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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Fetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna. 

Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande 

sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. Genom preventivt arbete 

kan sjuksköterskan hjälpa barn, föräldrar och familjer till en bättre hälsa vilket i längden 

även leder till en förbättrad hälsa på samhällsnivå. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma. 

 

Metod: En allmän litteraturöversikt valdes med avsikt att sammanställa den aktuella 

vetenskapliga kunskapen som finns inom ämnet. Totalt har 17 artiklar inkluderats. 

 

Resultat: Fem huvudkategorier formulerades. Förutsättningar för sjuksköterskans 

preventiva arbete mot barnfetma, med fokus på kunskap och ansvarsområden. 

Föräldrautbildning, med föräldrarnas avgörande roll för barnens hälsa i centrum samt hur 

sjuksköterskan på bästa sätt arbetar med utbildning av föräldrarna. Motiverande samtal, 

enligt forskning den mest framgångsrika metoden för preventionsarbete inom området. 

Interprofessionella teamet, ett arbetssätt som har stor potential att effektivisera 

preventionsarbetet. Hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma, där 

omotiverade föräldrar ansågs vara det största hindret för minskning av barnfetma.  

 

Slutsats: Grundläggande kunskap hos sjuksköterskan om hälsoproblemet är avgörande för 

preventivt arbete. De mest framgångsrika preventiva åtgärderna är föräldrautbildning, 

motiverande samtal och interprofessionellt samarbete. Största hindret anses vara 

omotiverade och/eller förnekande föräldrar.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Barnfetma, Prevention, Föräldrar, Övervikt.  
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INLEDNING 

 

Fetma är en folksjukdom som ökar runt om i världen. Fetma kan leda till många och 

långvariga negativa konsekvenser, både fysiologiska och psykologiska (Halfon, Larson & 

Slusser, 2013). En folksjukdom är en benämning på sjukdomar med prevalens över 1 % 

bland befolkningen (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Ständig tillgång till TV, bil 

och hiss samt dåliga matvanor präglar ett stort antal barn och ungdomars liv, vilket leder 

till att en ökad kroppsvikt kryper allt längre ner i åldrarna (Nowicka & Flodmark, 2006).  

 

Fetma är ett resultat av långvarigt högt intag av kalorier tillsammans med låg fysisk 

aktivitet där energiintaget är större än förbrukad energi. Både gener och miljöfaktorer som 

kultur och socioekonomi samt tidigare övervikt och beteende påverkar kroppen och vikten. 

De flesta vuxna med fetma har haft problem med övervikt sedan barndomen (Pulgarón, 

2013). 

 

Samhället, genom dess vuxna människor, har en betydelsefull uppgift att ge barn och 

ungdomar en bra start i livet och ge dem bra förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv. 

Sjuksköterskan har en unik roll som handledare och patientutbildare då hon arbetar i en tät 

kontakt med familjer och har möjlighet att ge rådgivning och stöd (Sheehan & Yin, 2006).  

 

Barn behöver kunna förlita sig på att föräldrarna skyddar dem. De behöver en omgivande 

miljö som stöttar och uppmanar dem till hälsosamma val och som skyddar dem ifrån 

onödiga risker, exempelvis genom att undvika placering av snabbmatvarukedjor precis vid 

skola och fritidsplatser (Sheehan & Yin, 2006).  

 

Mériaux, Berg och Hellström (2010) har gjort en studie för att undersöka hur överviktiga 

barn (10-12 år) upplever sin övervikt och sin vardag. Forskarnas slutsats var att barn med 

övervikt kände sig ensamma, var oroliga över sin vikt samt att de var medvetna om vad ett 

hälsosamt liv innebar. Dock var de inte förmögna att göra något åt vikten i praktiken.  

 

Författarnas förhoppningar är att detta arbete kommer belysa hur sjuksköterskan kan arbeta 

preventivt mot detta folkhälsoproblem samt ge förutsättningar för att bidra till 

reduceringen av övervikt och fetma hos barn. Övervikt beskrivs som ett förstadium till 

fetma (Nowicka & Flodmark, 2006), därför nämns båda tillstånden i detta arbete. Genom 

att arbeta preventivt mot övervikt minskas även förekomsten av fetman (Nowicka & 

Flodmark, 2006). I denna studie benämns sjuksköterskan som ”hon” utan värdering om 

den praktiserande sjuksköterskans kön.  

 

 

BAKGRUND 

 

Definition och diagnosticering av övervikt och fetma 

Övervikt är ett tillstånd där personen löper risk för att utveckla sjukdomen fetma (Nowicka 

& Flodmark, 2006). World Health Organization (WHO) definierar fetma som abnorm 

ansamling av fettvävnad i kroppen vilket kan inverka negativt på hälsan (World Health 

Organization [WHO], 2013a).  

 

Vanligen används mätinstrumentet Body Mass Index (BMI) för att definiera och 

klassificera fetma och övervikt. BMI är ett index som anger kvoten mellan vikt och längd i 
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meter i kvadrat (kg/m
2
) (Paoletti, 2007). WHO har definierat övervikt och fetma utifrån 

BMI-värden där på 25 eller högre klassas som övervikt och ett värde på 30 eller högre 

klassas som fetma (WHO, 2013a).  

 

Vid användning av BMI hos barn är gränserna för övervikt och fetma, till skillnad från hos 

vuxna, åldersberoende och kräver speciella normalkurvor och tabeller för att räkna ut det 

korrekta BMI-värdet. I Sverige tillämpas de internationellt godkända gränserna i dessa 

kurvor och tabeller, som i sin tur används inom skolhälsovård, barnkliniker och 

barnmottagningar (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). Enligt Flower, Perrin, Viadro och 

Ammerman (2007) uttrycker en del sjuksköterskor en viss tveksamhet till att använda 

mätinstrumentet BMI då det inte tar hänsyn till varken muskelmassa eller fettvävnad. 

Dessa sjuksköterskor uppger att de hellre använder längd- och vikttabeller eller klinisk 

blick. Enligt Nowicka och Flodmark (2006) finns det flera mätinstrument, som exempelvis 

midjemått och hudvecksmätning där mängd underhudsfett kontrolleras på olika mätställen 

(vanligtvis överarm). Andra instrument är exempelvis mätning av kroppssammansättning 

med hjälp av bioelectrical impedance analysis (BIA), duel-energy X-ray absorptiometry 
(DEXA) eller magnetkamera. BIA mäter fett-, muskel- och vattenprocent med hjälp av 

EKG-liknande elektroder. DEXA mäter, med hjälp av röntgen, benmassa där fettvävnad 

indirekt kan räknas ut. Magnetkamera kan användas för att mäta det viscerala fettet. BMI 

är dock det mätinstrument som används mest frekvent (Nowicka & Flodmark, 2006).  

 

Waldrop och Ferguson (2008) analyserar konsekvenserna utav en tidig identifiering av 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar. De belyser USA som ett exempel då deras 

BMI-klassifikationer för övervikt och fetma inte är överensstämmande med de 

internationellt godkända gränserna WHO använder. Om USA skulle införa samma 

klassifikationer som WHO har grundat skulle fler barn anses vara i riskzonen för 

utvecklandet av barnfetma. Detta skulle resultera i tidiga insatser och resurser med mer 

fokus på preventivt arbete.  

 

Förekomst 

Övervikt och fetma är ett stort problem, framför allt i industriländer och fetma klassas 

numer som en folksjukdom (Pigeot et al., 2009). Sextiofem procent av världens befolkning 

lever i länder där övervikt dödar fler personer än undervikt varje år. WHO beräknar att 

dödssiffran i världen för fetma är 2,8 miljoner/år (WHO, 2013a). I Sverige har förekomsten 

fördubblats under de senaste 20 åren. Det är inte bara en belastning för barnet själv utan 

även dyrt för samhället som måste bekosta bland annat extra vård till följd av sjukdomar 

som uppkommer på grund av övervikt (Folkhälsoinstitutet, 2013a).  

 

En vanlig missuppfattning är att fetma endast finns i industrialiserade länder och inom 

grupper med sämre socioekonomisk ställning, vilket inte stämmer. Det är utbrett i både 

industrialiserade och utvecklingsländer, bland alla socioekonomiska grupper och hos båda 

könen, även om den största utbredningen återfinns i västvärlden (WHO, 2013b). 

 

Etiologi till övervikt och fetma hos barn 

Fetma är, hos både vuxna och barn, en konsekvens av obalans mellan energiintaget och 

energiförbrukningen. Ytterligare faktorer som matvanor, gener, fysisk aktivitet och sömn 

inverkar på obalansen och bidrar till risken för att utveckla fetma (Paoletti, 2007).  
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Enligt en litterär sammanställning av Agras och Mascola (2005) är det en kombination av 

flera riskfaktorer som resulterar i övervikt och fetma hos barn, där den största faktorn är 

barnets föräldrar. Är föräldrarna överviktiga är det en överhängande risk att matkulturen i 

hemmet är ohälsosam och att nivån för fysisk aktivitet är låg, vilket kan resultera i övervikt 

hos barnet. Studien visar även att barn med överviktiga föräldrar som håller för strikt på 

matvanor för att förhindra övervikt istället kan få motsatt effekt senare i uppväxten. 

Waldrop och Ferguson (2008) påvisar även ett samband mellan övervikt och amning då de 

barn som ammats och inte fått ersättning de första sex första månaderna löper minskad risk 

för att bli överviktiga i förskoleålder.   

 

Enligt Huffman, Kanikireddy och Patel (2010) är det en märkbar skillnad mellan barn från 

familjer med två föräldrar jämfört med familjer med ensamstående föräldrar. I 

singelhushållen tillåts barnen i större utsträckning äta framför TV:n, dricka mer sötade 

drycker och inta ett större fettintag, vilket sammantaget ger ett resultat med fler överviktiga 

eller feta barn. 

 

Det finns inte bara riskfaktorer som påverkar hälsan utan även skyddsfaktorer. Dessa 

faktorer och beteenden kan verka positivt för hälsan, exempelvis goda matvanor, fysisk 

aktivitet och socialt liv (Pellmer et al., 2012). 

 

Övervikt och barnfetma i världen 

Barnfetma förekommer över hela världen och ökar ständigt. Majoriteten av överviktiga 

barn lever i västvärldens industrialiserade länder där överflöd av mat finns för alla. Siffran 

för överviktiga barn i fattigare utvecklingsländer är betydligt lägre. År 1990 led 4,2 procent 

av världens barn av fetma. År 2010 var siffran 6,7 procent och den förväntas stiga 

kontinuerligt till en nivå av 9,1 procent år 2020. Utbredningen i industrialiserade länder 

och utvecklingsländer var 11,7 procent respektive 6,1 procent år 2010 (de Onis, Blössner 

& Borghi, 2010). 

