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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt är ett växande problem globalt som orsakas av för stort energiintag. 

Övervikt kan leda till flera sjukdomar, vanligaste är hjärt- och kärlsjukdom exempelvis 

diabetes förekommer bland annat. Övervikt går att behandlas med läkemedel, rådgivning och 

kirurgi.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva den rådgivning som vårdpersonal ger till 

överviktiga personer i samband med viktminskning.  

Metod: Designen för arbetet var en beskrivande litteraturstudie. Sökorden som användes var: 

overweight, obesity, weightloss och counseling. Artiklar som handlade om viktminskning i 

samband med kirurgi eller sjukdom exkluderades. Artiklarna granskades enskilt av båda 

författarna med granskningsmallar och resultaten jämfördes. Analysen skedde i tre steg där 

meningsbärande enheter togs ut, koder identifierades och sist bildade det kategorier.  

Resultat: Resultatet visade att rådgivningen som gavs till patienterna handlade om mål och 

kunskap, kost, motion, motivation och självkänsla. Rådens betydelse påverkades av relationen 

mellan patient och rådgivare, samtal om beteendet, regelbundna möten och e-mail. 

Utmaningar som kan uppstå vid rådgivning kunde vara höga förväntningar, konflikter, fel 

fokus, dåligt stöd, missade möjligheter att ge råd och låg följsamhet. 

Slutsats: Slutsatsen är att de vanligaste råden som ges handlar om kost och motion. Vid en 

bra och regelbunden uppföljning var det större chans att viktmål nåddes. Det kan bero på att 

motivation och självkänsla förstärks långsiktigt. I samband med rådgivning finns problematik 

som skulle kan påverka den överviktiges viktnedgång  

Nyckelord: empowerment, fysisk aktivitet, livsstilsförändring, motivation, nutrition, 

rådgivning  
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1. Inledning 

Övervikt är ett växande problem globalt och i Sverige. Att lida av övervikt kan leda till 

flertalet sjukdomar exempelvis diabetes, artros samt hjärt- och kärlsjukdomar. Orsaken till att 

en individ blir överviktig beror på att energiintag är högre än vad personen kan förbränna. Det 

kan vara genetiskt, bero på beteendestörningar men det går att se skillnader i olika socio-

ekonomiska grupper. Vårdpersonal regelbundet stöter på de här personerna i olika 

sammanhang vill vi beskriva hur det går till att ge dem rådgivning som ska motivera till 

viktminskning. I arbetet kommer ordet övervikt att användas som definition för både övervikt 

och fetma med undantag av i folkhälsomyndighetens mätning.  

2. Bakgrund 

Enligt World Health Organization (WHO, 2000) definieras övervikt oftast som onormalt stor 

ansamling av fett i fettvävnaden vilket kan leda till en försämrad hälsa. 

2.1 Övervikt globalt och i Sverige 

Enligt Ng et al. (2013) har utbredningen av övervikten mellan 1980 och 2013 stigit med 

27,5% för vuxna, respektive 47,1% för barn globalt. I antal är det en ökning från 857 miljoner 

till 2,1 miljarder överviktiga under samma tidsspann. Ökningen var som högst mellan 1992 

och 2002 men det senaste decenniet har utvecklingen av övervikt sjunkit, främst i västvärlden. 

Övervikt hos vuxna är kopplat till socio-ekonomisk status där det går att se ett samband 

mellan övervikt och inkomst där fattigare länder har en högre nivå av övervikt (Sellwood, 

2013). Enligt folkhälsomyndighetens (2016) årliga mätning så var 29 % av Sveriges kvinnor 

överviktiga samt 42 % av männen år 2015. Det var också 14 % som led av fetma vilket var 

lika fördelat mellan könen. Fetman var nästan dubbelt så vanlig hos personer med endast 

förgymnasial utbildning jämfört med de som hade eftergymnasial utbildning. Där var det 

ingen större skillnad mellan könen (ibid.). 

2.2 Mått på övervikt 

Enligt World Health Organization (WHO) är Body Mass Index (BMI) ett sätt att mäta 

kroppsmassa som kan klassificera undervikt, normalvikt, övervikt och fetma hos vuxna. Den 

definierats med vikt i kilo dividerat med kvadraten av längden i meter (kg/m2).  BMI-värdet 

är åldersoberoende och gäller för båda könen. Hälsoriskerna ökar i samband med ett högre 

BMI. För att se de olika klassificeringarna för BMI (tabell 1).   

Tabell 1. BMI- klassificering.   

Klassificering BMI (kg/m2) 

Undervikt < 18.50 

Normalvikt 18.50 -24.99 

Övervikt  25.00 - 29.99 

Fetma ≥ 30.00 

 (http://www.who.int). 

http://www.who.int/
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2.3 Orsaker till övervikt 

Personer äter av olika anledningar och för många kan det ge en positiv belöning som ett inre 

välbehag, eller en yttre belöning när personen äter i trevligt sällskap. Vissa äter när de är 

uttråkade, irriterade och stressade, att vara stressad kan leda till att personen äter mer eller 

väljer mat som innehåller mycket socker och fett (Morrison & Bennet, 2012). Många 

människor är ovetande till hur högt innehållet av kilokalorier (kalori/kcal) är i olika livsmedel 

samt hur mycket fysisk aktivitet som krävs för att förbränna intaget. För att förbränna ett kilo 

fett krävs det ett underskott på 3500 kcal vilket innebär i snitt 500 kcal mindre än en persons 

normala intag av mat (O’Connell, 2012).   

Övervikt kan ses som en beteendestörning där de främsta faktorerna till viktuppgång är att 

personen äter för mycket och motionerar för lite eller inte alls. Många studier indikerar att 

kroppsvikten styrs av gener, så som faktorer som vilometabolism, aptitreglering, 

fettfördelning på kroppen, viktuppgång relaterat till överätande och fysiologiska svaret från 

fysisk aktivitet. Vissa personer kan ha ett större anlag för övervikt (O’Connell, 2012). 

Morrison och Bennet (2012) påtalar att i vissa tvillingstudier finns det en viss ärftlighet till 

övervikt exempelvis att överviktiga personer föds med flera fettceller, överviktiga ärver en 

lägre ämnesomsättning samt att överviktiga kan ha en nedsatt hormonrespons för aptitkontroll 

eller bristande kontroll  

2.4 Konsekvenser vid övervikt 

Enligt Ng et al. (2013) är det främst personer som lider av övervikt som drabbas av sjukdomar 

som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, artros och kronisk njursjukdom. De främsta 

dödsfallen som sker går att förklaras av överviktiga patienter som drabbats av hjärt- och 

kärlsjukdom (ibid.). Enligt WHO (2000) kan övervikt öka risken för en förtidig död dessutom 

kan den påverka livskvaliteten på ett negativt sätt. Andra konsekvenser som kan uppstå på 

grund av övervikt är cancer (främst bröstcancer, livmodercancer och koloncancer), sänkt 

fertilitet och ökad risk för komplikationer vid anestesi (ibid.).  

2.5 Behandling av övervikt 

För att behandla övervikt går det att ge ett läkemedel, Orlistat, som är en långtidsbehandling. 

Orlistatet hämmar utsöndringen av pancreaslipas och hämningen leder till ett minskat upptag 

av de fria fettsyrorna i mag-tarmkanalen. Vanliga biverkningar som rapporteras är besvär med 

lös avföring. Allvarlig leverpåverkan har endast rapporterats i 30 fall av 53 miljoner som 

använt läkemedlet (Mårlid, Hänni & Zethelius, 2015).  

Ett annat sätt att behandla övervikt är med hjälp av rådgivning. Enligt Josephson (2013) är det 

rådgivarens uppgift att vara den person som vägleder, ha kunskap om ämnet och coachar 

patienten till att hitta egna lösningar. Under rådgivningen är det bra att tillsammans med den 

muntliga informationen också dela ut något i skrift som patienten kan ta med sig hem. 

Morrison och Bennett (2012) beskriver att vårdgivaren har ett patientcentrerat bemötande när 

den ska undervisa patienten. Den lyssnar på patienten och kan kommunicera engagerat och 

söker efter patientens idéer över vad problemet är. Att jobba patientcentrerat innebär att 

patienten är en aktiv deltagare i processen. 

