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Sammendrag 

 

Forfattere: Mathilde Eidem og Henriette Hofsøy Breivik 

Tittel: Vektnedgang etter konservativ fedmebehandling - Betydningen av psykologiske og 

sosiale faktorer ved behandlingsstart 

Veileder: Ingela Lundin Kvalem 

 

Bakgrunn. Formålet med studien var å forklare ulikheter i grad av vektnedgang ved 

behandlingslutt etter 6 - 8 måneders konservativ fedmebehandling med periodevis 

innleggelse. For å oppnå et vellykket vekttap på 5 - 10 % av kroppsvekt, må deltakerne endre 

på diett- og treningsvaner, noe som krever selvregulering. Vi har derfor undersøkt om ulike 

selvregulerende faktorer ved behandlingsstart kan ha en betydning for vektnedgang ved 

behandlingsslutt. Sammenhengen mellom sosiodemografiske og antropometriske variabler og 

grad av vektnedgang ble også studert.  

Metode. Studien er basert på allerede innsamlet data fra studien ”Behandling av 

sykelig overvekt – En oppfølgingsstudie av ulike behandlingstiltak”. Utvalget bestod av 175 

deltakere ved Tonsåsen rehabiliteringssenter som besvart spørreskjema og fullførte alle 

behandlingsukene. Deltakerne ble rekruttert mellom 2011 og 2014. Ulike selvregulerende 

faktorer som motivasjon, vektmål, planer for atferdsendring og selvmonitorering ble målt. I 

tillegg ble faktorer som kan virke forstyrrende eller beskyttende på selvregulering målt, som 

depresjon, angst, frekvens av stressende livshendelser, familiesamhold og sosiale ressurser. 

Avhengig mål var prosentvis vektnedgang ved behandlingsslutt. 

Resultat. Deltakerne gikk i gjennomsnitt ned 11 % av opprinnelig vekt. Videre 

oppnådde 86.9 % et vekttap på ≥ 5 % og 53.7 % oppnådde et vekttap på ≥ 10 %. Deltakerne 

som gikk ned under 5 % skilte seg fra deltakerne som gikk ned mer enn 5 %. De skåret høyere 

på depresjon, angst og frekvens av stressende livshendelser, samt skåret lavere på 

familiesamhold, sosiale ressurser og motivasjon. Kun høyere drømmevekttap og motivasjon 

var uavhengige prediktorer for prosentvis vektnedgang. Det var ingen sosiodemografiske 

forskjeller i prosentvis vektnedgang.  

Konklusjon. Resultatene i denne studien tyder på at motivasjon og mål for 

vektnedgang, samt faktorer som kan virke negativt og positivt inn på selvregulering av atferd, 

er viktige for behandlingsresultatet. Funnene gir støtte til tanken om behovet for en mer 

individualisert fedmebehandling der deltakernes psykiske helse og sosiale forhold i større 

grad blir tatt hensyn til.   
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Innledning 

 

I de senere årene har man sett en stor økning i antall mennesker med fedme verden 

over, og fedme anses i dag som et av vår tids største helseproblemer (World Health 

Organization, 2014). Både på individ- og samfunnsnivå fører fedme til alvorlige 

konsekvenser. I tillegg til at de økonomiske konsekvensene er store (Laustsen & Hartwig, 

2014), reduserer fedme livskvalitet, fører til stigmatisering og er assosiert med en rekke 

fysiske og psykiske følgesykdommer (Lagerros & Rössner, 2015; Wangensteen, Undlien, 

Tonstad, & Retterstøl, 2005; Puhl & Heuer, 2009).  

Fedmekirurgi anses i dag som den mest effektive måten å behandle fedme på. 

Imidlertid vil det på grunn av den stadig stigende fedmeprevalensen verden over, qvære 

umulig å tilby fedmekirurgi til alle (Rössner, Hammarstrand, Hemmingsson, Neovious, & 

Johansson, 2008). Det er derfor av stor betydning å forbedre og effektivisere konservativ 

behandling av fedme, da dette er den metoden som kan behandle flest. Konservativ 

fedmebehandling er en livsstilsbehandling med fokus på atferdsendring, og består av tre 

komponenter: Diett, fysisk aktivitet og terapi. Målet med behandlingen er å veilede deltakerne 

til å endre på vanene som har ført til overvekten (, Centis, Marzocchi, El Ghoch, & 

Marchesini, 2013c). Variasjoner i vektresultater etterfulgt behandling er imidlertid store 

(Teixeira, Going, Sardinha, &Lohman, 2005). Vektresultatene vil blant annet være avhengige 

av om atferdsendringer finner sted. Dette vil delvis være styrt av ulike 

selvreguleringsmekanismer (Teixeira et al., 2010; Baumeister, Heatherton, & Tice, 1994) og 

faktorer som kan forstyrre og støtte opp under selvreguleringen (Wagner & Heatherton, 2015; 

Baumeister, Faber, & Wallace, 1999). Ved å undersøke disse faktorene kan man allerede før 

behandlingsstart identifisere deltakere som vil ha vansker med å gjennomføre behandlingen 

og som dermed vil trenge særlig oppfølging. Denne kunnskapen er viktig for å kunne 

skreddersy behandling til individet, og på denne måten forbedre konservativ 

fedmebehandling. 

Hovedmålet med denne oppgaven er å bidra til kunnskap om hvorfor forskjeller i grad 

av vektnedgang etter endt konservativ fedmebehandling forekommer. Vi ønsker derfor å 

undersøke hvorvidt faktorer som er sentrale for selvregulering målt før behandlingsstart, kan 

forklare forskjeller i vektnedgang ved avsluttet behandling 6 til 8 måneder senere. I tillegg 

ønsker vi å undersøke om det er en sammenheng mellom grad av vektnedgang og 

antropometriske og sosiodemografiske faktorer. Denne studien tar utgangspunkt i pasientene 
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som deltok på konservativ fedmebehandling ved Tonsåsen rehabiliteringssenter fra 2011 til 

2014.  

 

Hva er fedme?  

Fedme er en tilstand av økte energilagre i kroppen som hoper seg opp som fett 

(Friedman, 2009), og defineres av Verdens Helseorganisasjon som en BMI på ≥ 30. Fedme 

betraktes som en kronisk tilstand, da det er svært utfordrende å oppnå varige vekttap (Ochner, 

Tsai, Kushner, & Wadden, 2015). Vektoppgang kan forekomme hvis ikke livsstilsendringer 

opprettholdes og et vekttap alene er derfor ingen kur for fedme (Kushner & Ryan, 2014).  

Body Mass Index (BMI) brukes internasjonalt for å måle, sammenligne og kartlegge 

helserisiko og er det mest brukte målet på kategorisering av fedme hos voksne (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2004). BMI kalkuleres ved å dele vekt i kilo med kvadratet av høyden. 

Verdens Helseorganisasjon har definert tre fedmeklasser (World Health Organization, 2015), 

men ettersom man ser en økning i andelen mennesker i de høyeste fedmeklassene, opererer 

mange nå med kategoriene ”Super-obesity” og ”Super-superobesity” (Renquist, 1997). Som 

vist i tabell 1 øker fedmerelaterte sykdommer i takt med økt BMI (World Health 

Organization, 1997). 

 

Tabell 1. BMI-klasser og risiko for følgesykdommer. 

Klassifikasjon  BMI  
Risiko for 

følgesykdommer 

Undervekt  < 18.5  Lav 

Normalvekt  18.5 - 24.9  Gjennomsnittlig 

Overvekt  25 – 29.9  Lett økning 

Fedme klasse 1  30 – 34.9  Moderat økning 

Fedme klasse 2  35 – 39.9  Kraftig økning 

Fedme klasse 3  40 – 49.9   

”Super-obesity”   ≥ 50   Ekstrem økning 

”Super-superobesity”  ≥ 60   
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Prevalens av fedme 

Siden 1980-tallet har det på verdensbasis forekommet nesten en fordobling av tilfeller 

av overvekt og fedme (World Health Organization, 2014). I 2014 var det i følge Verdens 

Helseorganisasjon mer enn 1.9 milliarder overvektige voksne i verden, og av disse hadde mer 

enn 600 millioner fedme (World Health Organization, 2015). På grunn av dette anses fedme i 

dag som en global epidemi. Dette tydeliggjøres ved at fedme ikke lenger bare er et i-

landsproblem, men også en økende utfordring i utviklingsland (World Health Organization, 

2002).  

Fedmeepidemien har videre nådd Norge (Ulset, Undheim, & Malterud, 2006). De siste 

20 årene har andelen med fedme i befolkningen doblet seg (Helsedirektoratet, 2011) og 

økningen omfatter begge kjønn, alle aldersgrupper og landsdeler (Ulset et al., 2006). I dag har 

1 av 10 nordmenn utviklet fedme (Lunde, 2015). I forhold til andre land har Norge imidlertid 

relativt lave fedmerater, selv om vektkurven peker oppover (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2013). I eksempelvis Ungarn og Storbritannia er fedmeraten i den voksne befolkningen over 

dobbelt så høy (> 25 %) som den man finner i Norge (Lunde, 2015). 

 

Årsaker til fedme 

På en forenklet måte kan man si at fedme er et resultat av en positiv energibalanse, 

som er skapt av at man inntar mer energi enn man forbruker. Årsakene til dette positive 

energiregnskapet er sammensatt, og kan forklares av et komplekst samspill mellom gener, 

psykososiale forhold, miljø og livsstil (Helsedirektoratet, 2011).  

Når det gjelder gener, har tvillingstudier vist at kroppsvekt har en høy arvelighet 

(Stunkard, Foch, & Hrubec, 1986; Stunkard, Harris, Pedersen, & McClearn, 1990). En stor 

del av variasjonen i vekt mellom mennesker kan dermed tilskrives arv. Enkelte mennesker vil 

videre ha en genetisk sårbarhet for å utvikle fedme. I kombinasjon med et fedmefremmende 

miljø, vil disse individene ha en større sannsynlighet for å utvikle fedme (Wangensteen et al., 

2005).  

Årsaken til den eksplosive økningen av fedme man har sett de siste tiårene, kan i 

hovedsak attribueres til endringer i samfunnet (Meyer, Hovengen, Torgersen, & Vollrath, 

2014). Samtidig som genene våre er uendret, har måten man lever på forandret seg stort 

(Rössner, 2009). Utviklingen har ført til en mer inaktiv livsstil, hvor fysisk aktivitet har gått 

fra å være integrert i hverdagen, til noe man velger å gjøre (Kraft, 2014). Dette reflekteres i 

data fra Helsedirektoratet (2014) som viser at 2 av 3 nordmenn ikke oppfyller anbefalinger 

om minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet per uke. Samtidig som vi er mindre aktive 
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enn tidligere, spiser vi mer energirik mat enn før. Tilgangen på billig, usunn og smakfull mat 

er ubegrenset og vi forholder oss til mat som om det er en begrenset ressurs (Kraft, 2014).  

Andre faktorer som røykeslutt, graviditet, overgangsalder, slanking, søvnmangel og 

bruk av antidepressiva har videre vist seg å være assosiert med vektoppgang og fedme (NICE, 

2006; Pietiläinen, Saarni, Kaprio, & Rissanen, 2012; Luppino et al., 2010). Av psykososiale 

forhold kan en vanskelige oppvekst, traumer, mobbing, overgrep og psykiske vansker lede til 

fedme gjennom utviklingen av et forstyrret spisemønster (Spiegel, Nabel, Volkow, Landis, & 

Li, 2005; Helsedirektoratet, 2011).  

 

Konsekvenser av fedme 

Fedme kan ha store konsekvenser for individet. En forhøyet kroppsvekt er forbundet 

med økt risiko for ulike sykdommer, blant annet type 2 diabetes, søvnapné, hjerte- og 

karsykdommer, høyt blodtrykk, infertilitet, flere kreftsykdommer og ulike psykiske lidelser 

(Lagerros & Rössner, 2015; Wangensteen et al., 2005). Fedme kan også føre til økt dødelighet 

(Helsedirektoratet, 2011), og det er på verdensbasis estimert at det årlig dør minst 2.8 

millioner mennesker av fedmerelaterte sykdommer (World Health Organization, 2014). 

Videre er fordommer, stigmatisering og diskriminering av mennesker med fedme svært 

utbredt. Dette forekommer både på arbeidsplassen, utdanningsinstitusjoner, helsetjenester og i 

media (Puhl & Heuer, 2009). Fordi stigmatisering fungerer som en kronisk stressor, kan dette 

ha negative konsekvenser på både psykisk og fysisk helse (Inzlicht, McKay, & Aronson, 

2006; Puhl & Heuer, 2009).  

Fedme innebærer ikke bare helsemessige konsekvenser, men har også store 

samfunnsøkonomiske følger. I Norge ble det i 2013 anslått at kostnadene knyttet til overvekt 

og fedme ville være på om lag 20 milliarder kroner (Laustsen & Hartwig, 2014). Disse 

kostnadene kan relateres til behandling av fedme og fedmerelaterte sykdommer (Van 

Walleghen, Steeves, & Raynor, 2011), i tillegg til sykefravær fra jobb (Andreyeva, Luedicke, 

& Wang, 2014). På grunn av de alvorlige konsekvensene fedme har, både på individ- og 

samfunnsnivå, er økt kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke effekten av 

fedmebehandling viktig. 
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Behandling av fedme 

Det finnes ulike måter å behandle fedme på. I hovedsak tilbys medikamentell 

behandling, kirurgi og konservativ fedmebehandling. Valg av behandling blir bestemt ut fra 

BMI og følgesykdommer, men pasientens preferanser blir også tatt i betraktning (NHLBI, 

1998). Under følger en kort oppsummering av medikamentell behandling og fedmekirurgi, og 

en lengre redegjørelse for konservativ fedmebehandling.  

Medikamentell behandling. Medikamentell behandling vurderes for personer med en 

BMI på ≥ 30 som ikke har oppnådd tilstrekkelig vektreduksjon gjennom endring av 

livsstilsvaner (Van Walleghen et al., 2011; Helsedirektoratet, 2010). Medikamenter kan 

brukes for å fremme vektnedgang eller for å stabilisere vekten over tid. Imidlertid har 

behandlingen vist begrenset effekt (Helsedirektoratet, 2011).  

