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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer världen över. 
Problemen ligger till grund för en rad följdsjukdomar som ökar drastiskt. Det finns riktlinjer 
och metoder som främjar hälsa och som initierar till förändring hos personer med övervikt 
eller fetma. Hälso- och sjukvårdspersonals aspekter är väl utvecklade, dock saknas 
patientperspektivet om vad som upplevs främjar viktnedgång.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos 
patienter med övervikt eller fetma 
Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie som baserats på sex vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ metod. Artiklarna är granskade och analyserade utifrån Lundman och 
Hällgren- Graneheims (2017) innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i 4 kategorier och två underkategorier för att beskriva 
omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma. 
Kategorierna var att arbeta med MI-samtal, Tillgång till professionellt stöd, Att arbeta med 
gruppaktiviteter samt Stödja patienten att finna och behålla motivationen.  
Slutsats: Litteraturstudien visade att professionellt stöd i form av motiverande samtal och 
framför allt samtal i grupp har stor betydelse för att uppnå personliga liksom upprätthålla 
motivationen för livsförändring. Studien tydliggör också behovet av ytterligare forskning då 
erfarenheter ur patientperspektiv är begränsat.   
Nyckelord: omvårdnadsåtgärder, samtal, övervikt, fetma, erfarenhet 
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Inledning  
Idag bor majoriteten av världens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar fler 

människor än vad undervikt gör. När mätningar gjordes av World Heatlh Organization 

[WHO] (2018), visade de att 650 miljoner vuxna människor led av övervikt och fetma. 

Globalt är fetma och övervikt en stor riskfaktor för att drabbas av sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Motivation och gott stöd ökar patientens förmåga att kunna 

förändra osunda vanor (Rieger, Treasure, Murray & Caterson, 2017). Peate (2005) menar att 

motivationen som patienter med övervikt och fetma behöver, bör kopplas till patientens 

levnadssätt och filosofi. Förutsättningarna för ett lyckat resultat är då som störst och riskerna 

för att drabbas av följdsjukdomar minskar kraftigt (Peate, 2005).  

 

Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver motiverande samtal som en konversation mellan 

sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan ska försöka motivera patienten till 

beteendeförändring. Sjuksköterskan bör personcentrera alla samtal för att hjälpa till med 

rådgivning och behandling speciellt utformat efter patientens behov (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Detta är viktigt för att minska följdsjukdomar på grund av fetman. I takt med att 

befolkningen ökar kommer sjukvården möta allt fler patienter med övervikt och fetma och 

följdsjukdomar orsakade av det (Folkhälsomyndigheten, 2017). Borrell och Samuel (2014) 

beskriver det faktum att de patienter som lider av övervikt eller fetma har en betydande högre 

risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Det beskrivs också att de patienter som lider 

av fetma löper större risk att dö i förtid i jämförelse med en normalviktig. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans stora ansvarar med att ständigt arbeta 

personcentrerat och med ständig utgångspunkt från de personliga behoven och samtidigt 

arbeta för att främja hälsa. Patienten bör ständigt vara i centrum och genom att använda 

patientens egen motivation skapas förhållningssätt som är hälsofrämjande och därmed skapas 

förutsättningar för förändring hos patienten (Folkhälsomyndigheten, 2017). Därför behöver 

patienters erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång studeras. Studien 

hoppas framhäva vad som behövs för att motivera patienter med övervikt och fetma, då på ett 

sätt som initierar till viktnedgång och en livsförändring.  
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Bakgrund  
Övervikt och fetma 
Enligt World Health Organization (2018) har övervikt och fetma världen över dubblats tre 

gånger sedan 1975. Det drabbar både män och kvinnor i alla åldrar oavsett social bakgrund 

och etnicitet (Peate, 2005). WHO (2018) skriver att övervikt och fetma påverkar hälsan på så 

sätt att det sker en fettuppbyggnad som är onormal och, eller överdriven. WHO (2018) 

beskriver även fetma och övervikts orsak som att energibalansen i kroppen rubbas och intaget 

av kalorier blir högre än de som sedan förbrukas. Energiintagen som dessa personer beskrivs 

ha är höga på fett och personer med övervikt och fetma är mer och mer stillasittande.  

 

För att fastställa övervikt och fetma används ett enkelt bedömningsinstrument, BMI (Body 

Mass Index) (WHO, 2018). Folkhälsomyndigheten (2019) skriver i en rapport om folkhälsans 

utveckling hur BMI beräknas, vilket görs genom att ta vikten i kilo dividerat med längden i 

meter i kvadrat (kg/m2). BMI omkring 18-25 anses hållas inom ramen normalviktig. Ett 

resultat av BMI mer än 25 tyder på övervikt och fetma hos en person definieras med ett BMI 

över 30 (WHO, 2018).  

 

WHO (2018) menar också att fetma och övervikt är ett globalt hot mot människans hälsa och 

ett högt BMI är en stor riskfaktor för följdsjukdomar såsom hjärtsjukdomar, artros, och 

cancer. Även Warfa, Drake, Wallsröm,  Engstöm och Sonestedt (2016) beskriver viktuppgång 

som som en stor bidragande faktor till följdsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom och diabetes 

typ 2 är exempel på detta. Matintag med högt kaloriinnehåll skadar på sikt kärlen och kan 

orsaka inflammationer i kroppen och orsaka rubbningar i metabolismen. Warfa et al. (2016) 

beskriver i studien att riskfaktorerna kan reduceras och försvinna genom att äta mindre 

energität kost och öka intaget av viktiga näringsämnen. WHO (2018) menar också att 

problemet inte längre enbart finns i höginkomstländer i västvärlden utan att fetmaepidemin 

även spridits till städerna i låg- och medelinkomstländerna över hela världen. 

Folkhälsomyndigheten (2017) skriver att orsaken och risker att drabbas av sjukdom till största 

del beror på att personen som drabbas lider av övervikt eller fetma. I Pellmer, Wramner och 

Wramners (2012) bok om folkhälsovetenskap beskrivs de svårigheter med utvecklingen av 

följdsjukdomar på grund av övervikt och fetma. De syftar främst till diabetes typ 2 och hjärt- 

kärlsjukdomar. Den snabba ökningen av övervikt och fetma hos befolkningen medför också 

ökning av dessa följdsjukdomar. Då hjärt- kärlsjukdomar haft en minskning de senaste 30 
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åren kan de resultaten nu riskera att öka igen, och detta då på rund av ohälsosamma vanor. 

Som en förebyggande metod föreslår de att stöd och råd måste ges till alla patienter som 

patienter har övervikt eller fetma av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Ericson och Ericson (2012) skriver att en av orsakerna till fetma är avsaknad av 

mättnadskänslan. Hos en person som lider av fetma saknas denna känsla helt eller är påverkad 

på så sätt att hungern återkommer snabbt efter matintag. Styrningen för hunger och mättnad 

sitter i hypotalamus och påverkas av hur personen i fråga lever. Det beror mycket på 

psykologiska faktorer, men främst är det födointaget, blodsockerökning och minskning av 

proteinet leptin i hypotalamus. Hos en person som lider av fetma blir det en balansrubbning i 

centrat som styr. Det krävs en oerhörd vilja och kraft från en person som vill gå ner i vikt att 

motstå de impulser som sänds ut från hypotalamus att äta mindre och ändra kost (Ericson & 

Ericson, 2012). Pellmer et al. (2012) beskriver de inlärda beteenden som patienter med 

övervikt och fetma har på matintag. De menar att det inte är hungern i sig som styr utan just 

beteende och vanor. Vidare beskriver de att ohälsosamma levnadsvanor utgör 20% av de 

dödsfall som sker i förtid i Sverige. Även Ford, Zhao, Tsai och Li (2015) beskriver 

problematiken som ohälsosamma levnadsvanor har för effekter. De menar att kroniska 

sjukdomar och tidig död är följder som är orsakade av detta. 