Enligt Faskunger (2013) kan det krävas ett mångprofessionellt teamarbete för att stötta vid en 

beteendeförändring. Teamet kan bestå av sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister, 

nutritionister, läkare och hälsorådgivare som ska vägleda patienterna. För att som vårdgivare 

kunna uppmuntra till en beteendeförändring krävs det en kunskap i beteendet i sig och om 

beteendeförändring. Vårdgivaren som ger råd bör kunskap om samtalsmetodik och 

mellanmänsklig kommunikation (ibid.). 
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Slutligen går det att operera personer som lider av stor övervikt med så kallad bariatrisk 

kirurgi. Den vanligaste metoden är gastric bypass (GBP) där maten via en ventrikelficka leds 

förbi ventrikeln och duodenum till en anslutande tarmslynga i tunntarmen. Det är viktigt att 

patienten är förberedd innan operationen och förstår de principer av att behandlingen är 

irreversibelt. Efter operationen har patienten gått ner ca 30% av sin kroppsvikt inom ett år. 

Komplikationer som kan uppstå är kraftiga blödningar vid operationen, dumpningsbesvär, 

under viktminskningsfasen känner sig patienten frusen och vissa upplever nedstämdhet. Efter 

operation tas alkohol upp snabbare vilket leder till en snabbare och mer långvarig berusning 

än före operationen (Mårlid et al. 2015).  

2.6 Teoretisk förankring 

Insulander och Björvell (2013) berättar att vården ska stötta patienten till ett 

självbestämmande i sin sjukdomssituation. Enligt Schulz och Nakamota (2013) kan 

empowerment ge en känsla av kraft, kontroll och ökad självkänsla som kan få patienten att 

värdera självständighet som ska leda till att vilja delta i vården. En patient med empowerment 

tar inte emot information passivt utan försöker förstå de råd som den får av vårdgivaren. Det 

kan leda till att personen kan ändra sitt beteende och förbättra sin hälsosituation.  

Vidare beskriver Insulander och Björvell (2013) att viktiga principer för empowerment är att 

hälsofrämjande åtgärder ska vara av betydelse för var vad berörda personer anser vara 

betydelsefullt. Båda parter behöver samarbeta för att fatta beslut, lösa problem och låta de 

hälsofrämjande åtgärderna överensstämma mot allmän policy för att fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Kuokkanen och Leino-Kilpi (2000) beskriver empowerment som ett 

dynamiskt begrepp. Kraften ges, tas och delas mellan de två parterna. 

För att patienten ska uppnå empowerment behöver denne ha en förmåga och möjlighet till att 

reflektera över vilken betydelse behandlingseffekter och egenvårdsbeteende har för hälsa och 

välbefinnande. Patienten behöver ha kunskap om sin sjukdom och förstå vad som är rimligt 

och möjlig att göra. Dessutom ska patienten bli bekräftad i sitt tänkande av 

sjukvårdspersonalen (Insulander & Björvell, 2013).  

2.7 Problemformulering 

Övervikt är ett växande problem globalt och i Sverige. Att vara överviktig kan leda till 

flertalet hälsorisker, samt att den främsta anledningen till dödsfall är hjärt- och kärlsjukdom 

till följd av övervikt. Övervikt går i dagsläget att behandlas med läkemedel, rådgivning och 

kirurgi. Det är rådgivarens uppgift att vägleda patienten. Den som ger råd behöver ha en 

kunskap om beteenden, beteendeförändringar och samtalsmetodik. Genom att erbjuda de råd 

och stöd som patienten behöver för att nå en bättre hälsostatus hos den överviktiga. Tanken 

med den här sammanställningen är att den ska leda till en ökad kunskap om rådgivning till 

överviktiga i samband med viktminskning.  

3. Syfte 

Syftet var att beskriva den rådgivning som vårdpersonal ger till överviktiga personer i 

samband med viktminskning.   

4. Metod 

4.1 Design  

Den valda designen för uppsatsen var beskrivande litteraturstudie med systematiska 

sökningar. Anledningen till att göra en litteraturstudie framför empirisk studie var att 

litteraturstudien är en vanlig form inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. Grunden 



4 
 

till det är att litteraturstudien är ett bra arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap som 

sedan kan användas i praktiken (Kristensson 2014). 

4.2 Sökstrategi 

Till en början gjordes sökningar i databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline. Sökorden som 

användes var; overweight, obesity, weightloss och counseling och var identifierade som 

mesh-ord. Ordet overweight användes som en fritextsökning och kopplades ihop med 

ämnesordet obesity för att därefter göra en boolesk sökning med ”OR”. Därefter gjordes en 

sökning på ämnesorden weightloss och en på counceling. Dessa sökningar kombinerades till 

en boolesk sökning med AND (bilaga 1). 

Därefter lades begränsningar till som användes vid artikelsökningen. Begränsningarna var att 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed), publicerade mellan 

2006-2016, skrivna på engelska och att de skulle handla om vuxna personer (19+). I alla 

databaser utfördes sökningarna på samma sätt och efter begränsningar genererades totalt 280 

träffar. 

4.3 Urval 

Inklusionskriterierna för urvalet var att artiklarna skulle handla om viktminskning med hjälp 

av rådgivning. Exklusionskriterierna för urvalet var om viktminskning hade skett med hjälp 

av kirurgi eller sjukdom och när viktminskning inte var primära målet. I första urvalet lästes 

alla titlar och där valdes 44 artiklar ut från Medline, 25 artiklar från Cinahl och 12 artiklar 

från PsycINFO. Alla artiklar från PsychINFO och en från Cinahl var dubbletter från Medline 

och räknades därefter bort. I andra urvalet lästes abstrakten på artiklarna, 12 artiklar från 

Medlin och 8 från Cinahl valdes ut för att läsas i fulltext. I det tredje urvalet lästes artiklarna i 

fulltext för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om. Där uteslöts 3 artiklar, då de 

inte svarade på syftet. Från Medline användes 11 stycken och 6 stycken från Cinahl, vilket 

blev totalt 17 artiklar (bilaga 1).  

4.4 Granskning 

Vid granskning av artiklarna användes granskningsmallar från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Syftet med granskningen var att värdera 

artiklarnas kvalitet på ett systematiskt sätt. Båda författarna granskade alla artiklarna enskilt 

för att sedan träffas och jämföra sina granskningar enligt Kristenssons (2014) beskrivning. 

Författarna delade in artiklarna i låg, medel och hög kvalitet. De artiklar som inkluderades i 

studien var de artiklar med hög och medelhög kvalitet, alla artiklar med låg kvalitet uteslöts. 

Totalt granskades 17 artiklar varav 6 stycken uteslöts på grund av låg kvalitet.  

4.5 Analys 

Till en början gjordes det en artikelmatris över alla utvalda artiklar (bilaga 2). Därefter 

analyserades artiklarna stegvis enligt Kristenssons (2014) beskrivning. Först lästes artiklarnas 

resultat igenom och identifierade meningsbärande enheter som plockades ut. Därefter 

kondenseras de meningsbärande enheterna ner till koder genom att titta på i vilka artiklar som 

de förekom i. För kodningen skapades det en tabell (bilaga 3, tabell 2-4). Koderna sorterades 

efter likheter och olikheter, de koder som hörde tillsammans med liknande budskap bildade 

kategorier. De kategorier som identifierades var innehållet i rådgivningen, verktyg för 

rådgivning och svårigheter i samband med rådgivning. Dessa kategorier fick ligga som grund 

för rubriker i resultatdelen (Kristensson, 2014). Varje huvudkategori delades där efter in i 

olika subkategorier. 
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4.6 Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut kontrollerades så de innehöll ett etiskt godkännande alternativ 

kontrollerades att tidskriften där artikeln var publicerad har det som krav för publicering. 

Under granskning och analys behandlades innehållet i artiklarna likvärdigt och objektivt 

enligt hur Forsberg & Wengström (2015) beskriver. Det innebär att artiklarna blivit uttagna, 

granskade och analyserade likvärdigt utan att författarna har lagt in egna värderingar i 

resultatet. Forsberg & Wengström (2015) menar samtidigt att ett helt objektivt 

förhållningssätt är omöjligt då alla forskare bör se sig själva som en potentiell risk för 

påverkan. 