Fedmekirurgi. Fedmekirurgi blir stadig vanligere. I Norge ble det i 2012 utført om 

lag 3000 operasjoner, og tallene øker (Giske et al., 2014). Fedmekirurgi blir tilbudt individer 

med en BMI på ≥ 40 eller med en BMI på ≥ 35 med følgesykdommer (Steen, Henjum, 

Kristinsson, & Schou, 2005). Videre er et kriterium at deltakerne gjentatte ganger har feilet på 

andre vektnedgangsmetoder (NHLBI, 1998), for eksempel konservativ fedmebehandling. 

Kirurgi blir ofte vurdert som den mest effektive måten å behandle fedme på, da de fleste går 

ned 20 - 35 % av total kroppsvekt i løpet av de to første årene etter operasjon (Giske et al., 

2014). Imidlertid går 15 - 30 % i ulik grad opp i vekt igjen (Magro et al., 2008). Fedmekirurgi 

blir ofte sett på som en siste løsning, da behandlingen er forbundet med høy risiko for 

bivirkninger og komplikasjoner (Steen et al., 2005; Helsedirektoratet, 2010). 

Konservativ fedmebehandling. Konservativ behandling av fedme er en 

livsstilsbehandling som består av komponentene diett, trening og terapi. En kombinasjon av 

disse tre komponentene har vist seg å gi bedre resultater, enn kun ved bruk av en eller to av 

komponentene (Wadden, Butryn, Hong, & Tsai, 2014; Söderlund, Fischer, & Johansson, 

2009). Målet med behandlingen er å veilede deltakerne til å endre diett og øke fysisk 

aktivitetsnivå. Videre inkluderer behandlingen ulike former for terapi som skal tilrettelegge 

for økt tilslutning til diett og trening (Dalle Grave, Calugi, & El Ghoch, 2013a; Kushner, 

2014; Arussi, 2015).  

Fysisk aktivitet. Deltakere i konservativ fedmebehandling blir ofte foreskrevet fysisk 

aktivitet som leder til et kaloriunderskudd på minimum 400 kcal daglig (Dalle Grave et al., 

2013c). Et eksempel på foreskrevet fysisk aktivitet er daglig 30 minutters kjapp gange (Jensen 
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et al., 2014). Forskning viser at trening og fysisk aktivitet har en rekke positive helseeffekter, 

både fysiske (Shaw, Gennat, O’ Rourke, & Del Mar, 2006; Jansson, Stensvold, & Wisløff, 

2009; Wennberg et al., 2015) og psykiske (Hagströmer & Hassmén, 2009; Jansson et al., 

2009; Rössner, 2009). Av fysiske fordeler kan det nevnes at trening kan minske reduksjonen i 

hvilemetabolismen som er assosiert med vekttap (Stroebe, 2008). Ut over dette har ulike 

studier imidlertid vist at fysisk aktivitet og trening alene, kun fører til små vekttap (Shaw et 

al., 2006; Söderlund et al., 2009; Miller, Koceja, & Hamilton, 1997). Årsaken til dette er at 

volumet av aktivitet som trengs for å oppnå et stort nok kaloriunderskudd for vektnedgang, er 

svært vanskelig å få til (Wadden, Butryn, & Wilson, 2007). Det er derfor hensiktsmessig å 

kombinere fysisk aktivitet med en kalorireduserende diett (Shaw et al., 2006; Curioni & 

Lourenco, 2005). 

Diett. Når det gjelder diett, består konservativ fedmebehandling som oftest av en 

lavkaloridiett. Målet er å redusere kaloriinntak per dag med 500 - 1000 kcal, noe som kan føre 

til et vekttap på 0.5 - 1 kg i uken (Dalle Grave et al., 2013c). Hvilke dietter som benyttes i 

behandling varierer imidlertid stort, og dietter som lavkarbo, lavfett (Johnston et al., 2014) og 

måltidserstatninger (Heymsfield, van Mierlo, van der Knaap, Heo, & Frier, 2003) er bare 

noen eksempler. Forskning viser imidlertid at det ikke er dietters sammensetning av 

makronæringsstoffer som er av betydning for vektnedgang, men heller dietters energimengde 

(Sacks et al., 2009) og nivå av tilslutning til dietten (Dansinger, Gleason, Griffith, Selker, & 

Schaefer, 2005). Det er derfor viktig å ta deltakernes preferanser i betraktning når 

kostholdsplaner skal utformes (Helsedirektoratet, 2010).  

Terapi. Hvilken type terapi som benyttes i konservativ fedmebehandling varierer, men 

i hovedsak er det atferdsterapi som brukes (Jensen et al., 2013). Denne typen terapi benyttes 

ofte sammen med ulike kognitive strategier. Målet med terapien er å veilede deltakerne til å 

utvikle og opprettholde ny diett- og treningsatferd. Dette gjøres ved hjelp av ulike strategier, 

eksempelvis kognitiv rekonstruering, selvmonitorering og målsetting. Mens målsetting 

handler om å sette konkrete ukentlige mål for atferdsendring, går selvmonitorering ut på å 

overvåke trening, matinntak og vekt. Videre handler kognitiv rekonstruering om å identifisere 

ugunstige tankemønstre som kan hindre tilslutning til diett og trening (Dalle Grave et al., 

2013c; Jensen et al., 2013).  

Konservativ fedmebehandling kan enten være ambulant eller foregå på et 

behandlingssenter hvor deltakerne er innlagt (Helsedirektoratet, 2011). Typisk går 
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behandlingen over en lengre periode på rundt et halvt år. Det er vanlig at behandlingen enten 

foregår i grupper, en-til-en eller i en kombinasjon av disse. Her veiledes deltakerne av ulike 

fagpersoner, som for eksempel ernæringsfysiologer, psykologer, treningsspesialister, 

sykepleiere og leger. Etter endt behandling er oppfølging av deltakerne vanlig, hvor målet er å 

fremme opprettholdelse av vekttapet (Wadden, Webb, Moran, & Bailer, 2012; Jensen, 2013). 

Det er likevel viktig å påpeke at det er store variasjoner i utformingen av konservativ 

fedmebehandling og at ikke alle behandlingsopplegg har samme innhold og 

behandlingslengde, slik som beskrevet over (Jensen, 2013).  

Effekt av konservativ fedmebehandling. Et vekttap på 5 – 10 % blir ofte satt som 

kriterium for suksessfull vektnedgang (NHLBI, 1998; Helsedirektoratet, 2010). Årsaken til 

dette er at en slik vektnedgang kan redusere helserisikoen forbundet med fedme (Blackburn, 

1995; NHLBI, 1998), som for eksempel kardiovaskulære sykdommer (Wing et al., 2011). En 

vektnedgang på denne størrelsen er videre både enklere og mer realistisk for deltakerne å 

oppnå og opprettholde (NHLBI, 1998). Hvilken grad av vektnedgang deltakerne oppnår etter 

endt behandling varierer imidlertid stort (Teixeira et al., 2005), noe som delvis kan forklares 

av de store forskjellene mellom behandlingsopplegg. 

Blant annet finner man at lengre og mer intensiv behandling oftere fører til økt 

vektnedgang (Wadden, Cerand, & Brock, 2005). Dette framkom blant annet i studien til 

Gjevestad, Karlsen, Røyslien, Mælum og Hjelmesæth (2013), som viste at deltakerne som 

gikk i behandling flere ganger i uken over en tre måneders periode med påfølgende 

oppfølging i ett år, gikk ned 11 % i vekt. Dette var betydelig mer sammenlignet med 

deltakerne som gikk til behandling en gang i uken over en 10 ukers periode, som kun gikk ned 

2 %. Resultatene her stemmer overens med funn i review-studien til Wadden og Butryn 

(2003), som viste at konservativ fedmebehandling over 30 uker resulterte i et vekttap på 10 

%. De fant videre at 80 % av deltakerne som startet opp behandling fullførte.  

Andre funn tyder på at periodevis innleggelse i deler av behandlingsløpet kan føre til 

en større vektnedgang, enn hva som er vanlig å oppnå ved ambulant behandling (Dalle Grave, 

Calugi, Gavasso, El Ghoch, & Marchesini, 2013b). Imidlertid varierer funnene. Mens Dalle 

Grave et al., (2013b) fant at en tre ukers innledende fase på et rehabiliteringssenter førte til et 

gjennomsnittlig vekttap på 15 %, fant en annen studie at 8 ukers periodevis innleggelse 

resulterte i et gjennomsnittlig vekttap på 8 % (Karlsen, Søhagen, & Hjelmesæth, 2013). 

Begge studiene hadde en varighet på til sammen ett år. Paradoksalt nok gikk deltakerne som 

var innlagt lengst, minst ned i vekt. Behandlingsoppleggene inneholdt imidlertid ulike 

diettanbefalinger. Deltakerne i studien til Dalle Grave et al., (2013b) fulgte en streng 
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kalorireduserende diett, mens deltakerne i studien til Karlsen et al., (2013) kun ble anbefalt å 

redusere kaloriinntaket. Disse studiene demonstrerer dermed hvordan ulikt 

behandlingsinnhold kan resultere i ulik grad av vektnedgang.   

Selv om konservativ fedmebehandling kan føre til gode resultater, oppstår imidlertid 

utfordringen for mange etter endt behandling når vekttapet skal opprettholdes. I løpet av det 

første året er det vanlig å legge på seg 30 - 35 % av den tapte vekten, og etter fem år er det 

normalt at 50 % av deltakerne er tilbake på startvekt (Wadden, Butryn, & Byrne, 2004). For å 

fremme vekttapsopprettholdelse er regelmessig oppfølging av deltakerne etter endt 

behandling svært viktig (Perri & Corsica, 2002). 

 

Andre faktorer kan videre påvirke effekten av konservativ behandling, deriblant 

antropometriske og sosiodemografiske variabler. Under følger en redegjørelse for utvalgte 

variabler og deres sammenheng med vektnedgang.  

 

Antropometriske og sosiodemografiske variabler 

 Fordi fedme er et sosialt fenomen (McLaren, 2007), kan livsstil ha en sammenheng 

med ulike sosiale faktorer. Dette vises ved at fedmeprevalensen varierer med utdanning, 

inntekt, bosted og andre sosiodemografiske faktorer (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015; 

McLaren, 2007). Ulike studier har undersøkt sammenhengen mellom vektresultater etter 

konservativ fedmebehandling og sosiodemografiske variabler, og funnene varierer. 

Studien til Karlsen et al., (2013) viste at eldre deltakere gikk ned mer i vekt i løpet av 

behandlingen, enn de yngre deltakerne. Dette ble forklart med at de eldre deltakerne muligens 

var mer målorienterte og motiverte for vektnedgang på grunn av helserelaterte årsaker 

(Karlsen et al., 2013). Andre studier finner derimot ingen sammenheng mellom alder og 

vektnedgang (Elfhag & Rössner, 2010; Ortner Hadžiabdić et al., 2015). Forskningsresultater 

på kjønnsforskjeller i vektnedgang etterfulgt konservativ behandling varierer også, fra at 

menn går ned mer enn kvinner (Graffagnino et al., 2006; Hollis et al., 2008), til ingen 

kjønnsforskjeller (Kaukua, Pekkarinen, Sane, & Mustajoki, 2003; Wirth & Steinmetz, 1998). 

At menn går ned mer i vekt enn kvinner, kan muligens forklares av at menn veier mer og har 

større muskelmasse enn kvinner og derfor vil forbrenne flere kalorier under fysisk aktivitet 

(Hollis et al., 2008). 

Når det kommer til arbeidssituasjon, har studier vist at det å være i jobb var assosiert 

med større vekttap, sammenlignet med det å være arbeidsledig (Karlsen et al., 2013). Å være 

singel har også vist seg å kunne predikere høyere vekttap (Ortner Hadžiabdić et al., 2015). 
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Dette ble i studie forklart med at single hadde bedre tid til å forberede måltider og at deres 

matvaner ikke måtte tilpasses andre familiemedlemmer. Andre funn viser derimot ingen 

forskjell i vektnedgang mellom single og gifte (Fabricatore et al., 2009; Karlsen et al., 2013). 

Utdanningslengde har i flere studier ikke vist noen sammenheng med vektnedgang (Karlsen et 

al., 2013; Elfhag & Rössner, 2010; Fabricatore et al., 2009; Ortner Hadžiabdić et al., 2015). 

Imidlertid ser man at personer med lavere utdannelse oftere faller av behandlingen (Elfhag & 

Rössner, 2010; Fabricatore et al., 2009; Lemstra & Rogers, 2015). Etter hva vi kjenner til, 

finnes det ingen studier som har undersøkt sammenhengen mellom det å ha barn og 

vektnedgang.  

Antropometriske variabler har også blitt undersøkt som en prediktor for vektnedgang. 

Mens enkelte studier finner at høyere BMI før behandlingsstart fører til større vekttap (Bergh, 

Kvalem, Risstad, Cameron, & Sniehotta, 2015), finner andre studier ingen assosiasjon her 

(Ortner Hadžiabdić et al., 2015; Elfhag & Rössner, 2010).  

 

Vektresultatene etter konservativ fedmebehandling varierer stort (Teixeira et al., 

2005). Ved siden av antropometriske og sosiodemografiske forklaringer, vil evne til å endre 

på atferden som har bidratt til utviklingen av fedme forklare deler av denne variasjonen. For å 

oppnå gode vektresultater, er det viktig at deltakerne innfører og opprettholder nye diett- og 

treningsvaner samt monitorerer atferd (Acharya et al., 2009). Innføring og opprettholdelse av 

nye vaner krever selvregulering. 

 

Selvregulering 

Selvregulering er den overordnede termen for viljestyrke, selvdisiplin og selvkontroll 

(Kraft, 2014). Selvregulering handler om å endre atferd og overstyre impulser som strider mot 

mål og standarder en ønsker å oppnå, gjennom aktivt å ta kontroll over egne tanker, følelser 

og atferd (Vohs, Kaikati, Kerkhof, & Schmeichel, 2009). Atferd må startes, endres og/eller 

stoppes, og ubevisste og automatiske vaner må byttes ut med en annen atferd. For en som 

slanker seg må eksempelvis mye og usunn mat erstattes med mindre og sunn mat. Dette 

krever bevissthet og viljestyrke (Baumeister et al., 1994). 

Selvregulering har tradisjonelt blitt delt inn i tre komponenter: Mål og standarder, 

selvmonitorering og tilgjengelige selvreguleringsressurser. I senere tid har motivasjon blitt 

lagt til som en fjerde komponent (Baumeister & Vohs, 2007).Under følger en redegjørelse for 

disse fire komponentene og hvordan de kan påvirke effekten av konservativ fedmebehandling. 

