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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Fetma är ett folkhälsoproblem som har ökat i hela världen och utgör ett hot mot folkhälsan. 

Fetma drabbar vuxna såväl barn och är en bidragande faktor till ett flertal, livshotande 

sjukdomar. Skolsköterskan har en central roll i det preventiva arbetet mot detta problem 

och det är betydelsefullt med tidig diagnostisering och uppföljning, som bör ske i samråd 

med barnens föräldrar. Genom detta ökar chansen till god behandling samt tillfrisknande. 

På samhällsnivå genererar detta en friskare befolkning samt minskar sjukvårdskostnaderna 

för hela samhället. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva skolsköterskans preventiva arbete mot barnfetma. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt genomfördes, i syfte att sammanfatta aktuell, vetenskaplig fakta som 

berör området. Efter 16 framtagna artiklar, från databaserna, PubMed och Cinahl, 

analyserades de och fördes in i en matris. Matrisen fungerade som underlag för resultatet. 

 

Resultat 

I resultatet åskådliggjordes fem huvudområden. Skolsköterskans förutsättningar i sitt 

arbete, där hennes yrkesroll i skolan, innebar en nyckelposition, Föräldrautbildning, där 

föräldrar har inverkan på barnens dagliga beteende, Motiverande samtal, som fungerar 

vägledande och motiverar både barn och föräldrar till ett hälsosammare liv utan att berörda 

känner sig kritiserade. Skolsköterskans samverkan med andra yrkeskategorier är 

betydelsefulla när skolsköterskan saknar kunskap inom området. Slutligen sågs svårigheter 

i skolsköterskans preventiva arbete, påverkat av samhällets, föräldrars och skolsköterskans 

syn på problemet.  

 

Slutsats 

Skolsköterskans centrala roll i skolan är en informativ och vägledande funktion för en 

hälsosam livsstil, med rätt kost och motion. Hens preventiva arbete är betydelsefullt då hen 

kan påverka inte bara individen utan också hela samhällets nästa generation.  

 

Nyckelord: Skolsköterska, barnfetma, förebyggande arbete, föräldrar  

 

  



 

 

 

 

Begrepp  
 

 

Antropometri = Antropometriska undersökningar har betydelse inom näringsfysiologi och 

klinisk nutrition för bedömning av personers energibalans och näringstillstånd. Mätningar 

består utav vikt- och längdförhållande, hudvecksmått och vissa omfångsmått till exempel, 

överarmsomfång och bukomfång. Dessa mätvärden används för att bedöma grad av 

undernäring eller fetma. 

 

Gastric bypass = Kirurgisk magsäcksoperation. Tillvägagångssättet är att magsäcken 

förminskas och att patienten därmed blir snabbare mätt.  

 

Holistiskt synsätt = Helhetssyn av individen, som innebär personens fysiska, psykiska och 

sociala tillstånd. 

 

KBT = Kognitiv beteende terapi är en form av psykologisk behandling baserad på kognitiv 

teori och/eller inlärningsteori. Syftet med terapin är att lära sig hantera situationer som 

framkallar besvärande känslor och beteenden, genom inlärning av konstruktiva, 

fungerande tanke- och beteendemönster. 

 

Metabola syndromet = Tillstånd som ökar risken för tidig åderförfettning (ateroskleros). 

Syndromet består av minst tre av följande: övervikt med bukfetma, högt blodtryck, höga 

blodfettvärden och nedsatt glukosintolerans (eller manifest typ 2-diabetes). Såväl arvsanlag 

som levnadssätt medverkar i syndromets uppkomst. Mångsidig behandling krävs. 

 

Motiverande samtal = syftar till att lyfta fram personens egen drivkraft till förändring. 

 

Personcentrerad omvårdnad = Handlar om att utgå från individens specifika behov. En 

förutsättning är att vara öppen och lyssna till patienten. Med denna lyhördhet för personens 

olika perspektiv kan hänsyn tas till individuella upplevelser av hälsa och ohälsa. 

Personcentrerad vård innebär således att patienten själv ska vara delaktig i sin egen vård 

och behandling. Personcentrerad omvårdnad innefattar konsensusbegreppen människa, 

hälsa, miljö och omvårdnadshandling. Personen ska ges bästa möjliga förutsättningar att 

göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa. I detta innebär personentrerad omvårdnad 

också att låta personen göra det val hon/han önskar även om detta kan medföra risker för 

den egna personen. 

 

Triglycerider = kemiska föreningar av glycerol med tre fettsyror, huvudbeståndsdel av 

animaliskt och vegetabiliskt fett.  

 

 

http://www.ne.se/lang/kognitiv
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Inledning 

 

Övervikt och fetma beskrivs enligt World Health Organization, som ett av de största 

världshälsoproblemen. Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som bidrar till en rad 

komplikationer och följdsjukdomar såsom, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och olika 

cancerformer (World Health Organization, 2014). Det beräknas att 10-12 procent av den 

vuxna befolkningen i Sverige lider av fetma. Konsekvensen av detta påverkar både 

individen och samhället såväl i lidande som kostnadsmässigt (Edlund & Zethelius, 2009). 

Barnfetma har de senaste åren ökat kraftigt i många länder däribland i Sverige. Enligt en 

undersökning för 10-åringar i Malmös skolor år 2011, utvecklade cirka 20 procent av 

barnen övervikt och 78 procent av dessa löper risk för fetma (Region Skåne, 2013; 

Magnusson, 2013). Enligt WHO (2014) kan överviktiga barn utveckla kroniska sjukdomar 

som, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar redan vid ung ålder. Övervikt och fetma har ökat de 

senaste 2-3 åren bland förskolebarn i hela världen (WHO, 2014). Enligt Regber, Mårlid 

och Johansson-Hanse (2013) har barnavårdscentralen [BVC] en viktig roll i att förebygga 

barnfetma (Regber, Mårlid & Johansson Hanse, 2013). Skolsköterskan kan vara den första 

yrkeskategori, barn kommer i kontakt med vid ohälsa och erbjuder stöd genom sin 

kunskap, baserad på medicin- samt omvårdnadsvetenskap på högskolenivå. Stödarbetet bör 

utgå från ett personcentrerat synsätt (Clausson & Morberg, 2012). Skolsköterskan försöker 

med hjälp av hälsosamtal inom kost och motion få barnet att inse vad fetma innebär samt 

involvera barnets anhöriga (Magnusson, 2013). Det är inte ovanligt att barnets ätbeteende 

är influerat av uppväxtförhållanden och påverkat av etnicitet samt socioekonomiska 

faktorer (Lindroos & Rössner, 2007).  

 

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande när det kommer till barn i åldern 7-18 år och har 

därmed en gynnsam roll i förebyggandet av barnfetma (Gabel-Speroni, 2014). Genom 

årliga hälsokontroller, kontakt med föräldrar och integrerad skolpersonal samt 

primärvården kan eventuella tecken på ohälsotillstånd upptäckas och åtgärdas genom 

kartläggning av barnens vanor gällande kost och fysisk aktivitet (Clausson & Morberg, 

2012).  

 

Med stöd av Barnkonventionen, är studien viktig att genomföra då den betonar vikten av 

barns rätt till god hälsa samt att vara i stånd till att nå sina möjligheter i livet 

(Barnkonventionen, 2014). Sjuksköterskan är en av de huvudansvariga inom detta område 

och därför vill författarna som blivande sjuksköterskor, belysa detta område. 

Skolsköterskan har som mål i sitt arbete att alla barn skall uppnå och bevara en sund 

livsstil (Clausson & Morberg, 2012). 

  

BAKGRUND 
 

Definition av övervikt och fetma  

Övervikt är förstadium till utveckling av fetma. Fetma definieras som ett tillstånd med 

överdriven ansamling av fett och hög vikt med negativ hälsopåverkan som följd (WHO, 

2014). För att denna definition skall vara korrekt krävs ett lämpligt mått som uppskattar 

mängden fett samt ett gränsvärde mellan normalvikt och övervikt. Detta gränsvärde 

indikerar på om det råder överdriven ackumulering av fett. Body-Mass-Index (BMI), anger 

ett sådant mätvärde och beräknas genom en kombination av kroppslängd och kroppsvikt. 

För ett korrekt värde används formeln, Vikt (kg)/ Längd (m)²= BMI-värde. BMI-värdet 30 

eller mer räknas som ett tillstånd av fetma (Lindroos & Rössner, 2007). Tabell. 1 gäller för 

båda könen och berättar om barnet är överviktig och i riskzonen för fetma beroende på 
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aktuellt BMI-värde. Dock finns det en svaghet i denna mätmetod då den inte tar hänsyn till 

om individens vikt är påverkad av muskelmassa eller andel fett, med tanke på att muskler 

väger mer än fett.   

 

WHO har föreslagit följande klassindelning när det gäller fetma: 

 

Tabell. 1 

 

Klassindelning Beskrivning 

BMI < 18.5 Undervikt 

BMI 18.50-24.99 Normal vikt 

BMI 25.00-29.99 Övervikt 

BMI 30.00-39.99 Fetma 

BMI > 40.00 Sjuklig fetma 

 

(WHO, 2014)  

 

Inom barn- och skolhälsovården används en annan BMI-skala som benämns iso-BMI. Ett 

barn som visar värdet iso-BMI 30 eller mer innan 18-års ålder, får diagnosen fetma 

(Nowicka & Flodmark, 2006). Iso-BMI beräknas likt BMI för vuxna. IsoBMI vid övervikt 

definieras med en standardavvikelse över den genomsnittliga vikten för kön och längd och 

vid fetma defineras det som två standardavvikelser över. Värdet beräknas enligt formeln, 

Vikt (kg) /(Längd+ 2SD)m²= IsoBMI-värde (Nowicka & Flodmark, 2006). Se bilaga A där 

tabell över IsoBMI visas. 

 

Prevalens i världen 

Fetma och övervikt har fördubblats under de senaste decennierna i världen. Under 2008 var 

mer än 1,4 miljarder människor av jordens befolkning överviktiga (WHO, 2011). Vad 

gäller barnfetma har det skett en ökning i hela världen med 6,7 procent mellan 1990 till 

2010. Denna trenden förväntas öka i framtiden. Majoriteten av barn som utvecklar fetma 

lever i västvärlden men även antalet feta barn har ökat i Afrika. En utredning visar att 

prevalensen är lägre i Asien än Afrika. När det kommer till utvecklingsländer har andelen 

barn med fetma ökat till 11,7 procent år 2010. Denna utveckling hävdas att fortsätta öka på 

grund av ändrade kostvanor och sociala faktorer (De Onis, Blössner & Borghi, 2010).  

Enligt WHO (2011) beräknades det att 65 procent av världens befolkning lever i länder där 

övervikt och fetma drabbar fler människor än undervikt. När det kommer till barn 

beräknades det att 40 miljoner barn under fem års ålder var överviktiga år 2011. Fetma är 

inte endast en belastning för barnets hälsotillstånd och livskvalitet utan utgör även en stor 

belastning för samhällets ekonomi. USA har högsta andel befolkning i världen när det 

kommer till övervikt och fetma. Kostnaden för sjukvården i USA beräknas till cirka 66 

miljarder dollar per år (WHO, 2011). 

 

För att förändra dessa förhållanden till det bättre i hela världen, har WHO och dess 

medlemsländer, tagit fram en preventiv strategi, frramförallt kostomläggning och fysisk 

aktivitet med strävan till en bättre hälsa. Syftet är att minska risken för övervikt och dess 

följdsjukdomar hos barn och ungdomar (WHO, 2011).  

 

Prevalens i Sverige 

Övervikt och fetma hos vuxna är ett växande problem i Sverige precis som i övriga 

världen. I Sverige har antalet överviktiga fördubblats under de senaste 20 åren. Övervikt 
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och fetma tar sig i uttryck i somatiska och psykiska sjukdomar, vilket resulterar i 

individuellt lidande och kostnader för samhället. Uppgifterna om fetma och övervikt 

bygger på själva rapporteringen om längd och vikt. Den totala mängden av människor 

drabbade av tillståndet har ökat sedan 2007 med 2 procent. Det är framförallt andelen av 

fetma som har ökat oavsett kön. Övervikt och fetma beräknas bidra till 7 procent av 

sjukdomsbördan i samhället och kostar 3 miljarder kronor, vilket motsvarar 2 procent av 

den totala vårdkostnaden (Västra Götalands region, 2011). I en studie av Sjöberg et al. 

(2010) konstaterades att barn bosatta på landsbygden, hade högre BMI än de som var 

bosatta i städer. Dock var lägre socioekonomi en konkurrerande orsaksfaktor till detta 

påstående. Proportionen barn som utvecklar övervikt och fetma var 17 procent, varav 14 

procent hade övervikt och tre procent hade utvecklat fetma (Sjöberg et al., 2010). 

 

Orsaken till barnfetma 

Orsaken till utveckling av fetma är komplex. Kosten och fysisk inaktivitet är de primära 

faktorerna till att barnen utvecklar fetma. Dessa faktorer påverkas i sin tur av samspelet 

mellan arvsanlag, livsstil påverkad av energibalans, fysisk inaktivitet och miljöfaktorer, 

såsom kultur och socioekonomisk ställning samt sociala faktorer (Besharat-Pour et al., 

2014).  

 

Arvsanlag 

Genetisk bakgrund bestämmer 30 till 80 procent av skillnaden i BMI mellan individer. 

Resten förklaras av livsstil och slumpmässiga omständigheter. Arvet har störst betydelse 

för barn och ungdomar när det gäller utveckling av fetma. Det är inte arvet i sig som 

orsakar fetma hos denna grupp, utan det är kombinationen tillsammans med en miljö och 

livsstil med högre energiintag och mindre fysisk aktivitet (Lindroos & Rössner, 2007). 