5. Resultat 

De subkategorierna som skapades under respektive huvudkategorierna var Innehållet i 

rådgivningen som innehåller: Mål och kunskap, kost och motion. Kategorin Verktyg för 

rådgivning innehåller: relation, samtal om beteende, regelbundna möten, motivation, 

självkänsla och e-mail. Kategorin Svårigheter i samband med rådgivning innehåller: 

förväntningar, konflikt, fel fokus, dåligt stöd, missade möjligheter och låg följsamhet (tabell 

5).  

 

Tabell 5. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Innehållet i rådgivningen - Mål och kunskap 

- Kost 

- Motion 

Verktyg för rådgivning - Relation 

- Samtal om beteende 

- Regelbundna möten 

- Motivation  

- Självkänsla 

- E-mail 

Svårigheter i samband med 

rådgivning  

- Förväntningar  

- Konflikt 

- Fel fokus 

- Dåligt stöd 

- Missade möjligheter 

- Låg följsamhet 
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5.1 Innehållet i rådgivningen 

Van Dillen, Noordman, van Dulmen och Hiddink (2015) visade på att patienterna som fick 

rådgivning inte alltid hade ett mål. De ville ändra sina vanor men viste inte hur det skulle gå 

till. Många gånger var det brist på kunskap vilket gjorde att de inte viiste hur de skulle göra 

för att förbättra sin livsstil och därför behövde någon som gav råd och följde utvecklingen 

(ibid.).  

Regelbunden rådgivning om kost och fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på en persons 

vikt och kunde leda till viktminskning (Nurkkala et al., 2015; Puhkala et al., 2014; Thomas, 

Vydelingum & Lawrence, 2010). Rådgivningen borde också fullföljas efter viktnedgång för 

att balansera vikten utan att gå upp i vikt igen inom en snar framtid (Puhkala et al., 2014; 

Thomas et al., 2010). 

5.2 Verktyg för rådgivning 

I Gudzune, Clark, Appel och Bennett (2012) kvalitativa studie poängterades vikten av en god 

relation mellan patient och vårdpersonal på vårdcentralen för att uppnå viktminskning. Det 

vanligaste temat var att vårdpersonalen försökte hjälpa patienterna att inse att de redan hade 

de färdigheter de behövde för att gå ner i vikt. Flera läkare gav patienterna en ”kalori-budget” 

för att ge patienten något konkret att utgå ifrån.  

Antognoli et al. (2014) beskrev att det var 12% av totalt 544 patienter som blev 

rekommenderade någon form beteendeterapi. Perri et al. (2014) rapporterade att de patienter 

som fick långvarig och regelbunden rådgivning var det fler som gick ner mer i vikt och behöll 

sin viktnedgång efter 24 månader. De som fick regelbunden rådgivning hade dubbelt så stor 

viktnedgång efter 24 månader jämfört med den grupp som fick mindre rådgivning samt 

kontrollgruppen.   

Det förekom regelbundna möten med rådgivning med fokus på kost och motion till 

patienterna ledde till en större viktnedgång och att den bibehålls. (Perri et al., 2014; Puhkala 

et al., 2014). Nurkkala et al. (2014) beskrevs det att den täta rådgivningen kunde minska 

patientens kognitiva begränsning som i sin tur kunde förbättra sin motivation till viktnedgång. 

Enligt van Dillen, Noordman, van Dulmen och Hiddink (2014) var en åtgärd för 

sjuksköterskor inom primärvården att de bokade uppföljningar med sina patienter så att de 

kunde fortsätta sin rådgivning och stöttning till viktnedgång alternativt att boka in uppföljning 

hos en annan profession.  

Avsaknad av motivation var också en faktor då många av deltagarna tyckte att det var för 

komplicerat att ändra sin livsstil. Deltagarna kunde skjuta upp de tillfällen de skulle motionera 

eller inte göra alla nödvändiga förändringar som krävs för att nå viktminskning (van Dillen et 

al., 2015). Vidare menade van Dillen et al. (2015) menar att när målsättning används i 

samband med rådgivning handlade de främst om ätarbeteende, därefter om fysisk aktivitet och 

viktminskning. Gudzune et al. (2012) poängterade att det var viktigt att patienterna hade ett 

viktmål och fick en viktminskningsplan. De skulle vara anpassade efter varje patients 

individuella förmåga.  

Enligt Peterson och Cheng (2012) var självförtroendet en faktor som kunde påverka mängden 

träning. Brist på självförtroende ledde till minskad träning, som i sin tur ökade depression. 

Kvinnorna i studien var milt deprimerade vid start ökade i vikt under en ettårsperiod i stället 

för att gå ner i vikt (ibid.). Två studier visar att fler rådgivningstillfällen ökar sannolikheten 

till ökad motivation, vilket i sin tur leder till ökad mängd träning. Bättre uppföljning och fler 

rådgivningstillfällen kan vara motiverande och kan öka deltagarnas självförtroende (Jay, 



7 
 

Gillespie, Schlair, Sherman & Kalet 2010; Cox et al., 2011). Framförallt ökade motivationen 

tätt efter ett rådgivningsmöte (Cox et al., 2011). 

Jay et al. (2010) visade att det kan spela roll vad för typ av rådgivning och hur motiverad 

patienten som fick rådgivningen var, då det avgjorde hur mycket information patienten fick 

om 5A rådgivning (bilaga 4).  

Ett annat sätt att nå ut med råd till patienter var att regelbundet skicka e-mail till patienterna 

med råd om kost och träning som de kunde ha nytta av. Efter 6 månader gick det att se att 

gruppen som fått e-mail tog till sig råden till motion mer än råden om kost. Dessutom gick det 

att se att de som tagit till sig om råden över träning på e-mail kunde bibehålla sin 

viktminskning (Thomas et al., 2010). 

5.3 Svårigheter i samband med rådgivning 

Gudzune et al. (2012) förklarade att ett vanligt bekymmer vid viktminskning var att patienten 

hade orealistiska förväntningar på viktminskningen. Deras förväntningar kunde vara 

kortsiktiga och snabba mål och läkarna fick försöka förklara för patienterna vad som var 

realistiskt. Det kunde fortsättningsvis leda till konflikter mellan läkarens rekommendationer 

och patientens förväntningar. Till sist beskrevs det att läkarna i vissa fall slutade att fokusera 

på viktminskning och formulerade om rådgivningen till att ”bli mer hälsosam” Det resulterade 

till att läkarna slutade använda ordet viktminskning när de diskuterade syftet med 

förändringarna inom kost och motion. Istället förklarade de förändringarna som 

hälsoförbättrande rent generellt (ibid.).  

Det gick att se att sjuksköterskor var duktiga på att identifiera, ge råd, skapa mål och 

arrangera uppföljningar. Däremot var de mindre duktiga på att ge stöd till de överviktiga 

patienterna (van Dillen et al., 2014; van Dillen et al., 2015). Fortsättningsvis skrev van Dillen 

et al. (2015) att det förekom flera tillfällen när sjuksköterskan missade tillfällen där hen kunde 

ha gett någon typ av hälsofrämjande råd relaterat till patientens övervikt. Det skedde på grund 

av att sjuksköterskorna inte fördjupade sig i patientens vikt, kost- och motionsvanor. Andra 

orsaker kunde vara att sjuksköterskorna inte hittade informationsbroschyrer som de skulle 

dela ut till sina patienter (ibid.). 

Peterson och Cheng (2012) beskrev att trots att deltagarna fick stöd en gång i månaden samt 

erbjöds träning i form av Zumba-dans två gånger i veckan slutade deltagarna att dyka upp på 

dansen och sänkte sin aktivitetsnivå.  

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet sammanställdes till tre olika huvudkategorier, innehållet i rådgivningen, verktyg för 

rådgivning och svårigheter i samband med rådgivning. Dessa delades sedan in i femton 

underkategorier. Kategorin innehållet i rådgivningen handlar om att patienterna har en 

bristande kunskap om hur kost och motion påverkar hälsan. De vanligaste råden som gavs 

handlade om kost och motion. Kategorin verktyg för rådgivning handlar om relationen mellan 

vårdgivare och patient, samtal om patientens beteende relaterat till övervikt. Regelbundna 

möten och motivation var viktiga verktyg för att personen ska klara av att gå ner i vikt. 