Deretter vil det redegjøres for faktorer som kan virke forstyrrende eller beskyttende på 
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selvreguleringen og hvordan disse faktorene kan påvirke resultatet av konservativ 

fedmebehandling. En fellesnevner for enkelte av de utvalgte studiene er at komponentene er 

målt i løpet av behandlingsperioden, ikke før behandlingsstart.  

Mål og standarder. Selvregulering handler i stor grad om å oppnå mål og standarder 

man har satt seg. For å få til dette må atferd reguleres og endres. Her vil måten målene og 

standardene er utformet på være viktig. Generelle og vage mål av typen ”gjør ditt beste” kan 

gjøre måloppnåelse vanskelig (Baumeister et al., 1994; Locke & Latham, 2002). Konkrete 

mål er derfor å foretrekke, da denne typen mål har vist seg å føre til bedre prestasjoner. 

Videre har målsettingsteori vist at spesifikke og ambisiøse mål kan føre til bedre resultater 

enn hva enklere mål gjør (Locke & Latham, 2002). Det å ha konkurrerende og uforenelige 

mål og standarder kan på sin side føre til svekkelser i selvreguleringen (Baumeister et al., 

1994). 

Mange behandlingsprogrammer oppfordrer deltakerne til å sette seg realistiske mål for 

vektnedgang. Flere mener at diskrepansen mellom urealistiske mål og hva som faktisk er 

realistisk å oppnå gjennom behandling, kan fungere som et hinder for vekttap (Cooper & 

Fairburn, 2001). Til tross for dette har deltakere i konservativ fedmebehandling ofte svært 

urealistiske mål for vektnedgang. De moderate anbefalingene om en vektnedgang på 5 – 10 % 

er ofte langt fra det deltakerne oppgir som ønsket sluttvekt (Foster et al., 1997). Hvorvidt det 

å sette seg urealistiske mål er hemmende for vektnedgang er mye debattert. Mens Teixiera et 

al., (2002) fant at deltakerne som satte seg mer realistiske mål gikk ned mer i vekt, 

konkluderte Durant et al., (2013) i sin metastudie med at realistiske mål ikke førte til økt 

vekttap. En annen studie fant på sin side at urealistiske mål var fremmende for vektnedgang 

(Linde, Jeffery, Levy, Pronk, & Boyle, 2005). 

Planlegging. Å ha evne til å planlegge atferd, er en viktig del av selvregulering (Kraft, 

2014). Dess mer spesifikk man er i planleggingen, jo lettere vil det være å regulere atferden 

sin og nærme seg målene sine (Sniehotta, Schwarzer, Scholz, & Schüz, 2005). 

Selvreguleringsstrategiene handlings- og mestringsplanlegging har vist seg å kunne gjøre 

måloppnåelse lettere, ved å omgjøre mål til konkrete handlinger (Sniehotta et al., 2005). 

Handlingsplanlegging går ut på å legge konkrete planer for når, hvor og hva man skal gjøre 

for å endre en spesifikk atferd. Mestringsplanlegging handler på sin side om å legge planer for 

å overkomme forventede barrierer som vil kunne hindre en i å utføre atferden. En 

kombinasjon av disse planleggingsteknikkene kan øke sannsynligheten for helsefremmende 

atferdsendringer (Sniehotta, Scholz, & Schwarzer, 2006), og de har vist seg å kunne føre til 

økt vektnedgang under behandling (Luszcynska, Sobczyk, & Abraham, 2007). 
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Selvmonitorering. For å undersøke om atferdsendringer er i samsvar med ønskede 

mål og standarder, kreves det at man overvåker egen atferd gjennom selvmonitorering.  

Denne prosessen er essensiell for suksessfull selvregulering, da svikt kan forekomme dersom 

man ikke monitorerer egen atferd (Baumeister et al., 1994).    

I konservativ fedmebehandling utføres som regel monitorering av matinntak, fysisk 

aktivitet og vekt ved hjelp av matdagbøker, treningsdagbøker og ved veiing. Disse 

selvmonitoreringsstrategiene har gjentatte ganger vist seg å være positivt assosiert med 

vektnedgang (Burke, Wang, & Sevick, 2011; VanWormer, French, Pereira, & Welsh, 2008). 

En studie fant blant annet at deltakerne som veide seg en gang i uken eller mer, hadde 11 

ganger så stor sannsynlighet for å gå ned 5 % i vekt etter seks måneders behandling, 

sammenlignet med deltakerne som veide seg mindre (VanWormer et al., 2009).  

Motivasjon. Motivasjon handler om driv for å nå mål og er viktig for ens evne til 

selvregulering (Baumeister & Vohs, 2007). Har man ikke motivasjon for å nå målet man har 

satt seg, har man heller ingen grunn til å handle (Carver & Scheier, 2001). Studier har vist at 

individer som går tom for selvreguleringsressurser, fremdeles klarer å selvregulere effektivt, 

så lenge de er motiverte (Muraven & Slessareva, 2003), og motivasjon er derfor svært viktig 

for ens evne til måloppnåelse. Dette understrekes av at svikt i selvreguleringen kan 

forekomme selv om ens mål er klart definert, selvmonitoreringen er god og man har rikelig 

med selvreguleringsressurser, dersom man mangler motivasjon (Baumeister & Vohs, 2007).   

Sammenhengen mellom motivasjon og vektnedgang har i forskningslitteraturen gitt 

blandede resultater. Mens Teixeira et al., (2002, 2004a) gjentatte ganger har funnet at høyere 

motivasjon målt før behandlingsstart førte til større vekttap, har andre derimot ikke funnet 

noen assosiasjon her (Elfhag og Rössner, 2010).  

Tilgjengelige selvreguleringsressurser. Selvregulering er en begrenset ressurs som 

kan sammenlignes med en muskel, i den forstand at den blir sliten etter bruk. Har man brukt 

selvreguleringsressurser på en oppgave, vil det være færre ressurser igjen til å utføre neste 

oppgave (Muraven & Baumeister, 2000). Selvreguleringen kan altså gå tom. I et slikt tilfelle 

kan man oppleve et forbigående tap av selvkontroll (Vohs et al., 2009). Denne tilstanden 

kalles ”ego-depletion” og kan resultere i at man bryter målene man har satt seg (Vohs & 

Heatherton, 2000).  

Individer som prøver å gå ned i vekt kan sies å være i en konstant selvregulerende 

modus (Kraft, 2014). Årsaken til dette er at selvreguleringsressursene må fordeles på mange 

oppgaver. Blant annet må nye diett- og treningsvaner innføres og opprettholdes, fristelser må 
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overstyres og atferd må monitoreres. Dette kommer i tillegg til alle andre hverdagslige 

oppgaver som krever ressurser. Til sammen kan dette føre til svekkelser i selvreguleringen 

(Muraven & Baumeister, 2000), og kan gjøre vektnedgang vanskeligere. Funn viser blant 

annet at personer som slanker seg, lettere overspiser etter at de har gjennomført oppgaver som 

krever selvregulering (Vohs & Heatherton, 2000).  

 

Faktorer som kan forstyrre eller beskytte selvreguleringen 

Forstyrrende faktorer. Negativ affekt og stressende livshendelser er vanlige årsaker 

til at selvregulering feiler. Dette forekommer som et resultat av at man prøver å mestre 

stresset og regulere de negative følelsene (Wagner & Heatherton, 2015; Baumeister et al., 

1999). Mestringsstrategier, som for eksempel å overstyre negative tanker og emosjoner, vil 

trekke fra selvreguleringsressursene slik at man har færre ressurser igjen til andre oppgaver 

(Baumeister et al., 1999). Dette indikerer at personer som har emosjonelle vansker, som angst 

og depresjon eller som opplever stress, kan ha en større utfordring med å gå ned i vekt. En 

studie fant eksempelvis at individer som slanket seg, spiste mer når de var deprimerte, 

sammenlignet med når de ikke var deprimerte (Baucom & Aiken, 1981). Stress har også vist 

seg å øke sannsynligheten for at personer som slanker seg bryter dietten (Muraven & 

Baumeister, 2000). Det er likevel blandede funn på hvilken innvirkning psykiske problemer 

og stressende livshendelser har på vektnedgang. 

Mens enkelte studier finner at høyere grad av angst målt før behandlingsstart fører til 

lavere vektnedgang (Bas & Donmez, 2009), finner andre studier ingen assosiasjon her 

(Wadden et al., 1992; Carels, Cacciapaglia, Douglass, Rydin, & O'Brien, 2003). 

En overvekt av studiene som har undersøkt sammenhengen mellom depresjon målt før 

behandling og vektnedgang ved behandlingslutt, viser ingen assosiasjon mellom variablene 

(Ortner Hadžiabdić et al., 2015; Delahanty et al., 2013; Teixeira et al., 2002; Annesi & 

Whiteaker, 2010; Carels et al., 2003). Imidlertid fant Fabricatore et al., (2009) i sin studie at 

høyere depresjonsskåre før behandling reduserte sannsynligheten for å oppnå et suksessfullt 

vekttap på 5 %. 

Ut i fra vår kunnskap finnes det ingen studier som har undersøkt sammenhengen 

mellom stressende livshendelser målt før behandlingsstart og vektnedgang. Mulige grunner til 

dette er at stress blir sett på som en foranderlig tilstand og derfor oftere blir undersøkt 

underveis i behandlingen (Teixeira et al., 2005). En studie undersøkte imidlertid hvilken 
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effekt nåværende opplevd stress og forventet stress i løpet av behandling hadde på 

vektnedgang, uten å finne noen assosiasjon her (Fabricatore et al., 2009).  

Beskyttende faktorer. Sosial støtte ser ut til å virke beskyttende på selvregulering 

(Baumeister et al., 1999). Blant annet kan sosial støtte fungere som en buffer mot stress 

(Verheijden, Bakx, van Weel, Koelen, & Staveren, 2005). Videre er en av de vanligste 

årsakene til svikt i selvregulering triggere i miljøet (Wagner & Heatherton, 2015). For et 

individ som slanker seg kan dette for eksempel være usunn mat, som utløser en tilnærmende 

respons. Venner og familie kan bidra med et støttende miljø for atferdsendring, ved å fjerne 

slike triggere i hjemmemiljøet. På denne måten kan individet unngå å bruke tilgjengelige 

selvreguleringsressurser på å hemme impulser (Wagner & Heatherton, 2015).  

Videre kan sosiale støttespillere motivere individet til måloppnåelse gjennom positiv 

feedback og oppmuntring (Hwang et al., 2010). Dette kan virke fremmende på selvregulering, 

da positive emosjoner og motivasjon har vist seg å kunne motvirke selvreguleringssvikt 

(Muraven & Slessareva, 2003; Tice, Baumeister, Shmueli, & Muraven, 2007). 

Sosial støtte kan også ha en positiv effekt på vektnedgang. Blant annet har det å delta 

på vektbehandling sammen med venner eller familie vist seg å kunne føre til større vekttap 

enn ved å delta alene (Wing & Jeffery, 1999). Økt deltakelse på gruppemøter under 

konservativ fedmebehandling har vist seg å kunne forekomme som et resultat av sosial støtte. 

På den andre siden har mangel på sosial støtte vist seg å kunne øke sannsynligheten for at 

man faller av behandlingen (Lemstra & Rogers, 2015). Sosial støtte målt før behandlingsstart 

har imidlertid ikke vist seg å være assosiert med vektnedgang (Teixeira et al., 2005). 

 

Problemstillinger 

Hovedmålet med denne studien er å undersøke ulikheter i grad av vektnedgang i løpet 

av 6 – 8 måneders konservativ fedmebehandling. En forutsetning for vektnedgang i 

behandlingsperioden er at pasientene klarer å endre sin spiseatferd og sitt fysiske 

aktivitetsnivå. Evnen til å endre atferd og opprettholde atferdsendring i perioden vil delvis 

være styrt av ulike selvreguleringsmekanismer og faktorer som kan forstyrre og beskytte 

selvreguleringen. Våre problemstillinger fokuserer på hvorvidt faktorer som er sentrale for 

selvregulering målt før behandlingsstart kan forklare ulikheter i grad av vektnedgang ved 

avsluttet behandling. I denne oppgaven ønsker vi å undersøke følgende problemstillinger:  

● Hvor stor vektnedgang har personer som følger konservativ vektbehandling ved 

behandlingsslutt? 
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● Er det en sammenheng mellom grad av vektnedgang og sosiodemografiske og 

antropometriske variabler?  

● Er forskjellene i grad av vektnedgang ved behandlingsslutt relatert til ulike 

faktorer målt ved behandlingsstart som er sentrale for selvregulering, som 

motivasjon og mål for vektnedgang, selvmonitorering av vekt og planer for 

atferdsendring? 

● Hvilken betydning har faktorer målt ved behandlingsstart som kan virke 

forstyrrende (forekomst og opplevelse av stressende livshendelser, angst og 

depresjon) og beskyttende (sosial støtte) på selvregulering, for vektnedgang ved 

avsluttet behandling? 
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Metode 

 

Om prosjektet 

Datasettet som benyttes i denne oppgaven er hentet fra studien ”Behandling av sykelig 

overvekt – En oppfølgingsstudie av ulike behandlingstiltak”. Dette er en pågående 

longitudinell studie av pasienter som gjennomgår fedmekirurgi eller konservativ 

fedmebehandling. Målet med studien er å identifisere psykososiale prediktorer for 

atferdsendring og opprettholdelse av vekttap. Deltakerne svarer på spørreskjema ved fem 

anledninger: Før behandlingsstart, 1, 3, 5 og 10 år etter behandling. Deltakerne som 

gjennomgikk konservativ fedmebehandling kom fra to rehabiliteringssentre, Tonsåsen 

rehabiliteringssenter og Haugland rehabiliteringssenter. Denne oppgaven tar utgangspunkt i 

pasientene som gjennomgikk konservativ fedmebehandling ved Tonsåsen 

rehabiliteringssenter og spørreskjemaet som deltakerne besvart før behandlingsstart. Studien 

er et samarbeid mellom Psykologisk institutt, Oslo Universitetssykehus, Haugland 

Rehabiliteringssenter og Tonsåsen Rehabiliteringssenter. Prosjektansvarlig for studien er 

Ingela Lundin Kvalem ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.  