 

Kosthållning 

Viktiga faktorer inom begreppet livsstil är energibalans och fysisk inaktivitet. 

Energibalansen betyder skillnaden mellan intag och förbrukning av energi och spelar 

därför en stor roll vid utveckling av fetma. En obalans mellan en individs energiintag och 

energiförbrukning leder till ändring i kroppens energiförråd. Ett konstant högre kaloriintag 

än kaloriförbrukning leder till överskott av energi i form av triglycerider [TG] i 

fettvävnadens fettceller, vilket resulterar i viktökning (Lindroos & Rössner, 2007). Efter 

intag av föda reagerar kroppen med ökad energiåtgång i ett par timmar för att kunna 

spjälka maten. Detta kallas för termisk effekt av föda. Det går åt 5-10 procent av födans 

energiinnehåll för att förbränna de intagna kalorierna (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013). Energibalans berör även vilken sorts mat barnet väljer att äta, 

hur barnet äter och hur maten förbereds och lagas. När det gäller barn så är det av yttersta 

vikt att påverka föräldrars kunskap om kosthållning för att indirekt hjälpa barnen. Ofta är 

det tidsbrist och dålig ekonomi som gör att kosthållningen inte blir optimal. Kunskap om 

näringsinnehåll bör prioriteras så att föräldrarna väljer näringsriktiga livsmedel istället för 

näringsfattiga ( Regbar, Mårlid & Johansson-Hanse, 2013). En annan faktor som är viktig 

är det sociala livet kring måltiden, till exempel att familjen har en gemensam stund när de 

äter (Besharat-Pour et al., 2014). Många barn uppskattar att inta sötade drycker till 

måltiden, vilket särskilt har en ofördelaktig inverkan på energibalansen då denna dryck 

innehåller hög andel tomma kalorier (Brug et al., 2012). 

 

Fysisk inaktivitet 

Förr i tiden levde människan mer aktivt och utförde kroppsarbete såväl på arbetet som på 

fritiden. Det kunde innebära att införskaffa ved och föda till sitt boende för att bidra till 
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värme och matlagning. Det var i högre utsträckning nödvändigt att spendera energi för att 

överleva. Idag har maskiner tagit över de flesta av dessa sysslor och människan lever ett 

mera stillasittande liv, där fysisk aktivitet sker genom ett mer eller mindre eget, medvetet 

val (Lindroos & Rössner, 2007). Utöver fysisk aktivitet, behövs det idag tillgång till tid 

och bra ekonomi för att reducera barnens psykosociala belastning. Detta underlättar för 

familjer att kunna bidra till en sund uppväxt för sina barn. Med tanke på familjer som inte 

har tillgång till en sund uppväxt, finns en risk att deras barn blir stillasittande framför TV:n 

och datorn istället för att vara ute i friska luften och utföra mer aktivitet i rörelse (Garmy, 

Clausson, Nyberg & Jacobsson, 2014). 

 

Miljöfaktorer  

Människan lever i ett allt högre tempo. Det ställs stora krav på individen där perfektionism 

är målet för majoriteten, inte bara på arbetet och i familjen utan även i sociala 

sammanhang. Det är inte ovanligt att drabbas av psykosociala problem och 

livsstilssjukdomar, såsom fetma på grund av stress, oregelbundna matvanor och sömnbrist 

(Nilsson, Olsson & Zethelius, 2006). När det gäller barn i vårt samhälle med mycket 

aktivitet på internet är det vanligt med mycket stillasittande, tillagning av mat på ett enkelt 

sätt och intag av kaloririka ämnen som leder till viktuppgång. Detta kan medföra en 

utsatthet för mobbning av skolkamrater, vilket utlöser psykosocial stress.  

 

Det är inte bara arv och miljö som bestämmer inividens kroppsvikt och ätbeteende utan 

sociala förhållanden påverkade av kulturella faktorer och socioekonomisk tillhörighet är av 

betydelse. Sårbara grupper i samhället är mer utsatta att drabbas av övervikt och fetma. De 

tillhör gruppen med lägre socioekonomisk ställning som innebär lägre inkomst och 

utbildning. Deras ekonomiska situation leder till att de oftare väljer billigare livsmedel som 

är mer energitäta, näringsfattiga och lättillgängliga. Detta val utförs utan förståelse för hur 

valet påverkar vikten och hälsan. Föräldrarnas val och vanor påverkar i sin tur barnen när 

det gäller ätbeteende och val av livsmedel (Lindsay, Sussner, Greaney & Peterson, 2011). 

Dessutom finns rapporter som tyder på att en sund livsstil grundläggs tidigt och att ett barn 

som är fyiskt aktivt i barndomen mer sannolikt också är det i vuxen ålder (Telama, 2009). 

 

I vissa kulturer föredras kraftigare kroppsform, som signalerar välfärd, rikedom och tecken 

på god hälsa (Wilson, 2007). Även synen på att kvinnans skönhet och fruktbarhet är 

förknippad med högre andel kroppsfett, vilket uppskattas mer i vissa kulturer (Magnusson, 

2013). I en studie av Lindsay, Sussner, Greaney och Peterson (2011) som utfördes i USA 

med latinamerikanska individer beskrevs det hur fetma ingår som del i deras kultur och 

eftersträvas som ett vackert och hälsosamt ideal. Studien visar även att övervikt och fetma 

tenderar att utvecklas hos de som har lägre utbildning och inkomst. Det är inte bara barnen 

som är överviktiga utan även deras mödrar. Det är ofta kvinnorna som sköter all 

hushållsarbete och bestämmer vad som ska ätas. Genom att mödrarna är omedvetna om sin 

egna kroppsstorlek och sina barns hälsofarliga vikt och ser övervikt som normalvikt, 

försvårar detta att belysa dem om problemet. Vissa av mödrarna i studien har uttalat sig om 

att mormördrar uppfattar sina barnbarn som magra när de varit normalviktiga. Denna 

uppfattning påverkade mödrarna att servera sina barn mer mat än behovet och resulterade i 

onödig viktuppgång.  

 

Konsekvenser av fetma 

Människor som utvecklat fetma har besvär i form av värk från rörelseorganen och lider inte 

sällan av psykiska åkommor, exempelvis depression och ångest. Även sömnapné kan 

uppstå, vilket innebär andningsuppehåll under sömnen och har starkt samband med astma. 
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Utöver detta kan fertiliteten bli nedsatt samt att eventuella graviditeter kan leda till  

komplikationer (Pellmer, Wramner & Wramner 2012).   

 

Lobstein, Baur och Uauy, (2004) beskrev att barn som lider av fetma kan få somatiska och 

psykiska besvär med smärta från leder och muskler, sömnproblem, högt blodtryck, 

glukosintolerans, rörelsesvårigheter samt psykiska besvär som ett dåligt självförtroende. 

Maggio et al. (2014) instämmer med detta påstående medan Marzuillo et al. (2014) 

tillägger att barnfetma orsakar fettlever.  

 

Åtgärder 

Kliniska kännetecken för ett överviktigt barn i enlighet med Nowicka och Flodmark, 

(2006) och Magnusson (2013) är viktigt att känna till för skolsköterskan för att snabbt 

kunna sätta in behandling. Primär fetma är den sort av fetma som drabbar cirka 98 procent 

av alla barn som har fetma. Denna typ kräver ingen ytterligare medicinsk utredning och 

karakteriseras av att barnen är långa för sin ålder och kommer tidigt in i puberteten och 

slutar växa lite tidigare. Dessa barn skall också följa sin tillväxtkurva utan att avvika från 

sin normallinje, som visar hur gränsen för fetma och övervikt varierar med åldern. 

Skolsköterskan har tillväxtkurvan som verktyg för att kunna identifiera barn som avviker 

från sin kurva och behöver utredas för eventuell bakomliggande orsak till övervikt 

alternativt fetma. Det är av värde att kartlägga föräldrarnas vikt och längd då det kan 

förekomma samband som att livsstil och arv kan prägla barn och föräldrar i en familj. Det 

är inte ovanligt att föräldrarna också är överviktiga (Nowicka & Flodmark, 2006; 

Magnusson, 2013). När skolsköterskan kontaktar föräldrar till det överviktiga barnet är det 

viktigt att hon har färdigheter i hur informationen bör ges till föräldrarna med tanke på 

kulturskillnad och socioekonomisk tillhörighet. Ämnet fetma kan upplevas känsligt att 

prata öppet om för många. Det kan kännas kränkande att någon kritiserar barnets utseende 

och hur man som förälder tar hand om sitt barn. Det är därför betydelsefullt att 

skolsköterskan får utbildning i hur information bör presenteras när det kommer till ämnen 

som kan upplevas som kritik, med avsikt att uppnå bästa uppmuntran och vägledande. 

Skolsköterskan måste visa med verbalt och ickeverbalt språk att den gällande situationen 

betyder allvar samt behovet av omedelbar förändring, utan att det upplevs kränkande 

(Stewart, 2013). 

 

Enligt Nowicka och Flodmark (2006) har antalet personer som drabbats av övervikt och 

fetma ökat och det pågår ständig forskning inom området för att hitta en lämplig 

behandlingsmetod mot sjukdomen. För vuxna har olika metoder använts under de senaste 

decennierna i form av, kost, motion, kirurgi eller läkemedel. Dessvärre har metoderna var 

och för sig inte visat tillräcklig effekt. Troligen krävs en kombination av dessa och en 

eventuell längre behandlingstid. När det kommer till barn är det inte tillåtet med kirurgi 

utan de rekommenderas nutritionsbalans, fysisk aktivitet och kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som stöd, i form av samtal med legitimerad terapeut. KBT kombinerat med 

familjeterapi ansågs vara effektivast (Nowicka & Flodmark, 2006).  Vuxna patienter med 

BMI-värde på över 40 erbjuds att behandlas kirurgiskt med så kallat Gastric bypass. Om 

annan allvarlig sjukdom föreligger rekommenderas denna behandling redan vid BMI-

värdet 35. (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). Detta 

behandlingsalternativ utförs dock inte på barn utan det fokuseras i likhet med Nowicka och 

Flodmark (2006), på stöd och pedagogiska samtal med skolsköterskan tillsammans med 

barnets föräldrar där målet är att komma fram till en plan där dessa tre behandlingsmetoder 

används (Gabel-Speroni, 2014). Skolsköterskan kan ta hjälp av ett antal professioner som 
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tillsammans bildar ett samverkande team, bestående av, lärare, psykolog och dietist med 

flera (Clausson & Morberg, 2012). 

 

Behandling av övervikt är beroende av barnets behov, ålder och mognad. Därefter kan det 

kombineras med åtgärder som bland annat innebär att familjen deltar i rådgivning där 

barnet erbjuds MI och KBT, för att påverka och ändra beteenden vad gäller kost och 

motion (Magnusson, 2013).  

 

Kostbehandling 

Målsättningen med barn och ungdomars dagliga kost är att den ska vara välbalanserad när 

det gäller näring som motsvarar barnets behov. Allmänna kostråd finns formulerade för 

barn med rekommendation om portionsstorlek genom att välja tallriksmodellen, införa 

regelbundna måltider samt att välja vatten eller mjölk istället för sötade drycker 

(Magnusson, 2013). Det är betydelsefullt att hjälpa barnen uppnå rätt energibalans under 

dagen, det vill säga balans mellan energiintag och förbrukning av energi (Lindroos & 

Rössner, 2007). Skolsköterskan kan med sin kunskap och erfarenhet inom kost, upplysa 

barnet om kostens betydelse och dess näringsinnehåll för kroppens utveckling. Detta kan 

göras via rådgivning under hälsosamtal. Det är grundläggande att ständigt utgå från barnets 

behov, det vill säga att arbetssättet för skolsköterskan utgörs av ett personcentrerat synsätt. 

Det är grundläggande att skolsköterskan kommunicerar på ett pedagogiskt sätt med barnet 

där hon anpassar sin information till barnets kognitiva- samt kunskapsnivå (Borup & 

Holstein, 2010; Heale, 2008). 

 

Fysisk aktivitet 

All aktivitet och rörelse innebär att individen förbrukar kalorier. För att yngre barn ska få 

möjlighet att röra sig på ett lekfullt sätt, behövs det tillgång till trygga lekplatser och bra 

utrustning för utelek. När det gäller äldre barn är det populärt med lagidrott, till exempel 

handboll, innebandy, fotboll och boxning. Det är betydande att erbjuda information om 

aktiviteten samt även om plats för idrotten med gällande tider och klädsel (Magnusson, 

2013). I områden med sämre förutsättningar, har barnen inte samma möjligheter till 

liknande stöd för en jämlik och hälsosam livsstil. Enligt barnkonventionen har alla barn 

lika värde och därmed rätt till samma möjlighet för att behålla eller uppnå gott 

välbefinnande (Barnkonventionen, 2014). För att erhålla detta goda välbefinnande med 

normal vikt krävs det att skolsköterskan har resurser, i form av kunskap och verktyg för att 

driva frågan om fysisk aktivitet (Stewart, 2013). 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande ansvarsområde 

Sjuksköterskan utgår i sitt arbete ifrån omvårdnadens helhetsperspektiv, med fyra 

konsensusbegrepp, människa, hälsa, miljö och omvårdnad (Edberg & Wijk, 2009).  Enligt 

International Council of Nurses (ICN, 2007) etiska kod för sjuksköterskor, finns fyra 

grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, att förebygga sjukdom och att återställa 

hälsa samt att lindra lidande. Socialstyrelsen beskriver sjuksköterskans huvudområden på 

liknande sätt i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskeyrket där hälsofrämjande och 

förebyggande av ohälsa är målet. De syftar till att genom att främja hälsa, stödja individen 

och närstående (Socialstyrelsen, 2005). 

