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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen. I dagens samhälle är 

lättillgängligheten till snabbmat en av de bidragande orsakerna till detta problem. 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskan motiverar vuxna som lider av övervikt eller 

fetma till livsstilsförändring samt granska vilka datainsamlingsmetoder som använts. 

Metod: Detta är en beskrivande litteraturstudie. Resultatet baseras på tio vetenskapliga 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Huvudresultat: För att kunna motivera patienter till livsstilsförändringar var det viktigt 

att se individen som helhet för att kunna få ut det bästa resultatet. Att använda sig av 

olika redskap och tekniker var ett bra sätt för att nå ut till olika grupper. Det fanns olika 

tillvägagångssätt för att få till en förändring och för att veta vilket sätt som passade bäst 

var det viktigt att först lära känna patienten som skulle göra förändringen. Att ha en bra 

kommunikation och att använda sig av rätt ord var en viktig del av processen i att 

motivera. Att använda sig av hjälpmedel vid kommunikationen med patienter såsom 

email och textmeddelanden, och att ge information om kosthållning kan leda till större 

viktnedgång. 

Slutsats: För att sjuksköterskor ska kunna motivera patienter som lider av övervikt eller 

fetma till en livsstilsförändring och känna sig säkrare i sin roll behöver de mer 

utbildning inom motiverande samtal. 

Nyckelord: Fetma, Övervikt, Motivation, Livsstilsförändringar 
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Abstract 

Background: Overweight and obesity is a growing problem in the world. In today's 

society the easy availability of fast food is one of the factor contributing to this problem. 

Aim: To investigate how the nurse motivate adults suffering from obesity to lifestyle 

change and reviewing the data collection methods used. 

Methods: This is a descriptive literature. The result is based on ten scientific articles 

with both qualitative and quantitative approach. 

Main result: In order to motivate patients to lifestyle changes, it was important to see 

the individual as a whole in order to get the best result. Making use of different tools 

and techniques was a good way to reach out to different groups. There were different 

approaches to bring about change and to know which way was the best fit was 

important to first get to know the patient that would make the change. To have a good 

communication and to use the right words were an important part of the process to 

motivate a patient. Making use of the tool in communication with patients such as email 

and text messages, and to provide information about nutrition can lead to greater weight 

loss. 

Conclusion: For nurses to be able to motivate patients who suffer from overweight or 

obese into a lifestyle change and feel more secure in their role, they need more training 

in motivational interviewing. 

Key words: Obesity, Overweight, Motivation, Lifestyle change 
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1. Introduktion 

1.1 Övervikt och fetma i Sverige och övriga världen 

År 2014 var fler än 1,9 miljarder vuxna människor i världen överviktiga, varav 600 

miljoner led av fetma (1).  I Sverige är 35,8 % av befolkningen överviktiga och 10,6 % 

är drabbade av fetma. Bland de överviktiga är 53,1 % män och 39 % kvinnor (2). I 

Sverige är det kvinnor i åldrarna 45 – 64 år som ökar mest i sin vikt (3). 

De senaste 30 åren har barnfetma tredubblats bland förskolebarn över hela världen från 

5 % till 14 %. Att barnfetma har ökat kan inte endast skyllas på dåliga gener eller dåligt 

föräldraskap, utan är ett resultat av ökat kaloriintag och minskad fysisk aktivitet. 

Anledningen till ökat kaloriintag kan vara lättillgängligheten till snabbmat, reklam som 

är riktad specifikt mot barn samt användandet av datorer och tv-tittandet (4). Personer 

som är överviktiga som barn är med stor sannolikhet det även som vuxna.  Idag kostar 

övervikt och fetma Sverige 3 miljarder kronor om året och då är de indirekta 

kostnaderna som sjukfrånvaro och förtidspensioner inte inräknade, det är därför av 

yttersta vikt att åtgärder sätts in i tid (1,5). 

Läskkonsumtionen har också ökat över hela världen från 36 till 43 liter/person, det visar 

ett samband mellan ökad läskkonsumtion och viktuppgång eller fetma (6). Även i 

Sverige förändras matvanorna. Under perioden år 1980 till 2006 har godisätandet ökat 

från 10 till 15 kilo per person och läskkonsumtionen har under samma period ökat från 

30 till 90 liter per person (7). 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Centrala begrepp som används i litteraturstudien definieras nedanför. 

Livsstilsförändring är en förändring av ett beteendemönster som är bestämt utifrån 

personliga egenskaper, motiv och värderingar (8). 

Motivera är att ge skäl till ett handlande eller en uppfattning. Att visa sin ståndpunkt i 

frågan (9). 
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1.3 Patofysiologi 

Det största problemet hos överviktiga är att de har en störning i aptitregleringssystemet 

som gör att det krävs mer tillförd energi jämfört med normalviktiga personer för att 

känna mättnadskänsla. Aptitregleringen styrs från hypotalamus där hunger- och 

mättnadscentrum finns för att styra människors hungerskänslor. Det som påverkar och 

styr hunger- och mättnadskänslor är födointag, blodglukosökning, hormoner och 

psykologiska faktorer, vilket kräver en balans mellan dessa faktorer. I uppväxtmiljön 

utvecklas framförallt den psykologiska faktorn beroende på hur familjen förhåller sig 

till snabbmat, läsk, sport och annan fysisk aktivitet och vad de har för attityder gentemot 

dessa faktorer. Människor lagrar energi i kroppens fettförråd för att kunna överleva och 

det är därför hungerscentrum i hypotalamus ger så starka signaler till att äta (10). 

1.4 Body Mass Index (BMI) 

WHO (1) definierar övervikt och fetma som en onormal eller överdriven ansamling fett 

som kan försämra hälsan. Övervikt och fetma mäts genom att använda sig av en 

uträkning av kroppens body mass index (BMI). Det räknas ut genom att först ta 

kroppsvikten i kilogram (kg), sedan sin längd i meter (m) som multipliceras med sin 

längd i meter. Dividera sedan vikten med summan. Exempelvis: 70kg/(1,70m x 1,70m) 

= BMI 24,2. WHO har bestämmelser på gränser för vad som anses vara undervikt, 

övervikt och fetma. Dessa bestämmelser kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Body Mass Index (BMI) enligt World Health Organization (WHO) 

Klassifikation BMI (kg/m2)

Undervikt <18.5

Normalvikt 18.5-24.9

Övervikt ≥25

Fetma ≥30
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1.5 Socioekonomiska förhållanden och andra orsaker till övervikt och 

fetma 

De sociala förhållandena som utbildning och inkomst kan också kopplas ihop med 

övervikt och fetma. I länder där stora delar av befolkningen är låg- eller 

medelinkomsttagare är övervikt och fetma mer utbredd än i mer utvecklade länder (11). 

