detta visas i två teman; 

omvårdnadsåtgärder och faktorer att ta hänsyn till. 

Det fanns en viss förförståelse för ämnet utifrån erfarenhet av omvårdnad och 

behandling av patienter med fetma. Denna förförståelse kan vara en styrka, då 

området lättare kan definieras och därmed stärker trovärdigheten i studien. Det kan 

även vara en svaghet då resultatet kan föregås.  

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, Swemed + och Web of 

Science : Medline då dessa databaser inriktar sig på medicin och omvårdnad och 

passade till studiens syfte. En styrka är att flera databaser använts och att en del 

artiklar återkom i form av dubbletter. Den inledande sökningen gjordes för att 

skapa överblick över vad som fanns skrivit i ämnet och detta stärker trovärdigheten 

enligt Wallengren och Henricsson (2012). Sökningen visade att forskning kring 

vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av är relativt begränsad. 
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Utifrån syfte och problemformulering utformades sökorden och både fritext och 

ämnesord samt booleska termen AND har använts. En styrka var att trunkering 

gjordes på nurse* och lifestyle* för att kunna få med alla böjningar av orden och 

därmed utöka sökningen.  

För att få fram relevanta artiklar som svarade mot syftet samt öka trovärdigheten 

användes inklusions- och exklusionskriterier (Wallengren & Henricsson, 2012). En 

styrka med studien är att artikelsökningarna begränsades till de senaste fem åren 

för att få så aktuell forskning som möjligt. Artikelsökningen kan begränsas av att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller de nordiska språken samt omfatta 

vuxna personer med fetma. Barn och ungdomar exkluderades i artikelsökningarna. 

Två av sökningarna fick många träffar och var tidskrävande att gå igenom. En 

svaghet kan vara att relevanta artiklar missats med detta tillvägagångssätt och 

resultatet hade kanske haft ett annat utfall. Hade sökningen gjort om idag, med den 

kunskap som förvärvats under arbetets gång, hade fler sökord lagts till samt 

sökningarna gjorts tillsammans med samma sökordskombinationer och samma 

begränsningar i alla databaserna för att göra arbetet mer systematiskt. 

Till en början hittades 13 artiklar som passade studiens syfte. De granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Av dessa höll fem artiklar inte tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet och 

valdes bort. En styrka med granskningen var att den gjordes av två individer vilket 

påverkar tillförlitligheten, överförbarheten, bekräftelsebarheten och trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). En svaghet är att få artiklar använts men de är 

detaljerade i sitt syfte och resultaten är tydliga samt motsvarar studiens syfte.  

Resultatartiklarna granskades först enskilt och därefter fördes en diskussion för att 

få fram det viktigaste resultatet och detta höjer pålitligheten samt kan vara en 

styrka för studien enligt Wallengren och Henricsson (2012). Fyra av de åtta 

resultatartiklarna erhöll grad I av vetenskaplig kvalitet och de resterande fyra 

erhöll efter granskning grad II vilket höjer studiens trovärdighet. Artiklarna med 

grad II svarade bra mot syftet och inkluderades därför.  

Geografiskt sett är de åtta olika studierna från olika delar av världen. Tre av 

studierna var gjorda i olika delar av USA. En studie var författad i Portugal och två 

var gjorda i United Kingdom. Två studier var från Sverige. Studiernas 

ursprungsländer kan vara både en styrka och en svaghet. En svaghet är att det kan 

vara svårt att få ett resultat som motsvarar studiens syfte eftersom de 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna i öppenvården kan använda sig av dock kan 

skilja sig åt beroende på var i världen de befinner sig och detta bör hållas i åtanke. 

Styrkan är att resultatet kan vara överförbart mellan olika länder. Då två artiklar 

kom från Sverige ökar överförbarheten till det svenska samhället. Fetma är ett 

globalt hälsoproblem och det hade varit intressant att ta del av omvårdnadsåtgärder 
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vid behandling av fetma i de olika världsdelarna. En svaghet med litteraturstudien 

kan därför vara att det inte finns någon studie med från Afrika eller Asien som 

belyser detta.  

Resultatartiklarna var övervägande kvantitativa, fem stycken och tre var 

kvalitativa. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom kvalitativa artiklar genom 

intervjuer beskriver deltagarnas personliga upplevelser och riktar sig mot en 

mindre grupp. De kvantitativa artiklarna baseras inte på personligt möte utan kan 

bestå av enkätundersökningar och då är risken större att vissa aspekter missas då 

det inte går att ställa följdfrågor eller få uttömmande svar. De inkluderade 

resultatartiklarna var skrivna på engelska språket och översattes och bristen på 

vana att göra detta kan ha medfört att missförstånd gjort att resultatet påverkades.   