 

För att förbättra situationen i världen har medlemsländerna i WHO tillsammans tagit fram 

ett globalt program. The Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health är ett 

program för preventivt arbete med målet att minska övervikt och följdsjukdomar hos barn 

och unga (WHO, 2013a). 

 

Övervikt och barnfetma i Sverige  

En studie utförd i Sverige undersökte självuppskattad livsstil i förhållande till 

övervikt/fetma hos 13-15 åringar. Forskningen illustrerade att övervikt/fetma (BMI ≥25 

kg/m2) var mer utbredd bland pojkar än flickor men att flickor rapporterade dålig hälsa i 

högre grad än vad pojkarna gjorde. Däremot påvisade pojkarna mer hälsosamma vanor 

angående sömn, fysisk aktivitet och frukost till skillnad från flickorna. Flickor hade dock 

mer hälsosamma kostvanor. Studien påvisade två viktiga upptäckter: var fjärde pojke var 

överviktig eller led av fetma och var fjärde flicka uppgav dålig hälsa (Vaezghasemi, 

Lindkvist, Ivarsson & Eurenius, 2012).  

 

Risker med övervikt och fetma 

Övervikt är ett stort hot mot folkhälsan, det allmänna hälsotillståndet bland befolkningen, 

och medför många allvarliga risker, så som hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och för tidig 
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död samt mycket lidande för den överviktiga individen (Folkhälsoinstitutet, 2013b). 

Pulgarón gjorde år 2013 en systematisk litteraturöversikt som visar att fetma hos barn har 

en stark koppling till andra sjukdomar som en direkt följd av övervikten. Konsekvenserna 

visar sig både kort- och långsiktigt samt somatiskt och psykologiskt. Några av de 

vanligaste somatiska besvären som i större utsträckning drabbar överviktiga barn än 

normalviktiga är astma, hypertoni, diabetes typ 2, fettlever, sömnstörningar, dålig 

munstatus och ortopediska skador. Även psykisk ohälsa drabbar i större utsträckning barn 

som lider av fetma enligt forskaren. Besvär som dålig självkänsla, depression och sämre 

socialt nätverk leder tillsammans med kroppsliga besvär till en sämre livskvalité för dessa 

barn.  

 

Prevention 

Preventivt arbete inriktas främst mot modifierbara riskfaktorer så som vanor och 

beteenden, istället för att riktas mot fasta faktorer som gener, etnicitet och kön. Dock kan 

dessa fasta punkter ge en föraning om vilka populationer som generellt är i större behov av 

preventivt arbete, då övervikt ses i större utsträckning hos vissa folkgrupper än hos andra 

(Agras & Mascola, 2005). 

 

Preventionsarbete kan delas in i olika nivåer: primär, sekundär och tertiär prevention. 

Primärt preventionsarbete är de insatser som sätts in före funnen sjukdom. 

Sekundärprevention omfattar insatser som sätts in i ett tidigt skede vid upptäckt av ohälsa 

samt tidigt behandling. Tertiärprevention avser insatser och åtgärder för att förhindra 

ytterligare försämring av befintlig sjukdom samt behandling av funktionsnedsättning och 

rehabilitering (Pellmer et al., 2012). 

 

Det har visat sig att tidig prevention och insatser för barn som är, eller är på väg att bli, 

överviktiga ger mer hoppfullt behandlingsresultat än behandling av vuxenfetma (Rabbitt & 

Coyne, 2012). Shi, de Groh och Morrison (2013) påvisar att det även är betydelsefullt att 

identifiera riskfaktorer tidigt för ett effektivt preventionsarbete.  

 

Sjuksköterskans preventiva arbete  

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763), fastställs i 2 c § att personal inom 

hälso- och sjukvård ska arbeta för att förebygga ohälsa. Patienter som söker sjukvård ska få 

information om metoder för förebyggande åtgärder. Sjuksköterskan ska därmed arbeta 

förebyggande samt ge information om preventiva åtgärder till övervikt och fetma.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det bland 

annat att en sjuksköterska ska ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker 

samt kunna motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Hon ska även ha förmåga att stödja 

och undervisa patienter, både individuellt och i grupp, samt deras närstående i 

hälsofrämjande åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Paoletti (2007) skriver att sjuksköterskor ska förespråka hälsosamma matvanor och fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. Vidare beskrivs att det preventiva arbetet innefattar att 

utbilda föräldrar i att lära barnen om hälsosamma matvanor i ett tidigt skede i livet. Detta 

görs i ett preventivt syfte då hon minimerar risken för överviktiga barn och utvecklingen av 

barnfetma.  
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Hälsopedagogiska metoder  

Det finns flera olika hälsopedagogiska metoder, teoretiska modeller och förhållningssätt 

som sjuksköterskan kan arbeta utifrån när hon arbetar preventivt emot fetma och övervikt. 

Några av dessa är personcentrerad omvårdnad, locus of control, motiverande samtal och 

the stage of change model (Pellmer et al., 2012). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Vid tillämpning av person- eller familjecentrerat förhållningssätt där personen eller 

familjen är i centrum ökar chansen till följsamhet från personen vid både behandling och 

förändringsarbete. Detta genom att fokusera på empowerment, det vill säga egenmakt och 

kontroll, hos barn och föräldrar. Vidare utgår personalen från familjens värderingar och 

levnadsvanor samt ökar familjens tro på att lyckas med en förändring (Gance-Cleveland, 

2007). 

 

Locus of control  

Detta är en teori som identifierar en persons uppfattning om vad som styr dennes liv. När 

en person får fatta egna beslut efter eget omdöme och ser sig själv som ansvarig för sina 

handlingar beskrivs personen ha inre locus of control. Om en person däremot upplever att 

dennes liv styrs av människor och faktorer i sin omgivning, att personen själv inte är 

ansvarig för sina handlingar och beteende anses denna ha yttre locus of control. 

Sjuksköterskan arbetar utifrån denna modell vid förändringsarbete, genom att inte vara 

styrande och kontrollerande, utan låta patienten fatta sina egna beslut. På detta sätt ökar 

patientens upplevelse av inre locus of control (Pellmer et al., 2012). Gale, Batty och Deary 

(2008) påvisar i sin studie att individer som har en stark inre locus of control under 

barndomen löper en minskad risk för att utveckla övervikt i vuxen ålder. 

 

The Stage of Change Model 

Denna model, som även kallas Transteoretiska Modellen, utgår från flera tidigare modeller 

och forskningsresultat kring beteendeförändring (Prochaska & DiClemente, 1982). Den 

beskriver förändringprocessen utifrån fem faser som en människa går igenom vid 

beteendeförändring. De fem fasena är före begrundandet, begrundandet, förberedande, 

handling och upprätthållande (Mastellos, Gunn, Felix, Car & Majeed, 2014).   

 

Motiverande Samtal 

Motiverande samtal (MI) grundades av professorerna William R. Miller och Stephen 

Rollnick och benämndes första gången 1983 i vetenskapliga sammanhang. Det är en 

samarbetsinriktad samtalsform med målet att personen själv kommer fram till 

förändringen. Denna blir då grundad på individuella intressen, attityder och värderingar, 

istället för att den byggs på personalens konkreta råd. Genom att höra sig själv tala om 

förändring ökar chansen till följsamhet (Miller & Rollnick, 2013). Genom MI har 

sjuksköterskan en utmärkt möjlighet till att stödja personen eller familjen genom hela 

processen från tanke till handling (Gance-Cleveland, 2005). 

 

MI baseras på fyra nyckelprocesser som bearbetas under förändringsarbetet. Engagerande 

processen syftar till att skapa en positiv arbetsalians. Fokuserande fasen sätter en riktning 

mot förändring. Framkallande processen är central då den går ut på att öka den egna 

motivationen till förändring. Planerande är den sista nyckelprocessen där en handlingsplan 

fastställs (Miller & Rollnick, 2013). För att lyckas med MI används ett personcentrerat och 

empatiskt förhållningssätt med en stöttande och uppmuntrande miljö. Arbetssättet används 
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oavsett var i förändringsprocessen personen befinner sig. Sjuksköterskan motiverar 

personen samtidigt som hon bedömer beredskapen för förändring (Gance-Cleveland, 

2007). Detta gör hon genom att ställa öppna frågor, ha ett aktivt och reflektivt lyssnande, 

bekräfta positiva beteenden samt visa acceptans för vart personen befinner sig, då en 

förändring inte går att tvinga fram. Rådgivning och information ges endast om personen 

ber om eller tackar ja till den (Miller & Rocllnick, 2013). 

 

Problemformulering  

Fetma är ett utbrett problem, hos såväl barn och unga som hos vuxna. Övervikt och fetma 

ökar riskerna för flertalet livslång och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 

och kardiovaskulära sjukdomar (Rabbitt & Coyne, 2012). De flesta vuxna med övervikt 

eller fetma har haft det sedan barndomen, varför det är nödvändigt att preventiva åtgärder 

sätts in så tidigt som möjligt (Pulgarón, 2103), speciellt då det är lättare att behandla 

övervikt och fetma hos barn, än hos vuxna (Júlíusson et al., 2010).  

 

Genom preventivt arbete kan sjuksköterskan hjälpa barn, föräldrar och familjer till en 

bättre hälsa vilket i längden även leder till en förbättrad hälsa på samhällsnivå. 

Förebyggandet av följdsjukdomar sker bland annat genom att sjuksköterskan 

tillhandahåller familjer goda nutritions- och livsstilsråd som verktyg till att leva ett 

hälsosamt liv (Rabbitt & Coyne, 2012). Då det finns mycket vetenskaplig forskning inom 

området blir följderna att sjukvårdspersonal har svårt att arbeta utifrån uppdaterad 

vetenskap. Detta leder till att det uppstår brister i patientsäkerheten då aktuell 

evidensbaserad vård inte kan upprätthållas (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Med denna bakgrund är det viktigt att sammanställa befintlig och aktuell forskning. Detta 

för att, på ett överskådligt sätt, visa på nyckelfaktorerna i sjuksköterskans preventiva arbete 

mot barnfetma. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma. 

 

 

METOD  

 

Val av Metod 

I enighet med Forsberg och Wengström (2013) valdes en allmän litteraturöversikt med 

avsikt att sammanställa den vetenskapliga kunskap som fanns inom ämnet. Vidare 

beskriver de att syftet med en allmän litteraturöversikt kan vara att beskriva kunskapsläget 

inom ett visst område. Arbetsprocessen i en allmän litteraturöversikt är uppbyggd på att 

valda studier analyseras och beskrivs strukturerat men att detta sällan sker på ett 

systematiskt sätt. Den information som krävdes för arbetets syfte inhämtades lämpligast 

genom tidigare genomförda studier.  