Det har även visat sig att högutbildade har bättre matvanor än lågutbildade och att 

manliga arbetare med låg inkomst hör till de som äter minst frukt och grönsaker (7). 

Orsaken till övervikt och fetma kan vara en obalans i intag och förbrukning av kalorier. 

I dagens samhälle konsumeras mer fet mat än någonsin och de fysiska aktiviteterna 

minskar (1). Utvecklingen av övervikt och fetma kan därför i många fall knytas till 

matmiljön och konsumtion. Snabbmatskedjorna växer snabbt och därmed ökar också 

tillgängligheten vilket kan vara svårt för många människor att motstå (12).  

1.6 Konsekvenser av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma har ett samband med livslängden, ju kraftigare överviktig desto 

kortare livslängd. Hypertoni och diabetes mellitus är konsekvenser av tillståndet som i 

många fall leder till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Förändring på blodlipiderna kan leda 

till kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, metabolt syndrom och 

tromboser. Vissa cancersjukdomar som till exempel cancer i livmoder, gallblåsa, njurar 

och kolorektalt är starkt kopplade till övervikt och fetma. För de personer som lider av 

övervikt eller fetma har tillståndet en stark påverkan på livskvalitén¹. 

Sömnapnésyndrom, försämrad lungfunktion, refluxesofagit, och gallsten är vanliga 

tillstånd som har stor påverkan på vardagen. Artros i höft- och knäled är även vanliga 

besvär till följd av ökad kroppsvikt. Konsekvenserna av detta leder till att människor 

blir allt fetare och drabbas många gånger av följdsjukdomar som blir en stor 

samhällskostnad (10,13). 

¹Livskvalité är en uppfattning av sin egna fysiska och psykiska hälsa samt sin sociala 

situation (14). 

1.7 Övervikt och fetma ur ett patientperspektiv  

De som lider av övervikt eller fetma har ofta känslor som att aldrig passa in eller att 

alltid vara annorlunda enligt samhällets normer. Patienter som uppsöker sjukvården 
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beskriver ofta att de är mer än bara sin vikt, att det finns en människa bakom vikten. De 

har en känsla av att inte få hjälp med problemet de söker för utan att det istället 

fokuseras på deras övervikt. De blir misstrodda på grund av sin övervikt och hänvisas 

till att sluta äta för mycket. De är väl medvetna om sin övervikt, det är konsekvenserna 

av övervikten de vill ha hjälp med som till exempel ledproblem eller ryggbesvär. 

Patienterna upplever att det finns en stigmatisering i samhället och inom vården kring 

de som lider av övervikt eller fetma (5,15). 

1.8 Sjuksköterskans profession 

Ordet hälsa har olika innebörd för alla människor och kan ha en större betydelse än 

endast frånvaro av sjukdom. Det är människan själv som skapar sin hälsa utifrån dennes 

egna resurser. Sjuksköterskans ansvar är att ta tillvara på det friska hos individen och 

utifrån det planera den fortsatta vården (16). 

I sjuksköterskans profession ingår fyra grundläggande ansvarsområden som är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska 

även behandla alla människor med lika värde och erbjuda patientsäker vård. En viktig 

del av arbetet är att stödja och vägleda patienter i sårbara grupper i samhället. I 

vårdarbetet ska sjuksköterskan främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 

seder och religion hos alla människor respekteras (17). 

1.9 Teoretisk referensram 

Hildegard Peplaus (år 1909 – 1999) teori bygger på relationen mellan människor, som i 

det här fallet blir relationen mellan sjuksköterska och patient. Att alltid se patienterna 

som individer med individuella behov och arbeta utifrån det är grundtanken i Peplaus 

teori. Relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas genom fyra olika faser: 

orienteringsfasen, identifikationsfasen, nyttjandefasen samt resolutionsfasen. Den första 

fasen är orienteringsfasen, den handlar om att patienten vågar söka vård på grund av ett 

behov som finns, en känsla av hjälplöshet. I identifikationsfasen hjälper sjuksköterskan 

patienten att identifiera och förstå problemet som fått denne att uppsöka vården, det är i 

det stadiet som relationen börjar växa. När patienten har förstått innebörden av sitt 

problem och samtidigt utvecklat en relation till sjuksköterskan som fått patienten att 

känna sig trygg kan patienten börja utforska sina känslor, det är nyttjandefasen. I den 

sista fasen som är resolutionsfasen har patienten uppnått sina mål men fortsätter 

fortfarande mot nya mål (18).  
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1.10 Problemformulering 

Övervikt och fetma är idag ett stort problem i många av världens länder även i Sverige 

och som innebär stora kostnader för samhället. För att stävja detta problem behövs en 

medvetenhet hos sjuksköterskan om hur de ska kunna motivera och inspirera patienter 

som lider av övervikt eller fetma till en livsstilsförändring. Målet med den här 

litteraturstudien är att sammanställa hur sjuksköterskan på bästa sätt kan motivera 

patienten till att genomgå en livsstilsförändring för att förhindra konsekvenserna som 

uppstår i samband med övervikt och fetma. Många studier har gjorts utifrån patientens 

perspektiv, därför fokuseras den här litteraturstudien på sjuksköterskans perspektiv och 

hur sjuksköterskan kan motivera patienten till livsstilsförändring 

1.11 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan motiverar vuxna som lider av övervikt eller 

fetma till livsstilsförändring samt vilka datainsamlingsmetoder som använts i de valda 

artiklarna. 

Frågeställning 1. Hur kan sjuksköterskan motivera personer som lider av övervikt eller 

fetma till livsstilsförändring? 

Frågeställning 2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i studierna?  

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (19). 