I de artiklar som hade bortfall fanns detta tydligt förklarat. Två artiklar hade inget 

bortfall. Det största bortfallet på en tredjedel av deltagarna i en studie förklarades 

med att den var gjord under ett tidsperspektiv på tolv månader och därför föll 

deltagarna bort av olika anledningar. Då studien innehöll många deltagare anses 

den ändå vara intressant att ta med. Antalet deltagare i studierna varierade mellan 7 

och 52 595 beroende på om studierna var kvalitativa eller kvantitativa. 

En styrka är att studier med både få och många deltagare kom fram till liknande 

slutsatser; att sjuksköterskan hade en betydande roll och att det finns olika faktorer 

att ta hänsyn till vid viktminskning. En studie från Sverige innehöll ett stort antal 

deltagare vilket gör resultatet pålitligt och ökar överförbarheten till den svenska 

befolkningen. 

Resultatdiskussion                                                                

I studien av Gudzone et al., (2012) uppmärksammades betydelsen av att skapa en 

god relation och bygga upp långsiktiga relationer mellan sjuksköterska och patient. 

Brobeck et al., 2015; Gudzune et al., 2012 och Schauer et al., 2014 beskrev hur 

viktigt det var att ta upp fetmaproblemet tidigt i kontakten mellan patient och 

sjuksköterska för att bygga upp en relation. Dock visade en studie (Engström et al., 

2013) att sjuksköterskorna inte brydde sig lika mycket om problemet och knappt 

hälften tog upp problemet inledningsvis. Detta anser vi vara anmärkningsvärt 

eftersom patienter med fetma bör upplysas om att deras tillstånd kan leda till 

sjukdomar som de måste leva med resten av sina liv. En uppgift som 

sjuksköterskan har är att informera och förebygga ohälsa även då ämnet kan vara 

känsligt (Socialstyrelsen, 2005). Det finns inga stadgade nationella riktlinjer för 

råd till fetmapatienter. Däremot finns det riktlinjer som rekommenderar hur hälso- 

och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att stödja människors 

förändringar av levnadsvanor vid tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig 

fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2011). En 

framgångsrik behandling av fetma innebär att processen utgår från patienten själv, 
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en personcentrerad vård är därför en väsentlig del i detta (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är mötet 

mellan patient och vårdare ett tillfälle där verkligheten kan förstås om det finns 

ömsesidig öppenhet och respekt. Det är av stor betydelse att hålla i åtanke att 

patienten är i en beroendeställning där dennes hälsa är beroende av att 

vårdpersonalen har de praktiska färdigheter och teoretiskt kunnande samt en 

hållning som gör det möjligt för patienten att utvecklas. Kwan (2009) och Kark et 

al., (2013) fick fram att personer med fetma ofta känner skam. Sjuksköterskors 

ovilja att ta upp fetma med patienterna kunde grunda sig i deras egen övervikt 

enligt Aranda & McGreevy (2012) då det var svårt att ge viktminskningsråd om de 

själv inte var goda förebilder. Däremot kunde sjuksköterskorna ge sympati. Vi 

anser att det är oerhört viktigt att sjuksköterskan får god utbildning om hur denna 

kommunikation förs på bästa sätt samt redskap för att klara detta. Sjuksköterskan 

har en viktig omvårdnadsuppgift i att först skapa en god relation med patienten för 

att sedan kunna stödja patienten att nå viktminskning (Hansson et al., 

2011).                                                                         

Olika former av dietråd har visat sig vara viktiga faktorer för att komma tillrätta 

med patienternas viktproblematik och var en del i sjuksköterskornas arbete. 

Andrade et al., 2010; Brobeck et al, 2014; Schauer et al., 2014; Gudzune et al., 

(2012); Wang et al., 2013 och Yardley et al., 2014 belyste maten och olika dieter 

som ett viktigt hjälpmedel. Huvudproblemet är enligt Shukla et al., (2015) att 

energikonsumtionen är större än energiförlusten. Det framkom att vårdpersonal 

hade olika sätt att ta upp dietråd. Både i Gudzune et al´s., (2012) och Schauer et 

al´s., (2014) studie framkom betydelsen av att tillsammans med patienterna göra 

upp realistiska mål för nå viktminskning. Gudzune et al, (2012) belyste i sin studie 

att majoriteten av sjuksköterskorna gav råd att undvika eller lägga till en viss mat. 