Kategorin om svårigheter i samband med rådgivning handlar om vilka problem som kan 

stötas på i samband vid rådgivning för överviktiga. Den problematik som hittades kan handla 

om för höga förväntningar, konflikter mellan patient och vårdgivare, patienterna får dåligt 

stöd eller att sjuksköterskor missar möjligheter för att ge råd om viktminskning.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva den rådgivning som vårdpersonalen ger till 

överviktiga i samband med viktminskning. Valet av design var för att beskriva kunskapsläget 

som kan ge mer information om vart mer forskning behöver bedrivas. Ett alternativt sätt för 

att svara på syftet kan vara att intervjua vårdpersonal eller överviktiga i fokusgrupper. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är det ett bra sätt att få mycket information på kort tid när 

deltagarna diskuterar och kan balansera varandras åsikter. En nackdel är att alla åsikter inte 

alltid kommer fram på grund av dålig gruppdynamik.  

Styrkor i sökningen som gjordes var att den gjordes i tre databaser för att få en bred sökning 

och en majoritet av kunskapsläget. För få en ännu bredare sökning gjordes en provsökning i 

Amed men den gav inga träffar med sökord och begränsningar. Ytterligare en styrka med 

sökningen var att utföra booleska operatorer med AND och OR för att få kombinationer av 

sökningen och få fler träffar. Valet av OR mellan overweight och obesity gjordes eftersom 

båda orden har med övervikt att göra och träffar på något av orden i samband med de andra 

sökorden skulle ge större antal träffar totalt, vilket gör att det blir fler artiklar att välja mellan. 

Studierna som användes var inte äldre än tio år eftersom författarna ville använda forskning 

som var aktuell.  

En svaghet i urvalet var att studier som handlade om läkare inkluderades. Valet för att göra 

det gjordes på att de handlade om rådgivning och kunde bidra till resultatet.  

Granskningen av artiklar gjordes med användning av SBU:s granskningsmallar, vilket är 

något ingen av författarna har stor förkunskap om. Vid granskning användes SBU:s mallar 

istället för Kristenssons (2014) då de var mer utförliga. En styrka var att granskningen gjordes 

enskilt och sedan jämfördes, vilket gjorde att artiklarna granskades två gånger, istället för att 

båda författarna granskade artiklarna tillsammans då de kan påverka och ändra varandras 

åsikter. Eftersom det är viktigt att forskarna är noggranna i sina slutsatser och gör en 

välgrundad redovisning av resultaten (Forsberg & Wengström, 2015).   

Språket i artiklarna var ett återkommande problem för författarna, trots att båda författarna 

anser sig ha goda kunskaper inom engelska. Anledningen till det var att författarna inte hade 

vana att läsa engelska med innehåll av mycket fackspråk och avancerade termer.  

Språkproblemen var en svaghet på grund av att feltolkningar kan uppstå och ge ett felaktigt 

resultat. Det löstes genom användning av lexikon som översatte de ord eller meningar som 

inte förstods till svenska och därefter samarbetade författarna till att formulera om det 

översatta språket till tydlig och korrekt svenska. 

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva den rådgivning som vårdpersonal ger till överviktiga i samband 

med viktminskning. Resultatet sammanställdes och beskrevs i resultatdelen och delades in i 

tre huvudkategorier: rådgivningen till patienterna, verktyg för rådgivning och svårigheter i 

samband med rådgivning. Här i resultatdiskussionen diskuteras några av de fynd som beskrivs 

i resultatet.  

6.2.1 Innehållet i rådgivningen 

De råd som gavs till de överviktiga personerna handlade oftast om kost och motion som 

tillsammans låg som en grund för rådgivning för viktminskning. Enligt WHO (2000) kan det 

bero på samhällets förändring där många serviceyrken eller professioner inte längre kräver 

fysisk aktivitet som manuellt arbete i mer traditionella samhällen. Personer med fast inkomst 
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spendera mindre tid till matlagning och hushållssysslor som lett till att efterfrågan på 

lättillgängliga matprodukter ökat (ibid.). 

På grund av den bristande kunskapen skulle rådgivning vara ett sätt att få de överviktiga att 

göra fler medvetna val. Flera studier påvisar att regelbunden rådgivning har en positiv 

påverkan hos personen hälsa. Enligt Keränen et la. (2009) så har intensiv rådgivning en 

positiv effekt på försökspersonernas ätarbeteenden. Enligt Insulander och Björvell (2013) kan 

det bero att patienternas empowerment har stärkts. Med den täta rådgivningen kan det ha lett 

till att patienten har en unik kunskap om sin egen hälsovård och därmed kan stärka sin 

egenvård.   

Enligt Franz et al. (2007) review har rådgivning med uppmuntran till fysisk aktivitet större 

effekt på viktminskning än att endast ge råd om kosten. Däremot att endast ge råd om fysisk 

aktivitet har en låg effektivitet under en långsiktig period. Efter sex månader nådde deltagarna 

en vikt-platå där de stannade i viktminskningen men om de fick fortsatt professionell hjälp 

kunde de fortsätta gå ned i vikt. (ibid.)  

6.2.2 Verktyg för rådgivning 

Ett annat resultat som fanns var vikten av en god relation mellan patienten och vårdgivaren. 

Spröndly- Nees et al. (2014) beskriver att en dålig personkemi mellan vårdpersonal och 

patienter är ett hinder för ett deltagande i beteendeförändringsprogram. Vidare beskriver 

Spröndly- Nees et al. (2014) att ett regelbundet stöd från vårdpersonal är en viktig 

förutsättning för att ändra ett ätarbeteende. Att få stöd av personer som är i samma situation 

och chans att utbyta erfarenheter är också viktigt (ibid.). Några studier som användes i 

resultatet använde grupprådgivning som metod i de artiklarna. En upptäck i studien var vikten 

av ett bra samspel med vårdpersonalen och patienten för viktminskning. Alexander et al. 

(2007) beskriver i sin studie att viss vårdpersonal upplevde det svårt att diskutera övervikt 

med överviktiga patienter eftersom dessa patienter inte trodde att de behövde gå ner i vikt. 

Annan vårdpersonal lät patienten ta upp ämnet men ett bekymmer är att inte alla patienter tar 

upp ämnet eller att de tar genvägen och kopplar övervikten till andra sjukdomar som patienten 

har (ibid.).  

Ett annat resultat som beskrevs var att regelbundna möten kunde påverka resultatet av 

viktminskningen. Insulander och Björvell (2013) beskriver att en höjning av överviktigas 

empowerment under tolv månader har en signifikant bättre effekt än patienter som endast har 

fått råd om motion och kost. Träningen innehöll övningar på praktiskt och teoretisk 

kosthantering, deras motionsbeteende, impulskontroll, motionsbeteende och positiv självprat. 

Latner, McLeod, O'Brien, & Johnston (2013) beskriver att om personer som har högt 

förtroende i sin egen förmåga till att motionera och motstå frestelsen att äta mat med mycket 

fett lyckades bättre i sin viktminskning.  

Motivation till en ökad självkontroll och tolerans till problem var relaterat till 

självbehärskning. Vidare beskriver de att vissa har lågt självförtroende till sin viktminskning 

då de tidigare har misslyckats i samband med viktminskningsförsök (Spörndly-Nees, 

Igelström, Lindberg, Martin, & Asenlöf, 2014). Insulander och Björvell (2013) skriver att för 

att främja empowerment hos patienten behöver den anpassa sitt liv så det passar sin 

livssituation. För att nå det behövs ett ömsesidigt förtroende mellan vårdgivare och patienten.   

6.2.3 Svårigheter i samband med rådgivning 

I resultatet beskrevs att det kunde uppstå olika utmaningar i samband med rådgivning hos 

överviktiga patienter. Alexander et al. (2007) förklarar att knappa resurser, låga förväntningar, 

bristande tid, bristande träning och att vårdpersonalen inte tror på den överviktiga patienten 
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kunde skapa barriärer för viktminskning. Insulander och Björvell (2013) beskriver en viktig 

princip för att nå empowerment krävs att båda parterna samarbetar för att lösa problem och ta 

beslut över vad som går att göra. Ofta är det inte ett problem att skapa en god atmosfär utan 

problemet ligger i att vårdpersonal har en tendens att ta över samtalet när det närmar sig 

lösningar och utformar en handlingsplan. Det leder till att patientens samtalsutrymme minskar 

och riskerar att delaktighet i beslutet går förlorat och i sin tur patientens empowerment. I 

Peterson och Chengs (2012) artikel hade kvinnorna under en ettårsperiod fått rådgivning för  

att gå ner i vikt. Under den tiden gick kvinnorna upp i vikt istället för att gå ner, dessutom 

ökade deras depression. Spröndly- Nees et al. (2014) beskriver att mental hälsa påverkar hur 

ätarbeteendet och motivationen för en förändring. Att äta identifierades som en viktig strategi 

för att kontrollera sina känslor. Att må dåligt eller att vara stressade beskrivs som en negativ 

faktor till vilket kostval en person gör (ibid.).  