 

Genomförande  

Med utgång från studiens syfte har sökningar gjorts på de medicinska databaserna Cinahl 

och PubMed. Vid sökning i PubMed har MeSH-termer använts. Då databasen Cinahl inte 

använder MeSH-termer har deras sökord nyttjats. Dessa erhölls genom att skriva ett önskat 

sökord för att sedan kryssa i markering för förslag om motsvarande sökord på denna 

databas.  

 

Urval och Sökord 

I urvalsprocessen användes urvalskriterierna barn och ungdomar i åldern två till arton år, 

publikationsår inom tio år, språk på svenska eller engelska, primärartiklar samt att 

artiklarna var peer-reviwed. På Cinahl har peer-rewied valts som kriterier och artiklar från 

Pubmed har granskats i www.ulrischweb.com för att säkerställa att artiklarna var peer-

rewieved. Beroende på antal träffar har begränsning på fem eller tio år använts. 

Inkluderade artiklar bestod av både kvantitativa och kvalitativa studier då Kjellström 

(2012) menar att detta stärker analysresultaten. För att få ett internationellt perspektiv har 

artiklar från olika länder och världsdelar inkluderats; Brasilien, USA, Kanada, Australien, 

Storbritannien och Sverige.  

 

MeSh-termer som använts på Pubmed var Nurse, Nurse's role, Obesity, Child, Children, 

Health Education, Exercise, Overweight, Prevalence, Health Personnel och Nutritional 

status. Vissa sökningar kompletterades med fritext för att specificera träffarna mot syftet. 

De kompletterade sökorden vid fritextsökning var Interprofessional, Barriers, Professional, 

Prevention, Childhood och Child obesity & Overweigt. Se redovisning av sökorden i 

Tabell 1. 

 

Vid användning av databasen Chinal har deras sökord MH ”Pediatric Obesity” och MH 

”Cooperative Behavior” applicerats och kombinerats med fritextorden International 

relations, Cooperative Behavior, Nurse, Reducing och Sweden för områdesavgränsning 

och för att finna träffar som motsvarar studiens syfte. Totalt har 17 artiklar inkluderats till 

litteraturöversikten, för specificering och matris, se bilaga A. I tabellen nedan redogörs en 

utförlig redovisning av artikelsökningen. 
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Tabell över artikelsökning 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Lästa 

Abstract 

Granskade 

Artiklar 

Valda 

Artiklar 
14/4-14 PUBMED ((((exercise 

[MeSH 

Terms]) AND 

overweight 

[MeSH 

Terms]) AND 

child[MeSH 

Terms])) 

AND 

professional 

Published in the last 

5 years 

7 1 1 1 

14/4-14 PUBMED ((nurse[MeSH 

Terms]) AND 

prevention) 

AND barriers 

AND obesity 

[MeSH 

Terms] 

Published in the last 

10 years 

9 3 1 1 

28/3-14 PUBMED (((Nutritional 

Status [MeSH 

Terms]) AND 

Prevalence 

[MeSH 

Terms]) AND 

Child[MeSH 

Terms]) AND 

obesity 

[MeSH 

Terms] 

Published in the last 

5 years; English; 

Child: 6-12 years 

63 48 5 1 

28/3-14 PUBMED ((prevention) 

AND 

childhood) 

AND 

obesity[MeSH 

Terms]) AND 

nurse 

role[MeSH 

Terms]) AND  

child[MeSH 

Terms] AND 

Health 

Personnel 

[MeSH Terms 

Published in the last 

10 years; English 

6 5 2 1 

28/3-14 CINAHL (MH 

“Pediatric 

Obesity”) 

AND nurse 

AND 

reducing 

Peer-reviewed, 

English, 2004-2014 

6 3 1 1 

26/3-14 PUBMED Interprofessio

nal AND 

obesity 

[MeSH] 

Published in the last 

10 years; English. 

52 2 1 1 
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Databearbetning och Dataanalys  

Vid databassökning har sökorden använts tillsammans med begränsningar och 

urvalskriterier, sedan är artiklarna uttagna i olika steg. Första steget var att granska 

artiklarnas titel, vid titlar som överensstämde med denna studies syfte har abstract 

granskats. När abstract har granskats och värderats med en slutsats att de är förenliga med 

detta arbetets syfte har artikeln studerats i fulltext. De titlar och abstract som inte stämde 

överens med denna studies syfte exkluderades direkt. Artiklarna granskades noga och 

lästes flertalet gånger innan de inkluderades i arbetet för att säkerställa att artikeln svarar 

på arbetets syfte. De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, se bilaga B. Genom att använda ett 

kvalitetsgranskningsunderlag minskas, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013), risken för systematiskt bias. 

 

Efter artiklarna studerats, granskats och klassificerats sammanställdes de i text för att finna 

det som var relevant för detta arbetets syfte samt säkerställa att all relevant data 

dokumenterats och observerats, vilket ökar studiens validitet (Friberg, 2012). Materialet 

har sedan analyserats och sorterats för att finna och utvärdera gemensamma resultat, samt 

samband och skillnader som tillsammans slutligen formade resultatkategorierna: möjlighet 

26/3-14 CINAHL (MH 

"Cooperative 

Behavior")  

AND obesity  

AND 

pediatric 

Peer-reviewed, 

English, 2010-2014 

4 4 2 1 

18/1-14 CINAHL (MH 

"Pediatric 

Obesity") 

AND sweden  

Peer-reviewed, 

English, 2004-2014 

27 21 8 3 

10/3-14 PUBMED health 

education 

[MeSH 

Terms] AND 

children 

[MeSH 

Terms]  AND 

obesity[MeSH 

Terms] AND 

nurses role 

[MeSH 

Terms] 

Published in the last 

10 years 

20 14 2 1 

10/3-14 PUBMED child obesity 

& 

overweight) 

AND 

nurse[MeSH 

Terms] 

Published in the last 

10 years 

59 25 10 4 

4/3-14 PUBMED (((Child 

obesity) AND 

overweight 

[MeSH 

Terms]) AND 

nurses [MeSH 

Terms]) 

Published in the last 

10 years; English 

42 40 10 2 
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till preventivt arbete mot barnfetma, motiverande samtal, föräldrautbildning, 

interprofessionella teamet och hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma. 

  

Tillförlitlighet  

Valida resultat strävades efter att nås vilket innebär att det som undersökts och beskrivits 

var det som var avsatt att undersökas samt att resultatet har byggts på verklig och relevant 

information. Hög reliabilitet eftersträvades genom att de metoder som använts vid 

datainsamling inte har påverkats av vem som utfört insamlingsprocessen samt att andra har 

kommit fram till samma resultat (Helgesson, 2006). Detta har uppnåtts genom exempelvis 

att skaparna av arbetet har läst och granskat artiklarna var och en för sig samt att 

sökhistorik har dokumenterats tydligt.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik är en tillämpad etik som rör såväl forskning som resultat och dess 

eventuella konsekvenser. Detta innebär att alla som löper risk för att påverkas av 

forskningen ska beaktas vid beslutstaganden (Helgesson, 2006). I enlighet med Kjellström 

(2012) har det genom hela arbetesprocessen funnits en strävan efter att ha en etisk 

tankegång, gentemot andra forskare och vetenskapssamhället i stort. Detta genom att 

exempelvis låta allas röst höras samt att sträva efter att inte plagiera eller styra forskningen 

i önskad riktning (Helgesson, 2006). För att ytterligare styrka den etiska grunden har 

endast artiklar förhandsgranskade som peer-reviewed inkluderats i studiens resultat (Polit 

& Beck, 2011). 

 

Med stöd av Kjellströms (2012) klargörande av att all forskning som utförs på barn ska 

verka för att förbättra deras situation, har inriktningen på arbetet valts mot att beskriva 

sjuksköterskans preventiva arbete i frågan, vilket bidrar till ökad hälsa hos barn. 
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RESULTAT  

 

Denna studie resulterade i fem huvudkategorier: förutsättningar för sjuksköterskans 

preventiva arbete mot barnfetma, föräldrautbildning, motiverande samtal, 

interprofessionella teamet och hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma. 

För att visualisera dessa kategorier visas de i bilden nedan. 

 

Förutsättningar för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma 

Söderlund et al. (2009) beskrev att kunskap om faktorer som bidrar till barnfetma är 

avgörande för att kunna arbeta preventivt mot folkhälsoproblemet. Sjuksköterskan kan då, 

tillsammans med barnet och dennes föräldrar, identifiera vilka bidragande faktorer som 

gjort att just detta barn har utvecklat en övervikt, för att sedan formulera vilka beteenden 

som de skulle kunna ändra på.  

 

För sjuksköterskors möjlighet till att kunna arbeta preventivt beskrev Walker et al. (2007) 

att all sjukvårdspersonal behövde ha samma utgångspunkt och uppfattning om vem som 

bär ansvaret för vad. Vidare framgick det i studien att sjuksköterskor upplevde att det är 

deras ansvar att lyfta frågan om barnets övervikt och eventuella följdsjukdomar. Vidare 

upplevde de att det var deras uppgift att komma med råd om förändring, men att det är 

familjen som bär ansvaret för den faktiska förändringen.  

 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att de har sämre självförtroende vid rådgivning till 

föräldrar med överviktiga barn, än vid rådgivning till överviktiga vuxna. De önskade både 

mer praktisk träning (Robinson, 2013) och tydliga riktlinjer (Melin & Lenner, 2009). 

Liknande resultat sågs även hos Gance-Cleveland et al. (2009), Melin och Lenner (2009) 

samt Brown et al. (2013) vars studier visade tydlig förbättring inom såväl kunskap som 

självförtroende hos sjuksköterskorna efter genomförd utbildning och praktisk träning. 

Vidare beskrev Robinson (2013) utbildning och praktisk träning, resurser, livserfarenhet 

och arbetslivserfarenhet som nyckelfaktorer för ökat självförtroende inom 

preventionsarbete med överviktiga barn. 

 

Farnesi et al. (2011) beskrev ett positivt behandlingsklimat som en central del för att 

komma åt problemet med för stort energiintag relaterat till energiförbrukningen. Detta 

uppgav både föräldrar och sjuksköterskor som viktigt för att uppnå ett bra samarbete. 

Walker et al. (2007) skildrade mistandet av föräldrarnas förtroende som förödande för 
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samarbetet och resultatet, varför det är avgörande att ha ett familjecentrerat förhållningssätt 

inom arbetet mot barnfetma. 

 

Föräldrautbildning 

Bernardo et al. (2012) belyste att en av de främsta orsakerna till att barn var överviktiga 

eller led av fetma var föräldrarna och den livsstil de valde för familjen. Spivack et al. 