Kaloriintaget bör minskas måttligt för att uppnå en långsam men stadig 

viktnedgång (Shukla et al., 2015). Vad vi äter påverkar hälsan därför är det 

självklart att vi som arbetar inom vården ska kunna samtala om detta med 

patienterna och att vi har grundläggande kunskaper om vad det finns för 

vetenskapliga råd att rekommendera (Cederberg & Rothenberg, 2015). Med tanke 

på att det finns så många olika sorters råd om mat och dieter som tagits upp i 

studierna är det inte konstigt att råden ser så olika ut från sjuksköterska till 

sjuksköterska i öppenvården. Genom att koppla in dietist kan dietråden 

skräddarsys utifrån patientens livssituation. 

Ständig tillgång till mat och en alltmer stillasittande tillvaro bidrar till att personer 

med fetma ökar (Arner et al., 2015). Det framkom att fysisk aktivitet hade en 

positiv inverkan på viktnedgång (Andrade et al., 2010; Schauer et al., 2014;) 

Schauer et al´s., (2014) vanligaste råd var att promenera och det kan alltid 

användas av oss sjuksköterskor. När patienterna gått ner en del i vikt och orkade 

röra sig mer råddes de att öka promenadsträckan och till slut även jogga. Både 

Hansson et al., (2011) och Shukla et al., (2015) betonar betydelsen av fysisk 
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aktivitet kontinuerligt för att gå ner i vikt. Shukla et al., (2015) kom fram till att 

motion utförd i grupp hjälpte patienterna att gå ner i vikt genom att deltagarna 

stöttade varandra. Fysisk aktivitet på recept, (FaR) är ett betydelsefullt hjälpmedel 

för sjuksköterskan och en förmån för patienten att kunna använda i sin behandling. 

Sjuksköterska i öppenvården har befogenhet att skriva ut dessa recept. 

Det uppmärksammades att en balans i stödet borde eftersträvas. Sjuksköterskan 

skulle ge jämnt regelbundet stöd och ha en jämn fördelning med lagom mellanrum 

mellan träffarna (Yardley et al., 2014). Sonntag, Wiesner, Fahernskog, Renneberg, 

Barun och Heintze (2011) bekräftar att motiverande samtal är en viktig del i att 

bemöta och få patienter med fetma lyckas minska i vikt, de säger att det bör ske 

regelbundna och kontinuerliga möte för att få bästa resultat. Däremot kom Yardley 

et al., (2014) fram till att för mycket stöd gjorde patienten passiv och kunde förlora 

sin drivkraft. Dorothea Orem beskriver en obalans i egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsningar. Individen kan då behöva stöd i sin egenvård av 

närstående eller/och av sjuksköterskan (Kirkewold, 2000). Aranda & McGreevy 

(2012) menade att bilda team mellan patient och vårdpersonal gjorde att patienten 

såg vårdpersonalen som en lagkamrat och detta kunde öka motivationen. Detta 

anser vi vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i omvårdnadsarbetet. Det är viktigt 

att sjuksköterskan inte är dömande för att kunna motivera patienten. Genom att ge 

patienten eget ansvar och ställa krav kan motivationen öka och därmed underlätta 

viktnedgången. Detta menade även Schauer et al., (2014) och Gudzune et al., 

(2012)som kom fram till att det var betydelsefullt att försöka öka 

individanpassningen och patientens eget ansvar. De rekommenderade att låta 

patienten själv reflektera över orsaken till sin fetma. Annan forskning (Sonntag et 

al., 2011) styrker betydelsen av att sjuksköterskan låter patienten själv komma till 

insikt angående sin övervikt och vilken försämrad livskvalitet denna kan medföra. 

Sjuksköterskorna ansåg enligt Yardley et al., (2014) att delmål var viktiga för att 

hålla patienten motiverad, men att det var patientens ansvar att genomföra 

förändringarna, sjuksköterskorna fanns enbart som stöd. Dorothea Orem anser att 

en fungerande egenvård innebär att individen har klart för sig vilka 

egenvårdsbehov den har. Egenvårdsbehovet är en insikt om vilka handlingar som 

behövs för att kunna säkerställa en persons funktion, utveckling och hälsa 

(Kirkewold, 2000). Ett redskap för att förstärka motivationen till förändring och att 

patienten följer råden kan vara att patienten regelbundet har möjlighet att träffa en 

och samma sjuksköterska. Hansson et al., (2011) menar att kontinuitet är viktigt 

för att behålla motivationen då förändringen tar tid. Utan kontinuitet finns stor risk 

att patienterna tappar motivationen och återgår till ohälsosamma vanor. 