 

WHO har definierat hälsa redan år 1948 som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 1948).  I litteraturen 

beskrivs konsensusbegreppet på olika sätt och kan sammanfattas i två synsätt, det 

biomedicinska och det humanistiska perspektivet. Det biomedicinska perspektivet innebär 
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frånvaro från sjukdom och inom det humanistiska perspektivet definieras hälsa som en 

process där människan betraktas i ett helhetsperspektiv. Människan och själen ses som en 

enhet tillsammans med hennes upplevelser, känsla av sammanhang och upplevelse av 

mening (Edberg & Wijk, 2009). 

 

Skolsköterskans ansvarsområde 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är de områden som skolsköterskan ansvarar för utformade 

efter medicinsk behandling, hälsoexaminationer, vaccinationer och numera ytterligare 

fokus på att främja hälsa mer än att bara förebygga sjukdom. Enligt Clausson och Morberg 

(2012) finns det idag cirka 3000 skolsköterskor verksamma i Sverige. De arbetar med 

förskoleklass, grundskola och gymnasium. Det som tidigare benämndes skolhälsovård har 

idag namnet, Elevhälsans medicinska insats och ingår som en del i Elevhälsan. Elevhälsan 

omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser 

(Clausson & Morberg, 2012). Skolsköterskan fungerar enligt en studie från USA som 

pedagogisk förmedlare av hälsoupplysning och utbildning till barn och eventuellt till 

föräldrar. Skolsköterskan kan inte enbart utgå från sin professionella kunskap utan måste 

vara lyhörd och uppmärksam på individen i samtalet. Detta för att kunna på ett mer korrekt 

sätt kartlägga och finna orsak och utforma rätt behandling på ett mer fördelaktigt sätt. 

Barnen tillsammans med sina föräldrar innehar mycket viktig information om barnets 

livsstil och beteende. Därmed har de kontroll över barnets vikt och chans till förändring. 

Skolsköterskan kan upplysa barnet och föräldrar om information i form av samtal 

(Magnusson, 2013).  

 

Skolan är ett område som har betydande funktion inom folkhälsoarbetet. De vuxna på 

skolan utgörs av bland annat, lärare, kuratorer samt annan skolpersonal och träffar barnen 

dagligen. De tillsammans med skolsköterskan kan uppmärksamma barn som riskerar att 

drabbas av diverse folkhälsoproblem, som till exempel fetma. Stor del av dygnet tillbringas 

i skolmiljö och därför läggs det ner mycket arbete på elevhälsan där elev, lärare och annan 

skolpersonal samt myndigheter i närsamhället kan samarbeta som ett team med ändamålet 

att barnen skall kunna utvecklas både fysiskt, psykiskt och socialt för bästa välbefinnande 

(Pellmer et al., 2012). Skolsköterskan arbetar med barnen på individnivå precis som det 

görs på gruppnivå när det kommer till folkhälsoarbete i samhället. De stödåtgärder som 

behövs för individen bestäms beroende på var i sjukdomsprocessen barnet befinner sig i. 

Dessa insatser delas in i tre kategorier, primärt förebyggande insatser som sätts in innan 

övervikt och fetma upptäckts, sekundärt förebyggande insatser, vilket sätts in vid tidig 

upptäckt av sjukdomen samt tertiärt förebyggande behandling av funktionsnedsättning, 

rehabilitering eller annan åtgärd för att förhindra att tillståndet med övervikt eller fetma 

förvärras (Magnusson, 2013; Pellmer et al., 2012). 

 

 

Teorier och modeller som kan vägleda skolsköterskan 

Teorier och modeller som sjuksköterskan kan använda i sitt arbete som vägledning i varje 

möte med barnen beskrivs i kommande text. Omvårdnadsteoriers bärande ideér handlar om 

att lindra lidande, främja hälsa med attityden grundad av kärlek och barmhärtighet. Detta 

är ett tidlöst förhållningssätt för sjuksköterskan som skall förenas med aktuell 

evidensbaserad vård. Omvårdnadsteorier som referensram leder till att uppmärksamheten 

riktas till ett bestämt fokus och fungerar vägledande (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Skolsköterskans mål med sitt arbete är att nå empowerment, det vill säga hjälpa individen 

att hitta sina egna resurser med avsikt att ta makt över sin hälsa och livskvalitet. När 
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skolsköterskan arbetar med hälsoupplysning är hjälp till självhjälp en av utgångspunkterna. 

Hennes verktyg är att hjälpa och styrka den drabbade att förändra ett ohälsosamt beteende 

till ett mer hälsosamt och få det att bli ihållande. Dessa teoriers och modellers budskap kan 

skolsköterskan använda i sitt hälsofrämjande arbete och beskrivs närmare i följande text. 

(Clausson & Morberg, 2012). 

 

Dorotea Orems Egenvårdsteori 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde, som bygger på att vara lyhörd och 

uppmärksam på individens behov genom att kartlägga det föreliggande problemet och 

därmed ta fram resurser med syfte att vägleda och stärka individen inifrån. Detta betyder 

hjälp till självhjälp (Edberg & Wijk, 2009). Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) tillägger 

att omvårdnad handlar om när en viss situation ställer så stora krav på individen där 

människan själv, eller med stöd av närstående, inte kan hantera situationen som råder. 

Istället är behovet av professionellt stöd nödvändigt, det vill säga behovet av omvårdnad är 

aktuellt. Omvårdnadens roll är att kompensera det människan inte klarar av att göra själv i 

nuläget med syftet att stödja individen och närstående till att återfå sin egenvårdande 

förmåga (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Orems teori bygger på att individen har kapacitet och egen förmåga att påverka 

förhållanden och faktorer i miljön, för att upprätthålla sitt hälsotillstånd. Teorin bygger på 

egenvård och att individen har förmågan med kunskap och utförande, att uppehålla samt 

förbättra hälsa och välbefinnande. Egenvården som teorin fokuserar på är påverkad av 

inlärt beteende både kulturellt och socialt. Det är grundläggande att individen utför 

aktiviteten själv för att det skall räknas som egenvård. Orem belyser fem metoder för att 

stödja individens hälsoarbete genom att vägleda, stödja fysiskt och psykiskt samt skapa en 

utvecklande miljö och att undervisa (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

The stage of change model 

The stage of change model betyder stadieindelning av villighet till förändring. Individen är 

insatt i olika förändringsstadier i viljan att ändra beteende och därmed gå mot ett friskare 

liv oberoende i vilket stadium personen befinner sig i. Förändringsstadierna är fem stycken 

och benämns, se nedan. 

 

 Precontemplation = Individen lever i förnekelse om att problem existerar. 

 Contemplation = Ett begrundande om förändring börjar ta sig i uttryck. 

 Preperation = Förberedande insatser börjar genomföras och små försök utförs. 

 Action = Individen börjar handla i syfte att förändra sitt beteende och förändringen 

håller i sig i ca ett halvår men återfallsrisken är stor. 

 Maintenance = Förändringen är långvarig. 

Misslyckanden av förändringar leder inte till demolarisering eller försämring av tillståndet 

utan erfarenheterna kan istället tillgodogöras om individen har kraft att göra ett nytt försök 

(Pellmer et al., 2012, & Stewart, 2013). 

 

Locus of control 

Denna teori handlar om patientens förmåga till självkontroll, där individen fattar sina egna 

beslut efter eget omdöme och motivation. Individen anser sig själv som ansvarig för sina 
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egna handlingar och beteende. Denna modell är grunden till hälsoupplysning där 

patientutbildning används som främsta verktyg (Pellmer et al., 2012). 

 

KAP-modellen 

Den här vägledande modellen står för samspelet mellan ”knowledge, attitude och 

performance“, vilket betyder kunskap, attityd och praktiskt handlande. Genom att öka en 

individs kunskap om till exempel sitt tillstånd med sjukligt hög kroppsvikt, så kan deras 

attityd påverkas för att i sin tur ändra sitt beteende till ett hälsosammare. Modellens tre 

begrepp är påverkade av kön socialt nätverk, socioekonomisk tillhörighet och etnicitet, 

något skolsköterskan måste beakta i varje nytt möte med en individ. Denna modell och 

dess påverkande faktorer är till hjälp för skolsköterskan i samtalet med barn och föräldrar i 

avsikt att göra bedömningar på ett korrekt sätt (Pellmer et al., 2012). 

 

Motiverande samtal 

Socialstyrelsen har sen 2011 lagt fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder. Övervikt och fetma som är starkt sammankopplade med individers matvanor och 

fysisk inaktivitet rekommenderas med stödinsatser för ett mer hälsosamt ätbeteende och 

mer fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). Stödinsatserna är uppdelade i tre åtgärdsnivåer 

för vuxna. Den första nivån kallas enkla råd och innebär kort traditionell rådgivning i 

mindre än fem minuter. Den andra nivån kallas rådgivande samtal och innebär en mer 

personcentrerad dialog på 10-30 minuter. På denna nivå kan motiverande samtal (MI) 

börja användas som bygger på motiverande strategier som innebär att förändra kostvanor, 

ökad fysisk aktivitet och bidra till förändringsprocessen som är nödvändig vid en 

livsstilsförändring. Tredje nivån är ett kvalificerat rådgivande samtal där det både sker ett 

motiverat samtal med inslag av kognitivt beteende terapi (KBT). MI innebär även att 

yrkesutövaren tillämpar ett särskilt förhållningssätt till patienten som innebär accepterande, 

personcentrering och betoning av samarbete och patientens självbestämmande. Därefter 

används genomtänkt och välfungerande kommunikation som bidrar till ett aktivt lyssnande 

och en god dialog mellan de inblandade. MI är en välfungerande metod och hänvisar 

patienten i rätt riktning, där individen kan göra egna beteende förändringar på egen hand i 

fortsättningen. Tydliga positiva viktresultat visar sig när BMI används som måttstock. 

Motiverande samtal fungerar på likande sätt med barn som med vuxna (Holm-Ivarsson, 

Kuehn-Krylborn & Tryhh-Lycke, 2013). 

 

Problemformulering  

Fetma och övervikt är en folkhälsoproblem som ökar i hela världen. Problemet drabbar 

människor i alla åldrar oavsett kön. Övervikt och fetma kan bidra till somatiska och 

psykiska problem. Barn som är överviktiga tenderar att vara överviktiga även i vuxen 

ålder. Det är av stor vikt att skolsköterskan, som har en central roll i skolan, att 

uppmärksamma problemet och sätta in tidiga åtgärder med syfte att förbättra barnens 

livsstil med ändamålet till bättre livskvalitet samt skapa en hälsosam generation (Stewart, 

2013; Cockrell-Skinner & Foster, 2013). Enligt WHO avlider det varje år 2,8 miljoner 

människor på grund av fetma och dess följdsjukdomar (WHO, 2011). Problemet behöver 

förebyggas genom engagemang från olika yrkeskategorier, som förutom skolsköterskan 

även innefattar annan skolpersonal, föräldrar och myndigheter. Skolsköterskan har stor 

betydelse när det kommer till att upptäcka symtom som tyder på övervikt och fetma hos 

barn (Wilson, 2007). En sammanställning av kunskap i hur skolsköterskan arbetar kring 

detta är betydelsefullt för att öka medvetenheten och kunskapen hos både skolsköterskor 

och omgivningen när det kommer till barnfetma. 
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SYFTE   
 

Syftet var att beskriva skolsköterskans preventiva arbete mot barnfetma.  

 
Frågeställningar 

 

1. Vilka hälsofrämjande metoder använder skolsköterskan i det preventiva arbetet mot 

barnfetma? 

2. Vilken effekt har dessa metoder mot barnfetma? 

3. Vilken roll har föräldrar i det preventiva arbetet? 

 

METOD 
 

Val av metod 

För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt som metod med strävan till systematisk 

översikt, där evidensbaserad kunskap inhämtades från vetenskpaliga artiklar från 

databaserna, Cumulative Index for Nursing And Allied Health Literature (Cinahl) och 

Public Medline (PubMed) (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med en litteraturöversikt 

är att sammanställa vetenskaplig kunskap för att skapa ett uppdaterat forskningsunderlag 

inom området. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades för att få en bredare 

uppfattning om ämnet (Henricson 2012). Arbetsprocessen gjordes i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2013), där artiklar letades fram med hjälp av ämnesord också kallat 

sökord från databasernas egen ordlista, som besvarade arbetets syfte och frågeställningar. 

Valda artiklar analyserades, beskrevs och jämfördes på ett strukturerat sätt. 

Sammanställning av artikelsökningen finns i tabell. 2.   