(2010) uppgav att det var främst sjuksköterskor som utbildade föräldrar bland 

hälsopersonalen. För bästa resultat skrev Gance-Cleveland et al. (2009) att sjuksköterskan 

ska vända sig till hela familjen och inte bara till barnet eller föräldrarna. Vidare beskrev 

Brown et al. (2013) att sjuksköterskorna i studien upplevde det lättare att utbilda föräldrar 

om de själva hade utfört förändringar i sitt eget liv. De blev då sedda som förebilder och 

trovärdigheten i undervisningen ökade.  

 

Utbildning av föräldrarna utfördes enligt Farnesi et al. (2011) genom diskussioner där 

föräldrarna var delaktiga och fick sätta ord på sina tankar och ställa frågor. Detta i ett 

positivt klimat, där sjuksköterska och föräldrar samarbetade mot ett gemensamt mål. En 

viktig del av utbildningen var att medvetengöra föräldrarna om familjens vanor. Detta 

beskrevs ske genom att föräldrarna under en viss tid skrev upp intag och aktivitet för att 

sedan diskutera förändringar med sjuksköterskan. En annan betydelsefull del var 

uppföljning där familjen fick fortsatt stöd och motivering för att fasthålla vid de nya 

vanorna. 

 

Horodynski och Stommel (2005) bekräftade betydelsen av föräldrautbildning då deras 

resultat visade på ökad kunskap och självförtroende, där föräldrarna hade större tro på att 

de kan förändra situationen efter genomförd utbildning. Även Melin och Lenner (2009) 

presenterade samma resultat och utvecklade att föräldrarna ansåg att det var lättast att 

anamma konkreta kostråd, exempelvis att utesluta specifika produkter med mycket socker 

samt att endast servera en portion till middag. Vidare framgick det i studien att de flesta 

föräldrar var positiva till den nya kunskapen och att den var värdefull, medan några 

föräldrar ansåg att studien var negativ då den belyste barnens vikt i för stor utsträckning 

och var oroliga för att barnen skulle utveckla en fixering kring kost och vikt.  

 

För att bibehålla en god relation med föräldrarna, som ansågs vara nyckeln till barnens 

hälsa, framhölls det vara lämpligt att diskutera kost och goda matvanor generellt och inte i 

huvudsak relaterat till barnets vikt samt att inte kritisera utan respektera föräldrarnas vilja 

(Isma et al., 2012). 

 

Motiverande samtal 

Söderlund et al. (2010) har gjort en studie där de utforskade och undersökte hur en MI-

utbildning skulle kunna påverka sjuksköterskans preventiva arbete hos barn med 

viktproblematik. Nittioen procent av deltagarna ansåg att MI överensstämde med 

sjuksköterskans värderingar och normer, samt hur det preventiva arbetet hos 

barnsjukvården utförs. Deltagarna ansåg att det fanns många fördelar med denna 

samtalsmetod när de arbetade med känsliga problem så som barn med övervikt och fetma. 

MI ansågs vara en bättre samtalsmetod än traditionella rådgivningsmetoder. Trettiosex 

procent av sjuksköterskorna uppgav att de hade sett en tydlig förändring av barnens vikt 

sedan de började med MI, däremot var 26 av 77 osäkra på om de kunnat observera 

märkbara förändringar.  
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Söderlund el al. (2009) gjorde en kvalitativ studie där de identifierade hinder och 

förutsättningar/möjligheter för att tillämpa denna samtalsmetod. Sjuksköterskor i studien 

uppgav att hinder vid användandet av MI var när föräldrar förnekade problemet eller när 

föräldrarna ansåg att barnens vikt inte ens var ett problem. Andra svårigheter med 

tillämpningen av MI uppgavs när föräldrar var medvetna om problemet men det saknades 

motivation till förändring från både föräldrar och barn. Några av informanterna uppgav 

även att de tvekade på att påpeka viktproblemet om inte barnet hade uttalad fetma. De 

föredrog att arbeta med barnen när de utvecklat fetma då föräldrarna tycktes mer 

motiverade till att hitta lösningar och då förstod att de behövde hjälp. Däremot ansågs MI 

vara den bästa möjliga samtalsmetoden för övervikt och fetma hos barn när föräldrarna var 

samarbetsvilliga, upplysta och medvetna om problemet. Detta skapar tämligen bra 

förutsättningar för ett lyckat behandlingsresultat med hälsosamma livsstilsförändringar 

som följd.  

 

Ett kvasiexperiment utvärderade utförand och resultat av olika modeller för preventiva 

metoder vid arbete med överviktiga barn. Råd om hälsosamma levnadsvanor framfördes 

genom standardiserade metoder så som informativa samtal och broschyrer eller framfördes 

genom MI-samtal. Studien visade att experimentgruppen, som fick MI, minskade sitt BMI, 

minskade tiden framför Tv:n och dator per dag, ökade sitt frukt- och grönsakintag samt 

visade ökad fysisk aktivet per dag jämfört med gruppen som fick standardiserade metoder. 

Det observerades även en förbättring i kontrollgruppens värden men experimentgruppen 

erhöll bättre värden under hela studiens process. Däremot var det fler antal bortfall i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen under studiens gång (Tucker et al., 2013).  

 

För att utvärdera effekten av MI använde Tucker et al. (2013) mätinstrumentet BMI. Även 

Larsen et al. (2006), Gance-Cleveland et al. (2009) samt Hessler och Siegrist (2012) 

använde BMI i sina studier. I de senast nämnda forskningarna framgick det att BMI 

används på olika sätt. Hessler och Siegrist (2012) uppgav att det används i kombination 

med andra mätinstrument.  Larsen et al. (2006) visade att mer än hälften av alla deltagande 

sjuksköterskor (57 av 90) sällan eller aldrig använder BMI för att identifiera kraftig 

övervikt. Gance-Cleveland et al. (2009) observerade en ökad avsikt att använda BMI efter 

utförd utbildning, bestående av praktiska riktlinjer för att identifiera och förebygga 

övervikt hos barn.  

 

Interprofessionella Teamet  

Barnfetma beskrevs som ett komplext tillstånd med många olika aspekter som måste tas i 

beaktning vid preventivt arbete och behandling. Därmed belyses betydelsen av att arbeta 

över yrkesgränserna med ett interprofessionellt samarbete och ta tillvara på olika 

specialiteter (Russell-Mayhew et al., 2008).  

 

Isma et al. (2012) studie beskrev sjuksköterskans upplevelse av ett samarbete mellan 

sjuksköterskor och dietister. Majoriteten av deltagarna ansåg att samarbetet gav ett högt 

positivt resultat då de upplevde att de hade tillräcklig kunskap för generell kostrådgivning 

men inte tillräckligt kunnande för rådgivningen till överviktiga barn och deras föräldrar. 

Resultatet påvisade även att föräldrarna krävde en mer kvalificerad kostrådgivning än vad 

deltagarna kunde erbjuda som sjuksköterskor. Även Melin och Lenner (2008) visade att 

sjuksköterskor kände sig mer säkra på kostrådgivning efter arbetet med dietist och lyfte 

även fram samarbetet med psykolog som mycket uppskattat. Kontinuerligt samarbete med 
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barnkliniker och dietister efterfrågades för optimal hantering av-, arbete mot samt 

uppföljning av barnfetma. 

 

Trots den övergripande positiva inställningen till interprofessionellt samarbete var det 

ovanligt med interaktioner över yrkesgrupperna. Detta kan dels förklaras av att barnfetma 

är ett förhållandevis nytt framväxande problem och dels att det tar tid att införa ett nytt 

arbetssätt (Russell-Mayhew et al., 2008). Small et al. (2009) visade på en minskning med 

åtta procent från 1999 till 2005 att följa rekommendationer från specialister inom psykisk 

ohälsa. Hessler och Siegrist (2012) påvisade demografiska skillnader i vilken 

utsträckningen familjer remitteras vidare till annan specialist eller behandlingsform, mellan 

stad och landsbygd. Sjukvården i städer hade i större utsträckning möjlighet till vidare 

remittering till beteendeterapi, träningsspecialist och specialist inom barnfetma. 

 

För lyckade preventionsinsatser för hälsoproblemet barnfetma beskrev Russell-Mayhew et 

al. (2008) värdet av tydligt ledarskap och interprofessionellt sammarbete. Det är därför 

nödvändigt att samarbeta yrkesöverskridande.  

 

Hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma 

Isma et al. (2012) beskrev att samhället påverkar föräldrars syn och förhållning till 

barnfetma. Flertalet sjuksköterskor skildrade att deras preventiva arbete påverkades då det 

idag skett en generell viktökning hos barn än tidigare, vilket gör att de skadligt överviktiga 

barnen inte längre utmärker sig. Barn som tidigare ansågs som hälsosamma anses idag som 

smala. Hela svenska befolkningen har blivit tyngre vilket resulterar i att människorna i 

samhället har accepterat och anpassat sig, vilket i sin tur lett till att den ökade vikten inte 

längre ses som något ovanligt och ohälsosamt (Isma et al., 2012).  

 

Ytterligare en faktor som påverkade barnens vikt var familjen. Flera sjuksköterskor 

upplevde det svårt när föräldrarnas arbete upptog stor del av vardagen. Många ansåg då att 

föräldrarna hade kunskap men inte tid att tillaga en hälsosam måltid till barnen. Tidsbristen 

resulterade i val av snabbmat eller något som gick fort att tillreda. Föräldrar kunde även ha 

en pressad ekonomi vilket styrde valet av mat mer än informationen sjuksköterskan upplyst 

om (Isma et al., 2012). 

 

En annan studie visade på liknande problem, det största hindret för att arbeta preventivt var 

socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer, exempelvis lön, hindrade familjer från att göra 

hälsosamma livsstilsförändringar och därmed begränsade sjuksköterskans preventiva 

möjligheter. I studien framkom det även att sjuksköterskor med mindre än fem års 

erfarenhet upplevde mindre självförtroende och ansåg sig ha bristande pedagogiskt 

underlag (Robinson et al., 2013).  

 

I Larsen et al. (2006), Spivack et al. (2010) och Isma et al. (2012) studier framkom 

gemensamma hinder för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma: brist på 

intresse, både ifrån barn och föräldrar, och tidsbrist. I dessa undersökningar framkom 

likartade resultat där informanterna uppgav att det största hindret var föräldrarnas 

förnekande och brist på motivation till livsstilsförändring. Larsen et al. (2006) beskrev 

vidare att det att var mer sannolikt att sjuksköterskor med flera års erfarenhet uppmuntrade 

föräldrar att förespråka mer fysisk aktivitet för deras barn än sjuksköterskor med färre års 

erfarenhet. Spivack et al. (2010) visade även på fler hinder hälsopersonal stötte på i det 

preventiva arbetet mot barnfetma. Förutom ovannämnda hinder framkom även svårigheter 
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när familjen var ointresserad av att motionera, när vardagsmat bestod av snabbmat samt 

när Tv-reklam förespråkade ohälsosam mat. 
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

En förutsättning för sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma och övervikt är 

kunskap om vilka faktorer som bidrar till dessa hälsoproblem. Vår studie påvisar värdet av 

sjuksköterskans kännedom om etiologi och patofysiologi till barnfetma och övervikt. 