Det framkom flera faktorer sjuksköterskan borde ta hänsyn till i 

omvårdnadsbehandlingen. Pengar, tid och stress var några av dessa (Aranda & 

McGreevy, 2012). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är det viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till patientens familj, närstående, omgivning samt miljö 

vid rådgivning. Dorothea Orem tar upp i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan 
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ska forma vården i förhållande till patientens unika resurser. Målet är att 

upprätthålla patientens välbefinnande genom stöd i sin egenvård och få patienten 

att utföra aktiviteten för att tillgodose detta välbefinnande (Kirkewold, 2000). 

Schauer et al., (2014) menade att det borde tas hänsyn till patientens ekonomiska 

förutsättningar. Sjuksköterskorna kunde inte förutsätta att patienterna hade råd att 

ändra diet eller införskaffa dyra gymkort. Vi menar att vårdpersonal bör utgå 

utifrån detta ekonomiska tänk i rådgivningen, till exempel köpa storpack, ta reda 

på vilka kostnadsfria fysiska aktiviteter denna patientgrupp kan ägna sig åt, 

exempelvis promenad i grupp eller gruppaktiviteter med ledare vid utegym. Detta 

kan kanske motivera patienterna att prioritera träning och hälsosamma matvanor 

framför annat som kostar pengar. 

Inom många landsting i Sverige har en medvetenhet om att ett samarbete mellan 

primärvård, kommun, landsting och skola behövs för att försöka vända 

fetmatrenden som vuxit fram. Ett handlingsprogram där åtgärder delas in i tre 

strategier som i viss mån överlappar varandra håller på att tas fram nationellt. 

Dessa åtgärder är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Öppenvården 

har en central roll vid utförandet av de hälsofrämjande åtgärderna. En stor del av 

befolkningen har kontakt med öppenvården och där ges möjligheter att informera 

och ge stöd. I det förebyggande arbetet ses mödra- och barnhälsovården, men även 

bland annat elevhälsan, ungdomsmottagningen, tandvård och äldreomsorg samt 

gruppboenden. Behandlande enheter kan vara överviktsmottagningar både på 

vårdcentraler och rena överviktsmottagningar (Handlingsprogram inom övervikt 

och fetma, 2015). 

Konklusion och implikation 

Resultatet visade att det fanns omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kunde använda 

sig av och faktorer att ta hänsyn till vid behandling av patienter med fetma. En god 

och långsiktig relation mellan patient och sjuksköterska var betydelsefullt. 

Kontinuerligt jämnt stöd i form av råd om mat, diet och fysisk aktivitet hade 

betydelse. Faktorer som pengar och stress var viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Det är en utmaning för personalen att framföra problemet till patienten på ett 

värdigt sätt och för att bäst kunna hjälpa patienterna måste hänsyn tas till hela 

deras livssituation. 

Sjuksköterskan har en central roll i behandlingen av patienter med fetma eftersom 

de träffar denna patientkategori i hela vårdkedjan. Vare sig patienten söker för 

fetma eller inte har sjuksköterskan ett ansvar att medvetandegöra detta på ett sätt 

som inte är kränkande. I den kliniska verksamheten är det positivt att ha en 

fetmasköterska som kan ha en stödjande och rådgivande roll vid behandling av 

fetma, både för patienterna och för annan vårdpersonal på vårdinrättningen. 
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Sjuksköterskor bör få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper om fetma. En 

rekommendation för vidare forskning kan vara att ta reda på hur patienterna blir 

följsamma och tar åt sig av råden de får och förändrar dessa så att det passar dem 

själva.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl Web of Science :  
medline SweMed+ PubMed 

Vuxen (fritext) Adult (fritext) Adult (fritext) Adult (fritext) Adult (fritext) 

Råd (fritext) Advice (fritext) Advice (fritext) Advice (fritext) Advice (fritext) 

Rådgivning (fritext) 
Counseling 

(fritext) 

Counseling 

(fritext) 

Counseling 

(fritext) 

Counseling 

(fritext) 

Livsstil 

(fritext) 

Lifestyle 

(fritext), 

lifestyle* 

Lifestyle 

(fritext) 

Lifestyle  

(fritext) 

Lifestyle 

(fritext) 

Sjuksköterska 

(fritext) 

Nurse (fritext), 

nurse* 

Nurse  

(fritext) 

Nurse 

(fritext) 

Nurse (fritext), 

nurse*  

Sjuksköterskestöd 

(fritext) 

Nurse support 

(fritext) 

Nurse support 

(fritext) 

Nurse support 

(fritext)  

Nurse support 

(fritext) 

Fetma 

(fritext) 
Obesity (fritext) Obesity (fritext) Obesity (fritext)  Obesity (fritext) 

Övervikt (fritext) 
Overweight 

(fritext) 