 

Nationella riktlinjer 
Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver ohälsa som är relaterad till just fysisk aktivitet och 

matvanor som ett globalt problem, men även nationellt. Hälsans negativa påverkan på 

människans livslängd har till stor del med mat och fysisk aktivitet att göra. Tillsammans med 

regeringen har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket därför utformat förslag till 

förändring som har till syfte att förbättra den svenska befolkningens hälsa 

(Folkhälsomyndigheten,2017). Även socialstyrelsen har riktlinjer utformade för prevention 

och behandlingar av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Dessa riktlinjer 

syftar till att stötta patienter till en förändrad livsstil med fokus på att förhindra eller om 

nödvändigt behandla sjukdom som är en konsekvens av den ohälsosamma levnadsvanan 

(Socialstyrelsen, 2018). Folkhälsomyndigheten har utformade mål som kan påverka den 

enskildes levnadsvanor på ett positivt sätt. Att nå fram till hela svenska befolkningen är 

komplext och samarbetet mellan kommuner, landsting, regering och mer lokalt är en grund 

för att det ska fungera. Målet med dessa förslag är att alla människor i Sverige ska få lika 

förutsättningar att ha god hälsa och på regeringens uppdrag minska kostnader för sjukvård 
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relaterad till dessa problem (Folkhälsomyndigheten, 2017). Folkhälsomyndigheten (2017) 

skriver i dessa riktlinjer om människans olika förutsättningar för att nå hälsa, men att Sveriges 

sätt att främja hälsa i första hand ska gå ut på att förändra synsättet till fysisk aktivitet och 

goda matvanor. Vidare menar de att kostnaderna som orsakas av övervikt och fetma kostar 

samhället mer än de hälsofrämjande åtgärder som bör vidtas innan de stora problemen 

uppstår. I Folkhälsomyndighetens rapport (2017) beskrivs långsiktiga insatser som ska gynna 

enskild individ och därmed uppmuntra fysisk aktivitet och goda matvanor på ett lättare sätt. 

Detta genom mer utbildning i dessa områden i tidig ålder och ökad tillgänglighet ute i 

samhället till fysisk aktivitet och på ett naturligt sätt främja goda matvanor både i butik och i 

reklamsammanhang.  

 

Primärvården har enligt Folkhälsomyndigheten (2017) en betydande roll i arbetet med de 

patienter som har övervikt och lider av fetma. I primärvården bedrivs verksamhet som har till 

uppgift att vara sjukdomsförebyggande. Sjukvårdspersonal i primärvården arbetar ständigt för 

att förebygga och behandla sjukdomar som nämnts ovan, men det finns dock brister. Därav 

krävs stort arbete från sjukvården för att de hälsofrämjande insatserna det finns tillgång till 

idag ska nå fram till fler, i tid (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Sjuksköterskans arbete för att främja goda levnadsvanor och hälsofrämjande 

omvårdnad 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att stötta och ge stimulans till patienter som ska göra en 

livsförändring. Att stötta och supporta till ökad fysisk aktivitet är en betydelsefull del av att 

lyckas med viktminskning. (Reed, Struwe, Bice & Yates, 2017). Folkhälsomyndigheten 

(2017) skriver i rapporten om förslag till förbättrade levnadsvanor i Sverige att sjuksköterskan 

behöver arbeta mer hälsofrämjande tillsammans med patienten både när det gäller 

levnadsvanor och fysisk aktivitet. Vidare skriver de att sjuksköterskan under utbildningstiden 

får för lite utbildning i just dessa ämnen vilket kan försvåra det förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma. Vallabhan, Kong, Yakes-Jimenez, Summers, DeBlieck och Feldstein-

Erwing (2017) beskriver att för att se ett tydligt resultat av förändrade kost- och matvanor bör 

sjuksköterskan ha täta kontroller av samtal och de bör ske under en längre period, om minst 

tre månader. Detta för att efter dessa veckor ha lärt patienten hur de ska gå tillväga samt stärkt 

patientens självförtroende genom samtalen.  
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Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver vidare att i ett samtal som handlar om 

levnadsvanor är det viktigt att det är personcentrerat för att se patientens behov och använda 

det som utgångspunkt. I det grundläggande samtalet är det bra att patienten själv beskriver 

förväntningar och erfarenheter av tidigare förändringar när det gäller levnadsvanor. Detta ger 

en bra grund för sjuksköterskan att fortsätta stöttning av patienten på ett personcentrerat och 

hälsofrämjande sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att hälsofrämjande omvårdnad och 

personcentrerad vård går hand i hand. För att kunna arbeta effektivt med detta, krävs det att 

utgångspunkten är patienten och dennes behov. Detta arbetssätt bygger på att se det friska i 

patienten utan att fokusera på det som är sjukt eller skadat. Den hälsofrämjande omvårdnaden 

handlar därför till stor del om att ha en humanistisk människosyn och se till patientens 

livsvärld i förhållande till hälsa och välbefinnande. Enligt svensk sjuksköterskeförening 

(2017) innebär ett hälsofrämjande förhållningssätt att stötta en patients hanterande av 

sjukdom. Detta för att på sikt kunna förändra hälsan och hjälpa patienten att själv kontrollera 

utvecklingen av god hälsa. Det är därför alltid viktigt att utgå från patientens behov och på så 

sätt motivera till en förändring som leder till förbättrad hälsa. Den hälsofrämjande 

omvårdnaden som sjuksköterskan utför sker dagligen och sjuksköterskan kan påverka 

patienten till en förändrad livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Omvårdnadsåtgärder i form av att undervisa och utbilda patienter med ohälsoproblem är en 

viktig del i mötet med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013) kan en lämplig åtgärd för att hjälpa och stötta en patient med 

övervikt eller fetma vara recept på fysisk aktivitet. Detta kan ges till stillasittande patienter 

som bör öka sin fysiska aktivitet. Recept på fysisk aktivitet gör enligt Folkhälsomyndigheten 

(2013) att de patienter som i störst behov av fysisk aktivitet får hälsovägledning på ett bra sätt 

och utnyttjar receptet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2002) har sammanfattat 

vilka åtgärder som kan vara relevanta att ta till när en person lider av fetma. En del är 

kostbehandling som då syftar till att lära patienten begränsa intaget av energi. Det andra är 

terapi i samtalsform som då har till syfte att förändra beteende, det tredje som tidigare nämnt 

är fysisk aktivitet på recept för att främja rörelse. De två sista åtgärderna som SBU (2002) 

nämner är medicinska åtgärder som innefattar läkemedel och kirurgi.  
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Motiverande samtal 
Motiverande samtal är en omvårdnadsåtgärd som som har till syfte att förändra ett problem 

hos en patient (Miller & Rollnick, 2018). Vidare beskriver de motiverande samtal som en 

betydande faktor för att behandla tillstånd och sjukdomar som kräver en förändring i 

patienters beteende. Detta för att främja en mer hälsosam livsstil och kvalitet på livet. Ordet 

kommer från engelskans Motivational Interviewing (MI) och Folkhälsomyndigheten (2013) 

beskriver motiverande samtal som råd och information som är personcentrerad för att kunna 

motivera och hjälpa en person till en förändring.  