Genom denna kunskap kan sjuksköterskan identifiera de barn som löper risk för att 

utveckla barnfetma och på detta sätt arbeta preventivt. Kunskapen ger henne även 

möjlighet att i högsta grad fullfölja HSL (SFS, 1982:763), att arbeta förebyggande. Detta 

styrks även av Holcomb (2004) som påvisade betydelsen av att sjuksköterskan kan sätta in 

resurser i ett tidigt skede. Vår studie visar att om insatser och åtgärder i ett tidigt skede är 

av stor betydelse för ett bra behandlingsresultat. Därför är det värdefullt att sjuksköterskan 

arbetar preventivt mot övervikt hos barn redan som primärprevention, innan utvecklandet 

av barmfetma, och inte först i tertiärprevention då sjukdomen redan är ett faktum. Detta 

arbete illustrerar att många sjuksköterskor anser att det är lättare att lyfta hälsoproblemet 

först när övervikt övergått till barnfetma. Med detta som grund kan slutsats dras om att de 

preventiva åtgärderna inte sätts in i ett tidigt skede i dagsläget. 

 

Det finns även skyddsfaktorer som är av stor betydelse för sjuksköterskan att ha kännedom 

om. Waldrop och Ferguson (2008) och Shi et al. (2013) beskrev att amning, inte ersättning, 

de första sex månaderna har en skyddande effekt mot övervikt hos barn. Shi et al. (2013) 

beskrev även att tio timmars sömn per natt för barnet och att mamman inte röker under 

graviditeten är faktorer som skyddar barnet från att utveckla övervikt och fetma. Dessa är 

skyddsfaktorer som sjuksköterskan kan använda i sitt preventiva arbete, både till 

nuvarande och blivande föräldrar, som en primärprevention. Hon kan informera om dessa 

faktorer så att föräldrars vetskap om dem kan förhindra en eventuell utveckling av övervikt 

hos barnet. På samma sätt som hon identifierar riskfaktorer och uppmärksammar barn i 

riskzonen kan hon även påvisa de skyddsfaktorer som finns vetenskapligt bevisade. Om 

hon anammar dessa kan hon göra en insats genom att förebygga och bevara 

folkhälsotillståndet i befolkningen. 

 

Huffman et al. (2010) uppgav ingen skillnad i förekomst av övervikt och fetma hos barn 

mellan hög- eller lågutbildade föräldrar. En annan studie av Júlíusson et al. (2010) samt 

nyare forskning av Halfon et al. (2013) och Shi et al. (2013) motsatte sig detta i sina 

studier som visade på att lågutbildade föräldrar oftare har överviktiga barn än 

högutbildade. Vi har observerat att det skett en förändring inom forskningsområdet mellan 

åren 2010-2013. Då tidigare nämnda studier pekade mot att låg utbildning ger högre andel 

feta barn kan det möjligen antas att högutbildade föräldrar kan vara en skyddsfaktor mot 

fetma hos barnen. Även om sjuksköterskan inte kan påverka föräldrarnas utbildningsnivå 

kan vetskapen om detta hjälpa henne att identifiera barn som tillhör riskgruppen. 

 

BMI används idag av många kliniker vid klassificering av övervikt och fetma hos barn. 

Denna metod är ett stöd för sjuksköterskan och hjälper henne att hitta barn som närmar sig 

riskzonen för övervikt och fetma. Waldrop och Ferguson (2008) påpekade att USA inte har 

samma gränser för BMI för klassificering av övervikt och fetma hos barn, vilket leder till 

att preventiva åtgärder inte sätts in i ett lika tidigt skede som vi i Sverige skulle gjort. Isma 

et al. (2012) klargjorde emellertid att människorna i det svenska samhället generellt har 

ökat i vikt. Vår studie påvisar att även Sverige behöver sätta in åtgärder tidigare än i 

dagsläget för att hindra en fortsatt ökning av folksjukdomen. För att möjliggöra detta skulle 
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instrument som har tydligare korrelation till riskpersoner kunna användas i större 

utsträckning, antingen i kombination med eller istället för BMI. Detta då exempelvis 

muskelmassa inte tas hänsyn till vid BMI-mätning. Andra mätinstrument kan vara kontroll 

av underhudsfett, fettprocent (genom BIA), midjemått eller mätning av fettvävnad (genom 

DEXA).   

 

Den metod som utmärkte sig tydligast vid preventionsarbete med överviktiga barn var 

motiverande samtal. Söderlund et al. (2009), Söderlund et al. (2010) samt Tucker et al. 

(2013) påvisade dess positiva effekter och framgångsrika tillvägagångssätt för 

livsstilsförändringar. Däremot uppgav sjuksköterskor att de inte har tillräcklig kunskap för 

kostrådgivning till barn utan enbart till vuxna (Isma et al., 2012). För att uppnå det positiva 

resultat som finns påvisat om MI tror vi att sjuksköterskan behöver förmåga och 

kompetens att anpassa sig till att det är ett barn som är i fokus. Söderlund et al. (2009) 

uppmärksammade att det förekom sjuksköterskor som ansåg att överviktiga barn inte 

behöver preventiva åtgärder då de kommer att växa och därmed naturligt bli av med sin 

övervikt.  

 

Utifrån Söderlund et al. (2009) om att sjuksköterskor föredrog att applicera MI när barnet 

redan har uttalad fetma kan det resoneras kring om åtgärder sätts in först i 

tertiärprevention. Vi är nyfikna på hur förekomsten av övervikt och fetma hos barn skulle 

se ut om åtgärder sattes in i primärprevention, det vill säga att sjuksköterskan organiserar 

insatser innan utvecklandet av fetma. Vidare tros det finnas fler användbara och möjligen 

framgångsrika metoder som det ännu inte har forskats om, varför de inte haft samma 

genomslagskraft som MI. 

 

Återkommande var att föräldrar inte insåg att barnets vikt hade utvecklats till en hälsorisk 

eller att föräldrarna inte hade tid, vilja och/eller kunskap att genomföra en 

livsstilsförändring. En förklaring till detta beteende skulle möjligen kunna vara att 

föräldrarna befinner sig i det andra stadiet av förändringsmodellen The Stage of Change 

Model, i den så kallade begrundande fasen (Prochaska & DiClemente, 1982). Gance-

Cleveland (2007) beskrev i sin översikt att i den begrundande fasen är föräldrarna 

medvetna om att ett problem förekommer, men har ännu inte kommit till insikt om behovet 

av förändring. Detta är något som sjuksköterskan kan ha i åtanke i sitt preventiva arbete 

med familjen. Har hon kunskap om vilken fas föräldrar och familjen befinner sig i kan hon 

anpassa sin omvårdnad efter det. Detta möjliggör ett person- och/eller familjecentrerat 

förhållningssätt och skapar goda förutsättningar för en lyckad livsstilsförändring.  

 

Genom att rikta åtgärder till föräldrar, som angås vara den största anledningen till varför 

barn utvecklar fetma, skulle utbildning kunna minska prevalensen av barn som lider av 

fetma. Sheehan & Yin (2006) fastställde att utbildning som innefattar verktyg och 

strategier om god kosthållning, fysiskt dagligt liv, stresshantering och risker är centralt för 

en hållbar livsstilsförändring. Rabbitt & Coyne (2012) belyste betydelsen av ett 

familjecentrerat förhållningssätt vid preventivt arbete under föräldrautbildning då barnet 

inte kan förändra sina vanor om inte familjen stöttar förändringen. Vårt arbete belyser att 

genom föräldrautbildning arbetar sjuksköterskan preventivt mot vidare utveckling och 

förekomst av barnfetma.   

 

Vi har noterat en skillnad mellan förekomst av barnfetma bland flickor och pojkar. 

Vaezghasemi et al. (2012) påvisade större förekomst hos pojkar än flickor i Sverige, 

medan Bernardo et al. (2012) konstaterade att det inte finns en märkbar skillnad av 
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barnfetma mellan könen i Brasilien. Det ter sig förekomma demografiska skillnader i 

diagnosticeringen av barnfetma i olika länder. Dock är det väsentligt att uppmärksamma att 

detta är för svagt underlag för att dra några slutsatser, varför större fokus på pojkar vid 

preventionsarbete av sjuksköterskan inte är befogat. 

 

Söderlund et al. (2009) och Isma et al. (2012) visade på att samhällets syn på vad övervikt 

är och innebär har förändrats. Detta påverkar sjuksköterskans preventiva arbete på så sätt 

att föräldrar har svårare att inse och acceptera att barnen är överviktiga då det i vissa fall 

ses som ”normalt”. I dessa lägen kan det uppstå en konflikt mellan att arbeta 

familjecentrerat och att göra sitt jobb, då sjuksköterskan och föräldrarna inte är eniga med 

samma mål. Det krävs ett fortsatt familjeriktat arbetssätt med förståelse och ett empatiskt 

förhållningssätt där sjuksköterskan genom olika metoder utbildar föräldrar och barn om en 

hälsosam livsstil. Rabbit och Coyne (2012) uppmärksammade att barn inte förändrar vanor 

och livsstil om inte hela familjen gör det. Vi tror att sjuksköterskans arbete med att öka 

empowerment hos föräldrarna samtidigt leder till att stärka hela familjen. Vid arbete med 

barnen kan sjuksköterskan arbeta med att stärka inre locus of control redan från 

barndomen, vilket kan utvecklas till en skyddsfaktor hos barnet (Gale et al., 2008). 

Sjuksköterskan har då bidragit till reduceringen av barnfetma i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Barnfetma ansågs vara ett komplext tillstånd där ett interprofessionellt arbetssätt med 

fördel tillämpades för att uppnå bästa behandlingsresultat (Russell-Mayhew et al., 2008). 

Vår studie uppmärksammar betydelsen av att samarbeta med olika professioner. Vi anser 

att vården behöver ta tillvara på alla kompetenser och förstå att sjukvården är uppbyggd på 

olika experter inom olika områden. Dietisten är expert inom nutrition och sjuksköterskan 

inom omvårdnad. Ett interprofessionellt samarbete kan bidra till att sjukvården och 

samhället når ut till allmänheten i större grad och hindrar spridningen av barnfetma på ett 

tidigare stadium. Rabbitt & Coyne (2012) konstaterade värdet av att alla i det 

interprofessionella teamet, från olika instanser, samarbetar och engagerar sig i det 

preventiva arbetet. Samverkan mellan olika yrkesgrupper kan möjligen leda till att 

preventiva åtgärder skulle kunna sättas in redan på primär nivå. Förslagsvis ett samarbete 

med skolor, dietister, skolsjuksköterskor, barnavårdcentral och sjuksköterskor för bättre 

mat i skolan samt utbildning under föräldramöten eller projekt med föreningar för att få in 

fler barn inom organiserad idrott från låg ålder. Vidare tros sekundärprevention kunna 

tillämpas genom samarbeten där sjuksköterskor, dietister, psykologer etcetera bjuder in 

riskgrupper/familjer i riskzon för utbildning där familjerna får verktyg för att förhindra 

utveckling av fetma.  