2.2 Databaser 

Polit och Beck (19) rekommenderar PubMed som databas vid omvårdnadsforskning 

eftersom den innehåller omvårdnadstidskrifter. För att inte gå miste om någon 

användbar artikel gjordes sökningen även i databasen CINAHL med liknande sökord 

(19). 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionkriterierna var att artiklarna var vetenskapligt granskade, svarade på syftet, 

innefattade deltagare från 18 år, publicerade 2006 till 2016,var tillgängliga i fulltext på 

Högskolan i Gävles databaser och skrivna på svenska eller engelska. Artiklar som 

handlade om personer under 18år, utgick från ett patientperspektiv, var dubletter eller 

systematiska litteraturstudier exkluderades. Urvalsprocessen av artiklarna presenteras i 

figur 1.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1 visar urvalsprocessen vid artikelsökningarna 
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481 artiklar var funna 
via två databaser

375 artiklar hade inte relevant titel 
eller abstract för studiens syfte

106 artiklar återstod

80 artiklar gick inte att öppna i 
full text

26 artiklar återstod

10 artiklar återstod

16 artiklar var reviews

2 artiklar var dubletter

8 artiklar återstod

10 artiklar inkluderades i 
studien

2 artiklar söktes manuellt



2.4 Sökord 

Sökorden valdes utifrån syftet. I CINAHL användes sökorden Obesity, Motivation, 

Nurses, Lifestyle changes. I PubMed användes sökorden Obesity, Motivation, Nurses. 

Tabell 1 visar vilka ord som användes som ”MeSH-term” i PubMed respektive ”Cinahl 

Headings”. För att begränsa sökningen användes den Booleska söktermen ”AND”. 

Trunkering användes för att inte missa de olika ändelserna av orden (19). 

2.5 Sökstrategier 

I tabell 2 sammanställs utfallet av sökningar, vilka söktermer och begränsningar som 

använts, antalet träffar och valda källor samt vilket datum sökningarna gjordes. 

Tabell 2. Utfall av databassökningar. 

Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar

Valda 

källor 

(exkl. 

dubletter)

Datum 

för 

söknin

g

Cinahl ”Nurs*” (Headings) 

AND ”lifestyle 

chang*”

Publicerad 

inom 10 år, 

Peer reviewed

246 3 23Mars 

2016

Cinahl ”Nurses” (Headings

) AND 

”motivation*”

Publicerad 

inom 10 år, 

Peer reviewed

153 1 23Mars 

2016

Cinahl ”Obesity” (Heading

s) AND ”nurs*” 

AND ”motivation*”

Publicerad 

inom 10 år, 

Peer reviewed

49 1 23Mars 

2016

Medline 

via 

PubMe

d

“Nurs*” (MeSH) 

AND “obesity” 

AND “motivation*”

Publicerad 

inom 10 år

33 3 23Mars 

2016
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2.6 Dataanalys 

Artiklarna som ingår i studien skrevs ut i pappersformat för att lättare kunna läsas och 

numrerades därefter mellan 1-10. Artiklarnas resultatdel lästes för att svara på 

frågeställning 1, och sorterades upp i olika teman, vilket kunde vara bra för att få en 

bättre förståelse. Överstrykningspennor med olika färger användes för att färgkoda och 

dela in innehållet i olika teman med rubriker. Färgkodning är ett bra 

organisationsverktyg som kan användas för att lättare kunna analysera texten (19). För 

att besvara frågeställning 2 lästes sedan metoddelen i de valda artiklarna. I de 

kvalitativa studierna granskades vilken intervjumetod som användes och i de 

kvantitativa studierna granskades vilka statistiska analysmetoder som användes. 

Artiklarna lästes individuellt av båda författarna för att sedan tillsammans diskutera 

likheter och innehåll. De sammanställdes sedan i två tabeller, se bilaga 1 och 2. Två av 

artiklarna som valdes att ingå i litteraturstudien påträffades genom andra studiers 

referenslistor.  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Studierna som använts har godkänts från en etisk kommitté eller visar på tydligt etiskt 

övervägande. Författarna förhåller sig objektivt till studiernas resultat och lägger inte in 

personliga värderingar. De valda studierna har noggrant lästs och granskats utan att ha 

plagierats (19). 

Manuell 

sökning

Två manuella 

sökningar har 

tillkommit via 

andra artiklars 

referenslistor

2 23 

Mars 

2016

Totalt 481 10
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3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tio vetenskapliga artiklar och presenteras med sex 

underkategorier.  

3.1 Olika sätt att kommunicera 

3.1.1 Kommunikation 

Att motivera patienter till viktnedgång kunde handla om olika tekniker i 

kommunikation och bemötande. En strategi behövdes för att diskutera viktnedgång och 

för att främja fortsatt viktnedgång. Att det alltid gavs positiv feedback även fast 

förändringarna inte var så stora gav patienten en fortsatt motivering i sin resa. 

Sjukdomar som kom i samband med övervikt kunde också användas som en motivering 

till viktnedgång och livsstilsförändring. När patienterna såg att blodtrycket eller 

kolesterolet hade förbättrats blev det som ett kvitto på att förändringen gjorde skillnad. 

Det som också skulle beaktas var att alla patienter hade olika självförtroende och 

självkänsla som också påverkade vilket sätt sjuksköterskan valde att kommunicera på 

vid en livsstilsförändring (20,21).  

Många sjuksköterskor ansåg att det ingick i deras arbetsuppgifter att motivera patienter 

till viktnedgång. För att kunna guida någon i en förändring behövdes en förståelse för 

patientens situation. Sjuksköterskan var medveten om stigmatiseringen som fanns 

angående överviktiga patienter och att det var ett känsligt ämne att diskutera. Därför var 

det viktigt att vara försiktig när patientens övervikt skulle tas upp och att de inte skulle 

bli anklagade för deras övervikt. Attityder bland sjuksköterskor till överviktiga patienter 

har däremot ändrats från att tidigare ha dömt och beskyllt dessa till sin övervikt, till att 

istället stödja, hjälpa och motivera patienterna (21,22,23).  

Att motivera någon till en livsstilsförändring handlade också om att vara lyhörd och 

kunna ha en dialog med patienten. Att endast fråga patienten om denne kunde beskriva 

sin vardag och sina vanor kunde sjuksköterskan utifrån det motivera en förändring i 

vardagen. Det var viktigt att lyssna om patienten hade någon egen lösning på sitt 

problem istället för att en förändring helt uteblev. Det var dock patientens slutgiltiga 
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beslut och ansvar att genomföra en livsstilsförändring. En strategi kunde vara att 

skrämma patienter till en lösning, när de själva inte insåg eller inte ville inse att en 

förändring var nödvändig, då kunde till exempel sjuksköterskan säga, ”vill du ha 

diabetes? Inte, då är det dags för en förändring” (21,24). 