 

Socialstyrelsen (2019) anser att motiverande samtal bör erbjudas till patienter som är i behov 

av förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskan bör utgå ifrån patienten och använda den egna 

motivationen för att med ett hälsofrämjande förhållningssätt hjälpa patienten att på egen hand 

skapa förändringar (Socialstyrelsen, 2011). Kostenius och Lindqvist (2011) skildrar det 

faktum att sjuksköterskan behöver mer kunskap om övervikt och fetma för att kunna utföra de 

motiverande samtalen som kan ge personer möjlighet till livsförändring. Detta kan leda till 

viktnedgång och minska risken för följdsjukdomar och dödlighet. Även socialstyrelsen (2019) 

menar att sjuksköterskan bör ha god ämneskunskap om övervikt och fetma för att motivera 

och hjälpa patienter att skapa förändring. Om det lyckas så stärks patientens inre styrka att tro 

på sig själv. Därför är det viktigt att sjuksköterskan i samtalet med patienten har insikt i vad 

problemen handlar om och grundas i (Socialstyrelsen, 2019). För att aktivt kunna motivera en 

patient med övervikt och fetma till livsförändring menar Kostenius och Lindqvist (2011) att 

positiv motivation och vägledning inom kost och fysisk aktivitet gör samtalet mer effektivt.  

 

I det motiverande samtalet är det en vital del att ställa de positiva följderna mot de negativa, 

av den anledningen att det blir mer konkret för patienten som då kan förstå följderna av att 

fortsätta den osunda livsstilen (Kostenius och Lindqvist 2011). Socialstyrelsen (2019) menar 

att omvårdnadsåtgärden med motiverande samtal har till syfte att understödja motivation och 

en förändring av beteende. För att kunna lyckas med motiverande samtal är det viktigt att 

patienten i fråga är beredd på att göra förändring och själv känner att en förändring är 

nödvändig. Detta underlättar sjuksköterskans arbete under processen. Socialstyrelsen (2019) 

beskriver flera viktiga faktorer som är en grund i att kunna utföra motiverande samtal. En del 

är lyssnandet som måste vara empatiskt och reflekterande. En annan del är att aldrig 

ifrågasätta patienten om varför ingen förändring skett tidigare eller tala emot patienten när 

denne inte ser någon mening. Det viktiga i dessa scenarion är att analysera varför. Det tredje 
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är att ständigt pusha patientens tro på den egna förmågan och stärka den egna tilliten och den 

utveckling samt livsförändring patienten står inför (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Kostenius och Lindqvist (2011) menar att kortsiktiga mål till en början i motiverande samtal 

är enklast för patienten, då det är mer motiverande att fortsätta om snabba mål kan nås och det 

kan utföras på ett sätt som passar patienten. Det är även av god idé att i det motiverande 

samtalet undervisa hur olika levnadssätt påverkar patienten. Detta leder förhoppningsvis 

patienten till nya tankesätt som främjar en mer hälsosam livsstil (Kostenius & Lindqvist, 

2011). Redd (2012) menar att de motiverande samtalen bör följa det friska beteendet hos 

människan. Genom att få patienten att tro på den egna förmågan att förändra, minskar risken 

för ohälsa (Redd, 2012). För att på ett framgångsrikt sätt komma igång med viktminskning 

krävs stora förändringar i både matvanor och fysisk aktivitet där motiverande samtal 

eventuellt kan påverka patienten (Thabault, Burke & Ades, 2015).  

 

Miller och Rollnick (2018) beskriver hur sjuksköterskan och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal kan använda det motiverande samtalet. Det bör göras i fyra steg för att på 

bästa sätt motivera patienten. Stegen bygger på att engagera patienten i samtalen, fokusering 

på vad som bör förändas, framkalla motivation gentemot de bekymmer patienten har och 

vilka mål som finns samt planeringen för hur förändringen ska ske i förhållande till patientens 

önskemål.  

 

Problemformulering 
Folkhälsomyndigheten har som mål att hjälpa och stötta samtliga människor i Sverige. Dock 

saknas effektiva metoder och utbildad personal för att kunna utföra detta på ett vinnande sätt 

för både patienten och sjuksköterskan (Folkhälsomyndigheten, 2017). Sammanfattningsvis 

visar studier på att övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som behöver arbetas med. 

Sjuksköterskans uppgift är att stötta och motivera patienter till sunda levnadsvanor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) Dock beskriver folkhälsomyndigheten (2017) att det finns 

brister i hälsofrämjande omvårdnad gällande övervikt och fetma. Detta kan bero på tidsbrist 

och kunskapsbrist i hur sjuksköterskan ska leda samtal och andra åtgärder som kan motivera 

patienten till förändring, såsom viktnedgång och ökad fysisk aktivitet. Erfarenheterna hos de 

patienter som genomgått samtal som omvårdnadsåtgärd är därför viktiga att följa upp, för att 

främja arbetet och kunna hjälpa och stötta fler. Dock är patienters erfarenheter av åtgärder 
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som främjar viktnedgång vid övervikt och fetma inte så väl utforskat och beskrivet som de 

erfarenheter hälso- och sjukvårdspersonal har kring samma ämne.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos 

patienter med övervikt eller fetma 

 

Metod  
Design 
Kvalitativ design har använts i denna litteraturstudie där vetenskapliga artiklar är analyserade. 

Eftersom syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos personer 

med övervikt eller fetma anses kvalitativ metod lämplig för att sammanställa redan befintlig 

forskning (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En litteraturstudie innebär en 

systematisk sammanställning av vetenskapliga artiklar. För att besvara syftet i en 

litteraturstudie bör flera vetenskapliga artiklar sammanställas (Polit & Beck 2018). Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2017), har använts 

som analysmetod.  

 

Urval 
För att hitta användbara vetenskapliga artiklar till litteraturstudien var kriterierna att de skulle 

handla om personer som hade övervikt och/eller fetma, samt deras erfarenheter av 

motiverande samtal. Andra inklusionskriterier var att artiklarna var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och att de var vetenskapligt granskade (peer- reviewed). De 

vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Det fanns inga kriterier 

på vart i världen studien var utförd, då problemet med övervikt och fetma är globalt. 