7. Slutsats 

Slutsatsen av studien är att de vanligaste råden som ges vid rådgivning för överviktiga handlar 

om att förbättra kost och öka motionen. Vid bättre och mer regelbunden var chansen större att 

patienterna lyckades gå ner i vikt. Det kunde bero på att motivation och självkänsla förstärks 

under ett mer långsiktigt perspektiv. Det finns problematik i samband med rådgivningen som 

kan bero på att patienten får ett dåligt stöd som inte höjer patientens motivation. Vårdgivaren 

missar potentiella möjligheter att ge råd och motivera till viktminskning.  

8. Kliniska implikationer 

Övervikt är ett vanligt problem i samhället som påverkar hälsan. I den här litteraturstudie har 

rådgivning visat att den kan påverka viktnedgång hos överviktiga. För att det ska ske på bästa 

sätt krävs det att rådgivaren har kunskap inom ämnet, samt kunskap i hur råden bäst ges ut. I 

litteraturstudien beskrivs problem som kan uppstå i samband med rådgivning som är viktiga 

att vara medveten för att lyckas motivera den överviktiga till att gå ner i vikt.  

Problem som kan uppstå när övervikt inte tas på allvar i ett tidigt skede av varken patient eller 

vårdpersonal är att det kan leda till följdsjukdomar. Vidare forskning om hur överviktiga 

patienter motivation stärks i samband medviktminskning och om vårdpersonal har den 

kunskap som behövs för att kunna ge råd på ett lämpligt sätt.  
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Bilaga 1. Sökmatris 1(3) 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 lästa 

titlar 

Urval 2 lästa 

abstract 

Urval 3 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

160902 

09.11 

Cinahl Peer-reviewed 

English  

All adults 

(19+) 

060101-

161231 

Obesity  

Overweight 

(fritext) 

Weight loss 

Counseling 

 

1+2 med OR  

(1 OR 2) 3 

och 4 med 

AND 

 

Efter 

begränsning 

55,188 

12,359 

 

15,030 

20,740 

 

60,618 

 

198 

 

 

116 

116 25 (varav en 

dubblett från 

Medline).  

8 6 
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Bilaga 1. Sökmatris 2(3) 

160902 

09.30 

Medline English  

All adults 

(19+) 

060101-

161231 

Obesity  

Overweight 

(fritext) 

Weight loss 

Counseling 

 

1+2 med 

OR  

(1 OR 2) 3 

och 4 med 

AND 

 

Efter 

begränsning 

143,129 

52 174 

 

28,152 

30,776 

 

170,171 

 

275 

 

 

 

150 

150 44 12 11 
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Bilaga 1. Sökmatris 3(3) 

160902 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsycINFO Peer-reviewed 

English  

Adulthood 

(18 yrs & 

older) 

060101-

161231 

Obesity  

Overweight 

(fritext) 

Weight loss 

Counseling 

 

1+2 med 

OR  

(1 OR 2) 3 

och 4 med 

AND 

 

Efter 

begränsning 

24,273 

12,310 

 

4,801  

26,475  

 

28,874 

 

105 

 

 

 

67 

67 12(alla 

dubbletter 

från 

Medline). 
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Bilaga 2. Artikelmatris 1(11) 

Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 

Land  

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Antognoli, E. L., Smith, K. J., 

Mason, M. J., Milliner, B. R., 

Davis, E. M., Harris-Haywood, S., 

… Flocke, S. A. (2014). Direct 

observation of weight counselling 

in primary care: alignment with 

clinical guidelines. Clinical 

Obesity, 4(2), 69–76.  

USA 

Syftet med den aktuella analysen 

var att dokumentera om läkare 

anslutna till NHLBIs riktlinjer 

förbedömning och behandling av 

patienter medövervikt/fetma med 

hjälp av data som samlats in under 

direkt observation vid 

vårdcentralsbesök.  

Patient, läkare och 

besöksegenskaper undersöktes 

också för möjliga associationer till 

innehållet av diskussionen om 

övervikt/fetma under besöken.   

Design: Tvärsnittsstudie 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 1108 st pat. BMI över 

25 och med samsjuklighet vid över 

BMI30. Exkluderade normal och 

underviktiga. 

Urvalsförfarande: 

Lämplighetsurval 

Urval: Läkare: 28 st Inkluderade 

med spec. på internmedicin (20) 

och allmänmedicin (8).  50% 

kvinnor. Genomsnitt 

yrkesverksamma år: 14.  

Patienter: 544 st. Medelålder: 53 

år. 66% kvinnor. 41% var 

mörkhyade. SnittBMI: 34.  

Bortfall: Externt bortfall: 564 

uppfyllde inte inklusionkriterierna,  

Datainsamling: Inspelning av 

besök som transkripterades och 

plockade ut bärande meningar och 

kodades till förutbestämda koder.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik.  

 

Värdering: Medel 

Styrkor: Lika sammansatta 

grupper. Deltagarna var blindade 

för hypotesen. Tydligt resultat.  

 

Svagheter: Följde en förutbestämd 

kodning.  

 

 

Innehållet i samtalen 

kategoriserades för varje fall enligt 

kategorierna vikt ej diskuterad 

(50,4%, n=274), endast värdering 

(11,4%, n=62) och behandling 

diskuterad (38,2%, n=208).  

 

Patienter som var äldre, hade lägre 

utbildning, lägre BMI eller 

spenderade mindre tid med läkaren 

tenderade att vara mindre 

intresserade i att diskutera 

behandling.  

 

Främsta behandlingar var:  

Övergripande råd (38%, n=208), 

råd om motion (31%, n=169), råd 

om kost (27%, =146), 

rekommendation till beteendeterapi 

(12%, n=66), råd om specifika mål 

(6%, n=30), övrigt (läkemedel, 

kirurgi) (2%, n=8) 
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Bilaga 2. Artikelmatris 2(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Cox, M. E., Yancy, W. S., 

Coffman, C. J., Østbye, T., Tulsky, 

J. A., Alexander, S. C., … Pollak, 

K. I. (2011). Effects of counseling 

techniques on patients’ weight-

related attitudes and behaviors in a 

primary care clinic. Patient 

Education and Counseling, 85(3), 

363–368. 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att se om 

användning av patientcentrerad 

rådgivningsteknik, jämfört med 

motiverande samtals behandlings 

integritetsskala (MITI) är 

associerat med patienters 

självförtroende och motivation till 

att förbättra kost, fysisk aktivitet 

och målet att gå ner i vikt. Utöver 

det var även målet att fastställa 

vilken av teknikerna som har störst 

effekt på kosten, den fysiska 

aktiviteten och viljan att gå ner i 

vikt. 

Design: Observationsstudie 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 

 3615st pat. BMI över 25 och med 

samsjuklighet vid över BMI30. 

Exkluderade normal och 

underviktiga. 

Urvalsförfarande: 

Lämplighetsurval 

Urval: Läkare: 40 st. 60% kvinnor. 

Genomsnitt yrkesverksamma år: 

21.  

Patienter: 461 st. Medelålder: 60 

år. 66% kvinnor. 35% var 

mörkhyade. SnittBMI: 31.  

Bortfall:  Externt bortfall: 1104st 

kunde inte, 910 st hade för lågt 

BMI, 434st gick inte att nå, 530 st 

ville inte, 47st kunde inte svara på 

enkäten, 129st blev inte inspelade.  

Datainsamling: Inspelning av 

varje besök, samt via enkäter som 

deltagare och läkare fick svara på. 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Värdering: Medel 

 

Styrkor: Deltagarna var 

slumpmässigt utvalda, samt 

blindade. Att resultatet gjordes på 

inspelningar och inte deltagarnas 

åsikter eller minnen av vad som 

hänt. 

 

Svagheter: Läkarna använde inte 

alltid motiverande samtalstekniken 

de skulle använda. 

I 69% av samtalen förekom 

viktrelaterade diskussioner. 

