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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behandlingsmetoder och dess effekter för 

barn och ungdomar med övervikt och fetma. Data samlades in via databasen Medline/Pubmed 

och 14 artiklar inkluderades i resultatet. Resultatet delades sedan in i olika kategorier. 

Resultatet visar att det finns olika typer av behandlingsmetoder för barn och ungdomar med 

övervikt och fetma dock, ger de olika resultat. Kirurgiskbehandling har visats sig ha god 

effekt trots dess biverkningar. Kombinerad läkemedelsbehandling, så som kost och motions 

förändringar kombinerat med något av läkemedlen sibutramin eller orlistat, har även visat på 

gott resultat. Det finns även olika verktyg i behandlingen mot övervikt och fetma exempel på 

detta är en mandometer som har visats sig vara ett bra hjälpmedel. Behandlingsmetoder som 

inriktar sig mot skolväsendet har ej visat på några större skillnader i vikt eller BMI. Att 

involvera hela familjen i behandlingsmetoder som inriktar sig på kost och motion har visat 

positiva resultat på viktminskning samt BMI reduktion. Författarna till föreliggande studie 

ansåg att familjebaserade viktminskningsprogram var mest effektiva då de visade på bäst 

resultat i viktminskning samt BMI reduktion. Andra behandlings metoder så som kirurgi och 

läkemedel i kombination med kost och motions förändringar visade också på goda resultat 

dock påvisade behandlingarna vissa biverkningar.  
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Abstract 

The purpose of this literature study was to describe the treatment and its effects on children 

and adolescents with overweight and obesity. Data were collected through the database 

Medline / Pubmed and 14 articles were included in the result. The result was then entered into 

various categories. The result show that there are different types of treatments for children and 

adolescents with overweight and obesity, they have however given different results. Surgical 

treatment has been shown to be effective despite its adverse effects. Combined drug therapy, 

such as changes in diet and exercise combined with one of the drugs sibutramine and orlistat, 

has also shown good effect. There are also various tools in the treatment of overweight and 

obesity and one example of this is a mandometer which has shown to be a useful tool in the 

treatment of overweight and obesity. Programs targeting school based system have not 

revealed any major differences in weight or BMI. Involving the entire family in programs that 

focus on changes in diet and exercise has shown positive results in weight loss and BMI 

reduction. The authors of the present study found that family-based weight loss program was 

most effective due to that they showed the best results in weight loss and BMI reduction. 

Other treatment methods such as surgery and medication combined with changes in diet and 

exercise also showed good results, they have however shown some side effects.   
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1. Introduktion 

Fetma och övervikt hos barn och ungdomar är något som ökar stadigt och en rapport från 

International Obesity TaskForce (IOTF) visar att ett av 10 barn i världen har övervikt. 

Rapporten visar även att barnfetma är dominerande i industriländer och att det förekommer i 

både rika samhällsgrupper som i fattiga (International Obesity TaskForce [IOTF], 2004). 

Fetma epidemin påverkar även den yngsta åldersgruppen med en växande andel barn under 

fyra år som har ett onormalt BMI (Benson, Baer m.fl., 2009). I Sverige har man beräknat att 

nästan 20 % av barnen är överviktiga och att 4-5% av dessa har utvecklat fetma (Nowicka, 

Lanke m.fl., 2009). 

Enligt World Health Organzation (WHO) definieras övervikt och fetma som en onormal eller 

en stor ansamling av fett vilket i sin tur medför hälsorisker. WHO säger dock att det är svårt 

att hitta ett standardiserat instrument för att mäta fetma och övervikt hos barn och ungdomar 

(WHO, 2009). 

Enligt svenska MeSH definieras barn som en individ i åldersintervallet 2 till 12 år och 

ungdomar definieras i åldersintervallet 13-18 år -(Karolinska Institutet, 2010). I föreliggande 

arbete avses barn och ungdomar som ovanstående om ej annat anges. 

1.1 BMI 

Brettschneider & Naul (2007) skriver i sin bok att Body Mass Index (BMI) är det vanligaste 

sättet att mäta en vuxen persons kroppsmassa. BMI räknas ut genom att dela personens vikt 

med personens längd i m
2
. När det kommer till barn och ungdomar är BMI dock ej optimalt 

att använda sig av då deras kroppar genomgår stora fysiologiska förändringar när de växer 

exempelvis i puberteten.  