 

Denna studie visar på en förändrad samhällssyn om vad som är normalvikt, övervikt och 

fetma. För att motarbeta fetmaproblematiken är det nödvändigt att sjuksköterskan kan 

behålla en neutral syn om vad som är en hälsosam vikt och inte. För ett gynnsamt 

preventivt arbete med överviktiga barn konstaterar denna studie betydelsen av 

sjuksköterskans självförtroende, vilket är essentiellt för ett lyckat preventivt arbete mot 

barnfetma. Detta kan uppnås genom utvecklad och fördjupad utbildning för sjuksköterskor. 

En utbildning som informerar om riktlinjer styrkta av evidens efterfrågas (Walker et al., 

2007), samt ett supportsystem för de sjuksköterskor som arbetar inom området (Small et. 

al., 2009). Rabbitt och Coyne (2012) påpekade att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan använder aktuell evidens i arbetet mot barnfetma. Det är nödvändigt för 

sjuksköterskas profession att ta ansvar för att hålla sig uppdaterad i ny evidens samt att 

sjuksköterskor borde få mer utbildning i området för att nå framgångsrika resultat med 

preventiva åtgärder.  
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Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte, hur sjuksköterskan kan arbeta preventivt mot barnfetma, 

valdes metoden litteraturöversikt för att sammanställa och beskriva befintlig forskning 

inom aktuellt forskningsområde. Det hade inte varit möjligt att få en sådan bred översikt 

över området genom intervju- eller enkätstudier, varför en litteraturöversikt valdes.  

 

Sökningar gjordes på PubMed och Cinahl då de enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

två av de databaser som täcker in omvårdnad och medicin, vilket var avgörande för att 

kunna svara på syftet. Sökningarna gjordes i huvudsak utifrån databasernas egna sökord 

som kompletterades med fritext för att specificera träffarna. För att hitta relevanta sökord 

och kombinationer gjordes flera sökningar, vilka under arbetets gång utvärderades och 

kompletterades med nya sökord samt nyckelord från tidigare inkluderad forskning. 

Somliga sökord fick inga eller få relevanta träffar, så som multidisciplinary team och 

prevention, vilket var anmärkningsvärt då vi såg dem som centrala termer inom 

preventionsarbete. Det var svårt att hitta relevanta studier inom vissa områden, till exempel 

andra mätinstrument än BMI att tillämpa för diagnostisering av fetma hos barn. Detta var 

märkligt då studier vi fann visade på att BMI inte alltid användes vid diagnostisering 

(Hessler & Siegreist, 2011), samt att annan litteratur nämner andra mätinstrument 

(Nowicka & Flodmark, 2006).  

 

Under arbetesprocessen framkom det att den mest studerade preventiva metoden var MI, 

varför stor del av resultatet bygger på denna metod. Andra tillvägagångssätt för att arbeta 

preventivt hittades inte relevant forskning om, möjligen till följd av brist på uppdaterade 

studier eller för att inga passande sökord hittades vid sökning. 

 

Både kvalitativ och kvantitativ forsking eftersträvades att inkluderas för att få både den 

stora massans samlade åsikter, men även mer personliga, djupare svar vilket endast är 

möjligt genom kvalitativ design. Genom att innefatta både kvalitativa och kvantitativa 

studier har studiens resultat förstärkt, detta i enlighet med Kjellström (2012).  

 

Studierna har ursprung från alla kontinenter utom Afrika och Asien med representation 

från Brasilien, USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Sverige. Detta gav arbetet en 

mer global vidd där forskningens resultat enligt denna studies skapare i stor utsträckning 

bedömts som generaliserbart. Många faktorer, arbetssätt, preventionsmetoder, möjligheter 

och hinder är inte direkt anknutna till geografin utan kan tillämpas, praktiskt eller 

teoretiskt, i de flesta länder med samma förutsättningar för god vård. Med stöd av detta, 

samt att både kvalitativ- och kvantitativdesign inkluderats, anser vi att denna studie har hög 

generaliserbaret och giltighet då många studier sammanställts och inte endast ett fåtal 

personer fått sin röst hörd.  

 

Alla artiklar granskades i olika steg; titel-abstract-helhet, sedan kvalitetvärderades de, för 

att återigen läsas som helhet. Därefter sammanfattas de enligt Friberg (2012), för att finna 

likheter och skillnader mellan olika studier. Därför anser vi att databearbetningen och 

dataanalyseringen har varit positivt för studien och därmed styrkt resultatet. Hade 

forskning istället valts ut efter att endast ha lästs en gång, eller inte sammanfattats för att 

finna det väsentliga, hade resultatet blivit svagare då risken för feltolkning och miss av 

värdefullt innehåll varit större. Dock hade resultatet kunna stärkts eller breddats om fler 

givande sökord hittats under sökningarna eller om mer tid fanns utsatt för studien. 
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Artiklarna var skrivna på engelska som inte är modersmålet för denna studies författare, 

vilket kan ha resulterat i viss felöversättning eller feltolkning av valda forskningars 

innehåll. Skaparna av detta arbete har inte tidigare genomfört en liknande studie och det 

finns därför risk för misstag och fel. Detta tillsammans kan ses som svagheter i studien och 

därför minska översiktens reliabilitet.  

 

Styrkor med studien är att den har trovärdighet genom att tidigare forskning granskats av 

två personer, både enskillt och tillsammans, innan den inkluderats till studien. Sorteringen 

av artiklar har utgått från vad Rosén (2012, s. 437) kallar ”bättre fria än fälla”. Vilket 

innebär att forskning hellre inkluderades än exkluderades till en början för vidare 

bearbetning innan slutlig inklusion eller exklusion fastslogs. Vidare styrkor med arbetet är 

dess aktualitet som möjliggjorts genom att endast forskning publicerad de senaste nio åren 

inkluderats i studien, där en klar majoritet inte är äldre än fem år, vilket betyder att endast 

dagsaktuell forskning presenterats.  

 

Slutsats 

Denna studie konstaterade sjuksköterskans behov av kunskap för att kunna arbeta 

preventivt mot övervikt och fetma hos barn. Föräldrar framkom som den främsta 

bidragande faktorn till övervikt och fetma. Utbildning av föräldrar samt motiverande 

samtal utmärkdes vara nyckelfaktorer i det preventiva arbetet. Denna studie påvisade ett 

större behov av interprofessionellt arbetsätt än vad som brukas idag. Det största hindret i 

det preventiva arbetet upplevdes vara omotiverade och/eller förnekande föräldrar. 

Sjuksköterskan behöver ha kunskap om detta samt ha i beaktning att föräldrarna och hälso- 

och sjukvårdspersonal ser på vikten på olika sätt och därefter anpassa sitt 

omvårdnadsarbete. Barnfetma och övervikt är ett så pass känsligt, komplext och 

svårbehandlat tillstånd där ett person- och/eller familjecentrerat förhållningssätt är 

avgörande för att uppnå ett förändringsbeteende och ett lyckat behandlingsresultat. 

 

Kliniska implikationer 

Kliniska implikationer som kan appliceras utifrån den aktuella studien är främst att ge 

konkreta råd som på lämpligt sätt kan interageras med föräldrar med överviktiga barn. 

Detta sker på bästa sätt genom att diskutera kost och livsstil mer generellt än med fokus på 

barnets aktuella vikt. Det framkom även som viktigt att bibehålla en god relation till 

föräldrarna genom att inte kritisera dem eller beskylla dem för situationen utan visa en 

teamanda med samma mål. Studien visade att föräldrar har lättast att anamma konkreta råd 

så som att endast servera en portion eller utesluta specifika livsmedel. Detta är viktigt att 

sjuksköterskan har i åtanke vid samtal med, och utbildning av, föräldrar.  

 

Då det är tidssparande och lättare att tillgodogöra sig information från en sammanställning 

än att läsa många olika studier underlättar denna litteraturöversikt för sjuksköterskor att 

arbeta evidensbaserat. Denna studie bidrar till att sjuksköterskan kan arbeta utifrån 

uppdaterad relevant vetenskap mot målet att minska utvecklingen av barnfetma och bidra 

till en bättre hälsa för barn i både Sverige och i resten av världen. 

 

Patienterna, i detta fall barnen, hoppas författarna få nytta av studien genom att 

sjuksköterskor får en samlad bild av aktuell kunskap och användbara verktyg som hon kan 

nyttja i sitt preventiva arbete. Författarna hoppas även nå ut till föräldrar och belysa deras 
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centrala roll för barnens hälsa och liv, inte bara i barndomen utan även i det vuxna livet 

och på så sätt motivera fler föräldrar till en långvarig förändring mot bättre hälsa. 

 

Fortsatta studier 

Detta arbete påvisade stor mängd relevant och dagsaktuell forskning inom samtalsmetoden 

motiverande samtal. Detta är betydelsefullt att uppmärksamma och eftersträva i 

sjuksköterskans omvårdnadsprofession. Däremot frågar sig författarna om MI är den bästa 

preventionsmetoden eller om det är så att det saknas tillräcklig forskning på andra metoder. 

Därför kan fortsätta studier med fördel utföras på andra metoder än MI för att kunna 

utvärdera och ställa dessa preventionsmetoder mot varandra.  

 

Under arbetets gång har författarna fått kännedom om hur dyrt det för samhällsekonomin 

när barn och vuxna lider utav fetma då de kräver många åtgärder, exempelvis kirurgiska 

ingrepp. Författarna är intresserade av hur samhällsekonomin blir påverkad om de 

preventiva åtgärderna fungerar och det sker en reducering av fetma bland den svenska 

befolkningen.  

 

Den emotionella aspekten kan möjligen påverka förändringsarbetet hos överviktiga barn 

och ungdomar utifrån den kroppsfixerade syn som media idag publicerar. Med denna 

grund kan vidare forskning studera detta dilemma. 
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Matris med sammanfattning över valda artiklar i resultatet. 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bernardo, 

CdeO., Pudla 

K..J., Longo 

G.Z., & de 

Vasconcelos, 

FdeA. 

2012 

Brasilien 

 

Factors associated with 

nutritional status of 7-10 

year-old schoolchildren: 

socio-demographic 

varables, dietary and 

parental nutritional status. 

Uppskatta förekomsten av 

övervikt och fetma hos 

skolbarn, och undersöka dess 

samband till föräldrars kost- 

och näringsstatus, socio-

ekonomiska faktorer och 

mat-konsumtion. 