 

Urval 

Henricson (2012) beskriver att i sökprocessen med bestämda sökord kan urvalskriterier 

användas för att öka tillförlitligheten. I arbetet gjordes det begränsade urvalet med 

anledning att underlätta framtagningen av aktuella artiklar. Inklusionskriterierna var 

artiklar, publicerade inom 10 år, skrivna på engelska och svenska, etiskt granskade av en 

etisk kommitté, samt att de behandlade områden om barnfetma. Exklusionkriterier var 

vuxna med övervikt eller fetma. Även artiklar utan abstrakt valdes bort. Ordet AND 

användes för att kombinera flera termer i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 

Författarna har begränsat sökningsområdet till sökorden child obesity, overweight, school 

nurse, pediatric obesity, prevention, intervention, swedish, parents education och 

counselling.  
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Tabell. 2 
 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 
2014-

04-23 

Pub 

Med 
CHILD AND 

OBESITY 
Publicerade 

inom 10 år, 

engelska 

 
35 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2014-

08-19 

 
Cinahl 

OBESITY AND 

SCHOOL NURSE 
Puplicerade 

inom 10 år, 

englska och 

svenska 

 
34 

 
9 

 
7 

 
2 

 
2014-

08-019 

 
Cinahl 

OBESITY AND 

SCHOOL NURSE 

AND 

PREVENTION 

Publicerade 

inom 10 år, 

englska och 

svenska 

 
20 

 
7 

 
5 

 
1 

2014-

08-24 
Pub 

Med 
 EDUCATION 

AND SCHOOL 

NURSE AND 

CHILD AND 

OBESITY 

 Publicerade 

inom 10 år, 

engelska, 

svenska 

 
16 

 
4 

 
6 

 

5 

2014-

09-05 
Cinahl SCHOOL NURS 

AND SWEDISH 
Publicerade 

inom 10 år 
Engelska, 

Svenska 

3 3 2 2 

2014-

09-09 
Pub 

Med 
SCHOOL NURSE 

AND 

INTERVENTION 

AND CHILDREN 

OVERWEIGHT 

Publicerade 

inom 10 år, 

Engelska, 

Svenska 

6 3 1 1 

2014-

08-25 

Pub 

Med 

PEDIATRICS 

OBESITY AND 

PREVENTION 

AND PARENTS 

Publicerade 

inom 10 år, 

engelska, 

svenska, 

heltext 

35 5 1 1 

2014-

09-05 

Pub 

Med 

SCHOOL 

NURSE AND 

SWEDISH AND 

CHILD 

OVERWEIGHT 

Publicerade 

inom 10 år, 

engelska, 

svenska 

20 1 1 1 

2014-

09-05 

Pub 

Med 

OBESITY AND 

SCHOOL 

ANDNURSE 

AND 

COUNSELLING 

Publicerade 

inom 10 år, 

Englska, 

Svenska, 

heltext 

16 16 3 2 
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Databearbetning och dataanalys  

Efter datainsamling från Pub Med och Cinahl som gjordes enligt Forsberg och 

Wengströms, (2013) instruktioner, med så kallade Mesh-termer och Cinahl-headings, gick 

författarna igenom titlar på träfflistan och därefter lästes de abstrakt som ansågs stämma 

överens med arbetets syfte och kriterier. Efter lästa abstrakt valdes artiklar ut för att läsas i 

fulltext. Båda författarna läste alla artiklar i fulltext för att vara säkra på att de besvarat 

syftet och att innehållet blivit korrekt uppfattat. Alla artiklarna som inhämtatades var 

skrivna på engelska och därför var författarna extra nogranna med att rätt innebörd av 

artiklarnas innehåll erhållits genom att läsa artiklarna flera gånger.  Efter att artiklarna 

blivit lästa, granskade och klassificerade, utvärderade vi ändamålsenlighet, kvalitet och 

trovärdighet. En av författarna läste artiklarna genom att använda färgpennor med syfte att 

markera huvudfynd. Den andra författaren läste artiklarna på både svenska och engelska 

för att erhålla rätt innebörd. Sedan diskuterade författarna vad de kommit fram till för att 

senare sammanafatta innehållet.  

 

Tillförlitlighet 

För att bekräfta en studies kvalitet krävs enligt Henricson (2012) hög reabilitet 

(trovärdighethet) och validitet (giltighet). Dessa begrepp användes för att säkra kvaliteten 

på artiklarna som inkluderades i arbetet (Henricson, 2012). Ämnesordssökning gjordes 

med vedertagna MeSH-termer i Pub Med och sökord iform av Cinahl-headings för att 

underlätta sökningen och minska risken för slumpmässiga fel. Vetenskapliga original 

artiklar, det vill säga primärkällor letades fram som besvarade arbetets syfte. 

Tillförlitligheten stärktes av att författarna läste valda artiklar på ett objektivt 

förhållningssätt var och för sig för att senare diskutera vad de kommit fram till (Forsberg & 

Wengström, 2012). De artiklar som valdes ut, klassificerades och kvalitetssäkrades utifrån 

en bedömningsmall och ligger till grund för arbetets resultat (Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden gjordes innan arbetet påbörjades i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) och Helgesson (2006). Den föreliggande studien författades genom att 

använda primärkällor och artiklar inkluderades endast om de var etiskt granskade av en 

särskild etisk kommitté. Författarna tog avstånd från plagiat, fusk och förvrängning av 

sanningen, vilket utgjorde skäl till att artiklarna lästes av båda författarna för att undvika 

feltolkning av innehållet. Inhämtad fakta refererades utan att förvanskas eller kopieras. 

Fynd presenterades som fakta och sammanställdes till arbetets resultat. Kunskap och 

information hämtades från artiklar och kurslitteratur under arbetets gång där det 

bekräftades att etiska överväganden gjorts (Forsberg & Wengström, 2013; Helgesson, 

2006). 

 

RESULTAT  
 

Efter identifiering och analys av 16 artiklar valdes fem kategorier som presenteras med 

fem huvudrubriker. Dessa är: Skolsköterskans förutsätttningar i arbetet mot barnfetma, 

Föräldrautbildning, Motiverade samtal, Skolsköterskans samverkan med andra 

yrkeskategorier samt Svårigheter i skolsköterskans arbete mot barnfetma. 
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Skolsköterskans tillgängliga förutsättningar i arbetet mot barnfetma 

Enligt Pbert et al. (2013) utgår skolsköterskan i sitt dagliga arbete utifrån sin kompetens 

och vetskapen om betydelsen av en hälsosam livsstil gällande val av kost med minskat 

intag av kaloririka livsmedel samt mer motion. Enligt Clausson et al. (2008) kommer 

skolsköterskan i kontakt med eleven kontinuerligt och har ansvar för att följa upp elevens 

fysiska , mentala och sociala hälsa. Skolsköterskan har ansvar för skolans hälsovård och 

arbetet innebär ett stort engagemang för ett flertal elever. Det dagliga arbetet går ut på att 

kartlägga elevens utveckling och bedöma barnets hälsotillstånd. Enligt Morberg et al. 

(2012) ansvarar skolsköterskan för barnens inlärningsituation med avsikt att få en 

helhetsyn beträffande individens tillvaro. Clausson et al. (2008) beskriver att bedömning 

av barnens hälsotillstånd ingår i det årliga hälsobesök som omfattar undersökningar och 

samtal. Då skolsköterskan befinner sig i särskilda lokaler inom skolans område erbjuds 

ytterligare stöd vid spontana besök. Enligt Pbert et al. (2013) och Clausson et al. (2008) 

beskrivs skolsköterskans position i skolmiljö som en viktig del i det preventiva arbetet. 

Hens arbetsposition förenklar utförandet av kontroller i förebyggande syfte för att upptäcka 

eventuell övervikt och fetma. Dessa kontroller är kostnadsfria och kräver inte föräldrarnas 

delaktighet, då det äger rum i skolans lokaler under skoltid. Det upplevdes betydelsefullt 

för skolsköterskans arbetsresultat att eleverna kände förtroende i mötet tillsammans. 

 

Clausson et al. (2008) anser att faktorer som påverkar barns hälsa och risk för utveckling 

av övervikt och fetma, är stress, fel kost, brist på fysisk aktivitet och dåliga sovvanor. När 

skolsköterskan träffar ett barn bedöms hälsotillståndet utifrån Bourdieu´s koncept som 

beskrivs i studien av Morberg et al. (2012), är den kliniska blicken betydande i upptäckten 

av eventuell ohälsa. Bourdieus´s koncept strävar efter att erhålla en helhetsbild av elevens 

tillvaro, där elevens yttre bedöms under samtal med skolsköterskan. Barnens hälsotillstånd 

är präglat av uppväxtförhållanden, kopplat till familjesituation, påverkad av 

socioekonomisk tillhörighet samt etnicitet. Skolsköterskans intresse och engagemang i sitt 

yrke är betydelsefullt i denna miljö med stort ansvar för ett flertal behövande individer i 

utvecklingsfas. Hon/han är tillgänglig för både elever och föräldrar under arbetstid.    

 

I enlighet med Stoddard et al. (2008) är BMI, verktyget som är enklast att använda i 

diagnostiseringen av fetma. Enligt Jansen et al. (2008) studie, gjord i Nederländerna, 

mättes barnens hälsotillstånd med hjälp av BMI tillsammans med midjemått och 

konditionstest, kallat Eurofit. Detta test mäter längd, vikt, midjemått, balans, uthållighet, 

flexibilitet, rörlighet, snabbhet, och styrka.  Alla dessa mätningar sparas i en databas där ett 

så kallat "score card" erhålls och skickas till föräldrar för kännedom om sitt barn. Barn som 

ligger i riskzon för övervikt, uppmärksammas och föräldrar kontaktas via brev från 

skolsköterskan. Barnet erbjuds rådgivning tillsammans med föräldrar för att kartlägga och 

åtgärda eventuella hälsoproblem.  

 

Enligt studien av Pbert et al. (2013) användes rådgivning av skolsköterskan i mötet med 

barnen som ett fungerande verktyg där problemet belyses tydligt med bakomliggande 

orsaker. På detta sätt känner sig barn mer uppmärksammade och därmed uppmuntras till 

beteendeförändring utan att känna sig kritiserad. Samtal med skolsköterskan ledde enligt 

studien till minskat BMI med mer än fem procent.  

 

Föräldrautbildning 

Barnfetma är ett växande problem i hela välden. Orsaken till detta beskrivs enligt en 

studien av Isma et al. (2012) att den är påverkad av det socioekonomiska, kulturella, val av 
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kost samt inaktivitet. Elinder et al. (2014), skriver att oregelbundna måltider, att avstå från 

frukost, intag av fet mat och sötade drycker samt inaktivitet är anledningar till ökningen av 

feta barn. Morberg et al. (2012) konstaterar vikten av utbildning till föräldrar där kunskap 

och förståelse om sjukdomen leder till att de kan övertyga barnen att ändra sin livsstil till 

en hälsosammare. Därtill har förtroendet för sjuksköterskan ökat vilket lett till att föräldrar 

återkommit med ytterligare frågor som skolsköterskan besvarat (Morberg et al., 2012).  

Jansen et al. (2008) beskriver hur utbildning till föräldrarna förmedlas av skolsköterskan 

efter att deras barns vikt och längd kontrollerats. Det är viktigt för skolsköterskan att 

informera barnets föräldrar, då de är de huvudansvariga och ofta formar barnets beteende 

gällande fysiska aktivitet och val av föda. Jansen et al. (2008) och Briancon et al. (2010) 

beskriver hur utbildningen genomgående handlar om kost och motion med fokus på 

minskad inaktivitet. Föräldrarna rekommenderas till delaktighet och rapportering om 

barnets ätbeteende samt fysisk aktivitet varje vecka. Vid behov, finns tillgång för 

remittering, bland annat till dietist, för en hälsosammare livsstil. Briancon et al. (2010) 

menar att föräldrautbildning leder till ändrat beteende, vad gäller inköp av nyttiga 

livsmedel och matlagning. Studien fann att föräldrar efterfrågat fler råd efter genomgången 

föräldrautbildning. Detta visade på förtroende för skolsköterskans förhållningssätt samt 

erbjuden utbildning. Isma et al. (2012) fann att det grundläggande i skolsköterskans 

preventiva arbete mot barnfetma är att det finns en fungerande relation mellan barn och 

förälder när det kommer till barnens goda hälsa. När skolsköterskan diskuterar livsstilens 

betydelse för hälsa och barnens tillväxt utan att betona eventuell okunskap och 

försumlighet hos föräldrar, upplevs skolsköterskans arbetssätt som respektfullt och 

vägledande. Detta påstående överrensstämmer med studierna av Morberg et al. (2012) och 

Jansen et al. (2008) som tillägger att detta sammarbete leder till ett lyckat preventivt arbete. 

Samarbetet fungerar eftersom föräldrar har kunskap om sitt barn och familjesituation, 

vilket gör att barnets följsamhet till behandling kan underlättas samt att framsteg och 

eventuell försämring kan rapporteras.  

 

Enligt Morberg et al. (2012) erbjöds denna utbildning till föräldrar vars barn låg i riskzon 

till utveckling av fetma. Dessa barn blev uppmärksammade efter den årliga 

hälsokontrollen. Barnen tillsammans med föräldrar blev vägledda till hälsosammare val.   

 

Motiverande samtal 

I enlighet med Woo Baidal et al. (2013) fungerar MI som kommunikationsverktyg och 

förbättrar erkännandet av konsekvensen mellan faktiska samt önskade beteenden. Barnet 

erhåller färdigheter i att minska desperation och öka motivation samt intresse för 

förändring. MI har ökat förståelsen hos amerikanska föräldrar när det kommer till barns 

övervikt och risker som följer med deras barns kroppsstorlek. Motiverande samtal erbjöds 

att ske i hemmet och varade i 20 till 40 min. Resultatet av studien ledde till positiva 

konsekvenser och påverkade barnens livsstil i form av minskat tv-tittande, ökad fysisk 

aktivitet och de åt även hälsosam kost. Detta visade gott resultat med minskat midjemått 

och BMI. 

  
Magnusson et al. (2012), Morberg et al. (2012), Söderlund et al. (2009) och Pbert et al. 

(2013) beskriver Motiverande samtal som en aktuell och välfungerande metod. 