Beroende på vilken ålder som barnet befinner sig i varierar gränserna för BMI. Ett exempel på 

hur BMI kan variera i åldrarna är att om en flicka på 10 år har ett BMI på 20 så anses hon 

vara överviktig jämfört med en 16 årig flicka som också har ett BMI på 20 så anses hon 

däremot vara normalviktig (WHO, 2009).  

För att räkna ut om barn har övervikt eller fetma finns ett internationellt mått som av 

professor Claud Marcus har fått namnet isoBMI. Med isoBMI kan man räkna ut vad ett barns 

BMI skulle motsvara hos en vuxen person. IsoBMI räknas ut med hjälp av en kurva och 

gränsen för övervikt är 25 respektive 30 för fetma. Ett exempel på hur BMI och isoBMI 

skiljer sig är om en åttaåring har ett BMI på 21.5 betyder det att denne enligt vanligt BMI är 
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normalviktig.  Räknas dock detta mått om till ett isoBMI motsvarar det ett värde på 30 vilket 

då innebär att åttaåringen har fetma (Jansson & Danielsson, 2003).  

1.2 Relaterade sjukdomar 

Övervikt och fetma utgör en stor riskfaktor för att utveckla en rad olika sjukdomar. I och med 

den drastiska ökningen av fetma hos barn har man sett att sjukdomar som enbart tidigare 

fanns hos vuxna nu även förekommer hos barn. En av dessa sjukdomar är typ 2 diabetes 

mellitus vilket i sin tur kan leda till komplikationer så som kronisk njursvikt, hjärtinfarkt, 

aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, stroke och i värsta fall plötslig död (Hannon, Rao m.fl., 

2005). Fetma kan även leda till astma, sömnapné, gastroesofageal refluxsjukdom, obstipation, 

högt blodtryck, ortopediska komplikationer samt polycystiskt ovariesyndrom (Benson, Baer 

m.fl., 2009). 

 Det är inte enbart fysiologisk ohälsa som fetma kan leda till. Att vara överviktig har också en 

stor inverkan på den psykiska hälsan och det finns risk för social isolering hos barn och 

ungdomar med övervikt och fetma (Nowicka, Lanke m.fl., 2009). I en studie har man sett ett 

visst samband mellan depressiva symtom och BMI bland tjejer och de depressiva symtomen 

var starkt associerade med oro för vikten (Erickson, Robinson m.fl., 2000). Ett hinder till 

viktminskning kan vara att överviktiga ungdomar känner sig missnöjda med sitt utseende och 

väljer därför att ej delta i fysiska aktiviteter. Ett exempel på detta kan vara att de ej vill att 

andra skall se deras kroppar när de motionerar. Minskad fysisk aktivitet kan leda till ångest 

och stress hos överviktiga ungdomar och det finns ett samband mellan stress och ökat intag av 

mat hos ungdomar.  Sambandet kan potentiellt leda till vikt ökning och/eller svårigheter att gå 

ner i vikt (Doyle, le Grange m.fl., 2007).   

1.3 Diagnostik 

Tidigare studier har påpekat att barns övervikt och fetma underdiagnostiseras och riktlinjer för 

behandling följs sällan. Att diagnostisera övervikt är det första steget till behandling och om 

diagnostiseringen och behandling sker tidigt ökar chansen för gott behandlingsresultat. Trots 

denna kunskap samt uppmärksamheten som råder kring övervikt och fetma hos barn är 

diagnostiken bland barn med denna problematik låg. En anledning till detta kan vara att 

sjukvårdspersonal ej ser övervikt och fetma som en lika allvarlig hälsorisk som exempelvis 

rökning och droger innebär (Benson, Baer m.fl., 2009). Även Harnack, Lytle m.fl., (2009) 

studie påvisar att sjukvårdspersonal ej är tillräckligt uppmärksamma på barn med viktproblem 

i tidig ålder. De menar också att detta kan leda till att föräldrarna misstolkar sitt barns vikt på 
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grund av att sjukvårdspersonal ej väckt frågan med dem. Studien, som är baserad på föräldrar 

till förskolebarn, visade att 90.7 % av föräldrarna skattade sina överviktiga barn som 

normalviktiga och av samtliga föräldrar som ingick i studien skattade 46.4 % sina barn 

felaktigt och då till en lägre vikt. Studien påvisar också att föräldrar bör bli informerade om 

deras barns vikt, oavsett om de är normalviktiga eller överviktiga. Detta för att ge föräldrar 

möjlighet att ingripa om deras barn ligger i riskzonen för övervikt eller är överviktiga.  