Poängen för MI spirit och empathy 

var låga. Var endast 10% av 

samtalen som innehöll MI-tekniker. 

MI-tekniker var ovanligt men 

öppna frågor observerades bland 

38% och reflektioner hos 38%. 

 

När läkarna använde sig av 

motiverande samtal kunde 

patienternas kost och deras 

viktrelaterade attityd samt beteende 

förbättras. Det kan vara större 

sannolikhet att patienterna gick ner 

i vikt och skulle lyckas fortsätta gå 

ner i vikt/hålla vikten när de fick 

reflektera och diskutera sina 

framsteg med en läkare. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 3(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Gudzune, K. A., Clark, J. M., 

Appel, L. J., & Bennett, W. L. 

(2012). Primary care providers’ 

communication with patients 

during weight counseling: A focus 

group study. Patient Education and 

Counseling, 89(1), 152–157. 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

I den här studien, var vårt mål att 

använda fokusgrupper och 

kvalitativa metoder för att utforska 

primärvårdens vanliga metoder 

som del i viktrådgivning för att 

identifiera hur primärvården 

kommunicerar med sina patienter 

om viktminskning. 

Design: Explorativ design.  

Metod: Kvalitativ metod 

Population: 30 st. Inkluderade 

vårdgivare som haft minst 4 

patienter inskrivna i ett 

viktminskningsprogram.   

Urvalsförfarande: Typiskt urval 

Urval: 26 st vårdgivare från olika 

vårdcentraler som hade patienter 

inskriva i ett 

viktminskningsprogram.  

Bortfall: Externt: 4 st pga 

schemakonflikt.  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupp med semistrukturerad 

frågeguide. Hade 3-8 deltagare i 

varje fokusgrupp 

Analysmetod: Alla fokusgrupper 

hade ljudinspelning och 

transkripterades ord för ord. Två 

personer oberoende varandra 

lyssnade igenom transkriberingarna 

och identifierade meningsfulla 

delar i texten som sedan kodades. 

Den första fokusgruppen fick agera 

grund till en kodbok. Citat och 

koder diskuterades och sorterades 

in i teman.   

Värdering: Hög 

Styrkor: Tydlig datainsamling. 

Rådde datamättnad och 

analysmättnad. Strukturerat 

resultat.  

 

Svagheter: Otydlig design 

Tema 1: Motivation till 

viktminskning 

- Hälsoförbättringar 

- Höja självkänsla och driv 

- Prisar viktnedgången 

Tema 2: Samarbete med pat.  

- Hjälper pat att inse att hen har 

verktygen att nå en viktminskning. 

- Hjälper pat. Att göra en plan och 

sätta mål. 

- Skapa en relation för en grund till 

en diskussion om viktnedgång.  

Tema 3: Utmaningar vid 

rådgivning 

- Möta förväntningar för att nå 

viktminskning. 

- Konflikt mellan läkare och pat. 

Angående viktminskning.  

- användning av standardråd 

- Undviker diskussioner 

- Fokuserar om diskussionen på 

hälsa istället för vikt. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 4(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Jay. M., Gillespie. C., Schlair. S., 

& Kalet. A. (2010). Physicians use 

of the 5As in counseling obese 

patients: is the quality of 

counseling associated with 

patients’ motivation and intention 

to lose weight? BMC health service 

research, 10 (1), 159 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

exploatera hur kvaliteten av 

överviktsrådgivning kan leda till 

beteendeförändringar hos 

överviktiga patienter. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 190 st pat. BMI över 

25 och med samsjuklighet vid över 

BMI30. Exkluderade normal och 

underviktiga. 

Urvalsförfarande: 

Lämplighetsurval 

Urval: Läkare: 23 st.  

Patienter: 137 st. Medelålder: 45 

år. 70% kvinnor. 77% var latino. 

SnittBMI: 34.  

Bortfall:  Externt: 28 st tackade 

nej, 4st talade inte engelska eller 

spanska. Internt: 4 st som hade för 

lågt BMI, 17 st som hade ett akut-

besök.  

Datainsamling: Deltagarna 

intervjuades (strukturerad intervju). 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Värdering: Medel 

 

Styrkor: Intervjun var på 2 språk 

för fullständig förståelse. 

 

Svagheter: Liten och väldigt 

specifik grupp som studerades. 

Patienterna fick rådgivning om kost 

och nutrition och ju mer 

målmedveten och motiverad 

patienten var, ju mer rådgivning 

utifrån de 5An fick hen. Fler antal 

rådgivningar ökade sannolikheten 

för lyckad viktnedgång och 

viktkontroll. 

Ökat självförtroende associerades 

med ökad träningsvilja. 

Patientcentrering associerades med 

att äta bättre och motionera 

regelbundet vilket indikera att 

rådgivningstekniken kan vara 

viktig.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 5(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Nurkkala, M., Kaikkonen, K., 

Vanhala, M. L., Karhunen, L., 

Keränen, A.-M., & Korpelainen, R. 

(2015). Lifestyle intervention has a 

beneficial effect on eating behavior 

and long-term weight loss in obese 

adults. Eating Behaviors, 18, 179–

185.  

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med den här kontrollerad 

randomiserade studien var att 

utvärdera effekten av en 

livsstilsintervention på 

förändringen av ätbeteenden, 

speciellt kognitiv begränsning av 

ätande, okontrollerat ätande och 

känslomässigt ätande. 

Design: RCT 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 489 st. 

Inklusionskriterier: ålder mellan 

18-65 år, BMI i snitt 35,6.   

Exklusionskriterier: 

graviditet/amning, oförmåga att 

delta i träning eller intensiv 

rådgivning, läkemedel som 

påverkar hjärtrytm eller hade en 

överviktsbehandling på en annan 

klinik.  

Urvalsförfarande: Obundet 

slumpmässigt urval.  

Urval: 120 st. 94 kvinnor och 26 

män.  

Intervention: 90 st.  

Kontroll: 30 st. 

Bortfall: Externt bortfall:  92st 

exkluderade. 4 st tackade nej. 

Internt bortfall: 44st (Intervention/ 

kontroll: 31/17) pga bristande 

intresse, graviditet eller flytt. 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, vikt 

Analysmetod: Deskriptiv statistik  

 

Värdering: Medel 

Styrkor: Intervention- och 

kontrollgrupp sammansatta på ett 

likartat sätt. Tydligt resultat. 

Bortfall analyserat.  

 

Svagheter: Stort bortfall. 

Efter att interventionsgruppen mött 

dietist 4 ggr och ssk 11 ggr första 

året samt ssk 4 ggr andra året och 2 

ggr sista året för rådgivning som 

inkluderade nyttig kost, fallgropar 

inom kost och träning, 

ätarbeteendet diskuterades. 

Kontrollgruppen fick däremot möta 

ssk i början samt ett häfte om 

viktnedgång.  

Under studien gång gick 49 st 

(83%) ur interventionsgruppen och 

4 st (24%) ur kontrollgruppen ner 

minst 5% av sin vikt vid start.  

Efter studien så hade 27 st (46%) 

nått målet med att gå ner minst 5% 

av kroppsvikten medan 32 st (54%) 

inte gjorde det. De som lyckades 

hade i snitt lyckats gå ner 11% av 

sin ursprungsvikt. Medan de som 

inte lyckades i 

interventionsgruppen gått upp 

0.3%. I kontrollgruppen vad det 

endast 4 st som klarade att gå ner 

minst 5% och 13 st som inte 

klarade det.  Totalt hade 

interventionsgruppen gått ner 5% 

mot ursprunget och 

kontrollgruppen hade gått ner 

0,6%. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 6(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Perri, M. G., Limacher, M. C., von 

Castel-Roberts, K., Daniels, M. J., 

Durning, P. E., Janicke, D. M., … 

Martin, A. D. (2014). Comparative 

effectiveness of three doses of 

weight-loss counseling: Two-year 

findings from the rural LITE trial. 

Obesity, 22(11), 2293–2300.  

USA 

Vi genomförde en enkel-blindad, 

på flera platser, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) på över 

viktiga vuxna för att utvärdera 

effekten av tre olika beteende 

livsstilsbehandlingar (Låg =16, 

Medel = 24, och Hög = 48 

behandlingar) under två års 

förändringar i kroppsvikt, jämfört 

med en kontrollgrupp som blev 

utbildad i näringslära.  

