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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem både globalt och i Sverige. 

De främsta orsakerna är ett ökat intag av energirika livsmedel samt minskad fysisk aktivitet 

med en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn 

samt beskriva den inkluderade litteraturens datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som granskat tio vetenskapliga artiklar, fem med 

kvalitativ ansats samt fem med kvantitativ ansats. 

Huvudresultat: Rådgivande samtal mellan sjuksköterskor och överviktiga eller feta barn 

och/eller deras föräldrar presenteras under två rubriker. I den ena beskrivs rådgivande samtal 

gällande kost och måltidsmönster där sjuksköterskorna menar att kostrådgivning är en viktig 

del i deras arbete med övervikt och fetma bland barn. I den andra rubriken beskrivs 

rådgivande samtal som uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet och ett minskat stillasittande hos 

barnen. Sjuksköterskors samverkan med barnens föräldrar beskrivs som en av de viktigaste 

delarna i deras omvårdnadsarbete. Som stöd i omvårdnadsåtgärderna använder sig 

sjuksköterskorna av hjälpmedel, instrument och resurser i form av andra professioner. 

Slutsats: Sjuksköterskornas främsta uppgift är att informera, motivera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder i samverkan med barnen och deras föräldrar som på sikt ger dem 

förmågan att genomföra omvårdnadsåtgärderna på egen hand. Fokus bör framförallt ligga på 

samverkan med föräldrarna då inget barn bör hållas ansvarig för dessa beteendeförändringar. 
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Abstract 

 

Background: Overweight and obesity among children is a growing problem both globally 

and in Sweden. The main reasons being an increased intake of energy dense foods and 

reduced physical activity with an increased risk of complications such as diabetes and 

cardiovascular disease. 

Aim: To describe the nurses nursing interventions in overweight and obesity among children 

and to describe the data collecting methods of the included literature. 

Method: A descriptive literature study that includes ten articles, five with a qualitative 

approach and five with a quantitative approach. 

Main result: Counseling sessions between nurses and overweight or obese children and/or 

their parents are presented under two headings. Under the first heading counseling regarding 

diet and meal patterns are described. The nurses believe that diet counseling is an important 

part of their work with overweight and obesity among children. The second heading describes 

counseling sessions where the nurses encourage increased physical activity and reduced 

sedentary behavior among the children. The nurses interaction with the children's parents is 

described as one of the most important parts of the nursing interventions. To support the 

nursing interventions aids, instruments and resources in the form of other professions are 

used by the nurses. 

Conclusion: In collaboration with children and their parents the nurses primary mission is to 

inform, motivate and implement nursing interventions. Ultimately this gives the families the 

ability to implement nursing actions on their own. The focus should primarily be on the 

interaction with the parents as no child should be held responsible for these behavioral 

changes. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under 2014 uppskattades 41 miljoner barn under fem år vara överviktiga eller feta 

världen över. Tidigare sågs utbredningen av fetma och övervikt endast i 

höginkomstländer men idag ses problemet även i medel- och låginkomstländer, där 

främst en ökning i storstäder ses. I Afrika har övervikt och fetma bland barn nära 

fördubblats från 5,4 miljoner år 1990 till 10,6 miljoner år 2014, samma år återfanns nära 

hälften av alla överviktiga och feta barn i Asien. Idag dör flera av övervikt och fetma än 

av undervikt (WHO 2016).  

I Sverige beskrivs fetma och övervikt som ett av samhällets stora 

folkhälsoproblem, där förekomsten av övervikt bland barn är 20-25 % och 3-5 % lider 

av fetma (Danielsson 2015). I Sverige ses flickor överlag ha högre BMI än pojkar 

(Rikshandboken 2014). Övervikt och fetma ses mer utbrett på landsbygden än i 

stadsområden, en skillnad som är större bland pojkar än hos flickor (Sjöberg et. al. 

2011). 

 

1.2 Begreppsdefinitioner  

Enligt FN:s barnkonvention om barns rättigheter avses med barn varje människa under 

18 år (Regeringskansliet 2014). 

Övervikt hos barn är ett tillstånd med risk att utveckla sjukdomen fetma och risk 

att bli överviktig i vuxen ålder (Rikshandboken 2014; Danielsson 2015). Fetma är en 

kronisk sjukdom och kräver livslång behandling (Danielsson 2015). I många 

sammanhang definieras fetma och övervikt med hjälp av body-mass index, BMI, som är 

ett mått baserat på kroppsvikt delat på längd i kvadrat, exempelvis 82 kg/185 cm2 = 18,5 

(WHO 2016). Eftersom barns vikt varierar under uppväxten kan inte referensvärden för 

vuxnas BMI användas. Iso-BMI är därför framtaget för barn, där referensvärden är 

anpassade till ålder och kön, är iso-BMI 25 eller över klassas det som övervikt, är iso-

BMI 30 eller över bedöms det som fetma (Rikshandboken 2014). Systemet kantas dock 

av brister, är barnet kortväxt ses en underskattad grad av undervikt medan hos långväxta 

barn ses en överskattad övervikt. BMI tar inte hänsyn till andelen fett och muskler, inte 

heller hur fettet är fördelat i kroppen. Det kan därför vara aktuellt att i vissa mätningar 

utgå från midjemåttet (SBU 2002a). 
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Tillväxtkurva är något vårdpersonalen använder sig av för att bedöma om ett 

barn växer normalt eller om det finns avvikelser som kräver utredning. Kurvan bygger 

bland annat på hur övriga populationen växer, barnets längd i förhållande till 

föräldrarnas och barnets vikt i förhållande till barnets längd (Gelander 2015). 

 

1.3 Orsaker till fetma 

Den främsta orsaken till fetma är ökat intag av energirika livsmedel med hög andel fett, 

minskad fysisk aktivitet, där förändrade transportsätt och ökad urbanisering har 

påverkat utvecklingen. Detta grundar sig i brist på stödjande politik inom hälsa, 

jordbruk, transport, stadsplanering, miljö, livsmedel, distribution, marknadsföring och 

utbildning (WHO 2016). Den genetiska sårbarheten för övervikt är också en betydande 

faktor (Danielsson 2015; Agras, Hammer, Mc Nicholas & Kraemer 2004; 

Rikshandboken 2014). Arvsanlagen anses påverka utvecklingen av fetma till 30-50 %. 

Generna styr vilken kroppsform, aptit, ämnesomsättning och mättnadskänsla individen 

har (Rikshandboken 2014). 

I studier framgår att sociala faktorer och miljöfaktorer kan påverka övervikt hos 

barn, såsom låg inkomst, låg utbildningsnivå och lågt ställd socialgrupp (Lynch et. al. 

2016; Danielsson 2015; Agras et al. 2004). Familjekonstellationen ska också ha en 

inverkan, såsom skilda föräldrar eller familjer där en förälder gått bort (Lynch et. al 

2016). Barn till föräldrar som lider av fetma har 5-10 % större risk att själva utveckla 

fetma (Danielsson 2015; Agras et al. 2004). Vidare beskrivs i Agras et al. (2004) studie 

att barn med hög födelsevikt och snabb tillväxt de första månaderna i livet löper större 

risk att bli överviktiga som vuxna.   

 

1.4 Konsekvenser av fetma och övervikt hos barn 

Många överviktiga barn upplever andningssvårigheter, har en ökad risk för frakturer, 

psykologiska svårigheter och högt blodtryck (WHO 2016). Övervikt kan även orsaka 

rubbade glukosnivåer och fettinlagring i levern som kan leda till att leverns funktion 

förstörs. Om inga åtgärder vidtas finns risk för metabolt syndrom, hjärt- och 

kärlsjukdom och diabetes (SBU 2002a). I Silvia, Wickramasinghe & Gooneratne (2006) 

artikel beskrivs ett tydligt samband mellan ökat midjemått och ökade fetter, högre tryck 

i kärlen och nedsatt effekt av insulin. Pojkar som lider av fetma utvecklar ofta 

gynekomasti vilket innebär tillväxt av bröst och flickor får ofta störningar i 

menstruationen (Danielsson 2015). I studien av Pinas-Hamiel et. al. (2006) 
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framkommer att barn med fetma har en signifikant lägre livskvalitet fysiskt, socialt och 

i skolan än normalviktiga barn. WHO (2016a) beskriver att barn med övervikt och 

fetma löper större risk för ohälsa senare i livet och det finns kopplingar mellan 

barnfetma och tidig död samt handikapp i vuxen ålder. 

 

1.5 Föräldrars upplevelser av fetma och övervikt hos barn 

Barnets vårdnadshavare bär det juridiska ansvaret och många gånger har de också den 

faktiska vårdnaden då de bor tillsammans med barnet. Vårdnadshavaren har rätten och 

skyldigheten att fatta barnets beslut, beslut ska sedan successivt fattas tillsammans med 

barnet i takt med att de blir äldre (Regeringskansliet 2014). Föräldrarna är förpliktigade 

att se till barnets bästa, främja barnets hälsa och utveckling samt ge en god uppfostran 

(Hallström 2015a).  