Gällande behandlingen av övervikt och fetma finns det olika program och interventioner som 

man kan använda sig av (Golley, Magarey m.fl., 2007; Rodearmel, Wyatt m.fl., 2006). Tsai, 

Inge m. fl., (2007) skriver i sin artikel att det finns både kirurgiska och beteendebaserade 

behandlingsalternativ för barn med övervikt och fetma. Golley, Magarey m.fl., (2007) anser 

dock att det inte finns någon specifik behandlingsmetod som är anpassad till ålder.   

1.4 Problemformulering 

Barnfetma är idag en växande epidemi som medför olika hälsorisker (Hannon, Rao m.fl., 

2005). Av denna anledning anser författarna till föreliggande studie att sjuksköterskan bör ha 

kunskap om detta ämne då hon/han med största trolighet kommer möta denna grupp barn och 

ungdomar i sitt arbete.    

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva behandlingsmetoder och dess effekter för barn och 

ungdomar med övervikt och fetma.  

1.6 Frågeställning 

Vilka behandlingsmetoder finns för barn och ungdomar med övervikt och fetma och vilka 

effekter har dessa? 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck, 2004). 
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2.2 Litteratursökning 

Databasen som användes var Medline/Pubmed. Alla sökord utarbetades med hjälp av 

Engelska MeSH förutom ordet therapy som är en underrubrik. Sökorden redovisas i tabell 1.   

2.3 Kriterier för urval av källor 

Urvalskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de ej skulle vara äldre än 1997-01-01, 

vara skrivna på engelska, svenska, danska eller norska, finnas tillgängliga i fulltext samt vara 

relevanta för studiens syfte. Författarna läste titeln på samtliga träffar som var 176 st. och i de 

fall där titeln överensstämde med författarnas syfte lästes artiklarnas abstrakt. Anledningen till 

exklusion av artiklar var att flertalet av artiklarna handlade om bakomliggande orsaker till 

övervikt och fetma, studierna var baserade på vuxna samt att artiklarna enbart nämnde 

övervikt och fetma i inledningen och ej i resultatet. De artiklar som avsågs vara relevanta för 

studien kvalitetsgranskades och de som mötte kriterierna för medel och hög kvalité 

inkluderades.  Studiens resultat kom slutligen att innefatta 14 artiklar, se tabell 1.  

Tabell 1. Utfall av litteratursökning.  

Databas Sökord Träffar Valda 

Medline 

PubMed 

Program Evaluation 

AND Physical 

Education and 

Training AND Child 

10 1 

Medline  

PubMed 

Weight Loss AND 

Risk Reduction 

Behavior 

35 1 

Medline 

PubMed 

Double-Blind 

Method AND 

Adolescent AND 

Diet, Reducing 

9 2 

Medline  

PubMed 

Physical Education 

and Training AND 

Dietary Fats AND 

Child AND 

Adolescent 

2 1 
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Medline 

PubMed 

Weight Loss AND 

Adolescent AND 

Behavior Therapy 

19 1 

Medline 

PubMed 

Adolescent AND 

Weight Loss AND 

Dietary supplements 

4 1 

Medline 

PubMed 

Adolescent AND 

Weight loss AND 

Treatment outcome 

AND Gastroplasty  

4 1 

Medline 

PubMed 

Adolescent AND 

Gastric Bypass AND 

Weight loss 

20 1 

Medline 

PubMed 

Diet Therapy AND 

Child AND 

Overweight AND 

Diet AND Obesity 

AND Energy Intake 

11 2 

Summa  176 14 

 

 

Databas Sökord Träffar Valda 

Medline  

PubMed 

Therapy[Subheading] 

AND Child AND 

Adolescent AND 

Feeding Behavior 

AND Body Mass 

Index 

25 1 

Medline 

PubMed 

Body Mass Index 

AND 

therapy[Subheading] 

AND Weight Loss 

AND Physical Fitness 

8 1 

Medline 

PubMed 

Weight 

loss/physiology AND 

Adolescent AND 

Overweight 

29 1 
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2.4 Dataanalys 

De artiklar som överensstämde med författarnas syfte och frågeställning granskades enligt 