Tvärsnittsstudie. 

Självskattnings-enkäter, 

mätning av BMI och 

matintag via dagbok. 

N=1223 

(-) 

Studien visade på att överviktiga föräldrar var 

den främsta riskfaktorn för utvecklandet av 

fetma och övervikt hos barn. Föräldrarna 

påverkade livsstilen familjen levde. För maximal 

effekt av preventiva åtgärder behövdes de sättas 

in i tidigt skede. Dessa preventiva åtgärder kan 

vara tillexempel: frukt och grönsaker i 

skollunchen samt inte ha en omgivning som gör 

det svårt att ta hälsosamma val, så som 

snabbmatvarukedja vid skolan.  

Studien visade inte på märkbar skillnad mellan 

pojkar och flickor.  

P 

I 

Brown, R.E., 

Willis, T.A., 

Aspinall, N., 

Hunt, C., 

George, J., & 

Rudolf, MC. 

2013 

United 

Kingdom 

 

Preventing child obesity: a 

long-term evaluation of the 

HENRY approach. 

Utvärdera värdet av 

HENRY:s riktlinjer och 

utbildning. 

Enkätstudie där 

frågeformulär skickades ut 

via mail till alla som deltagit 

under HENRY-utbildningen 

mellan 2007-2011. Svaren 

delades sedan in i två 

grupper utifrån deltagande 

vid utbildningen och 

jämfördes. Öppna frågor 

kompletterade studien. 

N= 354 

(-) 

Studien visade på ökad kunskap och 

självförtroende hos sjuksköterskor efter 

avslutade utbildning där majoriteten av 

deltagarna använde den nya kunskapen i 

praktiken. Flertalet av informanterna tyckte det 

var lättare att ge råd till föräldrar som de själva 

också följde, detta ökade trovärdigheten och de 

upplevdes då som förebilder. 
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Farnesi, B.-

C., Newton, 

A., Holt, N., 

Sharma, A., 

& Ball, G. 

2011 

Canada 

 

 

Exploring collaboration 

between clinicians and 

parent to optimize 

pediatric weight 

management 

Utforska samarbetet mellan 

sjukvårds-personal inom 

barnövervikt och föräldrar 

till överviktiga barn. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Fokusgrupper 

med föräldrar och personal 

för att sedan jämföra 

upplevelsen av samarbetet. 

N=30 

(0) 

Studien påvisade betydelsen av att ha ett positivt 

arbetsklimat och ett bra språk utan känsla av 

påhopp eller anklagelse för ett gott samarbete. 

Detta uppgavs av både föräldrar och 

sjuksköterskor. Föräldrarna skulle delta i 

diskussioner och vara aktiva, sjuksköterskan 

skulle inte hålla en föreläsning utan det skulle 

vara ett gemensamt intresse att delta och arbeta 

tillsammans och de båda skulle sträva mot 

samma mål. En betydelsefull del av utbildningen 

var att medvetengöra föräldrarna om familjens 

vanor (t.ex. via dagbok) samt uppföljning där 

familjen fick fortsatt stöd och motivering att 

fasthålla vid de nya vanorna. Studien visade 

även på betydelsen av uppföljning, som inte 

nödvändigtvis vara ett fysiskt möte utan e-mail 

och telefon går också bra.  

K 

I 

Gance-

Cleveland, 

B., Sidora-

Arcoleo, K.., 

Keesing, H., 

Gottesman, 

M.M., & 

Brady, M. 

2009 

USA 

Changes in Nurses 

Practitioners’ Knowledge 

and Behaviors Following 

Brief Training on the 

Healthy Eating and 

Activity Together (HEAT) 

Guidelines 

Utvärdera effekten av HEAT 

tränings-program för 

sjuksköterskor 

Kvasi-experiment med enkät-

undersökning före och efter 

genomförd utbildning. 

N=35 

(2) 
Efter genomförd utbildning syntes en ökad 

kunskap inom definition, familjehistoriens 

betydelse, fysisk aktivitet samt ökad avsikt att 

använda BMI. Genom ökad kunskap och ökat 

självförtroende har sjuksköterskorna efter 

genomförd utbildning ökad chans att påverka 

och hjälpa familjerna till ett hälsosammare liv 

och minska barnfetman. Studien visade på att 

sjuksköterskan skulle vända sig till hela 

familjen. 

P 

I2 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Hessler, K., 

& Siegrist, 

M. 

2012 

USA 

Nurse practitioner attitudes 

and treatment practices for 

childhood overweight: 

How do rural and urban 

practitioners differ? 

Undersöka sjuksköterskors 

attityd mot barnfetma och 

utforska deras sätt att 

diagnosticera och behandla. 

Skillnader mellan landsbygd 

och stad undersöktes också. 

 

Enkät-undersökning. 

Explorative, deskriptiv, 

korrelations-design. 

N=1088 

(-) 

Det observerades en skillnad mellan stad och 

landsbygd vid förekomst av interprofessionellt 

samarbete, diagnostisering och screening för 

följd-sjukdomar. Däremot påvisades liknande 

attityder mot barnfetma och vad som görs i 

första skedet; prover, tester etc. Det upptäcktes 

demografiska skillnader, vilken utsträckningen 

familjer remitteras vidare till annan specialist 

eller behandlingsform som beteendeterapi, 

träningsspecialist och specialist inom barnfetma. 

Sjukvården i städer hade i större utsträckning 

möjlighet till remittering vidare till annan 

profession. Studien visade även att sjusköterskor 

ofta använde BMI i kombination med andra 

mätinstrument.  

P 

I 

Horodynski, 

M., & 

Stommel, M. 

2005 

USA 

 

 

Nutrition Education Aimed 

at Toddlers: An 

Intervention Study 

Testa och utvärdera effekten 

av NEAT interventionen 

(Nutrition Education Aimed 

at Toddles). 

Kvasi-experiment med 

kontrollgrupp och 

studiegrupp. Utbildning i 

grupp och individuellt genom 

möten.  

N=135 

(39) 

Resultatet beskrev värdet av föräldrautbildning 

då studiens resultat visade ökad kunskap och 

ökat självförtroende om att förändring är möjlig 

hos föräldrarna efter genomförd utbildning. Det 

framkom även att enbart kunskap om förändring 

är lättare att ta till sig än att faktiskt förändra sitt 

beteende.  

CCT 

II3 

 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Isma, E.G., 

Bramhagen, 

A.-C., 

Ahlstrom, G., 

Östman, M., 

& Dyjes, A.-

K. 

2012 

Sweden 

Swedish child Health Care 

nurses conceptions of 

overweight in children: a 

qualitative study 

Synliggöra hur barn sjuk-

vårdspersonal uppfattar 

övervikt och fetma hos barn.  

Författarnas förhoppning var 

att preventions-arbetet kunde 

skapa en bättre förståelse för 

sjuksköterskorna arbeta 

preventivt. 

En kvalitativ studie baserad 

semistrukturerade intervjuer 

av sjuksköterskor.  

N=18 

(0) 

Fyra kategorier: a) uppfattning om förändringar 

angående övervikt hos barn, b) övervikt hos barn 

var ett förbisett problem, c) övervikt var ett 

känsligt problem, d) inflytandet av familjens 

livsstil. Generellt har vikten i samhället ökat, 

vilket påverkar samhällsynen och resulterar i att 

de ohälsosamma överviktiga barnen inte 

utmärker sig. Detta påverkar sjuksköterskans 

preventiva arbete. Familjen påverkas då 

föräldrarnas tid på sitt arbete drabbar den tiden 

föräldrarna lägger ner på matlagning. Men även 

att dess inkomst styr val av matvaror, och inte 

utifrån en nyttighetssynpunkt.  

Sjuksköterskor upplevde ett sammarbete med 

dietist som värdefullt då de inte ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap för kostrådgivning till barn.  

 K4 

II 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Titel Syfte Metod Deltagare 
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Resultat Typ 
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Larsen, L., 

Williams, M., 

& Tideman, 

M. 

2006 

USA 

Childhood obesity: 

Prevention practices of 

nurse practitioners 

(a) beskriva sjuksköterskas 

preventiva arbete mot 

barnfetma, (b) jämföra olika 

specialiteter i dess arbete, 

riktlinjer och medvetenhet 

om barnfetma, (c) identifiera 

förhållandet mellan 

preventivt arbetande 

sjuksköterskor och 

demografiska variabler och 

(d) undersöka resurser för det 

preventiva arbetet samt 

barriärer för implementering 

av preventions-arbete. 

Enkät-undersökning, 

självskattnings-skalor och 

semi-strukturerade intervjuer.  

N=99 

(-) 

 

Det framgick att sjuksköterskan sällan eller 

aldrig använder mätinstrumentet BMI för att 

identifiera ökad vikt. Sjuksköterskor med fler 

års erfarenhet hade lättare för att uppmuntra 

föräldrarna förespråka fysisk aktivitet. Hinder 

sjuksköterskan stötte på var b.la. dålig lunch i 

skolan, brist på inkomst och tid hos föräldrarna 

samt kulturella faktorer. Det som de upplevde 

som det största hindret var föräldrarnas 

förnekande samt brist på motivation och 

intresse. Studien visade att även fast majoriteten 

av sjuksköterskorna var medvetna om riktlinjer 

för preventivt arbete mot barnfetma var det mer 

än hälften som inte mätte BMI en gång om året 

eller använde BMI vid ökad vikt hos barn. 
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 I56 

                                                 
 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 



VI 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Melin, A., & 

Lenner, R.A. 

2009 

Sweden 

Prevention of further gain 

in overweight school 

children, a pilot study 

Beskriva och utvärdera 

behandlingsmetoder för 

implementering i skolmiljön. 

Intervju med familjer om 

livsstil med svar som 

referensram, samt fick 

kostråd. Kontinuerlig 

mätning av BMI. 

Sjuksköterskor fick gå kurs 

om barn, kost och fysisk 

aktivitet. Uppföljning efter 

ett år med intervjuer.   

N=20 

(3) 

Observerades en förbättring inom kunskap och 

självförtroende efter genomförd utbildning och 

praktisk träning samt att sjuksköterskorna ansåg 

kursen givande. Föräldrarna uttryckte att det var 

lättast att anamma konkreta kostråd som att 

utesluta specifika produkter med mycket socker 

samt att endast servera en portion till middag. 

Majoriteten av föräldrar var positiva till den nya 

kunskapen och att den varit värdefull. Några 

föräldrar ansåg att studien belyste barns vikt i 

för stor utsträckning och var oroliga för att 

barnen skulle utveckla en fixering kring kost och 

vikt. Resultatet visade även på att 

sjuksköterskorna upplevde mer självsäkerhet på 

kostrådgivning efter samarbete med dietist och 

lyfter även fram samarbete med psykolog som 

mycket uppskattat. Det framkom i studien att 

mer samarbete mellan barnkliniker och dietister 

för optimal hantering av arbete mot och 

uppföljning av barnfetma önskades.  