Föräldrars syn på sina barns övervikt beskrivs i Newsona, Povey, Casson och 

Grogan (2013) studie. Många av föräldrarna i studien ser inte sina barn som överviktiga, 

detta på grund av att fetma är vanligt förekommande i deras samhälle och kultur. 

Föräldrarna ser inte fetma som en sjukdom och beskriver sin familj som hälsosam vid 

frånvaro av sjukdom. I Pinas-Hamiel et. al. (2006) studie framkommer det att föräldrar 

till överviktiga barn skattade sina barns livskvalitet lägre än barnen själva gjorde medan 

föräldrar till normalviktiga barn skattade livskvaliteten ungefär lika som barnen själva. 

I en litteraturstudie med fokus på föräldrars perspektiv på barns matvanor och 

fysiska aktivitet beskrivs en skillnad mellan föräldrarnas attityd och praxis. I studien 

framkommer att föräldrar ofta har barnens livsstil i åtanke, att de vill framstå som 

förebilder och vill göra rätt för sina barn men att de inte får barnen att äta rätt eller att 

aktivera sig i den mån de borde. Föräldrarna i studien ger uttryck för att de vill ventilera 

sina problem och beskriver föräldrarollen som stressig. Författarna till studien 

efterfrågar en långsiktig uppföljning av föräldrarnas attityder om vanor rörande sömn, 

mat, fysisk aktivitet. De frågar sig hur variablerna ser ut när barnet blivit äldre, samt hur 

föräldraskapet förändrats (Stenhammar 2011). 

 

1.6 Sjuksköterskans roll och omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskan bär tillsammans med samhället ett ansvar att införa och stödja åtgärder 

som tillgodoser befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Sjuksköterskan ska utföra omvårdnadsåtgärder för 

patientens tillfrisknande, säkerhet och välbefinnande, åtgärderna ska utföras på ett sätt 
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så att personen vid tillfrisknande lätt ska kunna ta över sin egenvård. 

Omvårdnadsåtgärder innefattar arbete med prevention, behandling och hälsofrämjande 

insatser. Att arbeta med prevention innebär att innan skada eller sjukdom sätta in 

förebyggande insatser för att förhindra förutspådda risker. Behandlande åtgärder innebär 

att åtgärda ett befintligt problem. Med hälsosamma insatser avses exempelvis 

uppmuntran, rådgivning, undervisning och samtal för att hjälpa personen till ett 

hälsosamt leverne (Björvell & Thorell-Ekstrand 2009). I omvårdnaden ingår även 

utförandet av interventioner (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). 

 I SBU:s rapport om förebyggande åtgärder mot fetma efterfrågar de fler studier 

som innefattar åtgärder utanför skolans värld. De efterfrågar även longitudinella studier 

för att se utvecklingen av fetma och för att se om förändringsmönster är ihållande vilket 

kan ge en positiv effekt för folkhälsan på längre sikt (SBU 2002b). 

  

1.7 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori grundar sig i autonomi och består av tre delar 

relaterade till varandra: teorin om egenvård, teorin om brist på egenvård och teorin om 

omvårdnadssystemet (Current Nursing 2012) där omvårdnadssystem är något som 

skapas genom sjuksköterskans och patientens samspel i en omvårdnadssituation 

(Kirkevold 2000). Orem definierar egenvård som individens utförande av målinriktade 

åtgärder för att uppnå hälsa och välbefinnande. Brist på egenvård beskrivs när personen 

själv saknar förmåga att utföra egenvård som tillgodoser personens behov. Orem 

poängterade att omvårdnaden bör baseras på en överenskommelse mellan patienten och 

vårdaren och lägger stor vikt vid denna överenskommelse då hon uppger att patienten är 

den som ska uppge målen för omvårdnaden (Egidius & Norberg 1983). Orems 

grundfilosofi var att människan ska vara självständig och ansvarig för sin egen vård och 

hennes teorier lämpar sig bra vid förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Teorin kan 

användas som ett underlag och stöd för sjuksköterskan vid omvårdnadsåtgärder för barn 

med övervikt och fetma, där målet är att varje människa, själv eller med hjälp av sin 

familj kan möta sina omvårdnadsbehov och genomföra sin egen omvårdnad (Current 

Nursing 2012). 
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1.8 Problemformulering 

Övervikt och fetma bland barn ökar och dessa barn har en ökad risk för sämre 

livskvalitet fysiskt, socialt och i skolan än normalviktiga barn samt löper ökad risk för 

följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärl sjukdomar.  

För att få en bild av det växande problemet med övervikt och fetma bland barn, globalt 

och i Sverige, efterfrågas fler longitudinella studier samt forskning som rör 

omvårdnadsåtgärder utanför skolans värld. Författarna till föreliggande studie vill 

undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan utför vid övervikt och fetma bland 

barn som en del i den fortsatta forskningen. Genom att bearbeta tidigare empirisk 

forskning ges en ökad förståelse. Detta kan leda till att omvårdnaden för barn med 

övervikt och fetma förbättras och att sjuksköterskan kan få fler verktyg att utföra 

omvårdnadsåtgärder samt att riktlinjer för arbetet kan utvecklas så att övervikt och 

fetma åtgärdas på ett effektivt sätt. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt 

och fetma bland barn samt att granska och beskriva datainsamlingsmetoderna i den för 

studien valda litteraturen. 

 

1.10 Frågeställningar 

1: Hur beskrivs sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland 

barn? 

2: Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 
2.1 Design 

Designen för litteraturstudien är deskriptiv (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Datainsamlingen av vetenskapliga artiklar genomfördes från databasen Medline via 

sökmotorn PubMed samt från databasen Cinahl. Medline och Cinahl är två erkända 

databaser som publicerar artiklar inom hälsa, medicin och omvårdnad (Polit & Beck 

2012). I PubMed användes sökorden obesity, overweight, nursing och nursing process 

som Medical Subject Headings (MeSH) medan intervention användes som fritext. Att 
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använda MeSH-termer är ett enhetligt sätt att samla information som använder olika 

terminologi för samma begrepp, motsvarande i Cinahl är subject headings (Polit & Beck 

2012). Sökorden kombinerades i båda databaserna med den booleska söktermen AND 

som ett sätt att få en mer avgränsad mängd träffar (Polit & Beck 2012). I Cinahl 

användes samma sökord, i samma kombinationer dock enbart i fritext för att få så 

liknande sökningar som möjligt då endast två Cinahl Headings stämde överens med 

MeSH-termerna. Begränsningar (limits) som användes i PubMed var Child: Birth-18 

years och limits i Cinahl var All child och peer reviewed. Möjliga artiklar innebär antal 

artiklar efter lästa titlar och kontroll av tillgänglighet som redovisas tillsammans med 

det totala utfallet av sökningarna, inklusive manuella sökningar. I de manuella 

sökningarna hämtades titlar från relevanta artiklars referenslista och fritext-sökningar 

genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Resultat av sökstrategi.  

Databas Begränsningar 

(limits) 

Söktermer Antal träffar Möjliga 

artiklar 

Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline via 

PubMed 

2017-01-30 

Child: Birth-18 

years 

nursing 

(MeSH) AND 

intervention 

AND obesity 

(MeSH) 

64 17 3 

Medline via 

PubMed 

2017-01-31 

Child: Birth-18 

years 

nursing process 

(MeSH) AND 

overweight 

(MeSH) 

134 18 2 

Medline via 

PubMed 

2017-01-31 

Child: Birth-18 

years 

overweight 

(MeSH) AND 

intervention 

AND 

nursing(MeSH) 

67 7 0 

Medline via 

PubMed 

2017-01-31 

Child: Birth-18 

years 

nursing 

process(MeSH) 

AND obesity 

(MeSH) 

126 6 0 

Cinahl 

2017-01-31 

All child 

Peer reviewed 

Nursing AND 

intervention 

AND 

overweight 

51 8 1 

Cinahl 

2017-01-31 

All child 

Peer reviewed 

Nursing AND 

intervention 

AND obesity 

129 12 1 

Cinahl 

2017-01-31 

All child 

Peer reviewed 

Nursing 

process AND 

overweight 

6 2 1 

Cinahl 

2017-01-31 

All child 

Peer reviewed 

Nursing 

process AND 

obesity 

22 2 0 

Totalt   599 72 8 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

En litteraturstudie ska genomföras med primära källor och för ett relevant utfall av 

artiklar används inklusion- och exklusionskriterier (Polit & Beck 2012). I förekommen 

litteraturstudie inkluderades vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn upp till 18 år. Artiklar med annat 

språk än engelska, review-artiklar, artiklar som inte kunde nås via biblioteket på 
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Högskolan i Gävle samt artiklar som saknade tydlig struktur med introduktion, metod, 

resultat och diskussion (IMRAD) exkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocessen 

I urvalsprocessen lästes 599 titlar varav 105 titlar inkluderades då de svarade på 

föreliggande studies syfte. I nästa steg exkluderades artiklar som inte gick att nå i 

fulltext och 72 artiklar återstod. Sjuttiotvå abstract lästes och därefter exkluderades 14 

artiklar vars abstract inte svarade på syftet, 16 som saknade IMRAD, 1 artikel på annat 

språk än engelska, 9 review-artiklar samt 7 dubbletter. Detta gav 25 artiklar att läsa i sin 

helhet varav 17 som inte svarade på studiens syfte exkluderades. Åtta artiklar återstod 

som underlag till förekommen studies resultatdel. Två manuella sökningar 

kompletterade de mer systematiska sökningarna och gav ytterligare 2 artiklar till 

resultatdelen av studien. Totalt inkluderades 10 artiklar till studiens resultatdel. 