3.1.2 Motiverande samtal (MI) 

Att använda samtalstekniken motiverande samtal (MI) handlade om hur och vilka frågor 

som ställdes till patienten vid samtal där det gällde att motivera. Frågor som kunde 

besvaras med ”ja” och ”nej” innebar att det var en stängd fråga där patienten inte 

behövde utveckla sitt svar ytterligare. En öppnare fråga gav patienten tillfälle att ge ett 

mer uttömmande svar samt att de tillsammans med sjuksköterskan reflekterade över 

svaret. Fördelen med motiverande samtal kunde vara att patienten blev tillfrågad om 

denne ville ha råd eller information istället för att sjuksköterskan förutsatt att patienten 

ville ha det. Även om framstegen inte var så stora var det bra att ge positiv feedback och 

att detta främjade patientens autonomi, kontroll och frihet (25,26,27) 

Den empatiska förmågan växte hos sjuksköterskan med hjälp av MI eftersom de inte 

skulle anklaga eller skylla på patienten. MI bidrog till en öppen atmosfär och en bättre 

relation mellan sjuksköterska och patient, vilket är en viktig del i MI eftersom det 

bygger på trygghet och förtroende. Om sjuksköterskan märkte att patienten inte var 

intresserad av en livsstilsförändring var det ingen mening att fortsätta, dock satte det 

igång ett tänkande hos patienten och dennes livssituation vilket gjorde att de så 

småningom kom till insikt. MI har setts vara utvecklande för sjuksköterskor i sin 

profession såväl som för patienterna eftersom det skapar en öppen atmosfär och en 

bättre relation mellan parterna, sjuksköterskan befinner sig på samma nivå som 

patienten istället för att endast agera rådgivare eller expert. Vid användandet av MI lade 

sjuksköterskorna ingen skuld på patienterna för deras situation de hamnat i, det innebar 

att patienterna inte behövde lägga energi på att försvara sig eller skapa ett motstånd. 

Patienten kände att de blev mer lyssnade på och det gjorde dem ännu mer motiverade 

till att genomgå en livsstilsförändring eftersom det var de som kom med förslag till 

lösningar och idéer. (26,27) 
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3.2 Hjälpmedel vid kommunikation 

Att använda frågeformulär var ett användbart redskap för sjuksköterskan i ett 

förändringsarbete som till exempel en livsstilsförändring för att få en helhet av en 

patient. Det fanns många olika frågeformulär som sjuksköterskan kunde använda för att 

försäkra sig om att få med alla relevanta frågor och lättare kunna få en bild av 

patientens vardag. Utifrån frågeformuläret kunde det utläsas vilka andra professioner 

som kunde vara till hjälp för patienten som till exempel diabetessköterska eller läkare. 

En del sjuksköterskor ansåg dock att frågeformuläret innefattade en del frågor som inte 

passade alla typer av patienter och då kunde det vara svårt att sedan motivera en 

förändring till just den patienten. Att sjuksköterskan motiverade genom att berätta hur 

patienten skulle leva sitt liv utifrån svaren på frågeformuläret ledde till skuld och skam 

hos patienten samt till en misslyckad livsstilsförändring. Därför måste alla typer av 

motivering ges individuellt utifrån patienten, dennes egenskaper och resurser (20,21).  

Ett annat användbart redskap var att visa tallrikar med olika matalternativ som var 

nyttiga och där patienten kunde se hur stor en portion skulle vara för att uppnå 

viktkontroll.  Med hjälp av detta kunde patienten få en visualisering och det blev mer 

förståeligt istället för att endast ha läst ur en broschyr (22). 

3.3 Patienten och dess hinder   

Patienterna måste själva acceptera att de hade ett eget ansvar för deras livsstilsrelaterade 

beslut både genom att komma på egna idéer om hur de skulle genomföra dessa 

förändringar och att det var viktigt med en stark viljestyrka. Patienternas otillräckliga 

kunskap av riskerna för deras tillstånd var sällan betraktat som ett hinder, speciellt hos 

vuxna med övervikt. Ofta var det deras ovilja att förändra sig som var det största hindret 

för behandlingen (21,28). Om patienten hade en sjukdom relaterad till övervikten blev 

motivationen till viktnedgång lättare. Men om patienten var överviktig och frisk i övrigt 

var det svårare att få respons i diskussionerna om framtida risker för sjukdomar i 

samband med övervikt (21,29).  

Sjuksköterskan ansåg att det var viktigt för patienten att inte ha för bråttom i sin 

livstilsförändring. Ofta var patienterna för ivriga att göra alla förändringarna samtidigt 

vilket skapade orealistiska förväntningar om deras viktnedgång. Istället var det viktigt 

för patienten att göra små förändringar och börja med en sak i taget (21). 
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3.5 Stöd från sjuksköterskan och från patienter som stödjer varandra 

Hos patienter som uttryckte hopplöshet och uppgivenhet över sin övervikt var det extra 

viktigt att se hela livssituationen för att kunna hitta energin som behövdes till att bli 

motiverad. Ibland krävdes ett flertal möten innan övervikten var ett ämne som togs upp, 

det handlade om att patienten måste få känna sig trygg och känna tilltro till 

sjuksköterskan. Det var även viktigt att inte anklaga eller beskylla patienten för 

tillståndet den hamnat i, istället behövs en kommunikation mellan sjuksköterskan och 

den drabbade patienten. Målen som sattes upp skulle inte vara för stora utan det var 

bättre att sätta upp delmål på vägen som nåddes, det behövdes för att stärka deras 

självförtroende och fortsatta motivation (21,22).  

Att motivera till viktnedgång blev lättare att diskutera med patienten om sjuksköterskan 

själv hade ett aktivt intresse inom området eller om sjuksköterskan själv hade 

genomgått en viktnedgång eftersom de visade mer empati och förståelse för situationen 

som patienten skulle gå igenom. Att använda sig av följdsjukdomar till övervikt som en 

motivation till viktnedgång kunde ses som svår om patienten inte hade besvären. 

Däremot om patienten redan drabbats av till exempel förstoppning eller trötthet på 

grund av sin övervikt blev de lättare att motivera (21,29). 