Overweight 

(fritext) 

Overweight 

(fritext) 

Overweight 

(fritext) 

Öppenvård (fritext) 
Primary care 

(fritext) 

Primary care 

(fritext) 

Primary care 

(fritext) 

Primary care 

(fritext) 

Fysisk aktivitet  

(fritext) 

Physical activity 

(fritext) 

Physical activity 

(fritext) 

Physical activity 

(fritext) 

Physical activity 

(fritext) 

Egen förmåga(fritext) 
Self-efficacy 

(fritext) 

Self-efficacy 

(fritext) 

Self-efficacy 

(fritext) 

Self-efficacy 

(fritext) 

Behandling 

(fritext) 

Treatment 

(fritext) 

Treatment 

(fritext) 

Treatment 

(fritext) 

Treatment 

(fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 
 

160202 Web of Science 

: Medline 

overweight AND obesity AND 

treatment AND physical activity 

AND lifestyle 

 

basic search, abstract available 

13 8 2 1 

 

160208 PubMed obesity AND adult AND nurse 

support AND primary care 

publicerade 2010-2015 

20 5 3 1 

 

160208 PubMed obesity AND self-efficacy 

publicerade 2010-2015 

248 4 2 1 

 

160209 Cinahl obesity AND counseling AND nurse 

AND adult 

basic search, publicerade 2010-2015 

14 3 3 1 

 

160215 Cinahl obesity AND counseling AND 

primary care 

advanced search, publicerade 2010-

2015 

165 5 2 1 

 

160217 SwedMed+ advice AND lifestyle 

advanced search, publicerade 2010-

2015 

5 2 1 1 

 

160217 Cinahl obesity AND adult AND lifestyle* 

publicerad 2010-2015 

41 8 4 2 

160312 Web of Science 

: medline 

obesity AND adult AND advice 

AND nurse support AND primary 

care  

publicerad 2010-2015 

18 5 1 1*  

 

160312 Web of Science 

: medline 

obesity AND self-efficacy AND 

counseling AND primary care AND 

adult 

publicerad 2010-2015 

14 2 1 1*  

 

160312 Pubmed overweight AND physical activity 

AND nurse support AND adult 

AND primary care 

abstract available,  

publicerad 2010-2015 

13 2 1 1*  

 

*dublett 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Andrade, A. M., Coutinho, S. M.,Silva. M. N., Mata, J., Viera, P. N., Minderico, 

C.S.,...Teixeira, P. J. (2010). The effect of physical activity on weight loss is 

mediated by eating self-regulation. Patient Education and Counseling, 79 (3), 320-

326. 

Doi:10.1016/j.pec.2010.01.006 

Land  
Databas 

Portugal 

Cinahl 

Syfte Undersöka om olika former av fysisk aktivitet hängde ihop med hur patienter kunde 

reglera hur de åt under viktnedgång och om ändring av ätmönstret ändrade förhållandet 

mellan fysisk aktivitet och därmed viktminskning hos överviktiga kvinnor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. Interventionsstudie. 

Randomiserad kontrollerad studie inklusive ett års beteendeterapi, de delades 

slumpmässigt i två grupper. 

Urval Deltagarna rekryterades genom dagstidningar, flygblad och TV-reklam för att delta i ett 

universitetsbaserat viktminskningsprogram. Inklusionskriterier var kvinnor 25-50 år, 

inte i övergångsåldern, BMI mellan 25-40, vara villiga att delta i veckomöte under ett år, 

inte vara gravida eller producera bröstmjölk samt inte ta medicin som påverkade vikten. 

239 kvinnor inkluderandes. 

Datainsamling 30 sessioner om 25-30 kvinnor för en grupp medan kontrollgruppen gavs en generell 

hälsoläroplan i grupper med liknande storlek.  

Dataanalys Statistisk bearbetning 

Bortfall 20,6% bortfall 

Slutsats Fysisk aktivitet kunde påverka vikten positivt genom inverkan på beteende vid matintag, 

patienterna tog inte till mat som belöning eller tröst. Det viktiga var inte graden av 

fysisk aktivitet utan den aktivitet som faktiskt blev utförd. Även lätt till måttlig fysisk 

aktivitet hade en positiv inverkan på patienternas livsstil och beteende vid matintag och 

därmed indirekt på vikten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 87 %. 

Etiskt godkänd. 
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Artikel 2 

Referens Aranda, K. & McGreevy, D. (2012). Embodied empathy-in-action: overweight 

nurses´experiences of their interactions with overweight patients. Nursing Inquiry, 21 

(1), 30-38. Doi:10.1111/nin.12015 

Land  
Databas 

United Kingdom 

Cinahl 

Syfte Visa hur överviktiga sjuksköterskor kunde använda sina erfarenheter och förståelse i 

samarbetet med överviktiga patienter.  