 

Design: RCT 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 2879 st. Inkluderade 

vuxna mellan 21-75år, BMI mellan 

30-45. personer med behandlad 

hypertoni eller diabetes. 

Exkluderade personer med 

cardiovaskulära, cerebrovaskulära, 

njur- eller leversjukdomar de 

senaste 12 mån. Viktförändring 

över 4,5 kg de senaste 6 mån. Kan 

inte gå längre 30 minuter. Har ett 

substansmissbruk eller lider av 

depression.   

Urvalsförfarande: Obundet 

randomiserat urval. Urval: 612 st.  

Bortfall: Externt bortfall: 1366 

nådde ej kriterierna, 441 tackade 

nej till screening. 460 exkluderade 

efter screening (tackade nej, 

onormala labb-svar, hypertoni, för 

högt/lågt BMI, övrigt).  

Internt bortfall: 120 st. (tackade 

nej, graviditet, cancerdiagnos, gbp-

op., dog, deltog i annat 

dietprogram.  

Datainsamling: Vikt 

Analys: Deskriptiv statistik.  

Värdering: Medel 

Styrkor: Relevant urval, 

redovisade bortfall samt orsak till 

bortfall. Grupper sammansatt på ett 

likartat sätt.  

 

Svagheter: Högt bortfall (spec. 

efter 24 mån), saknar medelvärde i 

kg. 

Efter 6 månader går det att se att 

den grupp som fått mest och tätast 

rådgivning hade 81% av deltagarna 

som gått ner 5% av sin startvikt. I 

medel-gruppen hade 75% gått ner 

5% av sin startvikt. I låg-gruppen 

hade 63 % gått ner 5% av 

startvikten. Av kontrollgruppen var 

det 45% som gått ner 5% av 

kroppsvikten. I genomsnitt hade 

hög-gruppen gått ner 10,9% av sin 

startvikt, medel-gruppen 9,3% av 

sin startvikt, låg-gruppen 7,2% av 

sin startvikt och kontrollgruppen 

4,1% av sin startvikt.  

Efter 24 månader går det att se att 

den grupp som fått mest och tätast 

rådgivning hade 58% av deltagarna 

som gått ner 5% av sin startvikt. I 

medel-gruppen hade 58% gått ner 

5% av sin startvikt. I låg-gruppen 

hade 43 % gått ner 5% av 

startvikten. Av kontrollgruppen var 

det 40% som gått ner 5% av 

kroppsvikten. I genomsnitt hade 

hög-gruppen gått ner 6,8% av sin 

startvikt, medel-gruppen 6,7% av 

sin startvikt, låg-gruppen 3,5% av 

sin startvikt och kontrollgruppen 

hade gått ner 2,9% av sin startvikt.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 7(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Peterson, J. A., & Cheng, A.-L. 

(2012). Physical activity 

counseling intervention to promote 

weight loss in overweight rural 

women.Journal of the American 

Association of Nurse Practitioners, 

25(7), 385–394.  

USA 

 

 

Syftet var att identifiera 

nyckelfaktorer som bidrar till 

fysisk aktivitet och viktkontroll hos 

kvinnor på landsbygden och 

fastställa vilken grad av social 

support, nivå av 

beteendeförändring och self-

efficacy för fysisk aktivitet och 

depressiva symptom som är 

kopplade till fysisk aktivitet, 

kroppsvikt och body mass index 

(BMI). 

 

Design: Longitudinell studie 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 740 st pat. 

Inkluderade: BMI över 25 och med 

samsjuklighet vid över BMI30. 

Exkluderade normal och 

underviktiga utom  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: 27 st. Medelålder: 39 år. 

100% kvinnor. 85% var vita. 

SnittBMI: 33. Samt en deltagare 

med BMI 21,7 som ville delta i 

utbildningssyfte. 

 Bortfall: Internt bortfall: 2 st pga 

sent avhopp.  

Datainsamling: Självrapportering 

som deltagarna fyllde i. 

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Värdering: Medel 

 

Styrkor: Inte stort bortfall. 

 

Svagheter: Liten studie med enbart 

27 deltagare. 

Utbildningssköterskan lämnade sin 

post efter 8 månader, vilket ledde 

till att den nya sköterskan inte fick 

med alla månatliga rådgivningar.  

Deltagarna visade sig minska från 

ett snitt på 66,73 minuter fysisk 

aktivitet i veckan till 49 minuter i 

veckan under loppet av 12 

månader. 

Deltagarnas vikt ökade med ca 

4,3kg under de 12 månaderna. 

SnittBMI ökade från 33,38 till 

43,83 under tidsperioden. 

Högre mängd fysisk aktivitet 

visade sig ge högre självförtroende 

och bättre självkänsla. Kvinnorna i 

studien ökade dock inte mängden 

fysisk aktivitet under loppet av 1 år 

som de skulle, vilket gjorde att de 

gick upp i vikt istället för ner, och 

upplevde ökade depression. 

I början av studien visade 

kvinnorna på att vara milt 

deprimerade som ökade till att 

nästan klassas som medelhög 

depression.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 8(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Puhkala, J., Kukkonen-Harjula, K., 

Mansikkamäki, K., Aittasalo, M., 

Hublin, C., Kärmeniemi, P., … 

Fogelholm, M. (2014). Lifestyle 

counseling to reduce body weight 

and cardiometabolic risk factors 

among truck and bus drivers – a 

randomized controlled trial. Scand 

J Work Environ Health, 41(1), 54–

64.  

Finland 

Vårt primära syfta va att studera 

effekterna av individuell 

rådgivning (nutrition, fysisk 

aktivitet och sömn) för 12 månader 

på viktminskning och förekomsten 

av kardiometaboliska riskfaktorer 

(speciellt det metaboliska 

syndromet: MeS) bland manliga 

lastbil- och bussförare som har 

bukfetma. Ett sekundärt syfte var 

att studera bibehållandet av vikten 

under efterföljande 12 månade. ( 24 

månader) 

Design: RCT 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 209 st. Inkluderade: 

30-62 år, manliga lastbil- eller 

bussförare (83 st respektive 30st), 

midjeomfång över 100 cm, 

oregelbundna arbetstider med 

långdistanskörning, låg fysisk 

aktivitet.  

Exkluderade personer med 

sömnapné och läkemedelsbeh. 

diabetes.   

Urvalsförfarande: Typsikt urval, 

randomisering skedde stratifierat.  

Urval: 113st.  

Interventiongrupp: 55 st, 

kontrollgrupp: 58 st.  

Bortfall: Externt bortfall: 59 st 

svarade ej mot 

inklusionskriterierna, 37 st ångrade 

sig. Internt bortfall: 33 st som inte 

dök upp på uppföljningen. 

(intervention/kontroll: 18/15).  

Datainsamlingsmetod: Midjemått, 

Dual-energy X-ray absorptiometry 

(DXA), blodtryck, frågeformulär. 

Blodprover.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Värdering: Medel 

Styrkor: Relevant urval, 

dataanalys beskriven, tydligt 

resultat.  

 

Svagheter: Exklusionskriterier 

otydligt beskrivet. Få deltagare. 

Viktförändring efter regelbunden 

rådgivning vid 12 månader: 

Interventionsgrupp: -3,4 kg, 

kontrollgrupp: 0,7 kg.  

Förändringar på midjemåttet och 

mängden kroppsfett var signifikant 

till interventionsgruppen vid 12 

månader. 

Kontrollgruppen fick 3månaders 

rådgivning efter 12 månader. 

Efter 24 månader var det ingen 

signifikant skillnad på gruppernas 

viktminskning, midjemått eller 

fettmassa. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 9(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Thomas, D., Vydelingum, V., & 

Lawrence, J. (2010).  

E-mail contact as an effective 

strategy in the maintenance of 

weight loss in adults. Journal of 

Human Nutrition and Dietetics, 

24(1), 32–38.  

Storbritannien 

Den aktuella studien syftade på att 

bedöma effekten av kostrådgivning 

via e-mail för underhåll av 

viktminskning hos personer som 

haft en lyckad viktnedgång 

Design: RCT 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: Tidigare deltagit i en 

viktminskningsklinik. Hade BMI 

över 30. Med och utan 

samsjuklighet. Inkluderade alla 

som tappat minst 5% av sin 

kroppsvikt. Exkluderade patienter 

som ansökte gör gbp-op., utan e-

mail, tog viktminsknings-

läkemedel. 