Dessutom var ett av kriterierna för att kunna inkluderas i studien att de innehöll ett väl 

genomfört etisk resonemang och/ eller hade genomgått en etisk prövning. De vetenskapliga 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 10 åren. De vetenskapliga artiklar som föll 

bort var de som inkluderade barn exkluderades ur studien liksom de som efter granskning inte 

kunde svara till studiens syfte. Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) menar att 

beskrivningen av urvalet som gjorts i studien är en viktig del för att studien ska ge möjlighet 

för läsaren att bedöma giltighet och överförbarhet.  
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Datainsamling 
Genom sökningar i PubMed och Cinahl fann författaren de vetenskapliga artiklar som svarade 

till studiens syfte. Pubmed och Cinahl är bägge databaser med innehåll av vetenskapliga 

artiklar inom ämnet omvårdnad (Willman et al. 2016). För att nå fram till bästa möjliga 

sökning gjordes sökningarna i databaserna med de inklusion- och exklusionskriterier som står 

beskrivet i urvalet. De sökord som användes var ”overweight”, ”obesity”,  ”motivational 

interviewing” och ”experience” Samtliga sökord användes i PubMed som fritext och som 

MeSH-term bortsett från ”experience” som ej fanns tillgänglig som MeSH-term. I Cinahl 

kombinderades orden i fritext tillsammans med Cinahl heading. MeSH används enligt 

Karolinska institutet (u.å) för att hitta användbara sökord som sedan underlättar 

artikelsökningen inom det valda ämnet. I Cinahl används Cinahl Headings för att få korrekt 

översättning till medicinsk term relevant för sökningen. När sökningen gjordes kombinerades 

dessa ihop till en blocksökning och slutligen lades det ihop med orden AND och OR för mest 

specifika resultat.  

 

Sökningen som gjordes i PubMed resulterade i 16 träffar (se bilaga 1), därefter exkluderades 

de som på rubriknivå tydligt inte svarade på syftet. Åtta av artiklarna lästes på abstraktsnivå 

och fem i fulltext. Dessa fem gick sedan alla vidare för kvalitetsgranskning.  

 

Sökningen som gjordes i Cinahl fick efter kombination med AND och OR 25 träffar. För att 

säkerställa kvaliteten på artiklar lades filtret ”Peer Reviewed” till samt ”english language”. 

Antalet träffar som framkom då var 22 stycken, 17 av dessa kunde exkluderas på rubriknivå 

då de handlade om barn eller inte alls svarade till syftet. Därefter kvarstod fem artiklar som 

lästes på abstractnivå. Ytterligare två föll bort på grund av att de ej svarade till syftet och tre 

lästes sedan i fulltext. Efter läsning återstod enbart en artikel som gick vidare för att 

kvalitetsgranskas.  

 

Kvalitetsgranskning 
De sex vetenskapliga artiklar som efter databassökningen var relevanta togs sedan vidare till 

kvalitetsgranskning. Willman et al. (2016) menar att det är nödvändigt att granska artiklarna 

till en litteraturstudie för att säkerställa trovärdigheten och kvaliteten. Vidare skriver de att 

mallen som används för bedömning kan behöva redigeras så att litteraturstudien som ska görs 
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kan utvecklas. Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola har utarbetat en mall 

för kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ metod med stöd av den mall som finns 

presenterad i Willman et al (2011). Genom att använda mallen utarbetad av Blekinge tekniska 

högskola (se bilaga 2) kunde relevansen och kvaliteten på de utvalda vetenskapliga artiklarna 

bedömas. De bedömdes sedan i tre bedömningskategorier vilka var hög kvalitet, 

medelkvalitet eller låg kvalitet. Som en extra bedömning i granskningen av de vetenskapliga 

artiklarna lades det till att samtliga av dessa skulle fört ett etiskt resonemang för att bli 

godkända i kvalitetsgranskningen. Granskningsmallen användes och samtliga av de artiklarna 

som bedömdes hade en hög kvalitet (se bilaga 3). 

 

Dataanalys 
I studien har kvalitativ innehållsanalys efter Lundman och Hällgren- Graneheims (2017) 

tolkning genomförts. Analysen är genomförd på manifest nivå med ett induktivt 

förhållningssätt (Lundman och Hällgren- Graneheim, 2017). Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2017) beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett effektivt arbetssätt att beskriva 

texter inom vårdvetenskapen. Manifest analys innebär enligt dem att arbeta textnära och inte 

förändra innehållets innebörd. I analysprocessen har därför minsta möjliga tolkning gjorts. 

Dock går det inte helt att utesluta en viss tolkning av texten, då texten är översatt från 

engelska till svenska och att en viss tolkning krävs för att kunna analysera texterna. Däremot 

har samtliga texter lästs flera gånger för att minimera tolkningen och att säkerställa att texten 

uppfattats på rätt. Därefter har meningsenheter som svarade till syftet markerats och översatts 

så textnära som möjligt. För att meningsenheterna skulle svara till syftet som omfattar 

patienten var det viktigt att det var patienters beskrivande del som var i fokus i meningarna 

som plockades ut. Därefter har meningsenheterna kondenserats. Det vill säga gjorts kortare, 

men samtidigt behållit det viktiga och bärande i texten. Vidare i analysprocessen har kodning 

utförts och kategorier bildats. Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) beskriver kodningen 

som en etikett som beskriver vad de samlade meningsenheterna bygger på. Kodningen som 

gjordes kontrollerades flera gånger för att säkerställa att koden stämde överens med innehållet 

i meningen. I nästa steg skrevs samtliga koder ut och grupperades, och koder med liknande 

innehåll bildade kategorier, vilket var 4 stycken.  
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Etiskt övervägande 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, (SFS 2003:460) är den lag som 

beskriver de bestämmelser som finns angående forskning avseende människor. Lagen har till 

syfte att respektera och värna om människan. Lagen beskriver att forskning på högskola på 

grundnivå inte faller inom ramen för att utföra etikprövning. Willman et al. (2016) beskriver 

att etisk prövning inte är nödvändigt vid sammanställning av litteratur som studerats tidigare. 

Däremot är det av stor vikt att de litteraturstudier som den nya studien bygger på är utförda på 

ett etiskt korrekt sätt och att det finns etiska aspekter presenterade i studierna. Därav har den 

litteraturstudie som utförts väl kontrollerat det etiska övervägande som fanns i de använda 

vetenskapliga artiklarna. En etisk aspekt fanns därför med i kvalitetsgranskningen av de 

utvalda artiklarna för att säkerställa att det är etiskt korrekta aspekter. I 

Helsingforsdeklarationen skrivet genom World Medical Association (WMA) (2018) beskrivs 

det utförligt hur forskare inom medicin ska hantera etiska principer inom forskning som rör 

människor. Varje fall av forskning har enligt Helsingforsdeklarationen en intention att skydda 

liv, värna om hälsa och välbefinnande, integriteten och konfidentialitet (WMA, 2018).  

 

Resultat  
Litteraturstudien visade att patientens erfarenhet av omvårdnadsåtgärder som främjar 

viktnedgång hos människor som är överviktiga eller lider av fetma varierar. Analysen 

resulterade i fyra kategorier, Arbeta med MI-samtal, Tillgång till professionellt stöd, Arbeta 

med gruppaktiviteter samt Stödja patienten att finna och behålla motivationen. (figur 1).  

 

Figur 1, Kategorier. 
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Arbeta med MI-samtal 
I kategorin om att arbeta med motiverande samtal som åtgärd för att för att främja 

viktnedgång beskrev patienterna dessa samtalen som övervägande positivt resultat. De som 

deltog i motiverande samtal på grund av övervikt eller fetma med mål att minska i vikt har 

erfarit att interventionen haft betydelse för positiv livsförändring.  