Sjuksköterskan ansåg att gruppträffar var väldigt användbara i motiveringen till 

viktnedgång då patienterna fick träffa andra i samma situation. 

Gruppträffarna gjorde att patienterna inte kände sig ensamma i sin situation, de blev 

motiverade av att få höra andras erfarenheter om sin viktnedgång och att gruppen gjorde 

att patienterna tog mer ansvar för sina livsstilsförändringar (21,23). 

3.6 Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Den mest förekommande datainsamlingsmetoden de valda artiklarna använde var någon 

form av intervju med semistrukturerade, öppna frågor för att få uttömmande svar där 

frågorna inte kunde besvaras med endast ”ja” eller ”nej” (21,22,24,26,27,29). Fyra av 

artiklarna använde semistrukturerade frågor där deltagarna blev individuellt intervjuade 

vid personliga möten (21,22,26,27,29).  
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En av artiklarna använde sig av intervju i fokusgrupp där de hade en moderator som 

ställde semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide som tidigare hade pilottestats i 

tre andra intervjuer. Moderatorn ställde frågor som uppmuntrade deltagarna att ge mer 

uttömmande svar vilket ansågs ge mer information (20).   

En studie som använde sig av semistrukturerade frågor gjordes genom en djupintervju. 

De ville prata om strategier och hälsofrämjande metoder som till exempel erfarenheter, 

hur hälsoinformation mottogs av patienter och hur patienterna uppmuntrades till en 

livsstilsförändring och fortsatte med de goda vanorna. Djupare frågor kring ämnet 

användes eftersom de ville få en fördjupning i det specifika ämnet (24).   

En av artiklarna använde sig av interventionsgrupper där jämförelser skulle göras före 

och efter en förändring. Deltagarna blev intervjuade före och efter de genomgått en 

utbildning och sedan jämfördes resultaten (25). 

Två artiklar använde sig av frågeformulär med fokus på övervikt, högt blodtryck, typ 2 

diabetes och rökning (23,28) 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

För att kunna motivera patienter till livsstilsförändringar var det viktigt att se individen 

som helhet för att kunna få ut det bästa resultatet. Att använda sig av olika redskap och 

tekniker var ett bra sätt för att nå ut till olika grupper. Det fanns olika tillvägagångssätt 

för att få till en förändring och för att veta vilket sätt som passade bäst var det viktigt att 

först lära känna patienten som skulle göra förändringen. Att ha en bra kommunikation 

och att använda sig av rätt ord var en viktig del av processen i att motivera.  

De valda studiernas datainsamlingsmetoder diskuteras i den metodologiska 

diskussionen. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Kommunikation 

Föreliggande litteraturstudie visade att hur sjuksköterskan valde att kommunicera med 

patienter som led av övervikt till en livsstilsförändring var olika beroende på vilken 

patient de hade framför sig. Att motivera patienter till viktnedgång kunde handla om 

olika tekniker i kommunikation och bemötande (20). 
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Gray et al. (30) styrker detta med att vid motiverande av patienter till en 

livsstilsförändring spelade terminologin hos sjukvårdspersonalen en avgörande roll. 

Vissa ord hade ansetts vara laddade som till exempel vikt och träning, dessa ord gjorde 

att patienten kände sig förolämpad, därför byttes de ut mot ord som nutrition och fysisk 

aktivitet. Användandet av ord som högt BMI, ohälsosamt BMI och ohälsosam 

kroppsvikt var motiverande för patienterna. Att använda ord som överviktig var ingen 

bra term för att motivera till viktminskning (30). 

4.2.3 Motiverande samtal (MI) 

Föreliggande litteraturstudie visade att motiverande samtal var bra för både patienten 

och sjuksköterskan, den anklagade inte patienten för deras tillstånd utan istället ökade 

den motivationen till en livsstilsförändring. MI utgjorde även en god grund för patienter 

som ännu inte var redo för en förändring. Sjuksköterskan lyssnade på patienterna och 

tog tillvara på deras kunskap istället för att de gav råd, och beslutet låg alltid hos 

patienten. För sjuksköterskorna var det lättare när patienterna öppnade sig och att de 

hade en mall att gå efter. (25,26,27).  

Enligt Carels et al. (31) bör det finnas i åtanke att MI inte behövde passa alla personer, 

det var viktigt att se individen och att alla fungerade på olika sätt. Att ha motiverande 

samtal påverkade och stärkte patienter som led av övervikt på många olika sätt som till 

exempel vid hanterandet av sitt tröstätande (31).  

Effekten av MI kunde påvisas i studien av Nurkkala et al. (32). Där jämfördes två 

grupper under tre års tid för att se hur deras vikt och matvanor hade utvecklats. Att 

kosten har en stor betydelse för människors hälsa och vikt har sedan länge varit känt. 

Studien påvisar stora skillnader mellan två jämförelsegrupper. Den ena gruppen hade 

fått motiverande samtal både före och under de tre åren medan den andra gruppen 

endast hade haft den egna motivationen och viljan. Viktnedgång för gruppen som hade 

fått motiverande samtal blev större än kontrollgruppens viktnedgång under de tre åren, 

dock fanns det undantag där deltagare inte förlorade så mycket i vikt som de önskade 

och det berodde oftast på den egna inre styrkan. Den stora skillnaden mellan grupperna 

var tröstätandet, det var mycket högre i gruppen som inte hade fått motiverande samtal 

innan (32). 
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Enligt Hildegard Peplaus teori spelar relationen mellan sjuksköterska och patient en 

viktig roll för patienten i sitt tillfrisknande och vid motiverandet till en 

livsstilsförändring. Relationen var viktig dels för patienten som skulle uppnå målen men 

också för sjuksköterskan som ville lyckas få någon att genomföra en förändring. 

Relationen utvecklades i fyra olika faser, hur lång tid dessa faser tog berodde på 

patienten och hur snabbt förbättringen skedde. Den första fasen som är 

orienteringsfasen var den viktigaste eftersom det var då patienten insåg att denne 

behövde professionell hjälp med sitt tillstånd och då var det sjuksköterskans uppgift hur 

patienten togs emot. Om patienten togs emot på ett bra och respektfullt sätt innebar det 

också att patienten fick en känsla av tilltro och trygghet till sjuksköterskan vilket var ett 

första steg för att patienten skulle hitta motivationen till att genomföra en förändring 

(18). 