Magnusson et al. (2012) beskriver att med detta verktyg, vägleder skolsköterskan barnen i 

form av samtal, där hon upplyser om vikten av god hälsa i livet samt fungerar rådgivande 

om vägen dit (Magnusson et al., 2012). Moberg et al. (2012) säger att skolsköterskan har 

en central roll i skolan som enda vårdpersonal. Genom årliga hälsokontroller, med mätning 

av BMI, längd och vikt samt andra kontroller gällande barnens utveckling, erbjuds 
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rådgivning och hälsosamtal. Vid elevens behov finns tillfälle för återbesök med möjlighet 

till MI-samtal på ett personcentrerat sätt. I samtalet blir eleven hörd, bekräftad och får 

utrymme att sätta ord på sitt ohälsosamma beteende. Skolsköterskan förser barnet med 

upplysning om kost och motion. Enligt en studie av Söderlund et al. (2009) upplevde 

sjuksköterskan på samma sätt som skolsköterskan att MI fungerande som gynnsam metod i 

samtalet med föräldrar och barn. Med MI uteblev känsligheten för ämnet, då berörda 

personer fick frihet att utrycka sig och sätta ord på sitt ohälsosamma beteende utan att 

känna sig kritiserad för sin livsstil. Genom samtalet kunde problemet kartläggas och 

sjuksköterskan upplysa samt ge råd gällande kost, motion, inköp av livsmedel och dess 

näringsinnehåll. Pbert et al. (2013) tillägger att skolsköterskan erbjuder sitt stöd med 

rådgivning till barn efter viktkontroll, vilket medförde att barnen kände sig mer 

tillfredsställda och mer tillit än någon annan vuxen på skolan. I samtalet upplystes barnet 

om riskerna med hög vikt och effekterna av att ändra sitt beteende till ett mer hälsosamt 

genom att äta nyttigare och öka den fysiska aktiviteten som tillsammans är vital för 

kroppens tillväxt i unga år. Metoden påverkade också barns tron på egna förmåga vilket 

ökade deras kontroll på sitt beteende. 

 

Söderlund et al. (2009) beskriver hur motiverande samtal fungerar som verktyg för många 

barn och föräldrar. Dock kan svårigheter ses när föräldrar inte är villiga eller intresserade 

att lyssna. Studien betonar vikten av att föräldrar måste vara välvilliga och det går inte att 

förmå dem till engagemang. Ytterligare påstår Pbert et al. (2013) att MI påverkar resultatet 

när kommunikationen sker på annat språk än föräldrarnas modersmål, vilket kan göra att 

budskapet missuppfattas. Nivån på föräldrars utbildning påverkar även hur skolsköterskans 

information intas av föräldrarna. 

 

Skolsköterskans samverkan med andra yrkeskategorier 

Eisenmann et al. (2008) och Jansen et al. (2008) beskrev hur andra yrkeskategorier, såsom 

lärare i matematik och idrott, fungerade som resurs i det preventiva arbetet. Barnen lärde 

sig att räkna ut kostens energiinnehåll med hjälp av diagram med syftet att underlätta 

förståelsen för kostens innehåll och portionsstorlek. Den fysiska aktiviteten visade positiv 

effekt för barnens hälsa samt lärande. Ytterligare kan skolsköterskan enligt Morberg et al. 

(2012) ta hjälp av en dietist såvida hon själv eller någon av föräldrarna vill rådfråga om 

ytterligare expertis. På liknande sätt beskrev Isma et al. (2012) att sjuksköterskans 

samarbete med en dietist var värdefull, i uppdatering samt säkerställande av ren medicinsk 

fakta. Dock förekom brister i kunskapen när det kom till rådgivning för barn och föräldrar. 

Studien visade att föräldrar krävde mer upplysning än vad sjuksköterskan kunde erbjuda 

och därför var kontakten med dietist betydelsefull i informerandet gällande kost och dess 

näringsinnehåll. Det visade på utmärkt resultat då det fanns samarbete mellan 

skolsköterska, läkare och skolpersonal med högskoleutbildning som tillsammans hade 

någon sorts kontakt med barnets föräldrar, antingen i deras hem eller via telefon då de 

informerade om barnets längd, vikt, hälsotillstånd samt rådgivning (Resnick et al, 2009). 

 

Enligt Morberg et al. (2012) betonas det att på skolområdet är skolsköterskan den enda 

person med medicinsk kompetens. Lärarna ansvarar för barnens kunskapsutveckling rent 

pedagogiskt medan skolsköterskan har hand om barnen både i medicinskt och holistiskt 

syfte. Pbert et al. (2013), Clausson et al. (2008) och Morberg et al. (2012) samstämmer till 

att skolsköterskan har en central roll i skolan när det kommer till barnens hälsa och 

välbefinnande, då hon har rätt kompetens och befinner sig i skolans område. 
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Svårigheter i sjuksköterskans preventiva arbete 

Det är inte ovanligt att skolsköterskan utsätts för svårigheter under sin yrkesutövning, då 

det är komplext att ha hand om människor med olika bakgrund och livssituation. 

Svårigheter, skolsköterskan stöter på i de hälsofrämjande insatserna för barn och 

ungdommar, består av att själva ämnet, fetma är känsligt att prata om för många barn och 

föräldrar, inklusive skolsköterskan själv i vissa fall. Det handlar om indviduella faktorer 

som berör  skolsköterskan och hennes okunskap samt självbild, samhällets normer och 

dess syn på normal kroppsform. Andra faktorer var familjen som handlade om föräldrars 

kulturella bakgrund och etnicitet och hur synen på kroppsform påverkas av detta (Steele et 

al., 2011). 

 

I ett antal studier betonas svårigheter som skolsköterksan möter i sitt arbete mot barnfetma. 

Studien av Steele et al. (2011) beskriver skolsköterskans bristande kunskap i 

kommunikation och därmed otillräcklig färdighet i att samtala med barn och föräldrar om 

barnets övervikt. Risken att föräldrar missuppfattar budskapet är vanligt, vilket 

skolsköterskan känner respekt för. På liknande sätt betonar Gerard et al. (2012) om 

bristande kompetens angående kommunikationen. Enligt Steele et al. (2011) framgår det 

hur skolsköterskan saknar viss kompetens i nutritionens näring och kaloriinnehåll och om 

hur hon kan remittera vidare individer till mer specifik behandlingsverksamhet. På samma 

sätt beskriver Magnusson et al. (2012) om den bristande kunskap om nutrition vilket leder 

till förvirring och missuppfattningar om dess betydelse. Steele et al. (2011) tillägger att 

tidsbrist också kan vara en orsak till att ge rådgivning på ett effektivt sätt. Tidsbristen gör 

också att hon inte kan uppdatera sin kunskap.  

 

Skolsköterskan är ensam med stort ansvar för ett flertal elever. Detta skapar svårigheter i 

sitt yrkesutövande. Morberg et al. (2012) beskriver också att det är ett stort krav på 

skolsköterskan och hon måste därför ha ett stort engagemang och intresse samt tålamod. 

Hon har stor betydelse för barn och föräldrar då hon inte endast är tillgänglig vid 

förutbestämda kontroller utan även vid behov och kort varsel. Isma et al. (2012) beskriver 

samhällets utveckling till ett mer accepterande när det kommer till övervikt, vilket gör att 

det anses normalt med övervikt och barn med övervikt och fetma utmärks inte särskilt. 

Även många föräldrar märker inte av, att det är onormalt. Söderlund et al. (2009) 

instämmer när det kommer till att samhällets syn har förändrats gällande normalvikt, och 

detta påverkar skolsköterskans bedömning. De barn som tidigare ansågs vara 

normalviktiga, anses numerara som underviktiga. Enligt en skolsköterska i Isma et al. 

(2012) studie, visade mätinstrumentet, BMI att ett barn var överviktig men när 

skolsköterskan tittar på barnet med klinisk blick anser hon inte att han eller hon är 

överviktig då hon refererar till dagens samhälle. Söderlund et al. (2009) beskriver att 

familjemedlemmarnas egna vikt kan utgöra ett hinder och därmed som hinder i 

erkännandet av barnets höga vikt. Detta orsakar svårigheter i att förmedla råd till en 

hälsosammare vikt. Boyle et al. (2009) beskriver även att bristande motivation hos 

föräldrar och barn kan leda till  motstånd att ta emot information, rådgivning och följa 

instruktioner till behandling. Enligt Isma et al. (2012) framgår det att attityden hos 

sjukvårdspersonal utgör hinder för föräldrar att söka hjälp. Steele et al. (2011) beskriver att 

skolsköterskans egna vikt och självkontroll kan utgöra svårigheter i rådgivning till barn 

och föräldrar.  
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DISKUSSION  
 

Resultatdiskussion  

 

Resultaten av föreliggande studie visar att skolmiljön är välfungerande när det kommer till 

förebyggande arbete mot barnfetma. Skolsköterskan har en god position inom detta område 

när det kommer till att arbeta på detta sätt. 

 

Skolsköterskans tillgänglighet under arbetstid ökar barns möjlighet till kontakt både när det 

gäller planerade, årliga hälsobesök som spontana och akuta (Clausson et al., 2008). 

Arbetspositionen förenklar arbetsprocessen i uppmärksammandet av övervikt och fetma, 

när det kommer till tid, kraft och engagemang från barn och föräldrar. Även Pbert et al. 

(2013) stöder detta resonemang och detta ger även en möjlighet för barn att komma i 

kontakt med en vuxen person som förstår situationen och har tystnadsplikt. Detta är ännu 

mer betydelsefullt för de barn som inte vågar uttrycka sig på detta sätt inför sina egna 

föräldrar när det kommer till vissa situationer. På grund av hennes tystnadsplikt och 

förhållningssätt ökar detta tilliten till hennes funktion i skolan, vilket gör att barn känner 

sig trygga i skolan.  

 

Clausson et al. (2008) beskriver svenska skolsköterskans hälsofrämjande arbete, där arbetet 

utgår ifrån kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor, genom att stödja eleven och 

kartlägga bakomliggande orsaker till fysisk, mental och social ohälsa. Åtgärder utformas 

genom att utgå från eleven behov, i detta fall viktproblem. Detta överensstämmer med 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, (2006), som beskriver Orems teori om hjälp till 

självhjälp där skolsköterskan försöker föstå bakomliggande orsaker till elevens 

ohälsotillstånd, med avsikt att hitta hens inre resurser som kan fungera stödjande i 

behandlingen. Enligt Morberg et al. (2012) har hon även möjlihet att remittera till annan 

yrkesspecialitet om behov uppstår. 

 

Hälsoupplysning och rådgivning för eleverna görs vid årliga hälsokontroller i skolan, 

genom att uppmärksamma barnets fysiska och psykiska tillstånd samt kartlägga 

bakomliggande orsaker och riskfaktorer. Det är viktigt för skolsköterskan att uppdatera och 

utöka sin kunskap inom området kring kost, motion och fysisk hälsa kontinuerligt, för att 

minimera de riskfaktorer som bidrar till en ökning av barnets vikt (Magnusson, 2013). Ett 

vetenskapligt förhållningssätt ingår i sjuksköterskans kompetensområde och därmed bör en 

uppdatering av kunskap även ske med hjälp av aktuell forskning (Socialstyrelsen, 2005). 

Föreliggande studie drar slutsatsen att barnen som är samhällets nästa generation, är 

viktiga att påverka och vägleda till en hälsosam livsstil. Det är viktigt att skapa ett 

hälsosamt klimat, med ökad livskvalitet och förmåga att bli självständig, samt i det stora 

hela minska samhällets kostnader. Detta kan jämföras med Barnkonventionen (2014) som 

betonar vikten av barns rätt till god hälsa och vara i stånd till att nå sina möjligheter i livet. 

Barns första steg in i vuxenlivet och lärande börjar med skolan där barnen tillbringar mesta 

tiden under dagen och förbrukar energi, kommer i kontakt med kunskap, olika människor 

med olika bakgrund och övar sig i det sociala livet.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) berikar skolan barnens tillvaro med möjlighet för utveckling 

och lärande. Det är betydelsefullt att förebygga ohälsa och främja hälsa i skolan, för att 

barnen skall utvecklas till friska och självständiga vuxna. Skolsköterskan har en viktig roll 

när det kommer till att ge information, finnas som stöd, och vägledare till ett liv med 

fysiskt och psykisk välbefinnande (Socialstyrelsen, 2014). Enligt sjuksköterskans 
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kompetensbeskrivning och ICN´s etiska kod för sjuksköterskor är skolsköterskans 

tillgänglighet och förhållningssätt med empati och respekt för allas lika värde, 

grundläggande när det kommer till att inge barnen trygghet och förtroende. Det är vanligt 

att barnen känner sig trygga, då de får förtroende för en annan vuxen person än sina egna 

föräldrar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Även om hälsokontroller bidrar till upptäckten av viktproblem och därmed leder till 

erbjudna hälsosamtal från skolsköterskan, fann Borup och Holstein (2010) att de erbjudna 

hälsosamtalen efter de årliga viktkontrollerna inte är till någon nytta. Resultaten av den 

föreliggande studien visar att det behövs mer kunskap inom skolsköterskans 

kommunikation till barn så att de blir mer engagerade och uppmuntrade till hälsosammare 

livsstil.  

 

Skolsköterskans viktiga roll i skolan, kan enligt Morberg et al. (2012) inte tas för givet att 

den fungerar om hon saknar tillräcklig kunskap och intresse att arbeta i denna krävande 

miljö med individer som ständigt är i utveckling. Enligt kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor är det grundläggande för yrkesrollen att kontinuerligt uppdatera sin kunskap 

såväl praktiskt som teoretiskt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Uträkning av BMI är enligt Stoddard et al. (2008) ett effektivt verktyg i bedömingen av 

barnens viktproblem, vilket gör att åtgärder kan sättas in tidigt i sjukdomsprocessen då 

detta mått är tillförlitligt. Regbar et al. (2013) beskriver att BMI är en fungerande metod att 

använda i dialogen med föräldrar oavsett deras utbildning och bakgrund. Isma et al. (2012) 

betonar dock att mätning av BMI inte gör att åtgärder sätts in i tidigt skede. Skolsköterskan 

anser i denna studie, att övervikten för det mesta kommer att ”växa” ut allteftersom barnen 

växer på längden.   