 

Utvalg 

Deltakerne var pasienter ved Tonsåsen rehabiliteringssenter som var inne til 

konservativ fedmebehandling. For å bli inkludert i behandlingen, måtte deltakerne ha en BMI 

på ≥ 40 eller en BMI på ≥ 35 med følgesykdommer. Deltakelse krevde videre at man var over 

18 år og hadde evne til å delta i gruppearbeid. Deltakerne kunne heller ikke stå på venteliste 

for fedmekirurgi. Fra februar 2011 til juni 2014 ble i alt 420 pasienter spurt om å delta i 

studien og 230 samtykket (54.8 %). 

Svarprosent og frafall. Av de 230 som samtykket, svarte 204 deltakere (88.7%) på 

spørreskjemaet før behandlingsstart. Av de 204 som besvarte spørreskjemaet, var det 175 

deltakere (85.8 %) som fullførte alle de 8 behandlingsukene. Til sammen var det 27 som ikke 

fullførte behandlingen og disse regnes derfor som drop-outs. To deltakere manglet 

avslutningsvekt og ble derfor utelatt fra studien (missing). Se figur 1 for oversikt over 

rekrutteringsprosessen. 
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Figur 1. Oversikt over rekrutteringsprosessen, frafall og utvalg. 

 

Prosedyre og behandling 

Deltakerne ble rekruttert via et informasjonsskriv som ble sendt ut sammen med 

innkalling til behandlingsoppholdet ved Tonsåsen, og ved et informasjonsmøte ved ankomst. 

Deltakerne ble gjennom informasjonsmøtet informert om studiens gang og hva data skulle 

brukes til. De ble her informert om at deltakelse var frivillig og at alle svar ville 

avidentifiseres. Deltakerne som ønsket å delta i studien, fylte ut et omfattende spørreskjema 

og leverte inn informert samtykke før behandlingsstart. Studien er godkjent av Regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  
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Deltakerne hadde 3 opphold på Tonsåsen på til sammen 8 uker. Det første og andre 

oppholdet varte i 3 uker, mens det siste oppholdet hadde en varighet på 2 uker. Mellom første 

og andre opphold var deltakerne hjemme i 1 - 2 måneder og mellom andre og tredje opphold 

var deltakerne hjemme i 3 - 4 måneder. Til sammen varte behandlingsperioden i 6 – 8 

måneder (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Behandlingsløpet ved Tonsåsen rehabiliteringssenter.   

 

Tonsåsen rehabiliteringssenter oppgir at deltakerne ved første opphold hadde en individuell 

samtale med sykepleier. Her ble blant annet deltakernes målsettinger, familie- og 

arbeidssituasjon, sosial funksjon, aktivitetsnivå, sykdommer, psykiske helse og helserelatert 

livskvalitet kartlagt. I samtaler med fysioterapeut ble pasientens fysiske funksjon kartlagt. 

Deltakerne hadde minst to samtaler med klinisk ernæringsfysiolog, hvor deltakernes kosthold 

og holdninger til mat ble kartlagt. Konkrete mål og kostholdsplan for den enkelte ble 

utarbeidet. Det ble også utført veiledning med lege og tverrfaglig team. Deltakerne utformet 

individuelle livsstilsplaner som blant annet inkluderte mål, matvaner, aktiviteter, refleksjon 

over hvilke faktorer som kunne fremme og hemme endring, og hva som kunne gjøres for å 

styrke de fremmende faktorene og svekke de hemmende. Det ble også laget individuelle 

treningsprogram til hver enkelt deltaker og et fellesprogram for alle. Deltakerne fikk også 

felles undervisning hvor de blant annet lærte om kosthold og ernæring, treningslære, 

endringsprosesser og kognitive strategier. Et krav for videre deltakelse i behandlingen var at 

deltakerne måtte sende inn treningsdagbøker i hjemmeperiodene. Hvis dagbøkene ikke ble 

sendt inn, fikk de avslag på videre opphold. 

Andre og tredje opphold skulle hjelpe deltakerne med å videreføre tidligere endringer 

og korrigere atferd hvis det var behov for det. Deltakerne hadde minst en samtale med klinisk 
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ernæringsfysiolog hvor hjemmeperiodene ble evaluert og eventuelle justeringer i 

kostholdsplanen ble foretatt. Deltakerne fikk også individuell oppfølging fra fysioterapeut, 

sykepleier, idrettspedagog og ergoterapeut. Blodtrykksmåling, vekt, fettprosent og midjemål 

ble målt ved hvert opphold. 

  

Variabler 

Avhengige variabler. Vekt og høyde ble målt første dag av behandling. Deltakerne 

ble veid iført lett bekledning og uten sko, ved bruk av en plattformvekt (Seca 635, III; 0 – 300 

kg). Deltakernes høyde ble målt ved hjelp av et veggmontert måleinstrument. Ut i fra disse 

målene ble variablene nedenfor konstruert.  

Prosentvis vektnedgang. Den avhengige variabelen i studien er deltakernes 

prosentvise vektnedgang %TWL (Total Weight Loss). Prosentvis vektnedgang måles ved 

differansen mellom vekt målt ved oppstart av behandling og vekt målt ved behandlingslutt 

etter formelen %TWL = [(Vekt oppstart) – (Vekt avslutt)] / [(Vekt oppstart)] x 100.  

Suksessfull vektnedgang. En vektnedgang på 5 - 10 % av kroppsvekt blir ofte brukt 

som indikator på et suksessfullt vekttap, da et vekttap på denne størrelsen har en positiv 

medisinsk effekt. Disse to grenseverdiene (5 % og 10 %) er mye brukt i forskningslitteraturen 

(Dalle Grave et al., 2013c; NHLBI, 1998). Det er derfor laget to nye dikotome variabler. 

Vektutfallsgrupper 10 %: Denne variabelen er delt inn i de som har oppnådd et vekttap på 10 

% eller mer (≥ 10 % TWL)  og de som har gått ned mindre enn 10 % (< 10 % TWL). 

Vektutfallsgrupper 5 %: Denne variabelen er delt inn i de som har oppnådd et vekttap på 5 % 

eller mer (≥ 5 %TWL) og de som har gått ned mindre enn 5 % (< 5 %TWL). Deltakerne som 

har gått ned 10 % eller mer, har også oppnådd et vekttap på 5 %. Dette betyr at deltakerne 

som ikke har gått ned 10 %, kan ha oppnådd et vellykket vekttap på 5 %. 

Uavhengige variabler. 

Sosiodemografiske variabler. Variablene som ble undersøkt var kjønn, alder målt 

både kontinuerlig og kategorisk (< 40, 40 - 49 og ≥ 50), sivilstatus (gift/partner og singel), 

utdanningsnivå (ungdomsskole, videregående og universitet/høgskole), jobbstatus (fulltid, 

deltid (25 – 75 %), trygdet/arbeidsledig og annet) og har barn/ikke barn. 

Antropometrisk variabel. Body Mass Index (BMI) ved behandlingsstart ble beregnet 

ved å dele vekt på høyde2.  

Motivasjon. Motivasjon ble målt med spørsmålet: ”Hvor motivert er du for å gå ned i 

vekt?”. Her kunne man skåre på en skale fra 1 ”Ikke motivert i det hele tatt” til 10 ”Ekstremt 

motivert”. 
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Handlings- og mestringsplanlegging for spising og trening. Handlingsplanlegging 

måler i hvilken grad man har lagt planer for hvordan man skal endre atferd (”Action 

planning”), mens mestringsplanlegging (”Coping planning”) måler i hvilken grad man på 

forhånd har planlagt hvordan man skal mestre barrierer for gjennomføring av planene 

(Sniehotta et al., 2005). I spørreskjemaet ble handlingsplanlegging for spising målt med ett 

ledd: ”Jeg har allerede konkrete planer for hvordan jeg skal endre mine spisevaner”. 

Handlingsplanlegging for fysisk aktivitet ble målt med 4 ledd som for eksempel ”Jeg har 

allerede konkrete planer for hvor jeg skal trene”. Mestringsplanlegging for spising ble målt 

med 3 ledd som ”Jeg har allerede konkrete planer for hvordan jeg skal håndtere tilbakefall til 

gamle spisevaner”, mens mestringsplanlegging for fysisk aktivitet ble målt med 4 ledd, som 

for eksempel ”Jeg har allerede konkrete planer for hva jeg skal gjøre hvis noe kommer i 

mellom”. Alle svaralternativene var på en skala fra 1 ”Ikke i det hele tatt” til 4 ”Fullt og helt”. 

I denne studien ble leddene for handlings- og mestringsplanlegging summert og 

gjennomsnitt beregnet for henholdsvis spising (Cronbachs alfa = .84) og fysisk aktivitet 

(Cronbachs alfa = .92).  

Mål for vektnedgang. Deltakerne ble bedt om å oppgi drømmevekt, vekt de ville være 

fornøyd med, akseptabel vekt og skuffende vekt. Disse spørsmålene er hentet fra 

spørreskjemaet ”Goals and Relative Weight Questionnaire” (GRWQ) (Foster, Wadden, Vogt, 

& Brewer, 1997). I denne studien brukes kun de to førstnevnte målvariablene. Drømmevekt 

tar utgangspunkt i spørsmålet ”En vekt du ville velge hvis du kunne veie akkurat det du ville”, 

og representerer deltakerens idealvekt. Fornøyd vekt måles ved spørsmålet ”Vekt du ville 

vært veldig fornøyd med som det endelige resultatet av behandlingen”, og brukes ofte som 

målet deltakerne har for vektnedgang (Durant et al., 2013). Prosentvis forskjell mellom vekt 

ved behandlingsstart og drømmevekt ble regnet ut ved formelen [(Vekt oppstart) – 

(Drømmevekt)] / [(Vekt oppstart)] x 100 og gir et mål på hvor mange prosent av 

kroppsvekten en drømmer om å gå ned (heretter kalt drømmevekttap). Den samme 

beregningen ble utført for Fornøyd vekt, og reflekterer hvor mange prosent av kroppsvekten 

deltakeren ville være fornøyd med å gå ned (heretter kalt fornøyd vekttap).   

Selvmonitorering av vekt. I spørreskjemaet ble deltakerne bedt om å oppgi hvor ofte 

de veide seg. Dette ble målt med spørsmålet ”Hvor ofte veier du deg?”. Svaralternativene var 

på en skala fra 1 ”Nesten aldri” til 7 ”Mer enn en gang om dagen”. 

Angst og depresjon. For måling av angst og depresjon ble Hospital Anxiety & 

Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983) benyttet. Skalaen består av to delskalaer 

som måler angst og depresjon gjennom 7 spørsmål hver. Ledd som målte angst var 
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eksempelvis ”Jeg føler meg nervøs og urolig”. Svaralternativene besto av 4 utsagn som var 

ulike for hvert ledd og ble skåret fra 0 til 3. Eksempelvis ”Mesteparten av tiden” (0), ”Mye av 

tiden” (1), ”Fra tid til annen” (2) og ”Ikke i det hele tatt” (3). Spørsmål som målte depresjon 

var blant annet ”Jeg gleder meg fortsatt over tingene slik jeg pleide før”, hvor 

svaralternativene var ”Avgjort like mye” (0), ”Ikke fullt så mye” (1), ”Bare lite grann” (2) og 

”Ikke i det hele tatt” (3). Leddene ble addert og noen av leddene reversert, slik at en høy verdi 

tilsvarer høyere nivå av angst- og depresjonssymptomer. Til sammen kan man skåre fra 0 - 21 

på hver delskala. En cut-offskåre på over 10 indikerer en sannsynlig angst- eller 

depresjonslidelse som vil trenge videre utredelse. I denne studien hadde angst en Cronbachs 

alfa = .83 og depresjon hadde en Cronbachs alfa = .68. 

Stressende livshendelser. Frekvens av stressende negative livshendelser, innvirkning 

av stress og stressmestring måles med en skala som er utviklet på Universitetet i Tromsø. 

Denne skalaen bygger på tradisjoner fra Holmes og Rahe (1967). Skalaen består av en liste 

over 17 stressende livshendelser, hvor man krysset av for de man hadde opplevd. Eksempler 

på svaralternativer var ”Ektefelles død” eller ”Skilsmisse/Separasjon”. Frekvens av stress ble 

målt ut fra antall stressende livshendelser deltakerne rapporterte å ha opplevd. Hver 

livshendelse ble videre skåret etter innvirkningen hendelsen hadde hatt på deltakerens liv og i 

hvilken grad man mestret situasjonen. Responskategoriene for innvirkning av stress gikk fra 

”Svært lite” (1) til ”Svært mye” (4). Hvordan man hadde mestret situasjonen ble målt med tre 

kategorier, ”Dårlig” (1), ”Passe” (2), eller ”Godt” (3). 

Beskyttende faktorer. Skalaen Resilience scale for adults (RSA) måler faktorer som 

kan beskytte mot skjevutvikling og psykologiske problemer (Friborg, Barlaug, Martinussen, 

Rosenvinge, & Hjemdal, 2005). Skalaen består av fem delskalaer som har vist seg å være 

assosiert med resiliens, og i denne studien er to delskalaer brukt som mål på sosial støtte: 

Familiesamhold og sosiale ressurser. 

Familiesamhold. Delskalaen måler nivå av familiekonflikt, samarbeid, støtte, lojalitet 

og stabilitet i familien og består av 6 ledd. Leddene ble skåret langs en fempunkts semantisk 

differensialskala. Eksempel på ledd var ”I familien min er forståelsen av hva som er viktig i 

livet…” hvor endepunktene i svaret var 1 ”..Ganske forskjellig” til 5 ”..Lik”. I denne studien 

har familiesamhold en Cronbachs alfa = .79. 

Sosiale ressurser. Delskalaen måler tilgjengelighet av sosial støtte fra familie og 

venner. Skalaen består av 7 ledd, hvor ett av leddene var ”Personlige tema kan jeg…”, hvor 

svaralternativene var 1 ”..Ikke ta opp med noen” til 5 ”..Ta opp med venner/ 

familiemedlemmer”. I denne studien har sosiale ressurser en Cronbachs alfa = .79.  
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Analyseplan   

En frafallsanalyse ble gjennomført for å undersøke om det var sosiodemografiske og 

antropometriske forskjeller mellom deltakerne som gjennomførte hele behandlingsløpet og de 

som falt av. Her ble kjikvadrattester og t-test brukt. Videre dataanalyse er basert på de 175 

deltakerne som fullførte de åtte ukene. 