4.2.4 Hjälpmedel vid kommunikation 

Kommunikation kunde se ut på olika sätt, några bra hjälpmedel kunde vara den nya 

teknologin i form av applikationer, sms och email. 
En studie av Laing et al. (33) styrker detta med att det fanns en hög tillfredsställelse vid 

användandet av en applikation men att användandet minskade drastiskt efter en månad. 

Patienterna ansåg att applikationen var lätt att använda och de tyckte om när de fick 

återkopplingar på deras utveckling. Användandet av applikationen gav också en 

medvetenhet vid valet av mat och portionsstorlekar samt att den visade var problemen 

fanns, vilket ledde till att patienterna minskade på alkohol, kolhydrater och sötsaker. 

Även när de slutade använda applikationen lyckades vissa fortsätta upprätthålla en 

förbättrad diet. Applikationen passade ändå inte alla och anledningarna till att många 

inte använde den regelbundet var för att patienterna ansåg att den var tråkig och att de 

var för stressade och upptagna för att hinna använda den (33).  

Email och telefonsupport var också till hjälp för att hålla fokus och var mindre 

tidskrävande än att gå på tidsbokade möten. Dock var det en trygghet för patienten att 

ha en sjuksköterska som denne kunde vända sig till när det behövdes (34). 

Unga vuxna ville gärna motiveras genom ett sms, email eller en applikation på sin 

smartphone. Genom att ladda ner en applikation kunde de hålla koll på sitt kaloriintag 

och fick en bättre överblick över vad de hade ätit, olika framsteg som gjordes och om 
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mål hade uppnåtts eller vilka förbättringar som kunde göras. De ville inte ha någon 

negativ återkoppling som till exempel att de blev utskällda för att ha ätit ett muffins, 

utan återkopplingen istället skulle innehålla förslag på hälsosam kost eller tips på vad de 

skulle undvika att äta. Även hälsosamma recept var av intresse så länge de var enkla 

och lätta att följa. Att skicka automatiserade gruppsms eller email tyckte de inte var bra 

då dessa var opersonliga och oftast inte blev lästa överhuvudtaget (35,36). 

4.2.5 Stöd från sjuksköterskan och från patienter som stödjer varandra 

Resultatet visar att patienter som led av övervikt eller fetma hade svårt att hitta energin, 

tryggheten och tilltron till sjuksköterskan som behövdes för att bli motiverad till en 

livsstilsförändring (22). Enligt Peplau (18) behövs det en humanare och mer varsam 

behandling av patienter som har en beteendestörning och därför var sjuksköterskan en 

viktig del i patientens behandling (18). 

Det blev lättare att diskutera med patienten om viktnedgång om sjuksköterskan själv 

hade genomgått en viktnedgång eftersom de visade mer förståelse och empati för 

situationen som patienten skulle gå igenom (30).  

Renouf et al. styrker detta i deras studie där patienterna tyckte det var bra om 

sjuksköterskan använde sig av egna erfarenheter av viktnedgång för att förstå deras 

situation. Dock tyckte en del patienter det var svårt att identifiera sig med 

sjuksköterskans erfarenheter om denne var smal eftersom de då ansåg att de egentligen 

inte förstod vad patienterna gick igenom (34). 

Litteraturstudien visar även att sjuksköterskan ansåg att gruppträffar var väldigt 

användbara i motiveringen till viktnedgång då patienterna fick träffa andra i samma 

situation (21,23).  

Knutsen et al. (37) ; Russell et al. (38) styrker detta med att om sjuksköterskan 

motiverade patienter till att träffa andra i samma situation genom en gruppträff, gjorde 

detta att de kände mer gemenskap och hade lättare att komma över hinder och ta emot 

råd angående hälsosam livsstil eftersom det gavs av patienter som redan hade gått ner i 

vikt. Patienter som led av övervikt eller fetma framställde sig ofta som offer i sin 

situation där de inte bar ansvaret, då behövdes ett möte med andra människor som var i 

samma situation för att ändra deras tankesätt för att sedan bli motiverade till 

viktnedgång (37,38). 
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4.2.6 Metodologisk aspekt datainsamlingsmetoder 

Under den här kategorin finns de inkluderade studiernas datainsamlingsmetoder som är 

intervjuer, interventionsgrupper och frågeformulär. 

Sex av de valda artiklarna (21,22,24,26,27,29) har använt sig av någon form av intervju 

med semistrukturerade öppna frågor för att få uttömmande svar där frågorna inte kan 

besvaras med endast ”ja” eller ”nej”. Det gör det möjligt för deltagaren att ge 

beskrivande svar med egna ord. Öppna frågor är dock tidskrävande och kräver mycket 

efterarbete vid analysen. Det som utmärkte en intervju var att den gjordes över telefon 

medan de andra intervjuerna valde att ha personliga möten. 

Fyra av dessa sex artiklar (21,26,27,29) har använt sig av semistrukturerade individuella 

intervjuer. Enligt Polit och Beck (19) är det den bästa undersökningsmetoden vid 

insamling av kvalitativa data. Dock ligger det ett stort ansvar på intervjuaren för att få 

ett bra resultat eftersom det är intervjuarens uppgift att få deltagarna att känna sig 

bekväma och kunna uttrycka sina känslor. Forskarna till artiklarna har även använt sig 

av en intervjuguide i sina intervjuer vilket underlättar för att ge bra förutsättningar för 

att valt ämne eller tema bearbetas samt att passande svar fås från deltagarna vilket 

hjälper att styrka studiens resultat (19). 

En av artiklarna har använt sig av fokusgruppintervjuer. Det innebär att fem eller fler 

deltagare guidas genom en moderator som följer en semistrukturerad intervjuguide (20). 

En av intervjuerna valde att göra en semistrukturerad djupintervju (24) för att de ville 

fördjupa sig inom ett speciellt ämne (19). 

En av artiklarna har använt sig av en interventionsstudie (25). Då vill de prova en 

hypotes av hur till exempel en behandling fungerar i praktiken genom att jämföra två 

olika grupper. Det svåra med en interventionsstudie är att få interventionen att likna en 

riktig bild av verkligheten (19). 

Två artiklar har använt frågeformulär (23,28). Det är bra för att ett stort geografiskt 

område kan täckas upp, dock är svarsfrekvensen låg i en av artiklarna, vilket ses som en 

bias (19).  