 

Pbert et al. (2013) och Clausson et al. (2008) betonar vikten av skolsköterskans arbete i 

skolan där hon erbjuder hälsosamtal. Pbert et al. (2013) tillägger att skolsköterskan 

erbjuder rådgivning med föräldrars närvaro, vilket ger effekt hos minskat BMI värde hos 

barnen. Enligt Morberg et al. (2012) utgår skolsköterskan ifrån Bourdieus koncept för att 

erhålla en helhetsbild av elevens tillvaro i samtalet. Tillvaron är präglad av 

uppväxtförhållanden, kopplat till familjesituation, påverkad av socioekonomisk tillhörighet 

samt etnicitet. Bourdieus koncept består utav kapital, habitus och fält som amvänds för att 

kartlägga barnets behov. Individens kapital delas upp i ekonomiskt, symboliskt, kulturellt 

och socialt kapital med syfte att använda som resurs. Habitus står för kompetens till följd 

av uppväxtförhållanden och fält för det sociala sammanhanget. Författarna till den 

föreliggande studien anser att detta koncept gör skolsköterskan till nyckelperson då hon har 

möjlighet till övergripande tillsyn över elevernas tillvaro.  

 

Enligt Morberg et al. (2012) är barnens hälsotillstånd präglat av uppväxtförhållanden, 

kopplat till familjesituation, påverkad av socioekonomisk tillhörighet samt etnicitet.  

Gabel-Speroni (2014) och Morberg et al. (2012) konstaterar vikten av föräldrars ansvar 

beträffande barnens vikt. Föräldrarnas kunskap och livsstil påverkar barnens beteende när 

det kommer till att göra hälsosamma val i vardagen. Med utbildning ökar föräldrarnas 

medvetenhet om hälsorisker och dess konsekvenser när det kommer till barnens 

viktökning. Jansen et al. (2008) beskriver att utbildning erbjuds efter skolsköterskans 

konstaterande om att barnets höga vikt är i riskzon. Vid detta tillfälle erhåller föräldrar 

information om kost och motion samt måltidsrutiner. Författarna anser att skolsköterskans 

kontakt med föräldrar gör att de blir informerade om sitt barns ohälsosamma tillstånd och 
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därmed ökar samarbetet dem emellan. Gabel-Speroni (2014) beskriver på liknande sätt om 

vikten av utbildning till både föräldrar och barn, där föräldrarnas delaktighet är särskilt 

betydelsefullt för hela familjen. Rekommendationer ges om inköp av näringsriktig mat och 

inte minst hur maten tillagas på ett hälsosamt sätt. Jansen et al. (2008) och Briancon et al. 

(2010) instämmer med Gabel-Speroni (2014) när det kommer till föräldrautbildningen. 

Detta arbetssätt ökade förtroendet för skolsköterskans förhållningssätt samt erbjuden 

utbildning i enlighet med Briancon et al. (2010). Författarna anser att skolsköterskans 

information om kost och motion uppfattas som legitim av föräldrarna och ökar därmed 

följsamheten hos berörda.  

 

Enligt Morberg et al. (2012) är skolsköterskans engagemang i sitt yrke betydelsefullt i 

denna miljö med stort ansvar för ett flertal behövande individer i utvecklingsfas. Hon är 

tillgänglig för elever och föräldrar. Detta överensstämmer med ICN:s etiska kod (1953) för 

sjuksköterskor där hens förhållningssätt utgår från  fyra grundläggande ansvarsområden, 

det vill säga, främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Socialstyrelsen beskriver på liknande sätt i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskeyrket.  

 

Ytterligare en faktor i enlighet med Isma et al. (2012) som påverkar behandlingen av 

barnfetma är en god relation mellan föräldrar och barn. Genom att skolsköterskan 

diskuterar livsstilens betydelse för hälsa och barnens tillväxt utan att betona eventuell 

okunskap och slarv hos föräldrar upplevs skolsköterskans arbetssätt som respektfullt och 

vägledande.  

 

Boyle et al. (2009) understryker att utbildningens effekt och påverkan till förändrad livsstil 

kräver att miljön anpassas inom skolan och bostadsområdet. Bristande miljö utformad för 

utomhusaktiviteter för barn ger negativ påverkan. Det är enligt författaren viktigt att 

påverka politiker och verksamheter som styr bostadsområden och skolan för bättre fysisk 

miljö. 

 

Skolsköterskan har enligt Pbert et al. (2013) och Clausson et al. (2008) en central roll i 

skolan som enda vårdpersonal. Genom årliga hälsokontroller, med mätning av BMI, längd 

och vikt samt andra kontroller gällande barnens utveckling, erbjuds rådgivning och 

hälsosamtal. Vid elevens behov finns tillfälle för återbesök med möjlighet till MI-samtal på 

ett personcentrerat sätt, vilket innebär att utgångspunkten är elevens specifika behov. I 

samtalet blir eleven hörd, bekräftad och får utrymme att sätta ord på sitt ohälsosamma 

beteende. Enligt Woo Baidal et al. (2013) fungerar MI som ett kommunikationsverktyg där 

erkännandet av konsekvensen förbättras mellan faktiska och önskade beteenden. 

Författarna till den föreliggande studien anser att när skolsköterskan försöker inge hopp till 

förändring samt vägledning dit, minskar barnets samt föräldrars desperation och ökar 

motivationen till en hälsosammare livsstil. I studien av Pbert et al. (2013) framgår det att 

när barnen blev upplysta om riskerna kring deras höga vikt och vilka effekter ett mer 

hälsosamt beteende kunde ge, blev de mer motiverade till förändring då de insåg att det 

fanns en lösning på problemet. 

 

Studierna av Morberg et al. (2012) och Pbert et al. (2013) anser att motiverande samtal var 

en välfungerande behandlingsmetod för ett hälsosammare beteeende hos barnen. 

Författarna till den föreliggande studien anser att vikten läggs vid att barn och föräldrar 

själva ska upptäcka varför livsstilen ser ut som den gör. Denna betydelsefulla information, 

nås endast via samtal med de berörda. Enligt Söderlund et al. (2009) är MI en frivillig 
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metod, både för föräldrar och barn, vilket gjorde att ämnets känslighet uteblev. Samtalet 

går efter de berördas behov och engagemang, utan att bli kritiserad för en ohälsosam 

livsstil. Samtalet handlar om rådgivning inom kost och motion. Likaså ansåg Woo Baidal 

et al. (2013) att resultatet av denna behandlingsmetod ledde till minskad inaktivitet, ökad 

fysisk aktivitet och mer intag av hälsosam kost. Ytterligare, minskade midjemåttet och 

värdet i BMI. Enligt Pbert et al. (2013) ökade motiverande samtal föräldrarnas makt över 

barnens livsstil då de får en överblick gällande sjukdomsbilden samt behandling. 

Söderlund et al. (2009) beskrev sjuksköterskan i primärvården, där motiverande samtal 

underlättade kommunikationen med föräldrar och därmed att komma nära deras 

livssituation utan att få dem att känna sig kritiserade. Föräldrarna får i samtalet själva 

delvis upptäcka vilket beteende som är den bakomliggande orsaken till viktproblemet hos 

barnet. Woo Baidal et al. (2013), delar åsikten att motiverande samtal stödjer de föräldrar 

som förutom barnet har viktproblem. Magnusson et al. (2012) visar även på att denna 

metod underlättar relationen mellan barn och föräldrar. Som vägledning kan 

skolsköterskan belysa vikten av hälsosamt beteende.  

 

Å ena sidan beskriver Söderlund et al. (2009) att denna metod inte ger samma effekt ifall 

föräldrarna och barn inte är tillräckligt motiverade. Det går inte att tvinga någon till 

engagemang. På grund av detta beskriver Pbert et al. (2013) att en välfungerande relation 

mellan skolsköterskan och barnet tillsammans med föräldrar samt kunskap inom 

kommunikation, som väsäntlig för att kunna råda bot på detta.  

 

Utifrån granskade studier, anser författarna att motiverande samtal är en effektiv metod i 

ett flertal situationer, inte minst i det preventiva arbetet mot barnfetma. MI ger mer 

uppmärksamhet till problemet än endast broschyrer och enkla råd. Samtalet är en mer 

levande metod som sker i mötet mellan människor, där både givare och mottagare ger 

varandra information och ”feedback”, med avsikt att komma fram till gemensamma 

åtgärder. Berörda personer är lika delaktiga i processen, vilket gör att förhållandet mellan 

skolsköterskan och barn med föräldrar är jämbördigt.   

 

Jansen et al. (2008) beskrev i sin studie att barnfetma som är ett samhällsproblem kräver 

engagemang inte bara från skolsköterskan utan även från andra yrkeskategorier för en 

fungerande prevention mot ökad vikt hos barn. Morberg et al. (2012) säger att 

skolsköterskan har möjlighet att ta hjälp av en dietist i sitt arbete, då hon i vissa situationer 

saknar tillräcklig kompetens inom nutrition. Resnick et al. (2009) visade i sin studie att 

samarbete med andra professioner som bidrog med sin kompetens, ledde till minskat BMI 

hos barn och en hälsosammare livsstil. Boyle et al. (2009) beskriver osäkerheten som 

skapas då samarbete mellan olika proffessioner inte fungerar som det ska. Det kan vara på 

grund av bristande dokumention, och avvsaknad av kunskap i hur barnet bör remitteras 

vidare för korrekt behandling. 

 

Författarna anser utifrån Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2005) att det är grundläggande att kontinuerligt uppdatera sin kunskap med evidensbaserad 

erfarenhet och forskning. Detta kan skolsköterskan göra genom att söka efter vetenskapliga 

artiklar för att uppfylla dessa krav och uppfylla detta självständiga samt krävande arbete. 

 

I studien av Steele et al. (2011) framgår det att skolsköterskan har lämpliga kunskaper och 

färdigheter, men trots detta kan svårigheter uppstå i hennes arbete. Dessa svårigheter 

beskrivs i Steele et al. (2011) och Regbar et al. (2013) där de antas bero på hennes egen 

livsstil, självkontroll och kunskap inom särskilda områden, exempelvis kommuniktionssätt 
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i framförande av eventuell information. Skolsköterskans egen kroppsform utgör en risk 

genom att föräldrar missuppfattar hens budskap, vilket skolsköterskan känner osäkerhet 

inför. Magnusson et al. (2012) beskriver hur bristande kunskap inom nutrition påverkade 

resultatet av rådgivning där det skapar förvirrning hos mottagarna. Isma et al. 2012 

tillägger ytterligare en svårighet, det vill säga att det råder känslighet om ämnet fetma, 

vilket skapar osäkerhet bland de berörda. Även Regbar et al. (2013) stödjer detta påstående 

i sin studie, där föräldrar upplever sjukdomen som besvärande och förnekar att deras barn 

lider av övervikt eller fetma. Detta försvårar det preventiva arbetet för skolsköterskan. 

Besharat et al. (2014) beskriver hur den socioekonomiska bakgrund och etnicitet försvårar 

det förebyggande arbetet. Lindsay et al. (2011) instämmer med detta påstående. Isma et al. 

(2012) och Steele et al. (2011) visar att samhällets syn på vad som är normalvikt och 

övervikt samt fetma påverkar skolsköterskan i bedömningen av allvaret i situationen. Ett 

barn som egentligen anses vara överviktig enligt BMI, bedöms enligt skolsköterskan som 

normalviktig. Söderlund et al. (2009) anser på liknande sätt att även många föräldrar inte 

märker av att barnets höga vikt är onormal. Isma et al. (2012) beskriver hur barn som 

tidigare ansågs vara normalviktiga,  numerara anses vara underviktiga. Författarna till den 

föreliggande studien anser att samhällets syn på kroppsform försvårar uppfattningen om 

vad som är en normal kroppsvikt. Det är inte ovanligt att befolkningen ständigt ökar i vikt. 

 

Enligt Clausson och Morberg (2012) är skolsköterskan ensam i sitt arbete vilket ställer 

stora krav på hennes arbetsuppgifter. Skolsköterskans arbete med avvsaknad av kollegor, 

ger upphov till känslor av osäkerhet och sårbarhet vid svåra fall. Ensamheten och 

självständigheten i yrket innebär dock fördelar, då det ges möjligheter till att själv planera 

det dagliga arbetet (Clausson & Morberg, 2012). Författarna drar slutsatsen att 

skolsköterskan tvingas träna och uppdatera sin kompetens kontinuerligt, vilket underlättar 

hennes arbete i det ensamma arbete samt krävande miljö men mycket ansvar.  Dock 

framgår det i studien av Steele et al. (2011) att tidsbristen i skolsköterskans arbete, 

eventuellt gör att hen inte hinner med detta på grund av det stora ansvaret för många elever 

och avvsaknad av kollegor. 

 

För att understödja skolsköterskans förebyggande arbete mot barnfetma är det viktigt att 

förhålla sig neutral när hon gör sina bedömningar samt i samtal med barn och föräldrar. 

Enligt KAP- modellen agerar skolsköterskan utifrån sin kunskap, attityd och utförande som 

påverkas av kön, socialt nätverk, socioekonomisk tillhörighet och etnicitet (Pellmer et al., 

2012). Isma et al. (2012) stödjer särskilt att skolsköterskans attityd som grundar sig på 

synen på fetma påverkar resultatet av behandlingen.  