Urvalsprocessen beskrivs i figur 1. 

  
 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocess 

 

2.5 Datanalys 

För att analysera de inkluderade artiklarna till förekommen litteraturstudie delade 

författarna upp artiklarna och läste separat igenom artiklarna flertalet gånger. Artiklarna 

Totalt antal 
träffar, lästa 

titlar

599

•494 exkluderades, titlar svarar ej på syftet

105 
Inkluderades 
då de svarade 

på syftet

•33 exkluderades, gick ej att nå i fulltext

72 lästa 
abstract

• 14 abstract svarade ej på syftet 

• 16 saknade IMRAD 

• 1 var ej på engelska 

• 9 var review-artiklar

• 7 var dubletter

25 lästa i sin 
helhet

•17 exkluderades, svarade ej på syftet

8 artiklar 
återstår

10 artiklar i 
befintlig 

studie

•2 artiklar tillkommer genom fritextsökning
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lästes först i elektronisk form men skrevs sedan ut för att lättare kunna markera relevant 

data för studiens syfte och frågeställningar. För att besvara frågeställning ett granskades 

artiklarnas resultatdel tillsammans av båda författarna och relevant data utifrån 

frågeställning ett valdes ut. Framtagen data skrevs på post-it lappar för att ge klarhet 

över innehållet som sedan placerades i olika mönster och teman, med likheter och 

olikheter som enligt Polit och Beck (2012) bör ha ett logiskt samband och en 

övertygande helhet. Dessa teman gavs sedan rubriker. Rubriker ska finnas i resultatet 

för att ge struktur (Polit & Beck 2012). Dessa rubriker blev underlaget till föreliggande 

studies resultatdel.  

För att besvara frågeställning två granskades artiklarnas metoddel tillsammans 

av båda författarna med fokus på datainsamlingsmetod. Likheter och olikheter för de 

olika datainsamlingsmetoderna samt hur väl beskrivna dessa metoder är förklarade i 

respektive artikel sammanställdes och utgör en del av föreliggande studies resultat.  

Artiklarna har sammanställts i två översiktstabeller för att ge tydlighet och 

struktur, se bilaga 1 och bilaga 2. 

  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid hantering av datainsamlingen krävs ett objektivt förhållningssätt så att författarna 

inte på något sätt lägger in egna värderingar (Polit & Beck 2012). Data i förekommen 

litteraturstudie framställdes med tydliga referenser för att inte plagiera upphovsmännen, 

data har heller inte manipuleras på ett sätt så den blivit falsk (Polit & Beck 2012). 

Författarna till förekommen studie har kontrollerat de inkluderade artiklarna för att vara 

säkra på att studierna genomförts på ett etiskt vis. Nio av tio inkluderade artiklar i 

förekommen studie har granskats av en etisk kommitté som utfärdats från ett universitet 

eller sjukhus. Den tionde artikeln kräver inte ett formellt etiskt godkännande, vilket 

bekräftats av National Health services etiska kommitté i Storbritannien.  

 

3. Resultat 
Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar varav fem har kvalitativ ansats och fem 

har kvantitativ ansats. Artiklarna presenteras i två översiktstabeller, se bilaga 1och 2. 

Artiklarna återfinns i referenslistan märkta med *. Resultatet presenteras i löpande text 

samt är strukturerat under fyra rubriker; “Rådgivande samtal om fysisk aktivitet och 

stillasittande”, “Rådgivande samtal om kost och måltidsmönster”, “Samverkan med 

föräldrar som omvårdnadsåtgärd” samt “Hjälpmedel, resurser och instrument vid 
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omvårdnadsåtgärder”. Vidare beskrivs artiklarnas datainsamlingsmetod under rubriken 

“Datainsamlingsmetod i de inkluderade artiklarna”. 

 

3.1 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet och stillasittande 

I flertalet artiklar beskrivs sjuksköterskans rådgivande samtal med överviktiga eller feta 

barn eller med deras föräldrar (Kubik, Story & Davey 2007; Larsen, Mandleco, 

Williams & Tiedeman 2005; Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012; O’Brien, 

Holubkov & Reis 2004; Pbert et. al. 2012; Tucker & Lanningham-Foster 2015).  

 I Pbert et. al. (2012) och Tucker och Lanningham-Foster (2015) studier 

använder skolsköterskor sig av sex rådgivningssamtal som utgångspunkt i 

interventioner som bland annat syftar till att öka elevens dagliga fysiska aktivitet till 

minst en timme per dag. I en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) 

försöker sjuksköterskorna skapa sig en bild av barnets fysiska aktivitet för att ge 

individuell rådgivning. I Larsen et al. (2005) beskrivs att sjuksköterskor med längre 

erfarenhet i yrket är mer benägna att uppmuntra föräldrar till att förespråka fysisk 

aktivitet till sina barn än sjuksköterskor med färre år i yrket. Kubik, Story och Davey 

(2007) har undersökt vilka åtgärder skolsköterskor gör för barn med övervikt eller fetma 

på både individnivå och gruppnivå, det visade sig att 59 % hade rådgivande samtal 

gällande fysisk aktivitet i helklass. 

I flera studier (Larsen et al. 2005; O’Brien, Holubkov & Reis 2004; Pbert et. al. 

2012; Tucker, Lanningham-Foster 2015) ger sjuksköterskorna råd och uppmuntran till 

barn att minska antalet timmar skärmtid, det vill säga TV, dator och Tv-spel. I 

interventionerna av Larsen et al. (2005), Pbert et. al. (2012) och Tucker och 

Lanningham-Foster (2015) uppmanas deltagarna att minska skärmtiden till två timmar 

eller mindre om dagen. I studien av O’Brien, Holubkov och Reis (2004) ges mer 

generella råd om att minska på tv-tittande.   

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) har i sin studie analyserat 

rådgivningssamtal mellan sjuksköterskor och barn och de beskriver att sjuksköterskorna 

sällan tar upp hinder till fysisk aktivitet. Någon enstaka sjuksköterska talade om höga 

kostnader. 

  

3.2 Rådgivande samtal om kost och måltidsmönster  

Flera studier beskriver att sjuksköterskor på olika vis ger rådgivning kring kost och 

matvanor till barn med övervikt eller fetma och/eller till deras föräldrar (Isma, 
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Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes 2012; Larsen et al. 2005; Magnusson, 

Kjellgren & Winkvist 2012; O’Brien, Holubkov & Reis 2004; Pbert et. al. 2012; Tucker 

& Lanningham-Fosters 2015).   

I en svensk studie av Isma et al. (2012) baserad på intervjuer med sjuksköterskor 

inom barnhälsovården menar deltagarna att god kost är avgörande för en sund vikt och 

friska barn och att kostrådgivning är en viktig del i deras arbete med övervikt och fetma. 

Sjuksköterskorna anser sig ha tillräcklig kunskap för att ge allmän kostrådgivning men 

att de saknar kunskap utöver de allmänna riktlinjer som syftar till att hjälpa de barn som 

kommer till barnhälsovården. I Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) beskrivs att 

sjuksköterskorna ger vaga eller otillräckliga råd och förklaringar kring kost och 

måltider. Sjuksköterskornas råd är ofta generella och endast vid enstaka tillfällen är 

råden individanpassade. I samma studie råder brist på förklaringar på sambanden mellan 

energiintag och övervikt eller sambanden mellan energi, kalorier, socker och fett.  

Kost är enligt deltagande sjuksköterskor i studien av Isma et al. (2012) ämnet 

som de pratar mest om på barnavårdscentralen, från första till sista besöket, med varje 

familj. I Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) studie talar en sköterska om godis, 

sötade drycker och om att begränsa intaget av sötsaker till en gång i veckan. 

Sjuksköterskorna i studierna av Pbert et. al. (2012) och Tucker och Lanningham-Fosters 

(2015) menar att läsk och söta drycker ska uteslutas ur kosten och att desserter och 

onyttiga snacks bör begränsas. Istället uppmuntrar de båda interventionerna till ett ökat 

intag av frukt och grönsaker och målet var att öka intaget till fem frukter eller grönsaker 

per dag. I studien av Pbert et. al. (2012) beskriver eleverna i interventionsgruppen i 

större utsträckning än kontrollgruppen att sjuksköterskan var till stor hjälp gällande 

hälsosam kost och de kände trygghet i att prata med sköterskan om sina viktrelaterade 

beteenden. 