4.2.7 Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor skulle 

motivera vuxna patienter som led av fetma eller övervikt till en livsstilsförändring. 

Sökningarna av artiklarna gjordes i databaserna Medline via PubMed och Cinahl som 
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Polit och Beck (19) anser är bra databaser vid sökningar inom ämnet omvårdnad. 

MeSh-termer användes ihop med sökoperatorn AND som gav ett mer inriktat resultat, 

samt har trunkering använts för att inte missa några ändelser av orden. Artiklarna som 

valdes att ingå i litteraturstudien var från år 2006-2016 eftersom det ansågs som en 

styrka att ha så aktuell forskning som möjligt. Dock är en svaghet med litteraturstudien 

att vissa artiklar inte gick att få fram i full text via Högskolan i Gävle vilket kan ha 

påverkat resultatet (19). Artiklarna som valdes ut var skrivna på engelska vilket inte är 

någon av författarnas modersmål, dock har artiklarna lästs av båda författarna och 

diskuterats för att undvika feltolkningar, det ses anses som en styrka med 

litteraturstudien. Litteraturstudien har inkluderat både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar vilket ger ett bredare perspektiv på resultatet. 

Tio artiklar har inkluderats i resultatdelen vilket anses vara ett tillfredsställande antal 

enligt Högskolan i Gävles riktlinjer för examensarbete. 

4.2.8 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Då sjuksköterskan i det kliniska arbetet, oavsett vilket verksamhetsområde denne 

arbetar på, kommer att möta patienter som lider av övervikt eller fetma är det viktigt att 

ha kunskap kring hur sjuksköterskan kan motivera patienter med övervikt eller fetma till 

livsstilsförändring. Eftersom den här patientgruppen stadigt ökar i dagens samhälle 

måste också sjukvården utvecklas för att kunna hantera detta problem. Att använda sig 

av motiverande samtal behöver bli mera utbrett inom fler verksamhetsområden inom 

vården. Alla sjuksköterskor oavsett inom vilket verksamhetsområde denne jobbar inom, 

borde få gå en kurs i motiverande samtal för att bättre kunna motivera personer till 

livsstilsförändring eftersom det har setts ge en god effekt på den här patientgruppen.  

Det behövs riktlinjer för hur övervikt och fetma tas upp på bästa sätt med dessa 

patienter eftersom sjuksköterskan många gånger kan känna sig obekväm med att ta upp 

detta ämne. 

4.2.9 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs inom det här området eftersom det är ett växande problem. 

Att fortsätta utveckla olika slags hjälpmedel för patienter som lider av övervikt och 
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fetma, som till exempel teknologin som många yngre var nöjda med. Att träffa andra i 

samma situation har påvisat ett gott resultat dock behövs mer forskning kring området 

för att kunna utveckla det.  

4.2.10 Slutsats 

Eftersom övervikt och fetma är ett växande problem behövs det strategier för att hantera 

detta. Det finns olika tillvägagångssätt för att få till en förändring men för att det ska 

fungera måste först patienten själv komma till insikt till att vilja göra en 

livsstilsförändring och ändra sitt beteende. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa till 

med denna förändring är det viktigt att sjuksköterska och patient har en god relation till 

varandra för att patienten ska kunna öppna sig och känna sig trygg. Att använda sig av 

motiverande samtal har visat sig vara en bra och effektiv metod till livsstilsförändringar. 

Dock behövs mer utbildning och kunskap inom detta eftersom sjuksköterskor kommer 

möta denna patientgrupp överallt oavsett vilken verksamhet de jobbar inom. 
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Bilaga 1 

Tabell 3. Översikt av resultatet av artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Författar
e/år/land

Titel Design 
och ev 
ansats

Undersökningsgrupp Datainsamlings
metod

Dataanalysmetod

Brobeck 
et al. 
(2011) 
Sverige 
(26)

Primary healthcare nurses’ 
experiences with motivational 
interviewing in health promotion 
practice.

Kvalitativ 
ansats.

20 sjuksköterskor inom 
primärvården som aktivt 
använde motiverande 
samtal.

Personliga 
intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 

Innehållsanalys.

Engström 
et al. 
(2015) 
Sverige 
(23)

District nurses’ self-reported 
clinical activities, beliefs about 
and attitudes towards obesity 
management.

Kvantitativ 
ansats.

247 sjuksköterskor på 33 
olika vårdcentraler från 
mellersta Sverige.  

.

Frågeformulär 
som skickades ut 
till 
sjuksköterskornas 
arbetsplatser. 

Spearman’s correlation 

Gudzune 
et al. 
(2012) 
USA 
(20)

Primary care providers' 
communication with patients 
during weight counseling: a 
focus group study

Kvalitativ 
ansats.

26 st distrikssköterskor 
från 6 olika arbetsplatser.

Fokusgrupp. 
Semistrukturerad
e frågor. 

Innehållsanalys.

Hansson 
et al. 
(2011) 
Sverige 
(21)

General practioners’ and district 
nurses’ conceptions of the 
encounter with obese patients in 
primary health care

Kvalitativ 
ansats.

20 sjuksköterskor från 19 
hälsocentraler.

Personliga 
intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor.

Innehållsanalys.

Hörnsten 
et al. 
(2014) 
Sverige 
(24)

Strategies in health-promoting 
dialogues - primary healthcare 
nurses' perspectives - a 
qualitative study

Kvalitativ 
ansats.

10 distriktssköterskor som 
arbetar på 8 olika 
hälsocentraler i Umeå.

Semistrukturerad
e frågor.

Innehållsanalys.

Jallinoja 
et al. 
(2007) 
Finland 
(28)

The dilemma of patient 
responsibility for lifestyle change: 
Perceptions among primary care 
physicians and nurses

Kvantitativ 59 läkare (31 män, 28 
kvinnor) och 161 ssk (2 
män,159 kvinnor) 

Mailat ett 
frågeformulär till 
personal i 
primärvården och 
personal som 
arbetar med 
metabolisk 
syndrom och 
livsstilsrelaterade 
sjukdomar.

Chi-squared test. 
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Lindhardt 
et al. 
(2014) 
Danmark 
(25)

Training in motivational 
interviewing in obstetrics:a 
quantitative analytical tool

Kvantitativ 
ansats.

12 st barnmorskor och 
sjuksköterskor från södra 
Danmark. Har haft 4-30 år 
inom yrket och ingen har 
tidigare gått någon kurs 
inom MI.