  K
7

8 

I 

                                                 

 

 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



VII 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Robinson, A., 

Denny-

Wilson, E., 

Laws, R., & 

Harris, M. 

2013 

Australien 

Child obesity prevention in 

primary health care: 

Investigating practice 

nurse roles, attitudes and 

currens practices 

Undersöka nuvarande 

utövande, ståndpunkt, själv-

förtroende och utbildnings 

behov hos sjuksköterskor 

gällande det preventiva 

arbetet mot övervikt hos 

barn. 

Enkät-undersökning och 

sedan semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

genomfördes för att uppnå 

datamättnad. 

Enkät:  

N: 59 

Intervju: 

N:10 

 

Det största hindret för att arbeta preventivt som 

kom fram i studien var att socioekonomiska 

faktorer hindrar familjer från att göra 

hälsosamma livsstilsförändringar. Annat upplevt 

hinder var brist på intresse samt brist på tid. 

Sjuksköterskan kände mer självförtroende med 

att ge vuxna hälsosamma livsstils råd än till 

vuxna med överviktiga barn.  

Sjuksköterskor med mindre än fem års 

erfarenhet upplevde mindre självförtroende. 

K 

I 

Russell-

Mayhew, S., 

Scott, C., & 

Stewart, M. 

2008 

Canada 

The Canadian Obesity 

Network and inter-

professional practice: 

Members’ views 

Undersöka inter-

professionella attityder and 

relationer inom ett växande 

nätverk. 

Tretton semistrukturerade 

intervjuer med olika 

professioner inom Kanadas 

nätverk för fetma. 15 olika 

ämnen togs upp för att 

undersöka kunskap, 

erfarenhet och tankar kring 

nätverket och inter-

professionellt arbete. 

N=13 

(0) 
Interprofessionellt arbete och gott ledarskap 

ansågs som helt avgörande för att hantera och 

hjälpa familjer och barn med fetma på ett 

optimalt sätt. Fetma är ett komplext tillstånd 

med många faktorer som kräver olika kunskap 

och professioner som samarbetar. Det är 

fortfarande ganska ovanligt att samarbeta över 

professionsgränserna, det tar tid att föra in nya 

arbetssätt. Nyckelfaktorer för ett lyckat 

preventivt arbete var tydligt ledarskap och 

interprofessionellt samarbete.  Fortsatta träffar 

och uppföljning var viktigt för att få en 

kontinuitet i gränsöverskridande arbetet.  

K 

 I9 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



VIII 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Small, L., 

Anderson, 

D., Sidora-

Arcoleo, K., 

& Gance-

Cleveland B. 

2009 

USA 

Pediatric Nurse 

Pratitioners’ Assessment 

and Management of 

Childhood 

Overweight/Obesity: 

Results from 1999 and 

2005 Cohort Surveys 

A) identifiera nuvarande 

värderingar och handlings-

planer inom barnfetma och 

övervikt, jämfört med 

rekommendationer, b) belysa 

upplevda hinder för att ta upp 

problemet med föräldrarna, 

c) jämföra följsamheten 

mellan de rapporterade 

handlings-planerna och de 

rekommenderade riktlinjerna. 

Enkät-undersökning. Samma 

enkät men genomfördes med 

sex års mellanrum och 

resultaten jämfördes. 

N=413 

(-) 

Förbättrad följsamhet vid screening av 

följdsjukdomar. Försämrad remittering till 

specialist vid psykiska besvär. Upplevda hinder 

med föräldrar, sjukvårdssystem och tidsbrist har 

ökat. Likvärdig remittering till specialist inom 

fysisk aktivitet och kost. Studien visade på att 

sjuksköterskor har dåligt självförtroende i 

rådgivning till överviktiga barn.  

P 

 I10 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



IX 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Spivack, JG., 

Swietlik, M., 

Alessandrini, 

E., & Faith, 

MS.  

2010 

USA  

 

Primary Care Providers’ 

Knowledge, Practices, and 

Perceived Barriers to the 

Treatment and Prevention 

of Childhood Obesity.  

 

Målet med studien var att 

utvärdera i vilken 

utsträckning personal inom 

primärvården (barnläkare och 

sjuksköterskor) tar upp 

ämnen: nutrition, fysisk 

aktivitet och stillasittande 

relaterat till fetmaprevention 

vid hälso-kontroller under 

det första året. 

 

En enkät-undersökning 

genomfördes. Frågeformulär 

skickades ut via mail till 

sjuksköterskor och 

barnläkare som arbetade 

inom ”The Children’s 

Hospital of Philadelphia 

(CHOP)” network. Två 

påminnelsemail skickades ut 

med en månads mellanrum 

för att sedan samla in data 

efter sammanlagt fyra 

månader.  

 

N=87 

(-) 

 

Studien visade på att det är mestadels 

sjuksköterskor som utbildar och informerar 

föräldrarna. Sjuttio procent av deltagarna 

pratade om flingor, juice, frukt och grönt under 

60 procent av tiden under första årsbesöket. 

Generellt visades ett intresse för att tillägna mer 

tid på preventionsarbete hos barnfetma. Dock 

höll 99 procent med om att broschyrer bestående 

av kost, motion och portioner vore bra att dela ut 

till föräldrarna. Hinder som uppmärksammades 

var: omotiverade barn och föräldrar till 

livsstilsförändring och överviktiga föräldrar som 

inte var oroliga över barnens vikt och inte ansåg 

det som ett problem. Fler hinder som framkom 

var när vardagsmaten bestod av skräpmat p.g.a. 

tidsbrist, familjen spenderade mycket tid framför 

Tv:n och att familjen sällan eller aldrig tränade. 

Men studien påvisade även svårigheter med det 

preventiva arbetet är Tv-reklam som förespråkar 

ohälsosam mat samt att skollunchen serverar 

ohälsosamt mat. 

  P11 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



X 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Söderlund, L. 

L., 

Malmsten, J., 

Bendtsen, P., 

& Nilsen, P. 

2010 

Sweden 

Applying motivational 

interviewing (MI) in 

counselling obese and 

overweight children and 

parents in Swedish child 

healthcare. 

Utvärdera hur MI-kurs och 

trängning påverkat sjuk-

sköterskans arbete med barns 

viktproblem samt deras 

attityder gentemot MI. 

Seminarier och föreläsningar 

om barns vikt. Enkät-

undersökning för utvärdering 

N=76 

(14) 
Majoriteten av sjuksköterskorna tillämpade MI 

helt och hållet efter studien. Det var positiv 

respons och många uppgav att de tillämpade 

metoden ofta i sitt arbete, samt att metoden 

överensstämmer med sjuksköterskans 

värderingar. Studien tyder på att MI är en bra 

metod i behandling av övervikt och fetma hos 

barn då den upplevs som lätt att tillämpa. 

Informanterna i studien påvisade många fördelar 

med denna samtalsmetod när de arbetade med 

känsliga problem så som barn med övervikt och 

fetma. Men även att MI var en bättre 

samtalsmetod än traditionella 

rådgivningsmetoder. Trettiosex procent av 

sjuksköterskorna uppgav att de hade sett en 

tydlig förändring av barnens vikt sedan de 

började med MI, däremot var 26/77 osäkra på 

om de kunnat observera märkbara förändringar. 

P 

  II12 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



XI 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Söderlund, 

L.L., 

Nordqvist, 

C., Angbratt, 

M., & Nilsen, 

P. 

2009 

Sweden 

Applying motivational 

interviewing to counselling 

overweight and obese 

children. 

Identifiera hinder och 

förutsättningar av 

tillämpning av metoden 

motivational interviewing 

(MI) för stödsamtal vid 

övervikt hos barn (5-7 år), i 

närvaro med förälder. 

MI-kurs i två dagar, träning i 

sex månader, med seminarier 

för diskussion av problem 

och tankar. Intervju för 

utvärdering. 

N=11 

(1) 

 

Resultatet uppgav att MI lämpar sig bäst när 

barnet har debuterad fetma och inte vid övervikt. 

De ansåg att det var lättade då det var ett förstått 

problem för både föräldrar och barn men även 

att de ansåg att fetma är ett mycket större 

hälsoproblem. Förutsättningar för att arbeta 

preventivt var att ha kunskap om bidragande 

faktorer till barnfetma för att kunna identifiera 

vilka faktorer bidragit till sjukdomen hos varje 

enskilt barn och sedan finna vilka beteenden 

som kunde förändras. Hinder de fann var 

omotiverade och förnekande föräldrar, brist på 

tid ifrån föräldrarnas sida.  

Somliga sjuksköterskor uppgav att preventiva 

åtgärder inte var nödvändiga då barnen skulle 

växa ut sin fetma. 

 K13 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 



XII 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tucker, S.J., 

Ytterberg, 

K.L., Lenoch, 

L.M., Schmit, 

T.L., Mucha, 

D.I., Wooten, 

J.A., Lohse, 

C.M., Ausin, 

C.M., 

MongeonWa

hlen, K.J. 

2013 

USA 

 

Reducing Pediatric 

Overweight: Nurse-

Delivered Motivational 

Interviewing in Primary 

Care. 

Utvärdera 5-2-1-0-

programmet framfört av 

sjuksköterskor genom MI.  

Kvasi-experiment med 6- 

och 12 månaders kontroller.  

N=130 

(34) 
Både experimentgruppen och kontrollgruppen 

påvisade en minskning i BMI-värdet, minskad 

tid framför TV och dator, ökning av frukt och 

grönsaker per dag samt ökning av fysisk 

aktivitet per dag. Experimentgruppen som fick 

MI samtal visade en förbättring i samtliga 

värden. Dock var det större bortfall i 

experimentgruppen.  

RCT 

I14 

Walker, O., 

Strong, M., 

Atchinson, 

R., Saunders, 

J., & Abbot, 

J. 

2007 

USA 

A qualitative study of 

primary care clinicians’ 

views of treating childhood 

obesity 

Utforska allmänläkare och 

sjuk-sköterskors syn på sin 

roll och ansvar i frågan om 

behandling av barnfetma. 

Semistrukturerade intervjuer. N=18 

(0) 

Allmänläkare och sjuksköterskorna hade samma 

synsätt – att det var deras ansvar att lyfta frågan 

och ge råd om kost och motion, men att ansvaret 

för förändring ligger hos familjen och 

föräldrarna. Önskas mer hjälp kontaktas 

specialist inom området.  

Studien visade att det är av stor betydelse att 

bevara föräldrarnas förtroende och därför krävs 

ett familjecentrerat förhållningssätt.  

K 

I 

 

 

                                                 
Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 



XIII 

BILAGA B 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



XIV 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