Att sjuksköterskan samtalar kring måltidsmönster och energiomsättning beskrivs 

i flera studier (Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012; O’Brien, Holubkov & Reis 

2004; Pbert et. al. 2012). Sjuksköterskorna i Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) 

studie tar i sina rådgivningssamtal upp vikten av att finna balans mellan matintag och 

energiomsättning. De diskuterar njutning av mat och barnets självbestämmande 

gällande när och vad barnen får äta. Alla sjuksköterskor i studien följer riktlinjer som 

rekommenderar tre huvudmål samt ett till tre mellanmål per dag men där vikten av 

frukost är återkommande. Frukosten ska enligt sjuksköterskorna vara nyttig, ätas varje 

dag samt ge energi för hela dagen. Två studier (Magnusson, Kjellgren & Winkvist 



 

12 

 

2012; Pbert et. al. 2012) visar att sjuksköterskan pratar om hunger, att barnen ska lära 

sig att lyssna på kroppen och inte äta för att de är glada, ledsna, uttråkade eller 

stressade. Sjuksköterskorna uppmuntrar även barnen att ta en frukt eller mer grönsaker 

istället för att äta en portion mat till och att lyssna till sin mättnadskänsla. I Larsen et al. 

(2005) uppmuntras föräldrarna att göra hälsosamma matval samt att låta barnen reglera 

födointaget. I Pbert et. al. (2012) talar sjuksköterskorna även om att ”äta smart” genom 

att begränsa antalet måltider som intas ute på restaurang samt att begränsa storlekarna 

på portionerna.  

 

3.3 Samverkan med föräldrar som omvårdnadsåtgärd. 

Föräldrar spelar en viktig roll i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos överviktiga 

och feta barn (Bonde, Bentsen & Hindhede 2014; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 

2009; Isma et al. 2012; Larsen et al. 2005; Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012). 

Sjuksköterskor i studien av Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) uppmuntrar och 

inspirerar föräldrarna till att vara delaktiga i barnens val av mat samt att involvera dem i 

barnets förändringsarbete. Sjuksköterskorna i studien ser föräldrarna som stor hjälp och 

ser deras kompetens som en tillgång. Bonde, Bentsen & Hindhede (2014) beskriver i sin 

studie vikten av att föräldrarna sätter gränser för barnens konsumtion av mat och dryck. 

I samtal med föräldrar upplever sjuksköterskor i Isma et al. (2012) studie att 

mammor ofta ger de svar de tror sjuksköterskan vill höra medan pappor ger mer ärliga 

svar, ibland vänder sjuksköterskorna sig till barnen i frågor kring kosthållning i hopp 

om att få mer ärliga svar. 

Att utveckla en god relation till föräldrarna redan från barnets födsel är enligt en 

sjuksköterska framgångsrikt, det är lättare att ta upp diskussionen om övervikt och 

sjuksköterskan kan vara mer tydlig och rättfram. Det gör det också lättare för 

föräldrarna att förstå att sjuksköterskorna påtalar övervikten för barnets bästa 

(Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009).  

Det kan vara problematiskt att nämna för föräldrar att deras barn är överviktiga 

eller feta (Bonde, Bentsen och Hindhede 2014; Isma et al. 2012; Walker, Strong, 

Atchinson, Saunders & Abbott 2007). I studien av Isma et al. (2012) menar få av 

sjuksköterskorna att det inte är av större vikt att ta upp frågan kring övervikt med 

föräldrar till barn som är 2,5 år eller yngre. Däremot anser sjuksköterskorna i studien att 

det är viktigt att motivera familjen till förändring och att det är upp till föräldrarna om 

de vill hjälpa sitt barn att gå ner i vikt eller inte. 



 

13 

 

 I Walker et al. (2007) studie undersöks sjuksköterskans syn på feta och 

överviktiga barn. De beskriver ett samband mellan överviktiga barn och överviktiga 

föräldrar och att fokus bör ligga på föräldrarna för att få bukt med barnets övervikt. I 

Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) studie menar sjuksköterskor att barn och föräldrar 

ibland är av olika åsikt. Barnen kan vara medvetna om sin övervikt och villiga till 

förändring medan föräldrar inte ser problemet. Sjuksköterskorna påpekar därför vikten 

av att enbart arbeta och rikta sig till föräldrarna. I Isma et al. (2012) studie beskriver 

sjuksköterskorna att många föräldrar kopplar övervikt till skam och att de helst inte talar 

om det. Alla deltagande sjuksköterskor i studien var överens om att det är viktigt att 

behålla en god relation med föräldrarna då det finns risk att förolämpa dem i samtalet. 

Neutral terminologi samt försiktiga uttalanden av barnets vikt beskrevs också som 

viktiga faktorer.  

I Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) studie framkommer det att när 

skolsköterskor gör screeningar på 11-14 åringar sker det utan närvarande förälder, när 

övervikt upptäcks bjuds föräldrarna in efteråt. Skolsköterskorna uttrycker att 

föräldrarnas närvaro och deltagande är det optimala då ungdomar inte bör hållas 

ansvariga för eventuella livsstilsförändringar. Kubik, Story och Davey (2007) har i sin 

studie frågat skolsköterskor i Minnesota, USA, gällande deras förebyggande arbete av 

fetma. I studien beskrivs att sköterskorna sällan eller enbart i ibland kontaktar föräldrar 

om de oroar sig för ett barns vikt, lika sällan ber de föräldrarna att kontakta en 

hälsovägledare för barnets övervikt eller erbjuder rådgivningssamtal till föräldrar. En 

sköterska i studien av Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) studie menar att hon tar 

hänsyn till patienternas och deras föräldrars autonomi genom att respektera ett nej eller 

om barnet och familjen inte ser övervikt som något problem. Sköterskan säger att det är 

familjen som måste genomföra förändringarna, inte sjuksköterskan. I Larsen et al. 

(2005) studie beskrivs att föräldrarnas attityd, motivation till förändring och resurser 

som inkomst, tid, försäkring och brist på bra platser för lek, är det största hindren i 

sjuksköterskornas arbete. I Isma et al. (2012) studie menar sjuksköterskorna att de 

föräldrar som är svårast att nå är de föräldrar som har det ekonomiskt svårt samt låg 

utbildningsnivå men att det är dessa familjer som bör prioriteras i barnhälsovården.  

 

3.4 Hjälpmedel, resurser och instrument vid omvårdnadsåtgärder 

I flertalet studier med interventioner används mätning av BMI som en metod för att se 

om vikten ökat eller minskat efter interventionen (Larsen et al. 2005; Tucker & 



 

14 

 

Lanningham-Foster 2015; Pbert et. al. 2012). Det beskrivs i Bonde, Bentsen och 

Hindhede (2014) att sköterskorna i studien använder sig av BMI som andan i det 

motiverande samtalet. En sjuksköterska visar var på BMI-skalan barnet ligger och 

försöker få barnet själv att prata. En annan sjuksköterska menar att hon jämför BMI 

med de olika storlekarna på kläder, small, medium och large, och informerar om 

svårigheter kring att vara överviktigt men hon låter familjen bestämma vad som är 

normalt, om familjen anser att det är normalt att barnet är inom “large” så har hon 

respekterat deras åsikt. Samma sköterska menar att motiverande samtal funkar bäst när 

hon bollar över frågan till familjen och de själva får formulera sina angelägenheter än 

att hon kommer med pekpinnar. 

Pbert et. al. (2012) beskriver att interventionen var präglad av kognitiv 

beteendeterapi för att främja förändring, skapa självkontroll och utveckla positiva 

förväntningar. Kognitiv beteendeterapi beskrivs även i Bonde, Bentsen och Hindhede 

(2014) studie där en sjuksköterska menar att hon har en öppen och nyfiken anda och ett 

mål att patienten, inte rådgivaren, ska komma med lösningen. 

I två studier (Larsen et al. 2005; O’Brien, Holubkov & Reis 2004) beskrivs 

dietisten som en av patienternas vanligaste resurser i det preventiva arbetet mot 

barnfetma. Att samverka med dietist anses värdefullt i de fall det krävs mer intensiv och 

fördjupad kostrådgivning och de sköterskor som har tillgång till dietist hänvisar hellre 

till dem än ger råd själva (Isma et al. 2012). 