Urvalsförfarande: 
Lämplighetsurval 

Urval: 55 st.  

Bortfall: Internt bortfall: 6st totalt. 

4 st som inte dök upp ur 

kontrollgrupp, 2 st ur 

interventionsgruppen som inte 

svarade på e-mail/flyttade 

Datainsamling:  Efter 6 månader: 

vikt, diskussion om att hålla en 

stabil vikt. Kosthållning. 

Interventionsgruppen intervjuades 

om upplevelsen av e-mail.  

Analysmetod: Deskriptiv analys 

Värdering: Hög 

Styrkor: Deltagarna 

randomiserades mellan intervention 

och kontroll. Okej bortfall och 

rapporterat orsaker. Tydligt 

resultat.  

 

Svagheter: Få deltagare. 

Interventionen som fick rådgivning 

veckovis via mail hade en större 

viktnedgång än kontrollgruppen (2 

%).  

Det var ingen stor skillnad i 

interventionsgruppens kost efter 

studien, men det var skillnad i 

deras mängd fysiska aktivitet. 

Kontrollgruppen hade ingen 

märkbar skillnad inom kosten eller 

den fysiska aktiviteten. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 10(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Van Dillen, S. M. E., Noordman, 

J., van Dulmen, S., & Hiddink, G. 

J. (2014). Quality of weight-loss 

counseling by Dutch practice 

nurses in primary care: an 

observational study. Eur J Clin 

Nutr, 69(1), 73–78.  

Nederländerna 

Syftet med nuvarande studie är att 

bedöma kvaliteten på rådgivningen 

vid viktminskning från 

sjuksköterskor till patienter med 

övervikt eller fetma, med en mixad 

metod av the Five A’s-modellen 

för beteenderådgivning inom 

primärvården och 

kommunikationsstilar. Dessutom 

kommer den karaktäristiska 

relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten undersökas.  

 

Design: Observationsstudie 

Metod: Kvantitativ metod 

Population: 129 st. Inkluderade 

samtal som handlade om 

viktminskning och övervikt. 

Exkluderade samtal som inte 

handlade hon viktminskning.  

Urvalsförfarande: 
Lämplighetsurval 

Urval: 100 st patienter och 19 st 

ssk deltog.  

Bortfall:  

Datainsamlingsmetod: 

Videoinspelningar som sedan 

analyserades mot 5A-modellen 

som utgick som teoretisk grund och 

samlade in hårddata 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Värdering: Medel 

Styrkor: Stort urval. Tydligt 

resultat. Utgick från en teoretisk 

grund. Deltagarna var blindade i att 

studien fokuserade på 

viktminskning.  

 

Svaghet: Otydlig 

datainsamlingsmetod. Otydlig 

urvalsmetod bland 

sjuksköterskorna. 

I studien använde sig 

sjuksköterskorna av olika A ur 5A 

modellen vid rådgivning av 

överviktiga. De vanligaste var att 

boka återbesök (Arrange) och 

bedöma hälsorisker (Assess). De 

gav råd om att förändra ett speciellt 

beteende (Advise). Däremot var det 

sällan de stöttade patienterna i att 

bryta ner hinder eller säkerställa 

stöttning. 

Rådgivningen riktades främst in på 

nutrition men också på fysisk 

aktivitet och vikt. 

En motiverande form av rådgivning 

användes främst och en 

konfronterande typ av rådgivning 

användes minst. 

En vanlig åtgärd var att 

sjuksköterskor bokade återbesök. 
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Bilaga 2. Artikelmatris 11(11) 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Van Dillen, S. M., Noordman, J., 

van Dulmen, S., & Hiddink, G. J. 

(2015). Setting goal and 

implementation intentions in 

consultations between practice 

nurses and patients with 

overweight or obesity in general 

practice. Public Health Nutrition, 

18(16), 3051–3059. 

Nederländerna 

 

Syftet med studien var att 

identifiera möjligheter till 

förbättring i kvaliteten av 

viktminskningsrådgivningen av 

sjuksköterskor till överviktiga 

patienter. 

Design: Observationsstudie 

Metod: Kvalitativ metod 

Population: 141 st. Inkluderade de 

samtal som handlade om 

rådgivning för viktminskning.  

Urvalsförfarande: Typiskt urval 

Urval: Sjuksköterskor: 19 st, 

Medelålder: 42år, 100% kvinnor  

Patienter: 100 st. Medelålder: 60 

år. Snittvikt: 95kg. Män: 44st, 

kvinnor: 56 st.  

Bortfall: Externt bortfall: 41 st 

som inte handlade om 

viktminskning.  

Datainsamling: Inspelning vid 

rådgivning. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

gjordes där samtalen 

transkripterades, identifierade olika 

kategorier och när SMART-målen 

tas upp. Dessa kategorier 

kvantifierades.  

Värdering: Hög 

 

Styrkor: Att verklig sjuksköterske-

patientrådgivning gavs. 

 

Svagheter: Enbart en rådgivning 

per patient togs med. Att 

majoriteten av patienterna hade 

diabetes. 

Enbart hälften av patienterna som 

fick rådgivning hade ett mål, och 

majoriteten av de som hade ett mål 

var att ändra sina matvanor. Men 

trots att de ville ändra sina 

matvanor hade de inga planer på 

hur de skulle göra det. Vid analys 

av inspelningarna gick det att se att 

sjuksköterskorna har tendens att 

missa tillfällen där man kan ge 

livsstilrådgivning om kost, hälsa 

eller liknande hade tagit upp just 

där. 

För det mesta gavs enbart råd om 

livsstilsförändring som 

övergripande mål. Kombinationen 

av livsstilsförändring och 

viktförändring gavs också en del, 

medan kombinationen av 

livsstilsförändring, viktförändring, 

nutrition och fysisk aktivitet enbart 

gavs en gång. 
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Bilaga 3. Koder, tabell 2. 1(2) 

  Innehållet i rådgivningen 

Artikel Motion Kost Mål och kunskap  

Antognoli et al. (2014) x x   

Cox et al. (2011) x x   

Gudzune et al. (2014)       

Jay et al. (2010) x x   

Nurkkala et al. (2014) x x   

Perri et al. (2014)       

Peterson et al. (2012) x     

Puhkala et al. (2014) x x   

Thomas et al. (2014) x x   

Van Dillen et al. (2014)       

Van Dillen et al. (2015) x x x 

 

  

Bilaga 3 – Koder, tabell 3.  

  Verktyg för rådgivning 

Artikel Relation 
Samtal om 
beteende 

Regelbundna 
möten Motivation Självkänsla E-mail 

Antognoli et al. (2014)   x   x     

Cox et al. (2011)       x     

Gudzune et al. (2014) x     x x   

Jay et al. (2010)       x x   

Nurkkala et al. (2014)     x       

Perri et al. (2014)   x x       

Peterson et al. (2012)         x   

Puhkala et al. (2014)     x       

Thomas et al. (2014)           x 

Van Dillen et al. (2014)     x       

Van Dillen et al. (2015)             
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Bilaga 3 – Koder, tabell 4.  2(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utmaningar vid rådgivning 

Artikel Konflikt  Förväntningar Fel fokus 
Dåligt 
stöd 

Missade 
möjligheter 

Låg 
följsamhet 

Antognoli et al. (2014)             

Cox et al. (2011)             

Gudzune et al. (2014) x x x       

Jay et al. (2010)             

Nurkkala et al. (2014)             

Perri et al. (2014)             

Peterson et al. (2012)           x 

Puhkala et al. (2014)             

Thomas et al. (2014)             

Van Dillen et al. (2014)       x     

Van Dillen et al. (2015)       x x   
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Bilaga 4. 5A-modellen 1(1) 

Innehåll i 5A-modellen: 

 Assess: Att bedöma tro, beteende och kunskap. 

 Advise: Ge specifika råd om hälsorisker och fördelar med 

förändring.  

 Agree: Tillsammans med patienten sätta mål baserat på 

patientens intresse och självförtroende i deras förmåga att 

ändra på sitt beteende.  

 Assist: Hjälpa och identifiera personliga hinder, strategier, 

problemlösning och socialt stöd.  

 Arrange: Göra upp planer för uppföljning via t.ex. samtal, 

mail eller besök. 

 