 

Enligt Tarrant, Kahn, Farrow, Shah, Daly och Kos (2017) och Engström, Abildsnes och 

Mildestvedt (2016) erfor många av patienterna att de motiverande samtalen lett till direkta 

beteendeförändringar. Vidare beskrevs det hur deltagarna erfarit livsförändringar i livet både 

till funktion och tänk. Det motiverande samtalets råd och stöd gav hjälp i det dagliga livet och 

därmed var patienten väl medveten om de förändringar som krävdes för att lyckas. Detta 

resulterade i att deltagare fann sin identitet och därmed växte som människor. Det beskrevs 

också hur det motiverande samtalet haft betydelse för patienternas syn på självbilden och 

framtidsbilden. I den studie som Bräutigham- Ewe et al. (2016) utfört beskrevs den positiva 

erfarenheten av det motiverande samtalet. En var känslan av att bli sedd och lyssnad på, vilket 

uppvisade god omtanke och engagemang. Samtalen gav erfarenheter som var till hjälp även 

efter interventionen och motivationen kunde bibehållas med hjälp av detta (Tarrant et al., 

2017; Engström et al., 2016). Även studien av Lindhardt et al. (2015) visade att patienter med 

övervikt och fetma hade erfarenheter av att motiverande samtal bidragit till ökad fysisk 

aktivitet liksom ökat deras medvetenhet om vikten av god kost och motion. Patienterna kom 

fram till slutsatser med påverkan på livet och självförverkligande verkställdes (Lindhardt et 

al., 2015).  

 

Enligt Engström et al. (2016) upplevde många av deltagarna som blivit mobbade på grund av 

övervikt eller fetma att de blivit stärkta av samtalen och därmed erhållit ökad självkänsla. 

Även den stödjande miljön där samtal gavs, gav uppmuntran, ökat självmedvetande och 

självförtroende som i sin tur gav upphov till att finna motivation, till exempel ökad fysisk 

träning (Engström et al., 2016). Samtalen bidrog till förbättring av människors vikt och 

blodfetter. Följaktligen minskade följdsjukdomarna hos de patienter som genomgått ett lyckat 

resultat med viktnedgång och bibehållen motivation (Pearson, Irwin, Morrow, Battram & 

Melling., 2013; Bräutigam- Ewe, Lydell- Månsson, Johansson och Hildingh, 2016). Det 

beskrevs vidare att patienterna upplevde minskade stressnivåer gällande vikt och kost och att 

interventionen lett till en mer hälsosam livsstil och minskad vikt tack vare det motiverande 

samtalet.  



 17 

 

Deltagarna i viktminskningsprogrammet med motiverande samtal beskrev också erfarenheter 

av att tänka i nya banor, dels gällande matvanor men också fysisk aktivitet. Vidare har detta 

lett till en ny livsstil och inget tillfälligt varande (Pearson et al, 2013; Bräutigam et al., 2016). 

Även Petrov- Fieril, Fagervik- Olsén, Glants och Premberg (2017) menar att de motiverande 

samtalen lett till erfarenheter som gör att patienterna utför mer fysiska aktiviteter och 

patienterna med övervikt och fetma har fått en ökad medvetenhet.  

 

Deltagarna i Tarrant et al. (2017) och Bräutigam- Ewe et al. (2016) studier har beskrivit de 

positiva erfarenheterna av det motiverande samtalets psykologiska och emotionella aspekter 

som ingav hoppfullhet att fortskrida livsförändringen. Bräutigam- Ewe et al. (2016) beskrev 

även att en del av deltagarna ansågs behöva mer uppföljning i form av tätare viktkontroller 

och fler stödjande samtal för att lyckas på personligt plan. 

 

Tillgång till professionellt stöd 
I denna kategori framkom betydelsen av tillgången till professionellt stöd. Stödet som gavs i 

både enskilda samtal och i grupp beskrevs av många patienter som viktigt för att uppnå 

livsförändring. En viktig erfarenhet som lyfts i flera av studierna är att professionellt stöd 

spelar stor roll för att livsförändring i form av viktnedgång och ändrade kostvanor skulle bli 

möjlig.  

 

Goda erfarenheter av stöd från sjuksköterskan och annan vårdpersonal visade sig positivt för 

förändring hos många patienter. Patienterna har känt stöd i god omsorg och fått visad empati 

inför problemen som de hade och de har blivit uppmuntrade att arbeta mot de uppsatta målen. 

Patienterna som deltagit i samtal med hälso- och sjukvårdspersonal har upplevt att stödet och 

den icke-dömande inställningen varit betydande för dem (Pearson et al, 2013; Petrov- Fieril et 

al., 2017; Bräutigam- Ewe et al., 2016). Även Tarrant et al. (2017) beskrev den positiva 

stöttningen som sjuksköterskan gett under samtalen och hur viktig den var för att 

förändringen hos patienten skulle ha god effekt. Stödet som gavs behövde vara personcenterat 

och återkoppling till patienten gav vägledning om fortsatt personlig förändring (Tarrant et al., 

2017). Det professionella stödet som samtalen innebar för patienterna, ökade förståelsen för 

sambandet mellan hälsoeffekter såsom goda matvanor och ökad fysisk aktivitet  (Tarrant et 

al., 2017; Bräutigam- Ewe et al., 2016 & Petrov- Fieril et al., 2017). Patienterna med övervikt 



 18 

och fetma beskrev att de hade kunskapen om hur förändringen behövde ske men att stödet de 

kunde få av vårdpersonal var ovärderligt under tiden livsförändringen skedde.  

 

Arbeta med gruppaktiviteter 
I den här kategorin om att arbeta med gruppaktivitet som omvårdnadsåtgärd för att främja 

viktnedgång, erfor många patienter att deltagandet i samtal i grupp var en resurs och god 

stöttning för att uppnå livsförändring så som viktnedgång och förändrade matvanor och ökad 

fysisk aktivitet. Genom integration med andra människor med liknande problem fann 

patienterna motivation.  

 

Tarrant et al., (2017) Bräutigam- Ewe et al., (2016) och Engström et al., (2016) belyser att 

många av patienterna har upplevt erfarenheten av att bli ”ett med gruppen”, vilket gett upphov 

till öppna diskussioner om personliga problem som deltagarna sedan hjälpt och stöttat 

varandra med. Drivkraften som gruppsamtalen lett till har enligt patienterna givit större 

motivation. I gruppsamtal har patienterna kunnat delge tidigare kunskap med varandra för att 

ge varandra stöd och bättre förutsättningar (Tarrant et al., 2017; Bräutigam- Ewe et al., 2016 

& Engstöm et al., 2016). Gemenskapen patienterna upplevde är återkommande i Tarrant et al. 

(2017) studie och deltagarna beskrev gemenskapen som lugnande och att det lett till en 

enklare väg mot det personliga målet. Gruppens gemenskap och sociala interaktion med 

varandra bidrog till ett nytt sätt att vara och gruppen upplevde erfarenheten av tillhörighet 

som motiverande (Tarrant et al., 2017).  