 Tillväxtkurvan har beskrivits som ett objektivt och användbart instrument 

för att påtala barnets vikt, det är lätt för föräldern att se att barnets vikt är avvikande 

(Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009). I O’Brien, Holubkov & Reis (2004) studie 

beskriver en sjuksköterska att de vid övervikt kontrollerar Lab-prover, som kolesterol, 

lipidprofil, fasteglukos och tyroideafunktion och en stor andel av sjuksköterskorna 

rekommenderade täta uppföljningar av barnen. Kubik, Story och Davey (2007) studie 

beskriver att skolsköterskorna i Minnesotas största engagemang vad gäller 

omvårdnadsåtgärder ligger på skolbaserade åtgärder, främst genom engagemang i att 

delta i skolans hälsoråd samt att konsultera skolans administration gällande 

hälsorelaterad skolpolicy. Det arbete som utfördes minst av skolsköterskorna i studien 

var att kontrollera skolans resurser till fysisk aktivitet för barnen, 50 % av sköterskorna 

kontrollerar aldrig utrustning eller möjlighet till aktivitet före och efter skolan. I samma 

studie använde sig 88 % av skolsköterskorna någon gång av skriftlig information 

gällande kost och fysisk aktivitet till barn, föräldrar eller lärare. 
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3.5 Datainsamlingsmetod i de inkluderade artiklarna 

I fem av studierna användes kvalitativ ansats (Bonde, Bentsen & Hindhede 2014; 

Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009; Isma et al. 2012; Magnusson, Kjellgren & 

Winkvist 2012; Walker et al. 2007). Fyra av artiklarna använde sig av intervjuer där 

samtalen spelades i och transkriberades (Bonde, Bentsen & Hindhede 2014; 

Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009; Isma et al. 2012; Walker et al. 2007). 

Magnusson, Kjellgren & Winkvist (2012) samlade in data via inspelade 

rådgivningssamtal mellan sjuksköterskan och barn med övervikt eller fetma.  

Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) och Walker et al. (2007) använde sig av 

semistrukturerade intervjuer. Walker et al. (2007) har i studien redovisat de frågor som 

använts vid intervjun, de beskriver också att de använt sig av Epstein och Ogdens 

intervjuguide. Resterande kvalitativa artiklar har inte redovisat intervjufrågorna eller om 

de använt sig av intervjuguider.  Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) och 

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) redovisar under vilken månad och år 

intervjuerna utförts.  

Hur länge intervjuerna eller rådgivningssamtalet pågick finns beskrivet i alla 

kvalitativa artiklar utom i Isma et al. (2012). Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten 

(2009) beskriver i sin studie att de förberett deltagarna innan intervjun genom att på 

mail skicka ämnen som kommer beröras. Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) och 

Isma et al. (2012) beskriver i sina studier vem som utfört intervjun samt var den ägde 

rum. 

I fem av artiklarna användes kvantitativ ansats (Kubik, Story & Davey 2007; 

Larsen et al. 2005; O’Brien, Holubkov & Reis 2004; Pbert, et.al. 2012; Tucker & 

Lanningham-Foster 2015). För insamling av information från sjuksköterskor användes 

enkäter (Kubik, Story & Davey 2007; Larsen et al. 2005; Tucker & Lanningham-Foster 

2015). Larsen et al. (2005) tillvägagångssätt är väl beskrivet, hur många som skickades, 

hur många som kom i retur samt hur många som gick att använda. Kubik, Story och 

Davey (2007) samt Tucker och Lanningham-Foster (2015) beskriver inte 

tillvägagångssättet.  Pbert et. al. (2012) och Tucker och Lanningham-Foster (2015) har 

kompletterat sina enkäter med en intervju under studiens gång medan Larsen et al. 

(2005) har kompletterat med tre öppna frågor. O’Brien, Holubkov och Reis (2004) 

beskriver att de granskat journaler och tittat efter demografisk data samt under vilken 

tidsperiod granskningen genomförts.  
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Kontentan av resultatet var att sjuksköterskor främst använder sig av rådgivande samtal 

som omvårdnadsåtgärd vid övervikt och fetma hos barn. Samtalen handlade om kostråd, 

måltidsmönster, fysisk aktivitet och stillasittande aktiviteter. Samverkan mellan 

sjuksköterskor och föräldrar spelar en viktig roll i omvårdnadsarbetet, samtidigt 

beskrivs föräldrarna svåra att samarbeta med och kan försvåra sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Utifrån den metodologiska frågeställningen framgick att fem 

studier använde sig av intervjuer av något slag, enkäter och inspelning av rådgivande 

samtal förekom också vid insamling av data. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Rådgivande samtal som omvårdnadsåtgärd 

I flertalet artiklar i resultatet beskrivs sjuksköterskans rådgivande samtal med 

överviktiga eller feta barn eller med deras föräldrar (Kubik, Story & Davey 2007; 

Larsen et al. 2005; Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012; O’Brien, Holubkov & Reis 

2004; Pbert et. al. 2012; Tucker & Lanningham-Foster 2015). Björvell och Thorell-

Ekstrands (2009) beskriver i litteraturen att hälsosamma insatser består av bland annat 

rådgivning och samtal för att hjälpa personer till ett mer hälsosamt leverne. 

Sjuksköterskorna i Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) studie talar om matintag 

och energiomsättning i sina rådgivningssamtal. Flera studier (Larsen et al. 2005; 

O’Brien, Holubkov & Reis 2004; Pbert et. al 2012; Tucker, Lanningham-Foster 2015) 

beskriver hur sjuksköterskorna ger råd och uppmuntran till barn att minska antalet 

timmar skärmtid. Att hjälpa barnen och föräldrarna att finna balans i energiintag samt 

att öka barnens fysiska aktivitet är två viktiga omvårdnadsåtgärder då det enligt WHO 

(2016) är det ökade intaget av energirika livsmedel i kombination med minskad fysisk 

aktivitet som är främsta orsaken till övervikt och fetma. 

I annan forskning av Rodrígues-Ventura, Pelaez-Ballestas, Sámano-Sámano, 

Jimenez-Gutierraz och Aguilar-Salinas (2014) framkommer att föräldrar och barn inte 

hade förståelse för hälsosam kost och konsekvenserna av övervikt då de tidigare inte fått 

tillräckliga förklaringar kring detta av sin läkare. Vilket tydliggör att sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att få barn och föräldrar att förstå vikten av en hälsosam livsstil 

bottnar i ett samspel mellan professioner. Men också ett samspel mellan sjuksköterskan 
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och patienten, vilket Orem står bakom då hon menade att det är en av grunderna i 

omvårdnadssystemet (Kirkevold 2000). 

Beteendeterapeutiska och kognitiva metoder kan ge ytterligare dimension till det 

rådgivande samtalen. Ett beteende modifierat viktreducerande program beskrivs av 

Melin (2011) som ett framgångsrikt koncept. I en litteraturstudie av Reilly, Wilson, 

Summerbell och Wilson (2002) beskrivs att målet bör vara att uppnå 

bettendeförändringar vid behandling av övervikt och fetma snarare än själva 

viktnedgången.  

Motivation och livsstilsförändringar har en stark koppling vilket medför att en 

annan metod kan vara motiverande samtal. I en litteraturstudie av Pakpour, Gellert, 

Dombrowski & Fridlund (2014) beskrivs att ungdomar vars föräldrar är delaktiga i 

motiverande samtal visar bättre resultat i minskat BMI än när endast ungdomarna deltar.  

4.2.2 Samverkan med föräldrar som omvårdnadsåtgärd 

Föräldrar spelar en viktig roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete av överviktiga och 

feta barn (Bonde, Bentsen & Hindhede 2014; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 

2009; Isma et al. 2012; Larsen et al. 2005; Magnusson, Kjellgren & Winkvist 2012). 

Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) beskriver vikten av att utveckla en god 

relation till föräldrarna, vilket gör det lättare att ta upp diskussionen om övervikt. 

Kontakten ska förhoppningsvis hålla på lång sikt och bygga på förtroende. Viktigt är att 

skapa ett förhållande så att familjen vågar komma tillbaka även vid eventuella 

misslyckanden (Danielsson 2015). I flertalet artiklar beskrivs problematiken att påtala 

barnets övervikt eller fetma för föräldrarna (Bonde, Bentsen och Hindhede 2014; Isma 

et al. 2012; Walker et al. 2007). I Isma et al. (2012) studie beskrivs övervikt och fetma 

som ett stigmatiserat och skamfyllt ämne. Sjuksköterskorna bör då som i Isma et al. 

(2012) studie fokusera på att använda rätt ordval för att nå föräldrarna. Först när 

föräldrarna förstår vikten av problemet kan de vara med och delta i sjuksköterskans 

förändringsarbete. Hallström (2015b) beskriver adekvat undervisning och information 

som en förutsättning till förståelse och förändring. Informationen ska ges med tydlighet, 

relevans och vid upprepade tillfällen. Vidare beskrivs att variation och kreativitet kan 

användas vid informationstillfället, detta genom att använda böcker, broschyrer, 

webbaserad information och filmer. 

I Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) studie menar sjuksköterskorna att 

insatserna enbart bör rikta sig till föräldrarna då de inte alltid förstår problemet med 
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övervikt eller fetma medan barnen kan vara villiga att göra förändringar. Danielsson 

(2015) beskriver att föräldrarna måste ha vägledning i sin föräldraroll, eftersom det är 

de som handlar maten och styr i barnens aktiviteter. I Dorothea Orems teorier beskrivs 

att en person har förmågan att delta i sin egenvård utefter ålder, utveckling och 

erfarenheter (Current Nursing 2012). Detta menar författarna till föreliggande studie 

tydligt visar att ansvaret ligger hos föräldrarna när det gäller att ta beslut som inte barnet 

kan ta. En sjuksköterska i studien av Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) tar hänsyn 

till patienternas och föräldrars autonomi, om de inte ser övervikt som ett problem 

respekteras det. Sjuksköterskan beskriver att det är familjen som måste stå för 

förändringarna, inte sjuksköterskan. Även Orems omvårdnadsteori grundar sig i 

patientens autonomi (Current Nursing 2012). Danielsson (2015) menar då att 

sjuksköterskans viktiga ansvar är att uppmuntra och vara den som kan ställa krav. Om 

konsekvenserna ligger långt fram i tiden kan det vara svårt att förhålla sig till det, för 

barnet kanske det viktigaste är att orka det som kompisarna gör eller att kunna ha 

likadana kläder, därför är det viktigt att lyssna till vad barnet vill. 

 I studien av Reilly et al. (2002) beskrivs syftet med att behandla barns övervikt 

och fetma med att involvera familjen i att ha kontroll över barnens ätande, aktiviteter 

samt att göra de nödvändiga förändringar som krävs. I samma studie framkommer också 

att de som bör få behandling är de barn och familjer som verkligen är villiga att göra 

dessa förändringar. I Reilly et al. (2002) ses att skolan involveras i det preventiva 

arbetet mot övervikt och fetma genom att anpassa läroplanen, men också genom att 

involvera föräldrarna. Dock visar samma litteraturstudie tveksamheter i det preventiva 

arbetet av barn i skolåldern då viktnedgången inte gav önskat resultat i de granskade 

interventionsstudierna, framförallt bland pojkar och de beskriver att de befintliga 

interventionerna kan behöva göras om för att ge bättre resultat. 

Vikten av självkontroll och att patienten är den som ska genomföra förändring 

och inte sjuksköterskan beskrivs av Bonde, Bentsen och Hindhede (2014) och Pbert et. 

al. (2012). Den insikten är en central grund för en omvårdnadsåtgärd som syftar till 

förändring och är något sjuksköterskan kan hitta stöd i hos Dorothea Orems 

egenvårdsteori, där eftersträvas patientens egen förmåga att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande (Current nursing 2012). 

I Larsen et al. (2005) studie beskrivs att föräldrarnas attityd, motivation till 

förändring och resurser som inkomst, tid, försäkring och brist på bra platser för lek är de 

största hindren i sjuksköterskornas arbete. I Reilly et al. (2002) och i en studie av Jihyun 
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och Jina (2016) ses att fetma är vanligare i områden med större social utsatthet och låg 

socioekonomisk utsatthet.  I resultatet framkom att sjuksköterskorna i Isma et al. (2012) 

studie ansåg att det var svårt att skapa kontakt med de föräldrar som hade det 

ekonomiskt svårt och hade låg utbildningsnivå. I Reilly et al. (2002) studie menar de att 

det inte är någon större skillnad mellan pojkar och flickor. I studien av Jihyun och Jina 

(2016) menar de att flickor uppväxta med låg socioekonomisk status har större risk att 

bli överviktiga men också att flickor oftare kom från låga socioekonomiska 

förutsättningar.  

4.2.3 Hjälpmedel, resurser och instrument vid omvårdnadsåtgärder 

I resultatet redovisas att i samtal mellan sjuksköterska och barn används BMI som 

referens och måttstock på om barnet ökat eller minskat i vikt (Larsen et al. 2005; Pbert 

et. al 2012; Tucker & Lanningham-Foster 2015). Att BMI samlas in med kön och ålder i 

beaktande redovisas i flertalet studier (O’Brien, Holubkov & Reis 2004; Pbert et. al. 

2012; Tucker & Lanningham-Foster 2015). Reilly et al. (2002) beskriver att använda 

BMI för att klassificera övervikt och fetma hos barn och ungdomar är att föredra 

framför kliniska bedömningar. De menar att BMI ger en objektiv bedömning och är 

praktisk i sitt användande.  

BMI används också vid rådgivande samtal för att visa var på skalan barnet 

ligger, en referenspunkt som gör det tydligt för barnet och föräldrarna (Bonde, Bentsen 

& Hindhede 2014). Samtidigt bör det tas i beaktning att BMI i vissa fall kan vara 

missvisande och vissa mätningar därför bör utgå från midjemått (SBU 2002a).  

I Rodrígues-Ventura et al. (2014) framkommer att läkare inte alltid kan ge 

patienter förklaringar som gör att de förstår konsekvenserna av övervikt. Likväl som att 

sjuksköterskor tar hjälp av dietister (Isma et al. 2012) bör läkare i sin tur ta hjälp av 

sjuksköterskor i förebyggande och stödjande omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan är 

också den som ska utföra omvårdnadsåtgärder för patientens tillfrisknande, säkerhet och 

välbefinnande på ett sådant sätt att personerna senare ska kunna ta över sin egenvård 

(Björvell & Thorell-Ekstrand 2009). Vilket har stöd i Orems omvårdnadsteori där målet 

är att varje människa, själv eller med hjälp av sin familj ska kunna möta sina 

omvårdnadsbehov och kunna genomföra sin egen omvårdnad (Current Nursing 2012).  
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4.2.4 Diskussion om den metodologiska frågeställningen 

I fyra kvalitativa studier används intervjuer som datainsamlingsmetod (Bonde, Bentsen 

& Hindhede 2014; Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009; Isma et al. 2012; Walker 

et al. 2007) vilket lämpar sig för deras resultat då denna form av insamlingsmetod enligt 

Polit och Beck (2012) är den bästa metoden i insamlandet av kvalitativ data. Att 

använda sig av intervju som insamlingsmetod är att försöka förstå sig på 

intervjupersonens livsvärld och hur personen förhåller sig till den, målet är att få en så 

exakt bild som möjligt av vad intervjupersonen vill förmedla (Olsson & Sörensen 

2007). Två av studierna använder semistrukturerad intervjuteknik (Bonde, Bentsen & 

Hindhede 2014; Walker et al. 2007). När den intervjumetoden väljs vill författarna vara 

säkra på att särskilda ämnen berörs, en intervjuguide finns därför som utgångspunkt 

under intervjun (Polit & Beck 2012). Walker et al. (2007) var den enda kvalitativa 

artikeln som redovisade sina frågor. Att väl beskriva sitt tillvägagångssätt skapar enligt 

Polit och Beck (2012) trovärdighet.  

Isma et al. (2012) och Bonde, Bentsen & Hindhede (2014) beskriver att 

intervjun har ägt rum på deltagarnas arbetsplats. Olsen och Sörensen (2007) beskriver 

att rummet där intervjun genomförs kan ha betydelse för hur trygg intervjupersonen 

känner sig och i slutänden påverka utfallet.  

Magnusson, Kjellgren och Winkvist (2012) använde sig av ljudinspelningar vid 

rådgivningssamtal mellan sjuksköterskor och överviktiga barn. Inspelningar av samtal 

är enligt Polit och Beck (2012) en bra metod när intresset är av auditiv karaktär.  

En kvantitativ artikel av Pbert et. al. (2012) bygger på en intervention, Olsson 

och Sörensen (2007) menar att kvantitativa studier med interventioner innebär att 

författarna valt en experimentell linje, där en experimentgrupp utsätts för en 

intervention och resultatet jämförs med en kontrollgrupp. Enligt Polit och Beck (2012) 

har experimentella studier större möjlighet att få kontroll över yttre påverkan än icke 

experimentella studier och därmed kan rimligare slutsatser dras.  

För insamling av information från sjuksköterskor användes enkäter (Kubik, 

Story & Davey 2007; Larsen et al. 2005; Tucker & Lanningham-Foster 2015). Kubik, 

Story och Davey (2007) använde sig av en validerad enkät som enligt Olsson och 

Sörensen (2007) är ett bättre alternativ än att formulera en egen. Endast en artikel 

(Larsen et al 2005) beskriver sitt tillvägagångssätt gällande enkäter. För att en studie ska 

anses trovärdig och vara replikerbar krävs en välbeskriven metod (Polit & Beck 2012). 
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4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande arbete ser en styrka i att litteraturstudien bygger på fem 

kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Den kvalitativa synvinkeln ger en fördjupad 

och grundlig bild av det som undersöks medan de kvantitativa studierna ger mätbar data 

som bygger på ett stort antal deltagare (Polit & Beck 2012). Tillsammans utgör dessa 

artiklar en bred syn på vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan gör för barn med 

övervikt och fetma.  

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

beskrivs vid fetma och övervikt bland barn. Metoden som användes var en 

litteraturstudie med deskriptiv design eftersom den stämmer överens med studiens syfte 

och frågeställning. Med en litteraturstudie menas att redan befintlig vetenskap 

redovisas, deskriptiv design innebär att studien bygger på människors erfarenheter (Polit 

& Beck 2012). 