 

Metoddiskussion 

Författarna diskuterade innan examensarbetets början att utföra en kvalitativ studie vilket 

är ett utmärkt tillvägagångssätt för att undersöka hur det är i verkligheten när det kommer 

till valt syfte, om skolsköterskans preventiva arbete mot barnfetma. På grund av begränsad 

tid och ämnets känslighet, valdes litteraturöversikt som metod med strävan till systematisk. 

För en bredare uppfattning om ämnet, inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar under datainsamlingen. Förhoppningsvis bidrar detta till en bredare 

kunskapsöverblick inom området. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

bekräftas detta påstående om att inkluderande av både kvantitativa och kvalitativa studier 

resulterar i en djupare och bredare förståelse om ämnet. Författarna sökte kunskap från 

databaserna, Pub Med och Cinahl med mesh-termer samt cinahl-headings. Pub Med 

inkluderar artiklar inom medicin, omvårdnad och ondotologi medan Cinahl inkluderar 

artiklar inom omvårdnad. Henricson (2012) beskriver hur man går tillväga för att begränsa 
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området inom ämnet med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Detta gör att antalet 

artiklar som är aktuella för arbetets syfte söks fram i samband med rätt valt sökord. Val av 

sökord gjordes med avsikt, att stämma överrens med arbetets syfte och frågeställningar. 

Sökorden blev kombinerade tillsammans, vilket reducerade antal träffar och gjorde 

materialet mer hanterbart. Inklusionskriterier begränsade matrialet ytterligare och utgjorde 

artiklar publicerade inom 10 år, med abstrakt och fulltext samt på Engelska och Svenska. 

Antalet träffar per sökkombination var mellan 3-35. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) gjordes även manuell sökning för att ta fram primärkällor som författarna ansåg 

besvarde arbetets syfte. En viss sorts manuell sökning användes som metod, genom att 

studera referenslistan i artiklar och litteratur som studerats under arbetets gång. Vid 

sökning efter artiklar på Sophiahemmets Högskola, kunde ett antal träffar inte visas i 

heltext. Därför beställdes några och en del kunde sökas fram i heltext på Karolinska 

Institutet.  

 

I säkerhetsställandet, kvalitetsgranskades valda artiklar enligt en bedömningsmall (Bilaga 

B). Etiska överväganden genomsyrade hela arbetsprocessen i enlighet med Helgesson 

(2006) genom att båda författarna läste artiklarna grundligt med avsikt att undvika 

förvanskning av innehållet och referera funnet resultat till rätt författare. Ytterligare 

tillförsäkrades det att studierna följde dessa etiska överväganden, genom att författarna 

aktivt letade efter forskningens tillvägagångssätt genom att läsa hur deltagarna behandlats.  

 

Artiklarna som togs fram som berör arbetets valda syfte är från, Nederländerna, Tyskland, 

Frankrike, Sverige och USA. Det framstår som att dessa länder inte använder iso-BMI, 

förutom Sverigem då det fanns svårigheter i att söka fram material som handlade om iso-

BMI, det vill säga som Nowicka och Flodmark (2006) beskriver barnens 

mätningsintrument för BMI. Det står att mätinstrumentet är internationellt men inga 

vetenskapliga artiklar som valts stöder detta. Trots prövade försök att söka med iso-BMI 

som sökord i både Pub Med och Cinahl kunde inga träffar hittas. Detta gjorde att 

författarna av den föreliggande studien blev förvirrade när det kom till att förstå hur 

skolsköterskan använde verktyget BMI för barn. Författarna tror att skolsköterskor i andra 

länder andvänder iso-BMI när det kommer till bedömning av barns kombination av längd 

och vikt. Dock benämner de verktyget  endast BMI och samtidigt lägger på två 

standardavvikelser när de bedömmer om det råder övervikt eller fetma hos barn. Iso-BMI 

beräknas enligt Nowicka och Flodmark (2006) med formeln,  

Vikt (kg) /(Längd+ 2SD)m²= IsoBMI-värde. Eftersom iso-BMI inte framkom som verktyg 

i de valda artiklarna blev författarna osäkra på hur skolsköterskan arbetar preventivt mot 

barnfetma i andra länder än Sverige. 

 

Styrkan i den föreliggande studien är att författarna läst artiklarna, var och för sig, för att 

säkerställa innehållet och även har artiklarna behandlats objektivt.  En viss brist kan 

förekomma i den gjorda studien då författarna inte gjort ett liknande arbete tidigare. 

Engelska är inte modersmål till någon av författarna vilket gör att omedvetna misstag kan 

ha skett i processen. En annan svaghet är att en viss, valda artiklar har stort bortfall när det 

kommer till deltagarna i studien. Styrkan är att urvalet blivit begränsat till mindre än 10 år 

vilket gör att valda artiklar är aktuella inom forskningsområdet samt att de är etisk 

granskade.   

 

Slutsats   

Forskningsöversikten tyder på att styrkan i skolsköterskans preventiva arbete är hennes 

tillgänglighet i skolan. Tillgängligheten möjliggör att barnet inte behöver lämna 
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skolområdet vid möte med skolsköterskan, vilket sparar tid och kraft för eleven samt 

föräldrar. Skolsköterskan gjorde årligen hälsoundersökningar av eleverna där bedömning 

av övervikt samt fetma registrerades. Skolsköterskan tog kontakt med  de överviktiga 

barnens föräldrar och erbjöd rådgivning om kost och fysisk aktivitet. Om samtycke med 

barn och föräldrar, erbjöd skolsköterskan vägledning genom motiverat samtal samt 

föräldrautbildning. Som resurs fanns samverkan med andra yrkeskategorier. 

  

Motiverade samtal uppfattades som krävande för skolsköterskan, då flertalet föräldrar hade 

svårigheter i mottagandet av kritik angående sitt barn. Detta gav upphov till sämre 

följsamhet vid rådgivning och motiverande samtal. Resultatet tydliggör att låg 

socioekonomisk ställning och påverkan från anhöriga, försvårar skolsköterskans arbete. 

Det framgick även att bristande kompetens inom barnfetma samt otillräckliga kunskaper i 

kommunikationsfärdigheter hos vissa skolsköterskor, försvårade omvårdnadsarbetet. 

Skolsköterskans egen livsstil och kroppsform kan misstolkas vilket förhindrar följsamheten 

till ändrat beteende hos barn och föräldrar. Förtroendet för skolsköterskan försämrades, när 

tolkad bild av skolsköterskan inte stämde överens med viljan att förmedla. Slutligen talar 

resultatet för, oavsett framkomna svårigheter att skolsköterskan har en nyckelposition som 

befinner sig inom skolväsendet, med lämplig kunskap och förhållningssätt för att hjälpa 

och behandla barn med fetma.  

 

Fortsatta studier   

För fortsatta studier kan det vara betydelsefullt med utvecklande samarbete mellan hem 

och skola. Detta med att utbilda föräldrar i vikten av kost och motion för att förbättra 

behandlingen hos barn med fetma då de förutom skolan är barnens främsta förebild och 

handledare till vuxenvärlden. Föräldrar bidrar till att påverka barns livsstil. Om föräldrar 

får mer kunskap om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse i samband med 

pedagogiska färdigheter för effektiv kommunikation, kan de själva ändra sina vanor och 

beteende och samtidigt ändra barnens.  

 

Efter att denna litteraturöversikt gjorts, har många tankar väckts angående Sveriges 

mångkulturella samhälle. Det skulle vara värdefullt med fler studier om hur kultur och 

etnicitet påverkar vårdandet av barn med fetma, samt hur stöd kan ges till dessa barn och 

föräldrar. 

 

Det skulle säkerligen vara betydelsefullt med fortsatta studier med stöd i Madeleine 

Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg, det vill säga 

transkulturell omvårdnad (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Denna teori skulle verka för 

bättre integration i samhället samt bättre förståelse för människor med annan kulturell 

bakgrund.  

 
Klinisk tillämpbarhet  

Utifrån studiens resultat kan skolsköterskor få inspiration när det kommer till preventivt 

arbete mot barnfetma och motverka svårigheter som uppkommer genom att uppdatera sin 

kunskap och få stöd från tillgängliga yrkeskategorier.  

 

Ämnet bör belysas frekvent för att påminna individen och hur samhällets utveckling 

påverkar oss människor när det kommer till kost och motion. För att rädda världens 

framtida generation är det viktigt med hälsoupplysning och belysa om kostens 

näringsinnehåll och vikten av fysisk aktivitet. Skolsköterskans preventiva arbete är 

betydelsefullt såväl på individnivå som på gruppnivå då en drabbad individ kan bli 
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förhindrad att drabbas av ytterligare följdsjukdomar och nedsatt livskvalitet samt att 

samhället ådrar sig oönskade kostnader. Detta arbete kan bidra med en bra grund för 

fortsatt forskning inom området samt som upplysning. 
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Bilaga A 

Tabell 1. 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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten 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 kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

 
Författare 

Land 

år 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Boyle, M., 

Lawrence, S., 

Schwarte, L., 

Samuels, S., & 

McCarthy, W. J. 

2009 USA. 

Health care providers 

perceived role in 

changing 

environment to 

promote healthy 

eating and physical 

activity: baseline 

findings from health 

care providers 

participating in the 

healthy eating, active 

communities 

program. 

Att beskriva hur 

sjukvårdspersonal arbetar 

förebyggande mot 

barnfetma och hur de 

upplever samhällets 

förutsättningar för att 

kunna bidra till ett 

förebyggande av 

barnfetma. 

 Kvantativ studie med 

självadministrerade 

enkätfrågeformulär till 

gruppen med  

Sjukvårdspersonal (Läkare, 

dietist, distriktsskötersa).  

 

Kvalitativ intervju med  

personal inom 

administration på den 

aktuella arbetsplatsen samt 

andra intressenter från 

bland annat 

folkhälsomyndigheten.    

n=77 

(171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=56 

(0) 

Majoriteten av vårdgivarna 

betonade vikten av fysisk 

aktivitet, minskat intag av 

läskdrycker och amning som 

ökad motståndskraft mot 

utveckling av barnfetma. 90 

procent av vårdgivarna 

angav att hemmet och dess 

omgivande miljö samt 

motstånd från föräldrar var 

de största hindren i det 

preventiva arbetet mot 

barnfetma. 

P 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

I 

 

Briancon, S., 

Bonsergent, E., 

Agrinier, N., 

Tessier, S., 

 

Pralimap: study 

protocol for a high 

school-based, 

factorial cluster 

 

Att förbättra det 

förebyggande arbetet mot 

övervikt och fetma hos 

ungdomar, genom att 

 

Randomiserand 

kontrollerad studie. 

Interventionsstudien pågick 

under 2 år som inkluderar 

 

n=5475 

(115) 

 

Faktorer som påverkar 

hälsan är, antropometriska 

data, näringsmässiga 

attityder och beteenden, och 

 

RCT 

II 



 

III 

 

Legrand, K., 

Lecomte, E., 

Aptel, E., 

Hercberg, S., & 

Collin, J. F. 2010 

frankrike 

randomised 

interventional trial of 

three overweight and 

obesity prevention 

strategies. 

värdera effektiviteten av tre 

strategier, det vill säga det 

pedagogiska-, screening- 

och miljömässiga strategier 

som tillämpas enskilt eller i 

kombination under den 2-

åriga 

interventionsperioden.  

24 gymnasieskolor, varav 8 

skolor ingick i studien år 

2006 och 16 skolor, år 

2007. 

upplevd hälsa och 

livskvalitet hos eleverna. 

Clausson, E. K., 

Köhler, L., & 

Berg, A. 2008, 

Sverige. 

Schoolchildrenˊ s 

health as judged by 

Swedish school 

nurses- anational 

survey. 

Att använda 

skolsköterskans kunskap 

och erfarenhet för en bättre 

förståelse av skolelevers 

hälsoproblem och dess 

association till 

socioekonomisk bakgrund 

och kön.  

Icke- kontrollerad studie. 

Enkätfrågor skickad via 

email till svenska 

skolsköterskor. 

Strukturerade och öppna 

frågor angående bedömning 

av skolbarns hälsotillstånd 

och förändringar under de 

två föregående åren. 

Uppskattning av de 

vanligaste orsaker som är 

bakomliggande till elevers 

hälsotillstånd. 

n=129 

(36) 

Skolsköterskor arbetar nära 

barn och träffar dem 

kontinuerligt under skolans 

gång. De har kompetens om 

skolbarns hälsa, vilket är 

användbart, både i 

forskningssyfte och i 

praktiken. Resultaten är 

applicerbara i andra länder 

med liknande organiserad 

skolhälsovård. 
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Eisenmann, J. C., 

Gentile, D. A,. 

Welk, G. J., 

Callahan , R., 

Strickland, S., 

Walsh, M., & 

walsh, D. A. 

 2008  USA 

SWITCH: rationale, 

design, and 

implementation of a 

community, school, 

and family-based 

intervention to 

modify behaviors 

related to childhood 

obesity. 

Att göra en intervention 

basaerad på samhället, 

skolan och familjen med 

syfte att ändra beteenden 

gällande fysisk aktivitet, 

TV- och dataanvändande 

och kost hos barn med 

benägenhet till fetma. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 10 skolor deltog i 

studien, varav 5 var med i 

den grupp som fick 

interventionen och de andra 

5 tillhörde kontrollgruppen. 

Studien pågick i 9 mån. 

n=10 

(0) 

Studien har gett föräldrar 

kunskap och vägledning att 

ändra sina ohälsosamma 

beteende till en 

hälsosammare livsstil som  

minskade barnens BMI. 

RCT 

  II 

Elinder, L. S., 

Heinemans, N., 

Zeebari, Z., & 

Patterson, E. 