Ska gå en 
tredagarskurs i MI 
för att sedan göra 
en jämförelse före 
och efter kursen.

Wilcoxon signed rank test.

Monsen 
et al. 
(2014) 
USA 
(22)

Translation of Obesity Practice 
Guidelines: Interprofessional 
Perspectives Regarding the 
Impact of Public Health Nurse 
System-Level Intervention

Kvalitativ 
ansats.

39 st från 10 olika 
hälsovårdsorganisationer. 

Semistrukturerad
e intervjuer över 
en 6 mån period

Innehållsanalys.

Phillips et 
al. (2014) 
Storbritan
nien 
(29)

Tackling obesity: the challenge of 
obesity management for practice 
nurses in primary care

Kvalitativ 
ansats. 

18 ssk i södra Wales Personliga 
intervjuer. 
Semistrukturerad
e frågor.

Innehållsanalys.

Östlund 
et al. 
(2015) 
Sverige 
(27)

Motivational interviewing: 
Experiences of primary care 
nurses trained in the method.

Kvalitativ 
ansats.

Sjuksköterskor inom 
primärvården som har fått 
utbildning i motiverande 
samtal. 

Personliga 
intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 

Innehållsanalys.
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Tabell 4. Översiktstabell över författare, år, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat

Brobeck et 
al. 
(2011) 
Sverige 
(26)

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att använda 
motiverande samtal som 
hälsofrämjande inom 
primärvården.

Motiverande samtal är ett användbart och viktigt verktyg för sjuksköterskor inom primärvården 
i det hälsofrämjande arbetet. Metoden ger bra information och guidar sjuksköterskan i sitt 
arbete med patienten. 

Engström 
et al. 
(2013) 
Sverige 
(23)

Att beskriva sjuksköterskors 
arbetssätt, attityder och fördomar 
kring att arbeta med överviktiga 
patienter. Att undersöka 
sambandet mellan dessa 
variabler.

Det vanligaste som sjuksköterskorna rådde överviktiga patienter till var framförallt fysisk 
aktivitet samt livsstilsråd. Att använda BMI som hjälpmedel vid övervikt var ovanligt och ännu 
ovanligare var att mäta midejmåttet. Dde sjuksköterskor som hade var specialiserade och läng 
arbetsslivserfarenhet använde metoderna mera.

Gudzune et 
al. (2012) 
USA 
(20)

Hur hälso- och sjukvården 
uppmuntrar och motiverar deras 
överviktiga patienter till 
viktminskning. 

Alla i studien beskrev att de använder sig av någon form av teknik i kommunikation i samtal 
med överviktiga. Det var många motivationsstrategier som att skrämma patienterna till att gå 
ner i vikt till att försöka sätta sig in i patientens vardag.

Hansson et 
al. (2011) 
Sverige 
(21)

Att utforska allmänna praktiker 
och distriktssköterskor 
föreställningar om möta patienter 
med fetma i primärvården

Det är viktigt att patienter bemöts med respekt och individuella lösningar på problemen. 
Patientens attityd och motivation till att förändra sin situation var stora hinder i mötet med 
sjuksköterskan.

Hörnsten et 
al. (2014) 
Sverige 
(24)

Att beskriva dialogstrategier om 
hälsa och livsstil som används av 
sjuksköterskor inom 
primärvården.

Att använda sig av olika strategier för att motivera en patient till livsstilsförändring.Att använda 
sig av frågeformulär som ett verktyg var positivt och gav ett stöd för att få med allt. Dock är det 
viktigt att individanpassa alla frågor eftersom alla är olika. Att vara en aktiv lyssnare. Skillnader 
mellan män och kvinnor uppdagades i att kvinnorna är mycket mer känslosamma medan 
männen helst ville veta hur det skulle bli med alkoholen.

Jallinoja et 
al. (2007) 
Finland 
(28)

Att utforska läkarens och 
sjuksköterskans syn på patienter 
och professioner i deras 
handahavande av 
livsstilsrelaterade sjukdomar och 
deras riskfaktorer.

Majoriteten av undersökningsgruppen var ense om att patienterna är själva ansvariga för att 
genomföra sin livsstilsförändring. Sjukvården kan bistå med information, verktygen och stödet 
men viktigaste ligger hos patienten själv, att inse att det behövs en förändring. 

Lindhardt et 
al. (2014) 
Danmark 
(25)

Att lära sig tekniken i att använda 
sig av motiverande samtal och att 
jämföra före och efter kursen.

4 månader efter avslutad kurs sågs en stor skillnad i att använda sig  av MI. De var fler som 
använde sig av öppna frågor istället för stängda och fler diskuterade den förändringen det 
innebar för patienten. Ett område som det inte utlästes någon skillnad på var empatin. Det var 
svårt att förstå och sätta sig in i patients situation.

Monsen et 
al. (2014) 
USA 
(22)

Att undersöka hur sjukvården 
uppfattar riktlinjerna för 
överviktiga vuxna. Hur de tolkar 
riktlinjerna och utför det praktiskt.

Många inom sjukvården beskrev det som att de kände sig hjälplösa inför ett sådant stort 
problem som övervikt är. Innan projektet var personalen ganska uppgivna med i takt med 
projektet så ökade motivationen hos personalen.  De beskyllde inte patienterna längre och det 
ledde till att patienterna blev mer motiverade
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Phillips et 
al. (2014) 
Storbritanni
en 
(29)

Att undersöka hur sjuksköterskor 
hanterar fetma inom 
primärvården.

Personer som är överviktiga eller lider av fetma är många och fortsätter att öka. Sjuksköterskor 
i primärvården möter dagligen dessa patienter och om de inte har någon kronisk sjukdom så 
är det svårt att ta upp övervikten. Av 18 stycken sjuksköterskor berättar 15 stycken att de inte 
tar upp övervikten om det inte är relaterat till kontaktorsaken. Fem olika strategier togs upp där 
ibland motiverande samtal. Nödvändigheten till att motivera patienten till en livsstilsförändring 
då det inte är något som är snabbt fixat. 

Östlund et 
al. 
(2015) 
Sverige 
(27)

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att använda 
motiverande samtal inom 
primärvården. 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att använda sig av motiverande samtal var att det är positivt 
för båda parterna. Det blir en öppnaare och relation. 
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