Författarna har använt sig av en för designen relevant sökstrategi, en styrka ses i att två 

av de största databaserna för sjuksköterskor och omvårdnad har använts (Polit & Beck 

2012).   

Förekommen studie bygger på primära källor, varför författarna ej tog med 

review-artiklar. Att använda begränsningen Child Birth-18 years och All child säkrade 

att artiklarna enbart handlade om barn, något som var ytterst relevant då det svarar till 

studiens syfte. För att ytterligare säkra de valda artiklarnas innehåll valde författarna till 

förekommen studie att exkludera artiklar som inte var uppbyggda enligt IMRAD, detta 

då den vetenskapliga artikeln följer IMRAD (Olsson & Sörensen 2007).  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål, 

något som Polit och Beck (2012) beskriver som en svaghet. Författarna till föreliggande 

arbete har dock haft detta i åtanke och har med noggrannhet översatt artiklarna och gjort 

sitt yttersta för att inte förvränga resultatet. 

Utfallet av artiklar till resultatdelen i föreliggande studie slutade med 10 artiklar 

efter sökningar med sökorden obesity, overweight, nursing, nursing process samt 

intervention. Alla sökord baserades på studiens syfte och relaterar till sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid fetma och övervikt. Det finns dock en risk att sökordet 

intervention har begränsat området då just interventioner endast är en del av hela 

omvårdnadsprocessen (Karolinska Institutet 2017). Samtidigt är en intervention en del 

av omvårdnaden som tar hänsyn till den enskilda individens behov och förmåga att 

anpassa sig efter situationen (Langius-Eklöf & Sundberg 2014). Författarna till denna 
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studie anser att intervention är ett bredare perspektiv än till exempel prevention då 

interventioner kan ske både förebyggande men också när övervikt eller fetma redan 

uppmärksammats. 

Dataanalysen har i enlighet med Polit och Beck (2012) utgjorts av identifiering 

av innehållet och skapat mönster, teman och likheter. Fördelen är att det ger en tydlig 

bild av innehållet och gör det lätt för författarna till förekommen studie att hitta en röd 

tråd. Författarna till föreliggande arbete utgick från Polit och Becks (2012) råd om att 

söka efter likheter och skillnader i den insamlade datan. Polit och Beck (2012) 

rekommenderar att under analysarbetet strukturera datan i tabeller för att ge klarhet, 

istället valde författarna till föreliggande arbete att använda sig av post-it lappar, något 

som författarna tror gav samma resultat. Artiklarna som ligger för grund för 

dataanalysen presenteras dock i tabeller för att ge tydlighet för läsaren men också för 

författarna. Tydligheten och strukturen är viktig för studiens trovärdighet, läsaren ska 

kunna se hur författarna har gått till väga och ha möjlighet att replikera studien (Polit & 

Beck 2012). Likaså har studien en högre trovärdighet när referenserna är tydligt 

utskrivna, så möjligheten finns att gå tillbaka till originalkällorna. 

  Författarna till föreliggande arbete har strävat efter att hålla sig objektiva 

under arbetets gång, detta i enlighet med Polit och Beck (2012) som menar att 

objektivitet är när oberoende forskare skulle ha kommit fram till samma sak som 

författarna. Detta ses som en styrka i studiens trovärdighet, studiens utfall hade inte 

blivit rättvis eller trovärdig om egna värderingar hade vävts in. 

Handledning har under tidens gång getts kontinuerligt både skriftligt, 

individuellt samt i gruppform och har varit värdefullt för författarna till föreliggande 

studie då det gett oss verktygen att föra processen framåt. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007) är handledarens roll att hjälpa och leda studenten att utveckla förmågan att 

självständigt kunna utöva vetenskaplig verksamhet.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Barn med fetma och övervikt är ett växande problem, både globalt och i Sverige. 

Sjuksköterskans roll är att genomföra omvårdnadsåtgärder med fokus på 

beteendeförändringar bland dessa barn, men framförallt i barnens familjer. Här spelar 

inte bara sjuksköterskor i direkt kontakt med barn en viktig roll utan även 

sjuksköterskor samverkan med deras föräldrar. Genom att rikta omvårdnadsåtgärder till 

föräldrarna har det visat sig ge bättre resultat på barnens viktnedgång och hälsa. Därför 
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är det av stor vikt att den allmänutbildade sjuksköterskan har god kunskap om metoder 

som underlättar dessa omvårdnadsåtgärder, kunskap som denna litteraturstudie kan 

bidra med genom att den sammanställt den befintliga forskningen som finns i området. 

 

4.5 Fortsatt forskning 

Den forskning som sammanställts i denna litteraturstudie kommer mestadels från skola 

och skolsköterskor och vad de gör för att åtgärda övervikt och fetma på individ- och 

gruppnivå. Därför efterfrågar författarna till denna litteraturstudie ytterligare forskning 

kring vad allmänsjuksköterskan kan genomföra för omvårdnadsåtgärder på till exempel 

hälsocentraler och avdelningar samt vilka resultat dessa omvårdnadsåtgärder får. 

 

4.6 Slutsats 

Det är viktigt på vilket sätt sjuksköterskan uttrycker sig och bemöter barn, och deras 

familjer, med fetma och övervikt. Fokus bör ligga på beteendeförändringar snarare än 

på viktnedgång och sjuksköterskans roll blir att informera, motivera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder som leder till att barnen och deras föräldrar kan genomföra dessa 

omvårdnadsåtgärder på egen hand. Fokus bör framförallt ligga på föräldrarna då inget 

barn bör hållas ansvarig för dessa beteendeförändringar.  
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Bilaga 1. Sammanställning av litteraturstudiens artiklar till resultatet.  

Författare 

publiceringsår 

utgivningsland 

Titel Design och 

ansats 

Under- 

söknings- 

grupp  

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Tucker, S. 

Lanningham- 

Foster, LM. 

2015, Danmark 

 

 

 

Skolbaserad 

prevention för 

obesa barn, ledd 

av sjuksköterskor 

Jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats 

72 

fjärde/femtek

lassare från 

två grund- 

skolor,  

45 sjuk-

sköterske-

studenter. 

Intervju,  

demografisk data 

BMI,   

stegräknare  

BMI jämfördes mellan grupper 

med hjälp av Wilcoxon rank sum, 

chi-square, and Fisher’s exact 

tests. 

Förändringar för individen 

utvärderades med hjälp av parade 

Wilcoxon signed rank and 

McNemar’s tests. 

Vid analysering av stegräkningen 

användes post hoc test 

Tukey/Kram 

Bonde, A. H., 

Bentsen, P. 

Hindhede, A.L. 

2014, Danmark 

 

 

Skolsköterskors 

erfarenheter av 

motiverande 

samtal vid 

förebyggande av 

barnfetma. 

Fallstudie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

12 kvinnliga 

skol-

sköterskor i 

Danmark 

med snitt 13 

års 

erfarenhet. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Teorin om motiverande samtal 

används som analytisk 

referensram.  

Magnusson, M.B. 

Kjellgren, K.I. 

Winkvist, A. 

2012, Sverige 

 

Aktivera 

överviktiga barn 

att förbättra deras 

mat och motion 

vanor - 

skolsköterskor 

rådgivning i 

flerspråkiga 

inställningar 

 

Utforskande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

20 elever, 7 

överviktiga, 

13 feta, 8 

flickor och 

12 pojkar, 

mellan 8-16 

år. 8 

kvinnliga 

sköterskor i 

skolhälso-

vården, 41-53 

år.  

22 ljudinspelningar från 

rådgivande samtal 

mellan skolsköterska och 

överviktiga barn. 

Kvalitativ innehålls- 

analys. 

 

Isma, GE. 

Bramhagen, AC. 

Ahlstrom, G. 

Östman, M. Dykes, 

AK. 

2012, Sverige 

 

 

Svenska 

Barnhälsovården 

sjuksköterskors 

föreställningar om 

övervikt hos barn: 

en kvalitativ 

studie. 

 

Fenomeno-

grafisk 

design med 

kvalitativ 

ansats 

18 sjuk-

sköterskor. 

Medelålder 

51 år. 17 

kvinnor, 1 

man. 17 

barnavård- 

centraler i 

södra 

Sverige.  

Intervjuer i samtalsform 

med öppna frågor. 

Analys med inspiration av den 

fenomenografiska ansatsen. 
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Pbert, L. 

Druker, S. 

Gapinski, MA. 

Gellar, L. 

Magner, R. 

Reed, G. 

Schneide, K. 

Osaganian, S. 

2012, USA 

 

 

En sjuksköterske- 

ledd intervention 

för överviktiga 

och feta 

ungdomar 

 

Kluster-

randomiserad 

kontrollerad 

design med 

kvantitativ 

design 

82 ungdomar 

medelålder 

15,8 år, 70 % 

kvinnor, 

medel BMI 

32 

7 kvinnliga 

skol-

sköterskor 

medelålder 

46,2 år 

BMI, blodtryck och 

midjemått mättes, 

Intervjuer. 