 

De erfarenheter patienter som deltagit i samtal i grupp och enskilt beskrev är att 

gruppsamtalen hade mer positiv effekt än de samtal som utfördes enskilt. Samtalen i grupp 

var mer uppmuntrande. Andra deltagares stöd och förmåga att tillsammans lösa problem gav 

mer positiv inverkan på gruppen och individuellt (Tarrant et al. 2017 & Petrov- Fieril et al., 

2017). Samtalsmiljön ansågs stödjande i gruppsamtalen, då det var ett avslappnat klimat med 

en god stämning där alla kände sig lyssnade till och sedda. Deltagarna upplevde miljön som 

fördomsfri vilket deltagarna erfor som stöttande och stärkande vilket också gav ökad 

motivation hos varje enskild patient (Tarrant et al., 2017; Bräutigam- Ewe et al., 2016; 

Engström et al., 2016 & Petrov- Fieril et al., 2017). Bräutigam et al. (2016) beskrev att 

gruppens betydelse för förändring ansågs bygga på andra deltagares erfarenheter och nytt 

tänkande. Det framkom att andras tidigare misslyckanden hjälper och stöttar till att inte begå 
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samma misstag och gemensamma diskussioner har tagits om hur de skulle undvikas på bästa 

sätt. Även Tarrant et al. (2017) beskrev att patienters berättelser om tidigare misslyckanden 

som ett sätt att motiveras och som då hjälpte till framgång för den enskilda individen i 

gruppen. Patienternas erfarenheter av samtal i grupp har lett till mer fysisk aktivitet som 

därmed skapat goda hälsoeffekter och varit bidragande till hälsosammare livsstil (Bräutigam 

et al., 2016; Tarrant et al., 2017 & Petrov- Fieril et al., 2017). 

  

Stödja patienten att finna och behålla motivationen 
I denna kategori framkom motivationens betydelse hos patienten. Det framkommer att 

erfarenheten av att lyckas med förändring såsom viktnedgång och för att uppnå personliga 

mål ligger i varje enskild persons motivation. Att finna styrka och vilja för att vidta förändring 

är det som av många patienter beskrevs motiverande. Det beskrevs dock en annan sida av det 

hela där patienten inte upplevt att de funnit tillräckligt med motivation och därmed inte fick 

samma positiva erfarenhet som övriga. 

 

Enligt Tarrant et al. (2017) och Bräutigam- Ewe et al. (2016) beskrevs erfarenheterna av att 

behålla motivationen som enkel, då samtalen som patienterna hade gav stöd i att inte känna 

sig ensam i situationen och att målen som sattes upp för patienten var möjliga mål att uppnå. 

Vidare beskrev Bräutigam- Ewe et al. (2016) och Engström et al. (2016) att erfarenheten av 

att behålla motivationen var enklare då det fanns kortsiktiga lättuppnådda mål i kombination 

med långsiktiga. Viljan att förändra livsstilen med hjälp av samtal som omvårdnadsåtgärd  

beskrevs som en positiv erfarenhet av många av patienterna (Engström et al, 2016). Med hjälp 

av positiv inställning fann patienterna motivation i de motiverande samtalen som bidrog till 

lyckad livsförändring (Pearson et al., 2013). Patientens egna mål och preferenser beskrevs 

viktiga att ha som motivation och ledde till bibehållen motivation för livsförändring (Pearson 

et al., 2013 & Petrov- Fierel et al., 2017). De idéer som personal framförde under samtal med 

patienter var viktiga för patientens motivation framåt (Tarrant et al., 2017 & Bräutigam- Ewe 

et al., 2016). 

 

Erfarenheter av tidigare misslyckanden med andra viktminskningsmetoder var en bidragande 

faktor till att behålla motivationen under samtalen och fick därför en positiv effekt 

(Bräutigam- Ewe et al., 2016). Vidare beskrev de patientens stärkta motivation som en effekt 

av fysiska bekymmer så som högt blodtryck och höga blodfetter. Motivationen beskrevs 

därför vara till stor hjälp för att förändra fysiska problem. Detta bekräftar Engström et al. 
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(2016) då en bidragande faktor till bibehållen motivation var hur patienten såg negativt och 

kände missnöje med sin kropp. Genom positivt tänkande och en inställning som var gynnsam 

för varje enskild individ blev erfarenheten av bibehållen motivationen enklare enligt (Tarrant 

et al., 2017 & Engström et al., 2016). Det fanns även de patienter som upplevde stödet från 

familjen och vänner som en bidragande faktor till att motivationen kunde behållas över tid. 

Stödet och supportandet de gav verkade positivt på motivationen. Petrov- Fieril et al. (2017) 

menar att när patienten fick tid att prioritera den egna hälsan för att göra en livsförändring 

blev motivationen större och något enklare att behålla.  

 

Bräutigam- Ewe et al. (2016) menade att det fanns de patienter som deltog i samtalsgrupper 

som upplevde erfarenheten av att samtalen varade under en för lång tidsperiod, i studiens fall 

två år. Detta resulterade i sviktande motivation. Några patienter beskrev erfarenheten av detta 

som motivationssänkande och erfor att intresset slocknat för att fortsätta med 

livsförändringen. Bräutigam- Ewe et al., (2016), Engström et al. (2016) och Lindhardt et al. 

(2015) beskrev att en del av patienterna erfor att de visste att förändringar i levnadssättet var 

nödvändiga, men att motivationen ändå var svår att finna. Vidare beskrev de hur patienterna 

trots insikt om övervikt eller fetma redan ansågs leva ett sunt liv, vilket därför gav upphov till 

att bristande motivation. 

 

Bräutigam- Ewe et al. (2016) beskrev flera deltagares erfarenhet av tidigare misslyckanden 

som en bidragande faktor till att motivationen är svår att finna på nytt. Petrov- Fieril et al. 

(2017) och Bräutigam- Ewe et al. (2016) nämner i de studier de utfört att det fanns flera 

hinder som gjorde att motivationen sviktade. Det var främst bristen på kunskap om hur 

förändring skulle gå till, men också familjens betydelse i det hela. En del av patienterna erfor 

att det var svårt att förändra rutiner i familjelivet som stöttade patienten (Bräutigam- Ewe et 

al., 2016). Det fanns även de som fick erfarenheten av att tappa motivationen på grund av att 

någon annan tyckte att förändring av livsstil var nödvändig och därmed gav det 

omvårdnadsåtgärder med samtal som utgångspunkt ingen effekt. Detta på grund av att 

patienten inte var där för sin egen skull utan för någon annans (Engström et al., 2016).  
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Diskussion 
Metoddiskussion  
En kvalitativ litteraturstudie är utförd då syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som 

främjar viktnedgång hos personer med övervikt eller fetma. Forsberg och Wengström (2016) 

menar att valet av metod styrs av den frågeställning som studien ska besvara. Därmed är valet 

av metod till utförd studie relevant. Detta bekräftas av Billhult och Henricsson (2016) då även 

de menar att kvalitativ metod är ett lämpligt val vid beskrivning av människors upplevelser 

och erfarenheter. De beskriver vidare att en studie med kvalitativ ansats inte går att 

generalisera, utan går mer djupt och bygger på förståelse. Hade kvantitativ metod istället valts 

för studien hade det varit mer lämpligt att undersöka effekten av omvårdnadsåtgärder som 

främjar viknedgång. Forsberg och Wengström (2016) beskriver den kvantitativa forskningen 

som mer objektiv. Detta hade dock gjort studien mer generaliserbar och därmed inte lika 

djupgående. Det kan då vara svårt att få en helt korrekt bild av den enskilde i sammanhanget 

och mer allmänna slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016). Därav var kvalitativ metod ett 

lämpligt val för att kunna arbeta manifest och belysa de viktiga i kontexten.  