 Deskriptive analyser ble gjort av utvalgets sosiodemografiske variabler og vektdata. 

Kjikvadrattester og t-tester ble her gjennomført for å undersøke hvorvidt det var 

kjønnsforskjeller. I tilfeller hvor kjikvadrattesten ble gjort på tabeller større enn et 2x2 design 

og hvor resultatene ble signifikant, ble ”The column proportions test” utført. Denne testen ble 

brukt for å undersøke hvilken underkategori som forklarte de signifikante funnene (IBM 

Knowledge Center, 2011).  

Sosiodemografiske forskjeller i prosentvis vektnedgang ble så testet ved hjelp av 

ANOVA og t-tester. Videre ble forskjeller mellom de sosiodemografiske gruppene i andelen 

som gikk ned 5 % eller mer og andelen som gikk ned mindre enn 5 % testet med 

kjikvadrattester. Samme analyse ble gjennomført for vektutfallsgrupper 10 %.  

T-tester ble deretter utført for å undersøke forskjeller i skåre på de uavhengige 

variablene mellom deltakerne som oppnådde og ikke oppnådde vektmålene på 5 % og 10 %. 

Styrken på de signifikante forskjellene mellom vektgruppene ble beregnet med eta2, som etter 

Cohens retningslinjer er definert som .01 (liten), .06 (medium) og .14 (stor) (Cohen, 1988. s. 

22). ANOVA ble deretter gjennomført for å sammenligne gjennomsnittsskårene på de 

uavhengige variablene mellom de tre vektutfallsgruppene, < 5 %, 5 - 9.9 % og ≥ 10 %.  

En korrelasjonsanalyse ble så utført for å estimere korrelasjonen mellom de 

uavhengige variablene og prosentvis vektnedgang. Pearsons korrelasjonskoeffisient ble her 

brukt. Korrelasjonsanalysen dannet grunnlaget for de videre regresjonsanalysene, og kun 

variablene som nådde et signifikant nivå ble inkludert i regresjonsanalysen. To multiple 

lineære regresjonsanalyser ble deretter utført for å undersøke forholdet mellom de uavhengige 

variablene og prosentvis vektnedgang. Innledende analyser ble gjort for å sikre at ingen brudd 

på forutsetningene om normalitet, linearitet, multikollinaritet og homoskedasitet hadde 

oppstått.  
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Resultater 

 

Frafallsanalyse 

 I studien var det i alt 202 deltakere med fullstendige data. Av disse falt 27 av. Dette 

tilsvarer et frafall på 13.4 %. Det var ingen signifikante sosiodemografiske forskjeller mellom 

de som fullførte behandlingsopplegget og de som falt av. BMI ved behandlingsstart var 

derimot signifikant forskjellig mellom de to gruppene. Deltakerne som droppet ut hadde en 

gjennomsnittlig høyere BMI (M = 43.8, SD = 5.6) enn deltakerne som fullførte (M = 41.7, SD 

= 4.8; t(200) = 2.11, p = .036). 

 

Bakgrunnsinformasjon 

 Av de resterende 175 deltakerne, var 56 menn og 119 kvinner. Tabell 2 presenterer 

bakgrunnsinformasjon om utvalget og sosiodemografiske kjønnsforskjeller.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistikk av utvalget samt sosiodemografiske kjønnsforskjeller (kjikvadrattest). 
 Total  Kvinner  Menn   

  n %   n %   n %   x2 
Alder           
< 40 51 29.7  31 26.5  20 36.4   
40 - 49 54 31.4  40 34.3  14 25.5   
≥ 50 67 39.0  46 39.3  21 38.2  2.15 
Gift/Partner           
Ja 109 63.4  74 63.2  35 63.6   
Nei 63 36.6  43 36.8  20 36.4  0.002 
Barn           
Ja 123 70.3  90 75.6  33 58.9   
Nei 52 29.7  29 24.4  23 41.1  5.09* 
Utdanningsnivå           
Ungdomsskole 28 16.1  11 9.3  17 30.4    
Videregående 85 48.9  54 45.8  31 55.4   
Universitet/høgskole 61 35.1  53 44.9   8 14.3   21.32*** 
Jobbstatus           
Fulltid 83 47.4  57 47.9  26 46.4   
Deltid (25 - 75 %) 25 14.3  22 18.5  3 5.4   
Arbeidsledig/trygdet 45 25.7  28 23.5  17 30.4   
Annet 22 12.6  12 10.1  10 17.9  7.13 
Note. * p < .05. *** p < .001.  
 



	

	

23	

Som det framgår av tabell 2, var det flest deltagere i alderskategorien ≥ 50, og 70.4 % 

av utvalget var 40 år eller eldre. Deltakernes alder varierte fra 20 til 71 år, hvor 

gjennomsnittsalderen var 46 år. Av utvalgets deltakere var 63.4 % gift eller hadde partner og 

70.3 % av deltakerne hadde barn. Over halvparten av deltakerne hadde lavere grads utdanning 

(65.0 %) og 61.7 % av utvalget var i jobb, mens 25.7 % var arbeidsledige eller trygdede.  

Det var en signifikant større andel av kvinnene (75.6 %) som hadde barn, 

sammenlignet med andelen menn med barn (58.9 %, p = .024). Videre var det signifikante 

kjønnsforskjeller i utdanningsnivå (p < .001). «The column proportion test» viste her at det 

var en signifikant større andel av kvinnene som hadde utdanning fra universitet eller høyskole 

(44.9 %) enn andelen av menn med høyere utdanning (14.3 %, p < .05). Det var videre en 

signifikant større andel menn (30.4 %) som kun hadde fullført ungdomsskolen sammenlignet 

med kvinnene (9.3 %, p < .05). Utenom disse forskjellene, var det ingen andre signifikante 

forskjeller mellom kjønnene.  

 

Vektdata  

Tabell 3 viser vekt og BMI ved behandlingsstart og ved behandlingslutt. Videre viser 

tabellen vektnedgang og prosentvis vektnedgang ved behandlingsslutt. Tabellen presenterer 

også kjønnsforskjeller i vektvariablene før og etter behandling.  

 

Tabell 3. Vektvariabler før og etter behandling, og kjønnsforskjeller i vektvariablene (t-test).  

  
Total 

n = 175 
Kvinner 
n = 119 

Menn 
n = 56  

  Range M SD M SD M SD t-verdi 
Før behandling         
Vekt 86.0 - 195.0 123.8 18.7 117.8 14.0 136.3 21.3 -5.91***  
BMI 31.7 - 57.6 41.7 4.8 41.7 4.9 41.7 4.6 -0.08 
Etter behandling         
Vekt 73.7 - 186.0 110.1 18.8 104.4 14.0 122.2 21.9 -5.58***  
BMI 27.8 - 51.8 37.1 4.8 36.9 4.8 37.4 4.7 -0.61 
Vektnedgang -5.0 - 35.6 13.6 7.7 13.4 7.4 14.1 8.4 -0.51 
% Vektnedgang -4.4 - 27.6 11.0 6.0 11.3 6.0 10.4 6.1 0.96 
Note. *** p < .001. 

 

Tabell 3 viser at deltakernes BMI varierte fra 31.7 til 57.6 kg/m2 ved behandlingsstart. 

Gjennomsnittlig BMI var 41.7 og utvalgets gjennomsnittsvekt lå på 123.8 kg. Kvinnene veide 

signifikant mindre enn mennene, både før og etter behandling, men målt som BMI var det 

ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene.  
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Effekt av behandling 

Tabell 3 viser videre effekten av behandlingen umiddelbart etter avsluttet behandling. 

Etter 6 – 8 måneders konservativ fedmebehandling hadde deltakerne i gjennomsnitt gått ned 

11 % av opprinnelig vekt og det var her ingen kjønnsforskjeller. Det prosentvise vekttapet 

varierte fra - 4.4 % til 27.6 %. Med andre ord gikk enkelte opp i vekt i løpet av 

behandlingsperioden. Dette gjaldt imidlertid kun 4 av deltakerne. Vekttap i kilo varierte fra en 

vektoppgang på 5.0 kg til en vektnedgang på 35.6 kg.  

Deltakerne gikk i gjennomsnitt ned 4.6 BMI-poeng, fra 41.7 til 37.1. Dette tilsvarer en 

nedgang fra fedme klasse 3 til fedme klasse 2.  Figur 3 viser en oversikt over antall deltakere i 

de ulike fedmeklassene før og etter behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som illustrert i figur 3, befant de fleste deltakerne seg innenfor fedme klasse 3 (n = 97, 

55.4 %) og fedme klasse 2 (n = 63, 36.0 %) ved behandlingsstart. En mindre gruppe på 9 

deltakere (5.1 %) falt innenfor gruppen superfedme og kun 6 deltakere (3.4 %), alle kvinner, 

gikk under fedme klasse 1. Figuren viser tydelig at deltakerne har beveget seg fra de høyere 

fedmeklassene til de lavere fedmeklassene i løpet av behandlingen. Dette viser seg blant annet 

ved at antall deltakere innenfor fedme klasse 1 gikk fra 6 deltakere (3.4 %) ved 

behandlingsstart til 53 deltakere (30.3 %) ved behandlingsslutt. Videre ser man at 7 deltakere 

Antall deltakere 

Figur 3. Fordeling av fedmeklasser før og etter behandling. 	
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oppnådde et vektresultat som faller innenfor overvekt. Det var imidlertid ingen av deltakerne 

som oppnådde normalvekt.  

Etter endt behandling oppnådde en andel på 86.9 % (n = 152) et vekttap lik eller over 

5 % av opprinnelig vekt, mens 53.7 % (n = 94) oppnådde det noe strengere vektmålet på 10 

%. De to vektutfallsgruppene er overlappende, i den forstand at gruppen som gikk ned 5 % 

også inkluderer deltakerne som gikk ned over 10 %. Figur 4 illustrerer andelen deltakere som 

gikk ned mindre en 5 %, mellom 5 % og 9.9 % og deltakere som gikk ned 10 % eller mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figur 4. Fordeling av vektutfallsgrupper.   

 

 Som illustrert i figur 4 gikk over halvparten av deltakerne ned 10 % (n = 94), en 

tredjedel gikk ned mellom 5 og 9.9 % (n = 58) og 13.1 % (n = 23) gikk ned mindre en 5 %. 

Man kan dermed konkludere med at en stor andel av de som fullførte behandlingen oppnådde 

det som defineres som et vellykket vekttap. 

 

 Sosiodemografiske forskjeller i vektresultat 

Tabell 4 viser forskjellene i gjennomsnittlig prosentvis vektnedgang mellom de ulike 

sosiodemografiske gruppene. 

  

13.1 
% 

33.1 % 53.7 % 

Fordeling av 
vektutfallsgrupper  

< 5 % 5 - 9.9 % ≥ 10 % 
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Som det fremgår av tabell 4 var det ingen signifikante forskjeller i prosentvis 

vektnedgang mellom de ulike sosiodemografiske gruppene. Det var heller ingen assosiasjon 

mellom alder og prosentvis vektnedgang (r = -.02, p = .77) når man behandlet alder som en 

kontinuerlig variabel.  

Tabell 5 viser forskjellene mellom de sosiodemografiske gruppene i andelen som gikk 

ned 5 % eller mer og andelen som gikk ned mindre enn 5 %. Da det ikke var noen 

sosiodemografiske forskjeller i andelen som gikk ned 10 % eller mer og de som gikk ned 

mindre, har vi utelatt disse gruppene fra tabellen.   

  

Tabell 4. Forskjeller i gjennomsnittlig prosentvis vektnedgang mellom de 
sosiodemografiske gruppene (ANOVA og t-test). 
  Prosentvis vektnedgang     
  n M SD t F 
Kjønn 

     Kvinne 119 11.3 6.0 0.96  Mann 56 10.4 6.1 
 Barn 

     Ja 123 11.5 6.0 -1.45  Nei 52 10.0 6.1 
 Gift/Partner 

     Ja 109 11.3 6.2 -0.49  Nei 63 10.8 5.8 
 Jobbstatus           

Fulltid 83 12.0 5.4 
 1.83 Deltid (25 – 75 %) 25 9.6 6.9 
 Arbeidsledig/Trygdet 45 11.0 6.4 
 Annet 22 9.2 6.1 
 Utdanningsnivå 

     Ungdomsskole 28 10.8 5.8 
 0.70 Videregående skole 85 10.6 6.2 
 Universitet/Høgskole 61 11.8 5.9 
 Alder 

     < 40 51 10.7 6.6 
 0.26 40 - 49 54 11.6 6.0 
 > 50 67 11.0 5.8 
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Tabell 5. Forskjeller mellom de sosiodemografiske gruppene i andelen som gikk 
ned 5 % eller mer og andelen som gikk ned mindre enn 5 % (kjikvadrattest). 

  
< 5 %  

(n = 23) 
≥ 5 %  

(n = 152)     

  n (%) n (%) x2   

Kjønn     

Kvinner 13 (10.9) 106 (89.1) 

1.60 

 

Menn 10 (17.9) 46 (82.1)  
Alder     
< 40 9 (17.6) 42 (82.4) 

1.59 

 
40 - 49 5 (9.3) 49 (90.7)  
≥ 50 9 (13.4) 58 (86.6)  
Gift/Partner     
Ja 14 (12.8) 95 (87.2) 

0.001 
 

Nei 8 (12.7) 55 (87.3)  
Barn     
Ja 15 (12.2) 108 (87.8) 

0.33 

 
Nei 8 (15.4) 44 (84.6)  
Utdanningsnivå     
Ungdomsskole 4 (14.3) 24 (85.7) 

3.84 

 
Videregående 15 (17.6) 70 (82.4)  
Universitet/høgskole 4 (6.6) 57 (93.4)  
Jobbstatus     
Fulltid 3 (3.6)  80 (96.4)  

12.81** 

 
Deltid (25 - 75 %) 6 (24.0)  19 (76.0)   
Arbeidsledig/trygdet 9 (20.0)  36 (80.0)   
Annet 5 (22.7)  17 (77.3)     
Note. ** p < .01.     