Metod:  
Design 

Kvalitativa intervjuer. 

Fenomenologisk studie. 

Urval Sju sjuksköterskor som jobbade med överviktiga patienter i primärvården.  

Datainsamling Två djupintervjuer hölls med varje sjuksköterska. 

Dataanalys Tema analys. 

Bortfall Inget. 

Slutsats Sjuksköterskorna förstod patienternas upplevelser av att vara överviktiga och kände 

samhörighet med dessa och det ökade förståelsen. Både sjuksköterskorna och 

patienterna tog till mat som belöning och tröst. Sjuksköterskorna kunde dela med sig av 

sina positiva och negativa erfarenheter av att kämpa med vikten och bli en medspelare 

till patienten som förmedlade motivation. De kunde skräddarsy behandlingen beroende 

på patienten de skulle behandla. Faktorer som sjuksköterskorna var tvungna att ta 

hänsyn till i behandlingen var patienternas upplevelser av tid, pengar och stress. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 74 %. 

Etiskt godkänd. 
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Artikel 3 

Referens Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S., & Hildingh, C. (2014). Lifestyle advice and 

lifestyle change: to what degree does lifestyle advice of healthcare professionals reach 

the population, focusing on gender, age and education? Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 26 (4), 198-203. Doi:10.1111/scs.12139 

Land  
Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Undersöka om sjuksköterskorna tog upp livsstilsråd med patienterna och om råden var 

olika beroende på patienternas ålder, kön och utbildningsnivå. Men även om de råd 

sjuksköterskorna gav bidrog till livsstilsförändring hos patienterna.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ RCT studie  

Beskrivande och jämförande tvärsnittstudie. 

Varje år, telefonintervjuades 0,5 % av den vuxna befolkningen, vilket motsvarade minst 

tusen människor i varje region. Intervjuerna genomfördes på kvartalsbasis med fyra 

intervjuer per år. 

Urval Slumpmässigt urval av personer över 18 år valdes ut ur nationella befolkningen. 

Patienter som hade sökt sjukvård för 1 år sedan, innan intervjuerna gjordes 

inkluderades. Alla regioner i landet deltog, förutom en men det beskrivets inte vilken. 

52 595 vuxna patienter deltog. 40 % var män och 60 % var kvinnor. 

Datainsamling Datainsamling via telefonintervju skedde 2008-2009, telefonintervjun grundades på ett 

frågeformulär med 65 frågor.  

Dataanalys Statistisk bearbetning. 

Bortfall 24,8 % bortfall.  

Slutsats Studien visade att de stödjande råd gällande tobaks konsumtion, alkoholvanor, stress, 

diet och fysisk aktivitet, att livsstilsråd som gavs av sjuksköterskor både inom akut- och 

på öppenvårdsbesöken var en viktig bidragsgivare till patientens livsstilsförändringar. 

Betydelsen av att skapa och bygga upp långsiktiga relationer med patienten belystes, 

likaså vikten av att i ett tidigt skede ta upp behovet att patienterna behövde gå ner i vikt. 

Sjuksköterskorna tog upp viktproblemen oavsett om patienterna hade hög eller låg 

utbildning.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 80 %. 

Etiskt godkänd. 
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Artikel 4 

Referens Engström, M., Skytt, B., Ernesäter., A., Fläckman, B., & Mamhidir, A-G. (2013). 

District nurses´ self-reported clinical activities, beliefs about and attitudes towards 

obesity management. Applied Nursing Research, 26 (4), 198-203. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2013.06.009 

Land  
Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Beskriva vilka behandlingar distriktssköterskor använde sig av och deras attityder 

gentemot överviktiga och deras behandling, men även sambandet mellan dessa. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ RCT-studie 

Tvärsnitts sambands studie 

Urval 247 distriktssköterskor som jobbade på 33 vårdcentraler i centrala Sverige.  

96,8 % var kvinnor.  

Datainsamling Frågeformulär om livsstilsråd samt ett personligt brev skickades ut till 

distriktssköterskornas arbetsplats, 2 påminnelser skickades ut 

Dataanalys Statistisk bearbetning. 

Bortfall 69 svarade inte. (78 % respons) 

Slutsats Mest råd gavs angående ökad fysisk aktivitet men även BMI-bedömning, generella 

livsstilsråd (ej närmre specificerade) och detaljerade råd angående viktminskningsdieter 

(ej närmre specificerade) på veckobasis förekom. Viktigt att skapa och bygga upp en 

god relation med patienterna beskrevs. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna både var 

och inte var motiverade att gå ner i vikt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 85 %. 