 

Cinahl och Pubmed är de databaser som använts till studien. Då mängden vetenskapliga 

artiklar som vara relevanta till den utförda studiens resultat var begränsade gjordes 

övervägning om fler databaser skulle ingå i sökningen. Dock ansågs de valda vetenskapliga 

artiklarna som svarade till syftet vara av tillräckligt god kvalitet för att kunna bygga ett 

resultat. Sökorden som använts var de som sågs mest relevanta till syftet. Sökningen hade 

blivit bredare om det motiverande samtalet inte enbart syftat till övervikt eller fetma utan 

inkluderat till exempel rökning eller alkohol, eller om sökningen inkluderat 

omvårdnadsåtgärder. Till hjälp för sökning i databaserna har tips och vägledning från 

bibliotekarie fåtts för att uppnå bästa sökning och att ingen viktig forskning missats. Forsberg 

och Wengstöm (2016) menar att kunskapen bibliotekarien har till databassökning och dess 

uppbyggnad är effektiv och kan därmed underlätta för att göra sökningen enklare.  

 

Samtliga sex artiklar som valdes ut till kvalitetsgranskning fick resultatet hög kvalitet. Det 

menar Willman et al (2016) visar på att kvaliteten på den utförda vetenskapliga studien är 

god. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades från Cinahl var Peer-reviewed, vilket 

stärker trovärdigheten då de är vetenskapligt granskade (Willman et al., 2016). Enligt Statens 
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beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) är samtliga vetenskapliga 

artiklar som är publicerade i Pubmed vetenskapligt granskade innan de publicerats, därav 

behövdes ingen avgränsning i denna databas. Under kvalitetsgranskningen av de 

vetenskapliga artiklarna lades extra stor vikt vid det etiska övervägande och godkännande 

som fanns, då studierna utförts på människor och ingen egen etikprövning utförts. Enligt 

Willman et al. (2016) behövs ingen etisk prövning vid sammanställning av redan befintlig 

litteratur, dock måste den vetenskapliga studien innehålla etiska aspekter och ha ett väl 

genomfört etiskt övervägande. Detta har tillgodosetts i samtliga av de sex artiklar som använts 

i studien.  

 

Den analysmetod som använts i litteraturstudien är Lundman och Hällgren- Graneheims 

(2017) innehållsanalys. För att behålla fokus i texten och förbli så textnära som möjligt har 

artiklarna lästs i flera omgångar, detta har stärkt trovärdigheten och minskat risken för  

feltolkning. Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) menar att resultatet blir mer 

tillförlitligt och därmed leder till ökad trovärdighet. Analysen som utfördes i fyra steg gav 108 

meningsenheter. Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) menar att genom att analysera i 

fyra steg är ett korrekt sätt för att behålla det textnära innehållet och inte tolka för mycket. 

Vidare beskriver de att om meningsenheterna skiljer sig märkvärt kan det ligga för mycket 

tolkning i det analyserade materialet som då kan sänka trovärdigheten. I den utförda studien 

fanns likheter i materialet som därmed styrker studien. Däremot finns alltid en viss tolkning 

av text oavsett vilken vald analysmetod som valts enligt Lundman och Hällgren- Graneheim 

(2017). Därför var det av stor vikt att säkerställa att valda meningsenheter svarade väl till 

syftet. Dock är det möjligt att mängden meningsenheter som svarade väl till syftet var något 

få. Danielsson (2016) menar för att uppnå tillräcklig mängd data i studien kan något fler 

meningsenheter vara relevanta. Dock fanns det inte tillgång till mer data än den som 

presenteras och därav kan det ha påverkat resultatet. Det kan också ses som en styrka i studien 

då det material som fanns var viktigt att belysa så att mer forskning i området utförs. Då det 

enbart är en författare till litteraturstudien har författaren valt att bolla data med två oberoende 

personer genom hela analysprocessen för att säkerställa trovärdigheten och bibehålla det 

primära till resultatet. En viktig del i analysarbetet var koderna som sedan skulle bilda 

kategorier. Det var av vikt att de enkelt gick att placera i ”högar” och att de svarade väl till 

studiens syfte för att kunna beskriva resultatet tydligt. Danielsson (2016) och Lundman och 

Hällgren- Graneheim (2017) menar det är korrekt att göra på detta sätt för att behålla 

innehållet manifest och textnära. Danielsson (2016) menar att diskussion gällande analysen är 
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en viktig del för att stärka på trovärdigheten och att syftet väl besvaras.  

 

Det finns en del begränsningar i den utförda litteraturstudien som inte går att utesluta. Det 

ämne som är valt för litteraturstudien är ett ämne med begränsad tillgång på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar vilket kan ses som en svaghet. Men av den anledningen ansågs det 

viktigt att beskriva den forskning som finns inom valt område, vilket därmed blir en styrka i 

studien då det blir en viktig aspekt att belysa och forska mer om. Om valet av metod istället 

hade varit en intervjustudie baserad på personers med övervikt eller fetma för att ta reda på 

vilka omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hade resultatet troligtvis sett annorlunda 

ut på sätt att mängden data att arbeta med hade varit större och annorlunda beskriven.  

 

En viss tolkning av text kan ha utförts med tanke på att de vetenskapliga artiklar som 

inkluderats till resultatet var skrivna på engelska. För att minimera risken för feltolkning har 

engelsk- svenskt lexikon använts. De flesta av de vetenskapliga artiklarna som använts för 

analys har mestadels kvinnliga deltagare. Detta kan vara en svaghet i studien, men dock är det 

okänt vad resultatet hade blivit om även mänstuderats mer. Därför har inte kvinnor och män 

skiljts åt i analysprocessen.  Erfarenheterna de beskriver av omvårdnadsåtgärder som främjar 

viktnedgång kan möjligtvis variera mellan könen och därför är det svårt att utesluta att 

resultatet kunde blivit annorlunda om det varit mer jämt fördelat mellan könen. 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med den utförda litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som främjar 

viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma. I resultatet framkom patienters olika 

erfarenheter av vad som främjat viktnedgång vilket var mestadels positiva upplevelser. Det 

framkom av patienterna att omvårdnadsåtgärder så som motiverande samtal hade stor 

betydelse för att kunna utföra livsförändring med viktnedgång, att tillgången till stöd som 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal ger under förändring har stor betydelse, att 

gruppaktiviteter lett till ökad motivation och att motivationen hos patienten har betydelse för 

att kunna utföra livsförändring.  

 

I resultatet framkom det att det motiverande samtalet som omvårdnadsåtgärd för att främja 

viktnedgång hade en positiv inverkan på många patienter. Det motiverande samtalet beskrevs 

som övervägande positivt för livsförändring. Patienten beskrev en ökad motivation och en 

förmåga att behålla motivationen även efter avslutad intervention (Tarrant et al., 2017; 
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Engström et al., 2016 & Lindhardt et al., 2015). Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh 

(2011) bekräftar detta då de menar att för att lyckas med en livsförändring måste patienten 

känna motivation och vilja att förändra. Miller och Rollnick (2018) menar att det är den som 

utför det motiverande samtalet som engagerar patienten och detta ger sedan upphov till hur 

vidare patienten tänker inför en kommande förändring. Detta bekräftas i studiens resultat då 

patienter beskrev att de motiverande samtalen gett upphov till nytt tänkande. Detta har sedan 

lett till minskning av vikt och förändrat beteende i matsituationer och ökad fysisk aktivitet. 