 

Slik det fremgår av tabell 5 var det kun jobbstatus (p = .005) som var signifikant 

forskjellig mellom vektutfallsgruppene. «The column proportion test» viste her at det var en 

signifikant større andel av de som jobbet fulltid (96.4 %) som gikk ned 5 % eller mer, 

sammenlignet med de andre jobbkategoriene (p < .05). Det var videre en signifikant mindre 

andel av de som jobbet fulltid (3.6 %) som gikk ned mindre enn 5 %, sammenlignet med de 

andre jobbkategoriene (p < .05). Dette viser at deltakerne som jobbet fulltid oftere oppnådde 

et vellykket vekttap, sammenlignet med deltakerne som jobbet deltid, var arbeidsledig/ 

trygdet eller som falt innenfor kategorien annet.  

 

Forskjeller i de uavhengige variablene mellom vektutfallsgruppene  

Tabell 6 viser forskjellene i gjennomsnittskårer på de uavhengige variablene mellom 

deltakerne som gikk ned 5 % eller mer og deltakerne som gikk ned mindre enn 5 %. Da det 
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ikke var noen forskjeller mellom deltakerne som oppnådde et vekttap på 10 % og de som ikke 

gjorde det, har vi utelatt disse gruppene fra tabellen.  

  
 Tabell 6. Forskjeller i gjennomsnittskåre på de uavhengige variablene mellom vektutfallsgruppene 5 % (t-test). 

  < 5 %  
(n = 23) 

≥ 5 %  
(n = 152)     

 M (SD) M (SD) t η2 
Vektfaktorer         
BMI 41.2 (4.2)  41.8 (4.9) -0.53  
Mental helse     
Angst 9.4 (4.0) 6.6 (3.9)  3.27*** 0.06 
Depresjon 6.8 (2.5) 4.3 (3.0) 3.71*** 0.07 
Stressende livshendelser     
Frekvens 4.6 (2.6) 3.3 (2.3) 2.56* 0.04 
Påvirkning 3.3 (0.6) 3.2 (0.8) 1.00  
Mestring 1.8 (0.6) 2.0 (0.6) -0.99  
Beskyttende faktorer     
Familiesamhold 2.9 (0.8) 3.8 (0.8) -5.03*** 0.13 
Sosial ressurser 3.5 (0.9) 4.2 (0.6) -3.77*** 0.08 
Handlings- og 
mestringsplanlegging     
Spising 2.8 (0.6) 2.8 (0.5) 0.17  
Fysisk aktivitet 2.7 (0.7) 2.7 (0.5) 0.38  
Selvmonitorering     
Veiing 2.7 (1.6) 3.1 (1.4) -1.12  
Vektmål     
Drømmevekttap (%) 35.4 (8.3) 37.1 (8.2) -0.93  
Fornøyd vekttap (%) 27.8 (8.7) 29.2 (9.2) -0.69  
Motivasjon     
 Vektnedgangsmotivasjon 8.5 (1.3) 9.2 (1.1) -2.43* 0.03 
Note. Estimat av effektstørrelse: η2 = eta2. 
 * p < .05. *** p < .001. 
 

 
Det var flere signifikante forskjeller mellom de som oppnådde et vekttap på 5 % eller 

mer i løpet av behandlingsperioden og gruppen som ikke oppnådde denne grenseverdien. 

Deltakerne som gikk ned 5 % eller mer hadde en gjennomsnittlig lavere angstskåre (M = 6.6) 

enn de som gikk ned mindre enn 5 % (M = 9.4, p = .001). De hadde også en gjennomsnittlig 

lavere depresjonsskåre (M = 4.3) enn de som gikk ned mindre enn 5 % (M = 6.8, p < .001). 

Styrken på forskjellen i gjennomsnittene var i begge tilfellene av medium størrelse (η2  = .06 

og .07). 

Videre viste analysen at deltakerne som klarte å gå ned 5 % eller mer, i gjennomsnitt 

hadde opplevd færre stressende livshendelser (M = 3.3) enn de som ikke klarte det (M = 4.6, p 
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= .01). Forskjellen mellom de to gruppene var derimot liten (η2 = .04). Det var ingen forskjell 

i grad av stresspåvirkning og stressmestring mellom vektgruppene.  

Når det kommer til beskyttende faktorer, viste resultatene at deltakerne som gikk ned 5 

% eller mer skåret signifikant høyere på sosiale ressurser (M = 4.2) enn deltakerne som gikk 

ned mindre enn 5 % (M = 3.5, p = .001). Det samme gjaldt familiesamhold, hvor deltakerne 

med en vellykket vektnedgang skåret signifikant høyere (M = 3.8), enn deltakerne som ikke 

oppnådde 5 % vektmålet (M = 2.9, p < .001). Styrken på forskjellen i gjennomsnittene var av 

medium størrelse både for familiesamhold (η2 = .13) og for sosiale ressurser (η2 = .08).   

Analysen viste videre at deltakerne som gikk ned 5 % eller mer, i gjennomsnitt hadde 

større motivasjon for å gå ned i vekt (M = 9.2) enn de som gikk ned mindre enn 5 % (M = 8.5, 

p = .02). Forskjellen mellom gruppene var imidlertid små (η2 = .03). 

 Det var ingen signifikante forskjeller mellom vektutfallsgruppene når det gjaldt BMI 

målt før behandlingsstart, handlings- og mestringsplanlegging, selvmonitorering av vekt og 

vektmålene. 

Deltakerne som klarte å gå ned 5 %, men ikke 10 %, inngår i gruppen som gikk ned 

under 10 %. Derfor utførte vi en ANOVA hvor vi sammenlignet gruppene som gikk ned 

under 5 % (< 5 %), mellom 5 - 9.9 % og 10 % eller mer (≥ 10 %). Målet var å undersøke om 

de observerte gruppeforskjellene kun var mellom de som gikk ned under og over 5 %, eller 

om det også var gjennomsnittsforskjeller i de uavhengige variablene mellom de som gikk ned 

5 – 9.9 % og ≥ 10 %.  Dette var ikke tilfelle og resultatene viste kun signifikante forskjeller 

mellom < 5 % gruppen sammenlignet med enten 5 - 9.9 % eller ≥ 10 % gruppene.   

 

Korrelater og prediktorer for prosentvis vektnedgang 

Tabell 7 viser assosiasjonene mellom de uavhengige variablene og prosentvis 

vektnedgang. Videre presenteres deskriptiv informasjon om de uavhengige variablene.  
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Tabell 7. Korrelasjoner mellom prosentvis vektnedgang og de uavhengige variablene samt deskriptiv statistikk 
over variablene.  

 n r M SD Min Max 

Vektfaktorer             
BMI 175 -.10 41.7 4.8 31.7 57.6 
Mental helse       
Angst 171 -.13 7.0 4.0 0 18 
Depresjon 174 -.16* 4.6 3.1 0 13 
Stressende livshendelser      
Frekvens 175 -.12 3.5 2.4 0 11 
Påvirkning 155 -.05 3.2 0.8 0.1 4 
Mestring 152 .16* 2.0 0.6 0.3 3 
Beskyttende faktorer       
Familiesamhold 175 .18* 3.7 0.8 1 5 
Sosiale ressurser 175 .19* 4.1 0.7 1.6 5 
Handlings- og mestringsplanlegging      
Spising 174 -.11 2.8 0.6 1 4 
Aktivitet 175 -.05 2.7 0.6 1 4 
Selvmonitorering       
Frekvens av veiing 175 .13 3.0 1.5 1 7 
Vektmål       
Drømmevekttap (%) 175 .16* 36.9 8.2 17.1 58.7 
Fornøyd vekttap (%) 175 .12 29.0 9.1 1.9 58.7 
Motivasjon       
Vektnedgangsmotivasjon 174 .17* 9.1 1.2 6 10 
Note. * p < .05. 

 

Som vist i tabell 7 hadde alle de signifikante variablene en svak assosiasjon med 

prosentvis vektnedgang (r < .30). Mens depresjon hadde en negativ assosiasjon med 

prosentvis vektnedgang (r = -.16, p = .032) var angst ikke assosiert med den avhengige 

variabelen.  

Av stressvariablene var det kun mestring som var signifikant assosiert med prosentvis 

vektnedgang. Deltakerne som rapporterte at de hadde mestret de stressende livshendelsene 

bedre, gikk ned mer enn deltakerne som rapporterte lavere nivåer av stressmestring (r = .16, p 

= .046). 

Videre viste analysen at familiesamhold (r = .18, p = .016) og sosiale ressurser (r = 

.19, p = .012) var positivt assosiert med prosentvis vektnedgang. Dette indikerer at jo høyere 

grad av sosiale ressurser og familiesamhold deltakerne opplevde, dess mer gikk de ned i vekt.  

Drømmevekttap var positivt assosiert med prosentvis vektnedgang (r = .16, p = .038). 

Dette antyder at deltakerne som hadde et ideal om en større vektnedgang før behandling også 
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oppnådde en større vektnedgang enn de som hadde et mindre vektnedgangsideal. Fornøyd 

vekttap var derimot ikke signifikant assosiert med prosentvis vektnedgang.  

Motivasjon var også signifikant assosiert med prosentvis vektnedgang (r = .17, p = 

.03). Dette peker mot at deltakerne med høyere motivasjon for vektnedgang, gikk ned mer i 

vekt, enn deltakerne som var mindre motiverte.  

BMI ved behandlingsstart, selvmonitorering og handlings- og mestringsplanlegging, 

var ikke signifikant assosiert med prosentvis vektnedgang.  

Av interesse kan det nevnes at drømmevekttap og fornøyd vekttap begge var langt 

over det vekttapet man kan forvente å gå ned ved hjelp av konservativ fedmebehandling. I 

gjennomsnitt drømte deltakerne å gå ned 36.9 % av opprinnelig vekt, mens deltakerne var 

fornøyd med å gå ned 29.0 % av opprinnelig vekt. Deltakerne var også svært motiverte (M = 

9.1) for å gå ned i vekt og hele 54.6 % krysset av for det høyeste svaralternativet – ekstremt 

motivert.  

 

Tabell 8 viser korrelasjonene mellom de uavhengige variablene som hadde en 

signifikant sammenheng med prosentvis vektnedgang.  

 

Tabell 8. Korrelasjonsmatrise over de signifikante faktorene. 
  1 2 3 4 5 6 
1. Depresjon -      
2. Stressmestring -.28*** -     
3. Familiesamhold -.27*** .24** -    
4. Sosiale ressurser -.39*** .26*** .72*** -   
5. Motivasjon -.18* -12 .13 .22** -  
6. % Drømmevekttap -.01 .03 -.13 -.12 .02 - 
Note. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.           

 

 Som vist i tabell 8 korrelerte depresjon negativt med sosiale ressurser, familiesamhold, 

motivasjon og mestring av stressende livshendelser. Stressmestring korrelerte positivt med 

både sosiale ressurser og familiesamhold, mens motivasjon var positivt assosiert med sosiale 

ressurser. Drømmevekttap var derimot ikke assosiert med de andre variablene. De to 

beskyttende faktorene familiesamhold og sosiale ressurser korrelerer sterkt med hverandre (r 

= .72).  
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To lineære multiple regresjonsanalyser ble gjennomført for å undersøke hvorvidt de 

uavhengige variablene predikerte prosentvis vektnedgang. Regresjonsanalysene som ble 

gjennomført var nesten identiske. Den eneste forskjellen var at den første inkluderte 

familiesamhold og den andre inkluderte sosiale ressurser. Årsaken til dette var å unngå 

multikollinaritet (Field, 2009) ettersom sosiale ressurser og familiesamhold korrelerte høyt 

med hverandre (r = .72).  

 
Tabell 9. Multippel regresjonsanalyse av mulige prediktorer for prosentvis vektnedgang. 
  B SE B β R2 

     Constant -7.50 5.24   
     Drømmevekttap (%) 0.14 0.06 .18*  
     Motivasjon 0.86 0.41 .17*  
     Stressmestring 1.42 0.81 .15  
     Depresjon -0.05 0.16 -.03  
     Familiesamhold 0.9 0.61 .13 0.12** 
Note. * p < .05. ** p < .01. 
 

Resultatene viste at det kun var motivasjon (β = 0.17, p = .04) og drømmevekttap (β = 

0.18, p = .023) som predikerte prosentvis vektnedgang uavhengig av de andre variablene. 

Modellen forklarte totalt 12 % (p = .003) av variansen i prosentvis vektnedgang.  

 

Tabell 10. Multippel regresjonsanalyse av mulige prediktorer for prosentvis vektnedgang. 
  B SE B β R2 

     Constant -7.69 5.50   
     Drømmevekttap (%) 0.13 0.06 .18*  
     Motivasjon 0.84 0.42 .17*  
     Stressmestring 1.49 0.81 .16  
     Depresjon -0.04 0.17 -.02  
     Sosiale ressurser 0.87 0.76 .10 0.11** 
 Note. * p < .05. ** p < .01. 

 

I tabell 10 ble familiesamhold byttet ut med sosiale ressurser. Dette påvirket betaene 

til de andre variablene i liten grad. I likhet med første regresjonsanalyse var det kun 

drømmevekttap (β = 0.18, p = .026) og motivasjon (β = 0.17, p = .05) som var unike 

prediktorer for prosentvis vektnedgang. Til sammen forklarte modellen 11 % (p = .004) av 

variansen i prosentvis vektnedgang.  
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Funnene i de to regresjonsanalysene tyder på at deltakere som var mer motiverte og 

drømte om å gå ned mer i vekt, hadde de største vekttapene uavhengig av stressmestring, 

depresjon, familiesamhold og sosial støtte.  

 

 

Diskusjon 

Hensikten med denne studien var å undersøke ulikheter i prosentvis vektnedgang blant 

deltakerne som fullførte konservativ fedmebehandling ved Tonsåsen rehabiliteringssenter. 

Hovedmålet var å undersøke om forskjellene i grad av vektnedgang ved behandlingsslutt, var 

relatert til ulike faktorer målt før behandlingsstart som er sentrale for selvregulering. Videre 

så vi på hvorvidt faktorer som kan virke beskyttende eller forstyrrende på evnen til 

selvregulering, påvirket vektresultatene ved behandlingsslutt. I tillegg undersøkte vi om det 

var en sammenheng mellom grad av vektnedgang og sosiodemografiske og antropometriske 

variabler.   

Resultatene fra denne studien viser at de fleste deltakerne oppnår et suksessfullt 

vekttap på 5 %. Deltakerne som ikke oppnår et suksessfullt vekttap, skiller seg fra de andre 

deltakerne ved at de skårer høyere på forstyrrende faktorer, og lavere på beskyttende faktorer. 

Av sentrale faktorer for selvregulering er det kun grad av motivasjon som skiller gruppene. 