Etiskt tillstånd krävdes inte då syftet inte var att undersöka deltagarnas egen hälsa. 

Godkännande fanns från ledningen. 
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Artikel 5 

Referens Gudzune, K. A., Clark, J. M., Appel, L. J., & Bennet, W. L. (2012). Primary care 

providers´communication with patients during weight counseling: A focus group study. 

Patient Education and Counseling, 89 (1), 152-157. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2012.06.033 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Undersöka hur primärvårdspersonal kommunicerade med patienter om viktrådgivning. 

Metod:  
Design 

Halvstrukturerad randomiserad kvalitativ studie. 

Praktikbaserd randomiserad kontrollerad viktminskningsstudie. Fem fokusgrupper 

användes.  

Urval 26 primärvårdspersonal från sex olika mottagningar ingick om de hade < 4 inskrivna i 

befintlig viktminskningsstudie, dessa randomiserades till en av fem grupper. 

Datainsamling Djupintervju och inspelning av intervjuerna. 58 % kvinnor och 42 % män. 

Dataanalys Två utredare oberoende av varandra granskade och temakodade intervjuerna. En 

medlare fanns men behövdes inte. De tre utredarna organiserade data i begreppstema. 

Statistisk bearbetning. 

Bortfall Fyra kunde inte delta p.g.a. schema krockar i sista minuten. 

Slutsats Primärvårdspersonal använde sig av varierande typer av rådgivning, en del var rakt på 

sak medan en del lindade in problemet.  Det var viktigt att få patienterna motiverade och 

uppmuntrande vid viktnedgång samt ta upp problemet tidigt. Realistiska mål som sattes 

upp i samråd med patienterna och som tog hänsyn till hela deras livssituation var en 

framgångsfaktor. Att bli medspelare med patienterna och få dem att inse att de redan 

hade medlen för att gå ner i vikt var en stor motivationsfaktor. Medlen kunde vara 

kunskap om att sätta upp och följa mål samt göra en kaloribudget. En motivationsfaktor 

var att viktminskningen förbättrade statusen på de viktrelaterade sjukdomar som fanns 

och att patienterna kunde avsluta eller undvika medicinering av dessa sjukdomar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I. 87 %. 

Etiskt godkänd. 
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Artikel 6 

Referens Schauer, G. L., Woodruff, R. C., Hotz, J., & Kegler, M. C. (2014). A qualitative inquiry 

about weight counseling practices in community health centers. Patient Education and 

Counseling, 14 (97), 82-87 Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2014.05.026 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Undersöka hur läkare och sjuksköterskor uppnår viktminskning med rådgivning, till 

vilka patienter de gav råden samt vilka råd, hur patienterna gjorde då de gick ner i vikt 

och vilken behandling de använde. Men även att undersökta den demografiska 

påverkan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 30 läkare och sjuksköterskor från 4 stora kliniker i Georgia valdes ut. 46,7 % var män, 

53,3 % var kvinnor. 43,3% av deltagarna var inom ålderskategorin 36-45 år. 

Medellängden på yrkeserfarenhet var 13,3 år.  

Datainsamling Intervjuerna gjordes på den personal som redan hade en etablerad kontakt med 

patienterna med viktrelaterande kroniska sjukdomar och hade gjort en viktförändring 

sedan förra besöket. Intervjuerna spelades in digitalt, översattes och kodades. 

Dataanalys Statistisk bearbetning. 

Bortfall 2 intervjuer var inriktade på barnviktminskning och valdes bort. 

Slutsats Sjuksköterskorna använde olika metoder för att ge råd om viktminskning, de valde i 

första hand att ta upp problemet där en redan etablerad kontakt fanns. Majoriteten gav 

råd att undvika eller lägga till en viss mat. Äta mer frukt och grönsaker. Åtgärder om 

komplexa dieter, till exempel kolhydratfattig diet, utesluta kolhydrater och öka 

proteinintaget. Många råd var att utesluta en föda och ersätta med en annan, till exempel 

ta bort socker och ersätta med bättre sammansättning av kolhydrater. Dricka mer vatten, 

äta frukost, ha nyttigare mat hemma. Äta mindre mål. Öka fysiska aktiviteten och föra 

träningsdagbok. Betydelsen av att skapa en långsiktig och god relation med patienterna 

betonades.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 71 %. 