För att mäta fysisk 

aktivitet användes 

accelerometer under en 

sjudagarsperiod.  

T-test, Wilcoxon rank sum test, 

Fischer´s exact test.  

Edvardsson, K. 

Edvardsson, D. 

Hörnsten, Å. 

2009, Australien 

Att ta upp frågor 

om barns övervikt 

- 

barn- och 

mödravård-

sköterskors 

upplevelser. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

design  

Tio sjuk-

sköterskor 

inom mödra-

och barna- 

vården.  

Intervjuer Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av Graneheim och 

Lundmans guide 

Walker, O. 

Strong, M. 

Atchinson, R. 

Saunders, J. 

Abbott, J. 

2007, 

Storbritannien  

En kvalitativ 

studie av 

primärvårdens 

syn på behandling 

barnfetma 

Utforskande 

design med 

kvalitativ 

ansats 

12 

allmänläkare 

och 6 sjuk-

sköterskor i 

Stor-

Britannien. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Transkriberades ord för ord, 

använder sig av ramverks-metod 

för att analysera. Listade 

nyckelord och hittade teman. 

Kubik, MY.  

Story, M.  

Davey, D. 

2007, USA 

 

 

Fetma- 

förebyggande i 

skolorna: 

Nuvarande roll 

och framtida 

praxis av 

skolsköterskor 

Korrelation 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

221 skol-

sköterskor i 

delstaten 

Minnesota, 

USA. 

Enkät som validerats av 

experter inom området. 

SAS version 8.1.  

Larsen, L. 

Mandleco, B.  

Williams, M.  

Tiedeman, M. 

2005, USA 

 

Barnfetma: 

Förebyggande 

praxis 

sjuksköterskor 

 

Jämförande 

design med 

kvantitativ 

ansats 

99 sjuk-

sköterskor 

inom familje- 

hälsa och 

barnhälsa. 

83% kvinnor, 

medelålder 

45 år och 10 

år i snitt i 

yrket. 

Ett formulär med 

demografiska frågor och 

en enkät som 

kompletterades med tre 

öppna frågor. 

SPSS. Oberoende t-test. 

Pearson’s korrelationskoefficient. 

Deskriptiv statistik 

O’Brien, S.H. 

Holubkov, R. Reis, 

E. C 

2004, USA 

 

Identifiering, 

utvärdering och 

hantering av 

fetma i en 

akademisk 

primärvårds- 

center 

 

Retrospektiv 

journalgransk

ning med 

kvantitativ 

ansats.  

Sjuk-

sköterskor 

och läkare i 

primärvården 

samt barn 

mellan 3 

månader och 

16 år.  

Journalgranskning. x2-test användes för att se om 

oberoende variabler påverkade 

förmågan att identifiera och vidta 

åtgärder vid fetma. 
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Bilaga 2. Titel-, syfte- och resultatsammanställning av litteraturstudiens artiklar till 

resultatet.  

Författare Syfte Resultat 

Tucker, S. 

Lanningham- 

Foster, LM. 

 

Att undersöka effekten av hur “let´s go 5-2-1-

0”- 

intervention påverkar fjärde/femte-klassare. 

I båda grupperna skedde följande förändringar efter 

interventionen: fysisk aktivitet ökade signifikant, 

BMI oförändrat/minskat, konsumtion av 

grönsaker/frukt/juice ökade. 

Bonde, A. H 

Bentsen, P. 

Hindhede, A. L 

Att undersöka hur skolsköterskor tillämpar 

och upplever motiverande samtal i rådgivning 

med överviktiga (ej feta) barn och deras 

föräldrar i det dagliga arbetet. 

Resultatet presenteras under två huvudteman. Att 

anpassa och tillämpa motiverande samtal. Dilemman 

med motiverande samtal. 

Magnusson, M.B. 

Kjellgren, K.I. 

Winkvist, A. 

 

Att analysera skol- 

sköterskors rådgivning av överviktiga och 

feta barn. 

Alla sjuksköterskor följde riktlinjerna som 

rekommenderas gällande måltider. 

Vid flera tillfällen uppstod olämpliga förklaringar 

från sjuksköterskan, de gav vaga råd och lämnade 

mycket för tolkning. Språkförbristningar och 

kulturkrock redovisas. Allmänna rekommendationer 

gavs ofta istället för individuellt anpassad 

rådgivning.  

Isma, G.E. Bramhagen, 

A.C. Ahlstrom, G. 

Östman, M.  

Dykes, A.K. 

Att belysa föreställningar om barns övervikt 

och fetma bland sjuksköterskor som arbetar 

inom barnhälsovården. 

De viktigaste resultaten presenteras i fyra kategorier 

som beskriver sjuksköterskornas uppfattning av 

övervikt hos barn.  

Pbert, L. 

Druker, S. 

Gapinski, M.A. 

Gellar, L. 

Magner, R. 

Reed, G. 

Schneide, K. 

Osaganian, S. 

Att utvärdera genomförbarheten och 

effektiviteten av en skolsköterskas 

intervention för att förbättra kost och 

aktivitet och minska BMI bland överviktiga 

och feta ungdomar. 

Vid interventionens början var faktorer rörande 

övervikt lika mellan interventions- 

grupp och kontrollgrupp. Vid två månaders- 

kontroll konsumerade interventionsgruppen mindre 

socker än kontrollgruppen. Kaloriintaget var de 

samma mellan de två grupperna. 

Interventionsgruppen åt mer frukost än 

kontrollgruppen.  

Edvardsson, K. 

Edvardsson, D. 

Hörnsten, Å. 

 

Att beskriva mödra-barn-vårds- 

sjuksköterskors erfarenheter av att prata och 

ta upp frågan om övervikt med föräldrar till 

överviktiga barn. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att ta upp 

frågan om viktproblem, speciellt om föräldrarna 

själva var överviktiga. Tillväxtdiagram tycks vara ett 

viktigt hjälpmedels i diskussionen om vikt. 

Förnekelse, ursäkter och ett defensivt 

förhållningssätt var vanliga reaktioner bland 

föräldrarna. En stark relation mellan sjuksköterska 

och föräldrar underlättade. 

Walker, O. 

Strong, M. Atchinson, 

R. Saunders, J. 

Abbott, J. 

Att undersöka allmänläkare och 

sjuksköterskors syn på barnfetma. 

De såg det som sin uppgift att väcka frågan kring 

barnets vikt men att det var ett socialt och- 

familjeproblem. De upplevde att de saknade tid, 

utbildning och resurser om barnfetma och att de 

saknade bevis på effektiva interventioner samt att 

deras undervisning om diet och motion inte leder till 

direkt viktnedgång. 

Kubik, M.Y.  

Story, M.  

Davey, D. 

 

 

Att bedöma om skolsköterskors praktiska 

arbete återspeglar den växande bördan av 

barnfetma. Samt bestämma vilka faktorer som 

associeras med skolsköterskans stödjande och 

förebyggande åtgärder vid övervikt. 

Visar i procent hur ofta sköterskorna genomför vissa 

åtgärder. Åtgärder som de genomförde mest är att 

delta i skolhälsorådet eller rådgöra administrationen 

på skolan. De minst genomförda åtgärderna är att 

mäta BMI samt kontakta föräldrar vid oro över 

barnets vikt. 
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Larsen, L. 

Mandleco, B.  

Williams, M.  

Tiedeman, M. 

Att a) beskriva sjuksköterskans förebyggande 

åtgärder av barnfetma. b) jämföra 

sjuksköterskors praktiska arbete, inställning 

och medvetenhet gällande rådande riktlinjer i 

förebyggandet av barnfetma. c) identifiera 

relationen mellan förebyggande metoder och 

demografiska variabler. d) undersöka resurser 

och hinder för att genomföra förebyggande 

åtgärder. 

Sjuksköterskan undervisar föräldrar i hur de kan 

förespråka hälsosam mat och fysisk aktivitet i sina 

familjer. Sjuksköterskorna som arbetade med barn 

var mer benägna att följa riktlinjer för övervikt än 

sjuksköterskorna vid familjeenheten. De resurser 

sjuksköterskorna helst använde vid förebyggandet av 

fetma var dietister, tidskriftsartiklar och webbsidor. 

De största hindren ansågs vara familjens/föräldrars 

attityd samt den amerikanska livsstilen.  

O’Brien, S. H 

Holubkov, R. 

Reis, E. C 

Att fastställa hur sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal identifierar fetma bland barn 

samt att beskriva hur åtgärder vidtagits av 

dessa. 

Av de barn som uppnådde kriterierna för fetma var 

det endas 53 % som dokumenterades av 

sköterskorna. Det var fler äldre barn som 

dokumenterats som överviktiga än barn i 

förskoleålder. Utvärderingar och behandlingar följde 

sällan riktlinjerna och rekommendationer. Av de 

insatser som gjordes låg fokus på diet och för lite 

fokus på fysisk aktivitet. Endast 5 % 

rekommenderade färre timmar vid tv. Endast 13 % 

komplettera utredningen med kliniska prover. 
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