Videre er prosentvis vektnedgang assosiert med flere av selvreguleringsfaktorene samt en 

rekke av de forstyrrende og beskyttende faktorene. Selvreguleringsfaktorene drømmevekttap 

og motivasjon for vektnedgang er imidlertid de eneste uavhengige prediktorene for prosentvis 

vektnedgang. Av sosiodemografiske forskjeller i vektresultat finner vi kun at det er en større 

andel av de som jobber fulltid som oppnår en vellykket vektnedgang, enn deltakerne i de 

andre jobbkategoriene. 

 

Effekt av konservativ fedmebehandling 

Deltakerne i studien går i gjennomsnitt ned 11 % av opprinnelig vekt og hele 86.9 % 

av deltakerne oppnår et vekttap på 5 % og 53.7 % oppnår et vekttap på 10 %. Effekten av 

konservativ fedmebehandling kan i dette tilfellet anses som god, da resultatene stemmer 

overens med anbefalinger om vektnedgang på 5 – 10 % (NHLBI, 1998). Variasjonen i 

vektnedgang er imidlertid svært stor, noe som også er tilfelle i andre lignende studier 
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(Teixeira et al., 2004a; Karlsen et al., 2013). Vektresultatene strekker seg fra en vektoppgang 

på 5.0 kg til en vektnedgang på 35.6 kg. Det bør videre nevnes at ingen av deltakerne i 

utvalget oppnår normalvekt. Dette er heller ikke vanlig, hverken i konservativ 

fedmebehandling eller fedmekirurgi (Helsedirektoratet, 2010; Steen et al., 2005). Studiens 

fullføringsrate var også god. Av deltakerne som påbegynte behandling, fullførte 85.8 %. Dette 

er en noe høyere fullføringsrate enn hva som er funnet ved ambulant behandling med lignende 

omfang (80 %) (Wadden & Butryn, 2003). Det kan tenkes at den noe bedre fullføringsraten i 

vår studie kommer av at deltakerne har investert mer av sin tid i behandlingen, ved å være 

borte fra både jobb og familie i flere uker av gangen. Dette kan ha ført til et indre press om å 

gjennomføre behandlingen.  

Det gjennomsnittlige vekttapet på 11 % stemmer videre overens med funnene i 

review-studien til Wadden og Butryn (2003), som viste at ambulant konservativ 

fedmebehandling førte til et gjennomsnittlige vekttap på 10 % i løpet av 30 uker. Imidlertid 

har en nyere gjennomgang av studier av ambulant konservativ fedmebehandling hvor 

deltakerne møtes ukentlig, vist at behandlingen i gjennomsnitt leder til et vekttap på 8 kg i 

løpet av 6 måneder (Jensen et al., 2013). I vår studie gikk deltakerne i gjennomsnitt ned 13.6 

kg (11 %). At det gjennomsnittlige vektresultatet i vår studie er høyere, kan tenkes å komme 

av at deltakerne var innlagt i deler av behandlingen. Andre studier bekrefter en slik forklaring 

(Dalle Grave et al., 2013b). Periodevis innleggelse kan muligens øke tilslutning til diett og 

trening, ved at negative triggere fra hjemmemiljøet i denne perioden elimineres (Dalle Grave 

et al., 2013b). Det kan videre tenkes at innleggelse over flere uker kan ha gjort innføring av 

nye vaner enklere, sammenlignet med behandlingsopplegg hvor deltakerne kun møtes 

ukentlig. Årsaken til dette er muligens at deltakerne får tett oppfølging og støtte daglig over 

en lengre og sammenhengende periode fra et omfattende hjelpeapparat. Disse faktorene kan 

sammen ha medvirket til at man her finner bedre resultater. 

 

I denne studien har vi blant annet undersøkt forskjellene mellom gruppene som oppnår 

og de som ikke oppnår et vellykket vekttap på 5 %. Sammenligningen mellom disse gruppene 

gir et bilde av deltakernes evne til å i det hele tatt oppnå et positivt resultat etter konservativ 

fedmebehandling. Videre har vi undersøkt korrelater og prediktorer for vektnedgang. Ved å 

analysere prosentvis vektnedgang som en kontinuerlig variabel, får vi et mål på grad av 

vektnedgang utover en terskelverdi på 5 %. Her undersøkes hvilke faktorer som har 
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sammenheng med variasjonen fra å ikke gå ned i vekt, til å gå ned mye i løpet av 

behandlingsperioden.  

Først vil vi diskutere forskjellene mellom deltakerne som oppnår et vellykket vekttap 

på 5 % og de som ikke gjorde det. Deretter følger en diskusjon om de uavhengige 

prediktorene for prosentvis vektnedgang.  

 

Forskjeller mellom deltakerne som gikk ned under og over 5 %  

Et av de mest interessante resultatene i denne studien er at vi finner flere forskjeller 

mellom deltakerne som ikke oppnår vektmålet på 5 % og de som oppnår det. Deltakerne som 

ikke oppnår vektmålet på 5 %, ser ut til å ha en rekke negative forutsetninger før 

behandlingsstart som kan ha gjort vektnedgang mer problematisk.   

Gruppen har blant annet høyere depresjonsskåre enn de som gikk ned 5 %. Dette stemmer 

overens med studien til Fabricatore et al., (2009) som viste at deltakerne med høyere grad av 

depresjonssymptomer før behandlingsstart, hadde mindre sannsynlighet for å oppnå et vekttap 

på 5 %. Deltakerne i vår studie har videre en høyere angstskåre og har opplevd flere 

stressende livshendelser enn de som oppnår et suksessfullt vekttap. Sammen kan disse 

faktorene ha virket belastende på individets evne til atferdsendring og vektnedgang, da 

regulering av negativ affekt kan trekke av selvreguleringsressursene (Wagner & Heatherton, 

2015).  

I tillegg til å skåre høyere på forstyrrende faktorer, skårer denne gruppen også lavere 

på beskyttende faktorer sammenlignet med deltakerne som gikk ned 5 %. De opplever mindre 

sosial støtte fra venner og familie og lavere nivå av familiesamhold før behandlingsstart. Det 

kan tenkes at sosial støtte og et godt familiesamhold vil være spesielt viktig i behandlingens 

hjemmeperioder. I disse periodene må individet opprettholde de nye vanene i hverdagen. 

Dette kan være utfordrende da individets vante miljø mest sannsynlig ikke har endret seg. Det 

kan tenkes at støtten deltakerne opplever ved behandlingsstart vil reflekterer den støtten de 

mottar under behandlingsperioden. Deltakerne som ikke går ned 5 %, har derfor muligens 

opplevd et mindre støttende miljø i hjemmeperiodene. Venner og familie kan eksempelvis ha 

hindret deres vektnedgang ved å ha tilbudt usunn mat, fremmet inaktivitet eller ved mangel på 

oppmuntring (Kiernan, 2012). Viktigheten av sosial støtte for opprettholdelse av 

atferdsendringer, framkom i studien til Jeffery et al., (1984). Deltakerne som her opplevde 

mer støtte fra familie og venner relatert til spising og trening hadde en høyere vektnedgang, 

enn de som mottok mindre støtte.  
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Fordi sosial støtte fungerer som en beskyttelsesfaktor mot stress (Verheijdenn et al., 

2005), vil disse deltakerne muligens også ha større problemer med å takle stress i denne 

perioden, noe som kan ha gjort vektnedgang vanskeligere.   

Av selvreguleringsfaktorene er det kun grad av motivasjon som er forskjellig mellom 

deltakerne. Deltakerne som går ned under 5 % er noe mindre motiverte enn de resterende 

deltakerne. Forskjellen mellom gruppene er imidlertid liten, og motivasjon er jevnt over høy. 

Det må derfor utvises forsiktighet ved fortolkning av disse resultatene. Videre finner vi at 

motivasjon også er en uavhengig prediktor for prosentvis vektnedgang, og vil derfor diskutere 

betydningen av motivasjon i dette avsnittet.   

 

Prediktorer for prosentvis vektnedgang  

Prosentvis vektnedgang er assosiert med en rekke av de samme faktorene som ved 

forskjellene mellom 5 %-gruppene. Av forstyrrende og beskyttende faktorer er depresjon, 

familiesamhold, sosiale ressurser og stressmestring assosiert med prosentvis vektnedgang. 

Selvreguleringsfaktorene drømmevekttap og motivasjon er også assosiert med prosentvis 

vektnedgang og er i tillegg de eneste uavhengige prediktorene her. Selvmonitorering av vekt 

og planlegging er derimot ikke assosiert med den avhengige variabelen.  

Drømmevekttap. Det som er tydelig ved våre resultater er at både vekttapet som 

deltakerne drømte om å oppnå, og det de var fornøyd med å oppnå, er høyst urealistisk. Andre 

studier har også funnet dette (Dalle Grave et al., 2004; Foster et al., 1997). Drømmevekttap er 

dog mer urealistisk enn fornøyd vekttap. Mens deltakerne i gjennomsnitt drømte om å gå ned 

36.9 %, var de fornøyd med et vekttap på 29.0 %. Av de to vektmålene er det kun 

drømmevekttap som predikerer grad av vektnedgang. Deltakerne som drømte om å gå ned 

mest i vekt hadde de største vekttapene, noe som er i tråd med tidligere forskning (Linde et 

al., 2005). Funnene våre setter derfor spørsmålstegn ved praksisen om å anbefale deltakere i 

konservativ fedmebehandling moderate vektmål. Dette støttes av studien til Ames et al., 

(2015) som viste at intervensjoner for å dempe deltakernes vektmål førte til lavere vektmål, 

imidlertid uten å føre til større vektnedgang.  

Årsaken til at mer urealistiske mål fører til større vektnedgang, kan muligens forklares 

av at deltakerne forstår at de må yte en større innsats om målet skal nås (Linde, Jeffery, Finch, 

Ng & Rothman, 2004). Dette kan ha resultert i at deltakerne i større grad trente og spiste sunt. 

Dette stemmer overens med målsettingsteori, som viser at høyere mål fører til større innsats 

(Locke & Latham, 2002). Muligens promoterer slike urealistiske mål også optimisme hos 
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deltakerne (Casazza et al., 2015). Dette kan virke fremmende på vektnedgang, da urealistisk 

optimisme har vist seg å føre til bedre helseatferd (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, & 

Gruenewald, 2000).  

De urealistiske drømmevekttapsmålene kan videre være et resultat av at deltakerne er 

påvirket av samfunnets skjønnhetsidealer, som promoterer en tynn kropp (Couch et al., 2015). 

For mange som deltar i konservativ fedmebehandling handler ikke vektnedgang kun om å 

redusere helserisiko, men også om å bli tynn og passe inn i det vestlige skjønnhetsidealet. En 

studie viste blant annet at utseende var en av de vanligste årsakene til at deltakerne ønsket å 

gå ned i vekt (O’Brien et al., 2007). Målet om å bli tynn vil kreve et mye større vekttap enn 

det som er nødvendig for å redusere helserisiko. Drømmen om en tynn kropp kan således gi 

deltakerne et ekstra driv for vektnedgang.  

Ved endt behandling er de fleste deltakerne langt unna drømmevekttapsmålene sine. 

Det kan tenkes at diskrepansen mellom faktisk vektnedgang og det de drømmer om å gå ned, 

kan føre til misnøye og tap av motivasjon når vekttapet skal opprettholdes. En kvalitativ 

studie viste eksempelvis at deltakerne som opprettholdt vekttapet sitt, oftere hadde oppnådd 

vektmålene sine og var mer fornøyd med oppnådd vekttap, enn deltakerne som opplevde 

vektoppgang (Byrne, Cooper, & Fairburn, 2003). I litteraturen er det imidlertid uenigheter om 

hvilken påvirkning drømmevekttapsmål har på opprettholdelse av vekttap etter endt 

behandling (Ohsiek & Williams, 2011). Linde et al., (2004) fant eksempelvis at høyere 

drømmevekttapsmål førte til bedre vekttapsopprettholdelse, mens Teixeira et al., (2004b) på 

sin side fant at høyere drømmevekttapsmål var assosiert med dårligere vektresultater ett år 

etter behandlingsslutt. Det er derfor vanskelig å trekke en endelig konklusjon om 

drømmevekttapsmål sin påvirkning på vekttapsopprettholdelse. 

Motivasjon. Deltakerne med høyest motivasjon gikk mest ned i vekt. Det er derimot 

viktig å påpeke at deltakerne i gjennomsnitt er svært motiverte for vektnedgang (M = 9.1 av 

10), og hele 56 % krysset av for det høyeste svaralternativet ”ekstremt motivert” i 

spørreskjemaet. Dette er imidlertid ikke overraskende ettersom deltakerne frivillig meldte seg 

på fedmebehandlingen.  

Motivasjons påvirkning på vektnedgang, har i tidligere forskning gitt blandede 

resultater. Mens Teixeira et al., (2002, 2004a) fant lignende resultater, fant Elfhag og Rössner 

(2010) ikke noen sammenheng her. I likhet med vår studie var deltakerne i Elfhag og 

Rössners (2010) studie jevnt over svært motiverte. Her ble imidlertid motivasjon undersøkt 
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som en dikotom variabel og kun det høyeste motivasjonsalternativet ble brukt som en 

indikator på høy motivasjon. Resultatene hadde muligens blitt signifikante om de hadde 

behandlet motivasjon som en kontinuerlig variabel, slik tilfellet er i vår studie. På denne 

måten kan man undersøke hvorvidt de små forskjellene i motivasjonsgrad, selv om de jevnt 

over er høye, er viktige. 

Selv om de fleste har høy motivasjon, indikerer funnene våre at variasjon i motivasjon 

likevel har betydning for vektnedgang. I følge selvreguleringsteori kan en økt grad av 

motivasjon kompensere for manglende selvreguleringsressurser (Muraven & Slessareva, 

2003). Deltakelse på konservativ fedmebehandling kan være utfordrende for selvreguleringen, 

og deltakerne kan her sies å være i en konstant selvregulerende modus (Kraft, 2014). Det kan 

derfor tenkes at de deltakerne som er mest motiverte, opprettholder atferdsendringene selv om 

de har få tilgjengelige selvreguleringsressurser. Om deltakerne på den andre siden har en 

lavere grad av motivasjon for vektnedgang, har de muligens en større utfordring med å 

opprettholde endringene som er nødvendige for vektnedgang. Å øke deltakernes motivasjon 

for vektnedgang er derfor viktig. 