2014 

Sverige 

Longitudinal changes 

in health behaviours 

and body weight 

among Swedish 

school children-

associations with age, 

gender and parental 

Anlysera hur hälsorelaterat 

beteende och kroppsvikt 

skiljer sig med tanke på 

åldergrupp, kön, familj- 

och socioekonomisk status. 

Enkätstudie tilldelat barn 

med frågor om faktorer som 

påverkar det hälsorelaterade 

beteendet. Faktorerna i 

denna studie var längd, vikt, 

kön och föräldrars 

utbildningsnivå.  

n=813 

(546) 

Nio av 12 hälsobeteenden 

försämrades under de två 

åren. De var, konsumtion av 

frukost, lunch, intag av 

grönsaker och frukt, intag av 

sötade drycker, inaktivitet, 

klubb medlemskap, 

P 

III 



 

IV 

 

education- the SCIP 

school cohort. 

utomhusaktivitet och 

skolaktivitet. Två beteenden 

var oförändrade, vilket 

handlade om intag av 

sötsaker och aktiv transport. 

Endast sport deltagande hade 

ökat med tiden. Flickor intog 

mer grönsaker, mindre 

sötade drycker, utförde 

mindre sport, var mindre 

fysiskt aktiva under rasterna 

och hade lägre BMIsds, 

jämför med pojkar. De med 

högutbildade föräldrar hade 

mer gymsamma beteenden 

jämfört med de med mindre 

utbildade föräldrar i tio av 

tolv hälsobeteenden. Det 

enda undantag var att de som 

inte hade ändrat intag av 

sötsaker samt ökad 

utomhusaktivitet ledde till 

lägre BMIsds. 

Gerards, S. M., 

Dagnelie, P. C., 

Jansen, M. W., 

De-Vries, N. K., 

& Kremers, S. P. 

(2012), 

Nederländerna 

Barriers to successful 

recuitment of parents 

of overweight 

children for an 

obesity prevention 

intervention: a 

qualitative study 

among youth health 

care professionals. 

Att identifiera hur 

nederländsk hälso- och 

sjukvårdspersonal för 

ungdomar, uppfattar hinder 

under intervention på 

föräldrar när det kommer 

till förebyggande arbete 

mot barnfetma.  

Semi-strukturerade 

intervjuer för 16 personer 

inom sjukvårdsyrket.  

Studien genomfördes med  

syftet att genomföra, 

analysera och tolka 

intervjuerna. 

n=16 

(0) 

Alla YHC yrkesverksamma 

(sjuksköterskor,läkare och 

personal) uppfattade att 

förbyggande arbete mot 

övervikt och fetma som ett 

viktigt åtagande för YHC 

organisationen. Föräldrarnas 

förnekande till barnens 

övervikt och fetma samt 

motstånd från dessa föräldrar 

att diskutera ämnet utgjorde 

hinder. Förbättring av 

kommunikationen ansågs 

vara en viktig fråga som 
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V 

 

diskuterades. Annan 

personal nämnde att de hade 

låg självkänsla när det kom 

till att diskutera ämnet med 

föräldrar, vilket utgjorde 

hinder. 

Isma, G. E., 

Bramhagen, A. 

C., Alström, G., 

Ostman, M., & 

Dykes, A. K. 

2012, Sverige. 

Swedish child health 

care nurses 

conceptions of 

overweight in 

children: a qualitative 

study. 

Hur sjukvårdspersonal 

uppfattar övervikt och 

fetma hos barn och få en 

förståelse för hur det 

förebyggande arbetet mot 

sjukdomen ser ut samt dess 

svårigheter. 

Kvalitativ studie baserad på 

semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor från 

södra Sverige. 

n=18 

(0) 

Fyra kategorier: a)    

förändrande uppfattning 

gällande barnens övervikt 

och fetma, b) övervikt hos 

yngre barn var försummade 

problem, c) inflytandet av 

familjens livsstil d) ämnet är 

känsligt.  Allmänt har vikten 

ökat i samhället, vilket 

påverkar samhällssynen och 

resulterar i att överviktiga 

barn inte utmärker sig. Detta 

inverkar på sjuksköterskans 

preventiva arbete. Familjens 

tidsbrist och 

socioekonomiska problem 

förhindrar strävan till 

servering av hemlagad och 

hälsosam kost. 

Sjuksköterskorna 

uppskattade att samarbeta 

med en dietist, för att få 

ytterligare kunskap om 

kostrådgivning till barn. 

K 

I 

Jansen, W., Raat, 

H., Joosten-van- 

Zwanenburg, E., 

Reuvers, I., 

Walsem, R., & 

Brug, J. 2008, 

Nederländar. 

A school-based 

intervention to reduce 

overweight and 

inactivity in children 

aged 6-12 years: 

study design of a 

randomized 

Skolans 

interventionsprogram 

minskar övervikt och 

inaktivitet hos barnen 

genom att beakta 

beteendemönster och 

miljörelaterade 

Randomiserade 

kontrollerade  studie där 27 

skolor deltog. 

 

n=27 

(3) 

Studien har visat på viktiga 

resultat när det kommer till 

hur idrottslektionerna från 

den vanliga läroplanen 

påverkar eleverna. Detta har 

jämförts med att samtidigt 

anställa en professionell 

RCT 

   II 



 

VI 

 

controlled trial. bestämningsfaktorer. idrottslärare för eneventuell 

ny läroplan för att senare 

utvärdera om detta påverkar 

barnens aktivitet samt 

kroppsvikt. 

Magnusson, 

M.B., Kjellgren, 

K. I., & 

Winkvist, A. 

2012, Sverige. 

Enabling overweight 

children to improve 

their food and 

exercise habits - 

school nurses’ 

counselling in 

multilingual settings. 

Analysera skolsköterskans 

rådgivning till barn med 

utvecklad fetma med tanke 

på en miljö med stor 

kulturell variation, samt 

ytterligare fokus på kost 

och fysisk aktivitet. 

Tjugotvå sessioner med 

rådgivning mellan åtta 

skolsköterskor och 20 

överviktiga barn var 

ljudinspelade och 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. De flesta 

deltagare var bosatta i 

områden med låg 

socioekonomisk status och 

hög andel flyktingar. 

n=8 

(6) 

Färre färdigheter i att 

möjliggöra resurser hos 

barnen och deras föräldrar 

observerades. Samtidigt 

omfattade skolsköterskans 

bristfälliga förutsättningar 

om vikten kring nutrition och 

fysisk aktivitet. 

K 
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Morberg, S., 

Lagerström, M., 

& Dellve, L. 

2012, Sverige 

The school nursing 

profession in relation 

to Bourdieu’s 

concepts of capital, 

habitus and field. 

Definiera skolsköterskans 

proffessionella roll med 

hjälp av Bourdieu’s 

nyckelbegrepp, kapital och 

habitus. 

Kvalitativ studie med 

deduktivt tillvägagångssätt, 

baserad på data från sex 

olika gruppintervjuer med 

24 skolsköterskor och 15 

enskilda intervjuer. 

n=39 

(0) 

Med hjälp av Bourdieu’s 

nyckelbegrepp, kapital och 

habitus, arbetar 

skolsköterskan med elever 

för en god utveckling och 

hälsa, vilket ökar förmågan 

att uppnå godkända 

studieresultat. 

K 

I 

Pbert, L., Druker, 

S., Gapinski, M. 

A., Gellar, L., 

Magner, R., 

Reed, G., 

Schneider, K., & 

Osganian, S. 

2013, USA 

A school nurse-

delivered 

intervention for 

overweight and obese 

adolescents. 

Testa rimligheten och 

effektiviteten av 

skolsköterskans 

intervention gällande 

vikthantering när det kom 

till minskning av BMI, 

förbättrad kost, minskning 

av inaktivitet bland 

ungdomar med benägenhet 

till övervikt eller fetma.  

Randomiserad kontrollerad 

studie, som genomfördes i 

skolans lokaler. Studenterna 

gavs 6 besök i rådgivning 

när det kom till 

beteendeförändringar. 

Uppföljning var efter 2 och 

6 månader. 

n=84 

(2) 

Efter två månader har 

livsstilen förändrats till det 

bättre med ett hälsosammare 

liv i form av fler dagar med 

intag av frukost, lägre intag 

av socker. Efter 6 månader, 

drack deltagarna mindre läsk 

och åt mer sällan på 

snabbmatsrestauranger. 

RCT 

I 

Resnick, E. A., 

Bishop, M., 

O´Connell, A., 

The cheer study to 

reduce BMI in 

elementary school 

Skapa en lättanvänd modell 

som behandlar barns 

beteende när det kommer 

Kontrollerad studie som 

tilldelats två grupper där 

grupp a, endast fick 

n=46 

(38) 

Minskat BMI mellan grupper 

har visat effekten av 

rådgivning, hembesök och 

CCT 
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Beverly, H., 

Isern, G., Timm, 

A., Ozonoff, A., 

& Geller, A. C. 

2009, USA. 

students: A school-

based, parent-

directed study in 

Framingham, 

Massachusetts. 

till diet och fysisk aktivitet 

med riktning till föräldrar. 

Modellen skulle i slutändan 

användas av 

skolsköterskor, barnläkare, 

myndigheter i samhället 

som har hand om hälsa och 

vårdpersonal från CHW 

(community health 

workers). 

utbildningsmaterial via 

email medan grupp b, fick 

samma material i 

kombination med 

telefonkontakt och 

hembesök från utbildad 

personal.  

kontakt via telefon för den 

gruppen som har fått, den 

grupp deras barn minskat 

BMI mer än fem procent än 

andra som fick bara 

utbildningsmaterial. 

Steele, R. G., 

Wu, Y. P., 

Jensen, C. D., 

Pankey, S., 

Davis, A. M., & 

Aylward, B. S. 

2011, USA. 

School nurses’ 

perceived barriers to 

discussing weight 

with children and 

their families: a 

qualitative approach. 

Analysera skolsköterskors 

upplevelse av svårigheter i 

att diskutera viktrelaterade 

hälsofrågor med barn och 

deras familjer. 

Kvalitativ studie med 

strukturerade frågor till 22 

skolsköterskor som deltog i 

sju fokusgrupper. 

n=22 

(0) 

Skolsköterskor identifierade 

hinder för viktrelaterad 

kommunikation med familjer 

i form av, brist på kunskap 

och resurser,  känsla  av 

utmaning när det gällde 

individers egen vikt och brist 

på stöd från 

verksamanhetsanvariga samt 

tidsbrist. Som tillägg 

identifierades även faktorer 

som påverkade 

kommunikationen som, 

familjens egenskaper, 

barnens egna motivation, 

rädsla för reaktioner och 

svårigheter att etablera 

relationer med barn.  

K 

I 

Stoddard, S. A., 

Kubik, M. Y., & 

Skay, C. 2008, 

USA 

Is school-based 

height and weight 

screening of 

elementary students 

private and reliable? 

Värdera hur tillförlitlig 

skolsköterskans 

systematiska BMI 

screening är av barn, samt 

mått på inskränkning av 

integritet i bedömningen av 

längd och vikt. 

Skolsköterskors mätning av 

vikt, längd och beräkning 

av BMI inriktades på 

grundskoleelever och 

utfördes under två år med 

upprepning ett flertal 

gånger. 

n=70  

(0) 

Att skolsköterskans 

screening av barns längd och 

vikt två gånger ökar 

tillförlitligheten. Den stödjer 

vikten av standardiserad 

utbildning för skolsköterskor 

som funderar på att bedriva 

längd- och viktscreening i 

skolan. Verktyget BMI anses 
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vara pålitligt och inskränker 

inte på barnens integritet. 

Söderlund, L. I., 

Nordqvist, C., 

Angbratt, M., & 

Nilsen, P. 2009, 

Sverige 

Applying 

motivational 

interviewing to 

counselling 

overweight and obese 

children. 

Identifiera hinder och 

förutsättningar för 

sjuksköterska upplevelse 

vid tillämpning av 

motiverade samtal och 

rådgivning som stödsamtal 

vid fetma hos barn (5-7) i 

närvaro med föräldrar. 

MI-kurs i två dagar, träning 

och uppföljning i sex 

månader, med seminarier 

för diskussion och utbyta 

tankar. Intervju för 

utvärdering. 

n=10 

(1) 

Resultatet uppger att fetma 

är ett större problem.  De har 

nämnt att motiverade samtal 

fungerade vid barnet har 

debuterad fetma inte vid 

övervikt även metoden 

hjälper både föräldrar och 

barnen förstå att fetma är ett 

hälsoproblem.  Kunskap 

behövs inom ämnet för att 

kartlägga bakomliggande 

orsaken. Hinder de fann 

förnekade och omotiverade 

föräldrar även brist på tid 

ifrån föräldrar. 

K 

I 

Woo- Baidal, J. 

A., Price, S. N., 

Gonzalez-

Suarez, E., 

Gillman, M. W., 

Mitchell, K., 

Rifas-Shiman, S., 

Horan, C. M., 

Gortmaker, S. L., 

& Taveras, E. M. 

2013,  USA. 

Parental perceptions 

of motivational 

interviewing-based 

pediatric obesity 

prevention 

intervention. 

Identifiera föräldrarnas 

uppfattning om motiverade 

samtal som stöd vid 

förebyggande 

övervikt och fetma hos 

barn.  

Randomiserad kontroll  

prevention uppföljning efter 

ett år arbeta om MI med 

barn och deras föräldrar. 

n=253 

(0) 

Motiverade samtal med rätt 

språklig hjälper föräldrar 

som födda utanför USA med 

lägre socioekonomiska 

nivåer. 
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