Även Brobeck et al. (2011) bekräftar detta då de menar att det motiverande samtalet ökar 

medvetenheten om vad som motiverar och patienten finner då lösningar och nya tankesätt. 

Miller och Rollnick (2018) beskriver det motiverande samtalet som ett 

kommunikationshjälpmedel för att etablera en förändring. Detta ses i resultatet då de patienter 

som fått motiverande samtal som omvårdnadsåtgärd för att främja sin viktnedgång har lyckats 

med detta.  

 

Tillgången till professionellt stöd från sjukvårdspersonal i samband med att främja 

viktnedgång hos en patient med övervikt eller fetma beskrevs som en viktig del. Stödet som 

många har erfarit uppges ha haft god effekt för att förändra beteende och gav också en ökad 

förståelse om vilka förändringar i livet som behövde ske (Tarrant et al., 2017; Bräutigam- 

Ewe et al., 2016; Engström et al., 2016 & Petrov- Fieril et al., 2017).  Holm- Ivarsson (2009) 

bekräftar patienternas erfarenhet av detta då hon menar att ge styrka stöd och att bekräfta är 

en del av samtalets grundläggande regler för att lyckas. Kirk, Price, Penney, Rehman, Lyons, 

Piccinini-Vallis och Aston (2014) menar också att stöd är en viktig del för att kunna utföra en 

livsförändring. De beskriver att stödjande samtal är ett stort stöd för att utföra en förändring 

som är positiv för patientens mentala tanke och fysiska förändring. Den teori som svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver kan även den kopplas väl ihop med stöd, då 

sjuksköterskan enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ständigt ska arbeta personcentrerat 

och stötta patienten på ett hälsofrämjande sätt. Förbättrad hälsa med stöd från sjukvården 

hjälper att motivera patienten i sin nuvarande livssituation. Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) beskriver också hälsofrämjande omvårdnad som att se det friska i patienten och vikten 

av att lägga fokus på det. I studiens resultat framkom liknande upplevelser då positivt stöd 

och fokus på det som är bra främjar viktnedgång hos patienten (Tarrant et al., 2017; 

Bräutigam- Ewe et al., 2016 & Engström et al., 2016).  

  

Att delta i gruppbaserade samtal har i studiens resultat visat sig ha en stor betydelse för både 
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motivation och stöttning för att nå individuella mål. I litteraturstudien framkommer det att 

gruppen för många haft stor betydelse i form av stöttning och att andras livserfarenheter 

bidragit till inspiration. Erfarenheter som att gruppsamtalen var fördomslösa och att personer 

med liknande problem deltog erfor patienter var av betydelse för motivation och vilja till 

förändring (Tarrant et al., 2017; Bräutigam- Ewe et al., 2016; Engström et al., 2016 & Petrov- 

Fieril et al., 2017). Liebl, Barnason och Brage- Hudson (2015) bekräftar detta i sin utförda 

studie att känna tillhörighet i exempelvis stödgrupp tillsammans med patienter som är i 

likvärdig situation ger motivation och initierar till förändring. I den utförda studiens fall 

visade resultatet att gemenskapen och den sociala interaktionen med andra patienter och med 

hälso- och sjukvårdspersonal är en stor tillgång som främjar förändring i form av viktnedgång 

och ökad fysisk aktivitet. Även Knudsen, Terragni och Foss (2015) bekräftar detta då de 

menar att genom samtal med andra sågs patienten på ett icke-dömande sätt och omtanke från 

andra ingav trygghet i gruppen. Detta leder enligt Knudsen et al. (2015) till motivation och 

känsla av stöd från andra. Samtal i grupp har i många avseenden en hälsofrämjande effekt 

som verkar positivt på patienter med övervikt eller fetma som behöver stöd och hjälp med 

viktnedgång. Vidare forskning är därför väsentlig om aktiviteter i grupp är mer gynnsamt än 

enskilda åtgärder för patienter som är i behov av förändring.  

 

I resultatet framkom också den viktiga aspekt av vikten av motivation hos patienten för att 

lyckas med viktnedgång. Att behålla motivationen med hjälp av mål som både var långsiktiga 

och kortsiktiga var mer motiverande än att enbart ha långsiktiga mål. Även erfarenheten av att 

tänka i positiva banor resulterade i större utsträckning till bibehållen motivation. Missnöjet en 

del patienter upplevde med sin kropp gav motivation till förändring (Tarrant et al., 2017; 

Bräutigam- Ewe et al., 2016 & Engström et al. 2016). Holm- Ivarsson (2009) bekräftar att 

motivationen är viktig för att kunna utföra förändringar i livet. Hon beskriver motivationen 

som ständigt under förändring och därmed kan det vara av vikt att se ett steg fram som mål, 

men också slutmål för att kunna stötta till behållen motivation i det motiverande samtalet. 

Även Kostenius och Lindqvist (2011) menar att varierande mål av olika svårighetsgrad 

stärker viljan och bibehåller motivationen. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) är en 

grundläggande utgångspunkt i sjuksköterskans arbete att arbeta just hälsofrämjande och 

motivera patienten. Detta bekräftar resultatet, då motivation är en bidragande faktor till att 

patienter med övervikt och fetma genomgår en livsförändring. Miller och Rollnick (2018) 

beskriver att motivation hos en person som är i behov av att genomgå en förändring är en 

styrka som patienten själv måste finna. I den utförda studien framkommer både positiva och 
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negativa aspekter om huruvida motivationen behålls. Motivationen hos patienten är en aspekt 

som sjuksköterskan behöver fundera över i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Därför är forskning 

kring hur motivationen påverkar patienten och främjar hälsa av vikt att studera mera.  

 

Slutsats 
Det stora globala problem som uppstått på grund av övervikt och fetma är omvälvande. De 

följdsjukdomar som uppstår på grund av detta bör hindras i tid och där kommer 

omvårdnadsåtgärder och hälsofrämjande arbete in. Samtal, både enskilt och i grupp är en 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd som har till syfte att motivera och förändra osunt beteende 

hos en människa. Erfarenheterna av samtal, professionellt stöd, gruppaktiviteter och 

motivation är omvårdnadsåtgärder som har främjat viktnedgång hos patienten. Studien visar 

patienternas erfarenheter av att samtal i grupp är motiverande just för mötet med andra i 

liknande situationer. Även professionellt stöd som inte är dömande utan stöttande upplevs 

främja förändring i form av viktnedgång. Samtal enskilt i form av motiverande samtal, men 

främst i grupp har i studien visat ha positiv inverkan på både viktminskning och förändrat 

beteende i förhållande till patientens övervikt eller fetma..  

 

Patientens erfarenheter är av stor betydelse för att kunna utvärdera vad det är som främjar 

viktnedgång hos personer med övervikt eller fetma, vilket därmed bekräftar behovet av mer 

forskning. Forskning kring gruppens påverkan på patienten i både motivation och förändrade 

tankesätt väcker intresse till att forska mer i området om gruppaktiviteter är mer effektiv 

omvårdnadsåtgärd än exempelvis enskilda samtal.  
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intervjustudie 
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