Planlegging og selvmonitorering. Hverken handlings- og mestringsplanlegging eller 

selvmonitorering av vekt er assosiert med prosentvis vektnedgang. Antageligvis finner vi 

ingen assosiasjoner her fordi strategiene er målt før behandlingsstart. På dette tidspunktet 

mangler deltakerne muligens kunnskap om bruken av disse strategiene. Det kan tenkes at det 

vil være mer hensiktsmessig å måle planlegging og selmonitorering under behandling, etter at 

deltakerne har fått en innføring i bruken av strategiene. Studier har eksempelvis funnet at økt 

bruk av disse strategiene under behandling er assosiert med større vekttap (Burke et al., 2011; 

VanWormer et al., 2009; Luszcynska et al., 2007). 

 

Antropometriske og sosiodemografiske variabler og vektresultat 

I denne studien viser resultatene at det er en større andel av de som jobber fulltid som 

oppnår et vekttap på 5 % eller mer, enn i de andre jobbkategoriene. Dette er interessant fordi 

det, ut i fra hva vi vet, ikke finnes andre studier som har undersøkt vektnedgang og grad av 

ansettelse. Enkelte studier skiller imidlertid mellom det å være i jobb og det å være 

arbeidsledig. Eksempelvis fant studien til Karlsen et al., (2013) at det å være i jobb førte til 

større vekttap enn det å være uten jobb. Årsaken til at vi i vår studie finner at deltakerne som 

jobbet fulltid oftere oppnådde et suksessfullt vekttap, kan det bare spekuleres rundt. 
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Fordi behandlingen på Tonsåsen krever periodevis innleggelse, har disse deltakerne 

måtte ta periodevis fri fra arbeidet. Dette kan muligens ha medført et opplevd sosialt press om 

å regulere matinntaket mens man er på jobb, da kollegene kan være klar over deltakernes 

vektnedgangsforsøk. Dette kan ha ledet til bedre opprettholdelse av nye matvaner og dermed 

vektnedgang. Det kan videre tenkes at det å være i fulltidsjobb fører til mer struktur i 

hverdagen, noe som kan gjøre det enklere å innføre og opprettholde nye vaner. 

Deltakerens fysiske helsetilstand kan muligens være en årsak til at noen av deltakerne 

jobber deltid, er arbeidsledige eller trygdet. Dårlig fysisk helse kan eksempelvis ha ført til 

vansker med opprettholdelse av trening. Dette kan ha resultert i at en noe større andel av disse 

gruppene, sammenlignet med fulltidsjobb, ikke oppnådde vektmålet på 5 %.  

Resultatene viser videre at det ikke er noen forskjell i grad av vektnedgang mellom de 

sosiodemografiske gruppene. Flere studier på området har kommet fram til svært ulike 

resultater, hvor mange støtter våre funn (Wirth & Steinmetz, 1998; Kaukuna et al., 2003; 

Elfhag & Rössner, 2010; Fabricatore, 2009). BMI før behandlingsstart var heller ikke 

assosiert med vektnedgang. Her har også studier kommet fram til ulike resultater, hvor 

studiene til Ortner Hadžiabdić et al., (2015) og Elfhag og Rössner (2010) underbygger våre 

funn. Hva som kan forklare forskjellene i resultatene mellom de ulike studiene, samt vår 

studie, er vanskelig å vite per nå.  

 

Andre faktorer som kan spille inn på evne til vektnedgang 

 Selv om atferdsendringer er viktig for vektnedgang, finnes det flere faktorer som kan 

forklare variasjon i vektresultatene. Dette kan for eksempel være fysiologiske faktorer som 

hvilemetabolisme. Hvilemetabolismen er ansvarlig for en stor del av det daglige 

energiforbruket og varierer stort mellom individer (Foster & Kendall, 1994). To individer som 

spiser samme diett, kan på en uke ha en forskjell i vektnedgang på 0.5 kg (Foster et al., 1988). 

Hvilemetabolismen kan derfor være en medvirkende forklaring til individuelle variasjoner i 

vektnedgang. Dette samt andre faktorer kan ha preget resultatet i studien, uten at man har 

kontroll over det.  

 

Metodiske begrensninger 

Denne studien har flere styrker, men også flere begrensninger. Av styrker kan det 

nevnes at man gjennom studien får et innblikk i fedmebehandling av et norsk utvalg. Videre 

er sammenhengen mellom selvreguleringsfaktorer målt før behandlingsstart og vektnedgang 
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målt ved behandlingsslutt et lite utforsket område. Denne studien tilfører dermed ny kunnskap 

til feltet. Andre styrker ved studien er at utvalget er stort og at få deltakere droppet ut. 

Utvalget er også representativt når det kommer til kjønnsfordeling, da flere kvinner enn menn 

søker fedmebehandling (Linde et al., 2004). Videre er vektvariablene som benyttes i studien 

objektive. Dette er å foretrekke framfor selvrapportert vekt, da dette ofte medfører 

underrapportering (Rowland, 1990). Flere av skalaene som benyttes i denne studien er videre 

veletablerte. Både HADS og RSA har blitt validert gjennom tidligere forskning (Bjelland, 

Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002; Jowkar, Friborg, & Hjemdal, 2010).  

En begrensning med studien er at den ikke inkluderer en kontrollgruppe. Videre 

samtykket kun halvparten av de forespurte deltakerne til å delta i studien. Det kan tenkes at 

deltakerne som var villige til å delta, skiller seg ut fra de som ga avslag, både på de 

psykologiske faktorene og i grad av vektnedgang. Man vet derfor ikke om funnene er 

generaliserbare til populasjonen av personer som deltar i fedmebehandling. Det er videre 

viktig å påpeke at resultatene fra denne studien ikke kan generaliseres til hele 

fedmepopulasjonen. Studier viser at deltakere i kliniske utvalg er mer overvektige, overspiser 

oftere og sliter mer psykisk enn personer med fedme i den generelle befolkningen (Brownell 

& Roddin, 1994; Fitzgibbon, Stolley, & Kirschenbaum, 1993).  

Data ble samlet inn via et spørreskjema. Dette er en metode som er forbundet med 

ulike feilkilder (Svartdal, 2009). Deltakerne kan for eksempel, med eller uten intensjon, ha 

svart uriktig, de kan ha prøvd å framstille seg i et bedre lys og svart det de tror er riktig. De 

kan også ha overdrevet om planer rundt spising og trening, da planlegging i dette tilfellet kan 

anses som en sosialt ønskelig atferd. En rekke av spørsmålene i spørreskjemaet kan videre 

regnes som sensitive, blant annet flere av de stressende livshendelsene. Dette kan ha medført 

at deltakerne unnlot å krysse av for enkelte av hendelsene. Underrapportering av angst- og 

depresjonssymptomer kan også ha forekommet, da psykiske problemer er assosiert med 

stigma (Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen, & Phelan, 2001).  

Enda en begrensning er at motivasjon for vektnedgang kun måles med ett spørsmål: 

”Hvor motivert er du til å gå ned i vekt?”. Her vil det være vanskelig å fange opp nyanser av 

motivasjon for vektnedgang. Ved bruk av flere spørsmål kan man eksempelvis undersøke 

forskjellen mellom indre og ytre motivasjon. Dette er av interesse fordi indre motivasjon i 

tidligere studier har vist seg å predikere vektnedgang (Williams et al., 1996). 

Motivasjonsspørsmålet er i tillegg generelt formulert, noe som skaper lite variasjon i svarene. 

Det kan muligens være mer hensiktsmessig å spørre om deltakerne er motivert for å gå ned 
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mye i vekt. Det kan tenkes at et slikt spørsmål vil skape større variasjon i svarene, da det i noe 

større grad indikerer at et økt vekttap vil kreve mer av deltakerne. 

I denne studien ble stress målt ved spørsmål om tidligere stressende livshendelser. 

Disse hendelsene er karakterisert av at de er alvorlige og sjeldne. Muligens er det ikke slike 

hendelser som påvirker vektnedgang mest. Det kan dermed være mer hensiktsmessig å 

undersøke hvor mye stress deltakerne opplever i hverdagen. Dette vil muligens være en bedre 

indikator på hvor mye stress de vil oppleve under selve behandlingen og spesielt i 

hjemmeperiodene. Dette er av interesse fordi studier viser at hverdagsstress er sterkere 

assosiert med helse, enn stressfulle livshendelser (DeLongies, Coyne, Dakof, Folkman, & 

Lazarus, 1982).  

Det bør videre nevnes at Cronbachs alfa for depresjon er noe lavere enn anbefalt (.68). 

Dette kan indikere at spørsmålene ikke måler det samme underliggende konstruktet. 

Imidlertid er en alfa på denne størrelse vanlig ved bruk av skalaer med under 10 spørsmål 

(Pallant, 2010), og depresjon ble i dette tilfellet målt med kun 7 spørsmål. 

 

Praktiske implikasjoner  

Kunnskapen som framkommer i denne studien kan benyttes på ulike måter for å 

forbedre fremtidig konservativ fedmebehandling. Mennesker med fedme er ikke en homogen 

gruppe og en type behandling vil nødvendigvis ikke passe for alle (Teixeira et al., 2005). 

Dette reflekteres i våre data hvor variasjonen i vektnedgang er stor. Behandling bør derfor i 

større grad individualiseres.  

Før behandlingsstart kan man blant annet bruke et screeningverktøy for å fange opp 

deltakere som har mindre sannsynlighet for et suksessfullt vekttap. Et mye brukt 

screeningverktøy er Weight And Lifestyle Inventory (WALI), som brukes for å kartlegge 

problemområder og på denne måten skreddersy behandling (Wadden & Foster, 2006). Våre 

resultater tyder på at et screeningverktøy bør inneholde spørsmål som undersøker frekvens av 

tidligere opplevde stressende livshendelser, angst, depresjon, sosial støtte og motivasjonsgrad. 

Med bakgrunn i svarene herfra, kan man fange opp deltakere som skårer høyt på forstyrrende 

faktorer og lavt på beskyttende faktorer. Disse deltakerne bør tilbys ekstra oppfølging og 

støtte under behandlingsløpet for å øke sannsynligheten for et suksessfullt vekttap. 

Eksempelvis kan deltakere med høyere grad av angst og depresjon tilbys samtaleterapi under 

behandling.  

For deltakerne som oppgir at de mottar lite sosial støtte, kan det være hensiktsmessig å 

inkludere familie og venner på introduksjonsmøtet før behandlingsstart. Her kan familie og 
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venner få et innblikk i, og informasjon om, utfordringene ved det å gå ned i vekt. De kan 

videre få kunnskap om ulike måter de kan støtte og hjelpe individet med å gjennomføre 

livsstilsendringer. Ellingsbø (2013) fant eksempelvis i sin kvalitative masteravhandling at det 

å inkludere venner og familie i deler av behandlingen, førte til mer sosial støtte i hverdagen 

for flere av deltakerne. Dette ble sett på som en effekt av at venner og familie fikk 

undervisning om diett, trening og hvordan de kunne bistå deltakeren med å gjennomføre 

atferdsendringene. 

I fremtidig behandling kan det også være nyttig å opprette et nettforum hvor 

deltakerne kan utveksle erfaringer og gi hverandre sosial støtte. Vektnedgangsforumer på nett 

har vist seg å fungere som et viktig hjelpemiddel i en vektnedgangsprosess (Hwang et al., 

2009). Dette kan være et spesielt godt tilbud i hjemmeperiodene for de deltakerne som 

opplever mindre sosial støtte. Man må imidlertid være oppmerksom på at deltakerne kan få 

feilaktige råd og informasjon på slike fora. Om et nettforum opprettes er det derfor viktig at 

fagfolk og helsepersonell holder forumet under oppsyn.  

Funnene våre understreker videre viktigheten av å være motivert før behandlingsstart. 

Deltakere som i mindre grad er motiverte, burde det derfor jobbes aktivt med for å øke grad 

av motivasjon. Dette kan eksempelvis gjøres ved bruk av motiverende intervju allerede fra 

behandlingsstart. Motiverende intervju er et redskap for å hjelpe individer med å øke 

motivasjon for å endre og opprettholde helseatferd (Van Dorsten, 2007). Bruk av dette 

verktøyet har vist seg å kunne føre til økt fysisk aktivitet og økt vektnedgang under 

konservativ fedmebehandling (Carels et al., 2007).  

 

På bakgrunn av overnevnte implikasjoner kan behandlingsprogrammer skreddersys for 

den enkelte deltaker, slik at deres psykisk og sosiale forhold blir tatt i betraktning. På denne 

måten kan konservativ fedmebehandlings effekt på vektnedgang muligens økes.  

 

Konklusjon  

 

Formålet med studien var å bidra til kunnskap om hvorfor ulikheter i grad av 

vektnedgang etter endt konservativ fedmebehandling forekommer. Studien tok utgangspunkt i 

deltakere ved Tonsåsen rehabiliteringssenter som deltok i et 6 - 8 måneders 

behandlingsprogram. 

Effekten av behandling var god, da deltakerne hadde et gjennomsnittlig vekttap på 11 

% og et flertall oppnådde et vellykket vektresultat på 5 %. Imidlertid var variasjonen i 
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vektnedgang blant deltakerne stor. Faktorer som kan virke forstyrrende og beskyttende på 

selvregulering ser ut til å ha betydning for om man i det hele tatt klarer å gå ned i vekt. Dette 

viste seg ved at deltakerne som ikke oppnådde målet på 5 % skåret lavere på sosial støtte og 

hadde høyere angst- og depresjonsskåre, samt hadde opplevd flere stressende livshendelser 

enn deltakerne som oppnådde et vellykket vektresultat etter behandlingsperioden.  

Studien viste også at høyere motivasjon og det å sette seg urealistiske mål for vekttap 

var bidragende faktorer til vektnedgang.  

Funnene gir støtte til tanken om behovet for en mer individualisert fedmebehandling 

der deltakernes psykiske helse og sosiale forhold i større grad blir tatt hensyn til. Hvorvidt 

denne typen tiltak vil ha effekt på vektnedgang, vil man ikke få svar på før disse er evaluert 

på en vitenskapelig måte i et randomisert kontrollert design. Et annet viktig fremtidig fokus 

for utvikling av behandlingstilbud, vil være å studere oppfølgingstiltak som hjelper pasienter 

å opprettholde de gode resultatene mange har etter konservativ fedmebehandling. 
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