Etiskt godkänd. 
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Artikel 7 

Referens Wang, J., Sereika, S. M., Styn, M. A., & Burke, L. E. (2013). Factors associated with 

health-related quality of life among overweight or obese adults. Journal of Clinical 

Nursing, 22 (0), 2172-2182. Doi:10.1111/jocn.12280 

Land  
Databas 

USA 

Medline 

Syfte Att identifiera faktorer som förknippade hälsorelaterad livskvalitet “HRQL” bland 

överviktiga och feta vuxna. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ RCT studie  

Tvärsnittstudie  

Urval Urvalet gjordes utifrån data från en annan pågående studie om viktminsknings beteende. 

Deltagarna rekryterades först från allmänheten i Pennsylvania, USA, mellan år 2006 till 

2008. Exklusionskriterier var personer med aktuell allvarlig sjukdom som krävde 

läkarvård, fysiska begränsningar, graviditet eller de försökte bli det inom 24 månader, 

pågående strömbehandling relaterat till psykisk störning, alkoholintag mer än 4 

drinkar/dag, redan deltog i viktminskningsprogram eller använt 

viktminskningsläkemedel de senaste 6 månaderna. 704 personer granskades och 210 

personer valdes ut. 

Datainsamling I denna studie skulle de inkluderade ha ett BMI mellan 27-43, genomsnitts BMI var 34. 

Åldern var 18-59 år på deltagarna och medelåldern var 46,8 år.  

Patienterna kulle ha slutfört en 5 dagars dagbok över födointaget. 78,1% var kvinnor 

och 21,9% var män.  

Dataanalys Statistisk bearbetning. 

Bortfall Alla 210 utvalda personer deltog. 

Slutsats Sjuksköterskorna som arbetade med överviktiga patienter som skall försöka gå ner i vikt 

behövde ta hänsyn till sociodemografiska och psykologiska faktorer när de gav 

stödjande åtgärder vid livsstilsråd och viktminskning. Mat och olika dieter var bra 

hjälpmedel. Högt BMI och fysisk aktivitet gav ökad livskvalitet. Patienterna tog till mat 

som belöning och tröst. Brist på ekonomi, utbildning och låg psykosocial status var av 

betydelse och behövde vägas in i behandlingen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II. 76%. 

Etiskt godkänd 
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Artikel 8 

Referens Yardley, L., Ware, L. J., Smith, E. R., Williams, S., Bradbury, K. J., Mullee, 

M.A.,...Little, P. (2014). 

Randomised controlled feasibility trial of a web-based weight management intervention 

with nurse support for obese patients in primary care. International journal of 

behavioral nutrition and physical activity, 2014 11:67. Doi: 10.1186/1479-5868-11-67 

Land  
Databas 

United Kingdom 

Pubmed 

Syfte Var att beskriva skillnaden mellan viktminskning utifrån webbaserat stöd och 

sjuksköterskestöd inom primärvården 

Metod:  
Design 

Kvantitativ RTC-studie 

Individuell slumpmässigt fyrgrenad parallell icke-blind studie 

Urval 1173 slumpmässigt utvalda patienter från 5 olika primärvårdsmottagningar som hade 

gjort en viktminskning de senaste 12 månaderna. 179 patienter deltog av dessa, 15,3%. 

Patienterna skulle ha ett BMI över 30 (eller BMI >28 och samtidigt lida av hypertoni, 

hyperkolestrolemi eller diabetes) 

Datainsamling Sjuksköterskorna delade ut informationsblad till de patienter de tyckte passade in i 

studien utifrån urvalskriterierna. De patienter som ville delta gjorde en internetbaserad 

onlineregistrering. Datorn delade därefter in patienterna slumpmässigt i 4 grupper. 60,6 

% var kvinnor och 39,4% var män. 

Dataanalys Statistisk bearbetning. 

Bortfall Patienter med mentala eller psykiska hälsoproblem, ammande eller gravida, inte kunde 

röra sig mer än 100 m. Av dessa 179 deltagare var det 68,7% som fullföljde de 12 

månaderna. Bortfall 31,3%. 

Slutsats Kombinerat stöd med både sjuksköterskebesök och webbaserat stöd var det mest 

effektiva sättet för viktminskning. Betonar betydelsen av mat och diet; äta enligt 

trafikljuset. Låg utbildning och fetma hörde ihop. Patienterna kunde välja antingen 

lågkalori- eller låg kolhydratsplan. Ökad fysisk aktvitet ökade viktminskningen.  

Vetenskaplig  
 
kvalitet 

Grad II. 72%. 

Etiskt godkänd 

 



BILAGA C  

 



BILAGA C  

 



BILAGA C  

 



BILAGA C  

 



BILAGA C  

 



BILAGA C  

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Helena Håkansson

Anna-Carin Persson