Willman, Stoltz m.fl., (2006) mallar för kvalitetsbedömning av kvantitativa samt kvalitativa 

artiklar, se bilaga 1 och bilaga 2. För att minska risken för feltolkning i översättningen och 

interpretationen av artiklarna läste författarna artiklarna var för sig och diskuterade sedan det 

framkomna resultatet. Artiklarna graderades enligt en procentsats som sedan klassificerades 

enligt en tregradig skala, med låg- medel- eller högkvalité. Mallen för kvalitetsbedömningen 

för kvantitativa artiklar innehöll 21 frågor för bedömning av RCT-studier och 17 frågor för 

bedömning av studier som ej var RCT. Mallen för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

innehöll 15 frågor. I mallen för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar exkluderades två 

frågor då de ej ansågs relevanta för föreliggande studies syfte. Frågorna som exkluderades 

var; är artikeln överskådlig och lättläst samt frågan demografiska fakta. Var gällande mallen 

för kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar exkluderades en fråga vilken var; är artikeln 

överskådlig och lättläst. I båda mallarna tillkom dock en fråga, detta för att författarna till 

föreliggande studie ansåg att den var relevant för studiens syfte. Frågan som tillkom till de 

båda mallarna var; svarar resultatet mot den framtida studiens syfte. Då artiklarna motsvarade 

något av kriterierna som ingick i respektive mall för kvalitetsbedömning erhölls 1 poäng. 

Poängen räknades ihop och sedan om till en procentsats som låg till grund för 

exkludering/inkludering till studien, se figur 1. För att höja trovärdigheten i studien 

exkluderades artiklar som hade lågkvalité.  

Låg kvalité 60 -69 %  

Medel kvalité 70-79 %    

Hög kvalité 80-100 % 
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Författarna läste separat artiklarna ett flertal gånger och artiklarnas resultat delades sedan in i 

tre huvudkategorier. Dessa är kirurgiskbehandling, läkemedelsbehandling i kombination med 

kost och motions förändringar samt beteendemässigbehandling. Under 

beteendemässigbehandling har tre underkategorier arbetats fram vilka är skolinterventioner, 

mandometer samt familjebaserade viktminskningsprogram.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån forskningsetiska aspekter valde författarna vetenskapliga artiklar som fått tillstånd av 

en etisk kommitté. Artiklar har ej valts bort på basis av författarnas åsikter utan samtliga 

artiklar som uppfyllt kvalitetskriterierna för medel och högkvalité samt överensstämt med 

författarnas syfte har inkluderats i studien. Dessa etiska överväganden har utarbetats utifrån 

Forsberg & Wengström (2008).  

3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i två tabeller, en figur samt löpande text. I tabell 1 

redovisas underlag och utfall av kvalitetsgranskningen. I tabell 2 redovisas de valda 

artiklarnas syfte och resultat kortfattat. Sedermera presenteras resultatet i löpande text under 

rubrikerna: kirurgiskbehandling, läkemedelsbehandling i kombination med kost och motions 

förändringar samt beteendemässigbehandling, se figur 2. Under rubriken 

beteendemässigbehandling återfinns även 3 underrubriker vilka är skolinterventioner, 

mandometer samt familjebaserade viktminskningsprogram, se figur 2.  
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Tabell 1.  Valda artiklar samt kvalitetsbedömning.  

Författare, 

land, år 

Titel Design/ 

Metod 

 

Datainsamli

ngsmetod 

Undersökn

ingsgrupp 

Dataanalys

metod 

Kvalitet 

Berkowitz, 

Wadden 

m.fl., USA, 

2003. 

Behavior 

Therapy and 

Sibutramine 

for the 

Treatment of 

Adolescent 

ObesityA 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Kvantitativ 

dubbelblind 

placebo 

kontrollerad 

randomiserad

. 

Interventions

grupp samt 

kontroll  

grupp. 

82st 

ungdomar i 

åldrarna 

13-17 med 

ett BMI på 

32-44. 

Oberoende 

t-test. 

Bedömd. 

86 % 

Hög. 

Chanoine, 

Hampl m.fl., 

2005. USA 

& Canada.  

 

Effect of 

Orlistat on 

Weight and 

Body 

Composition 

in Obese 

Adolescents 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Kvantitativ 

randomiserad 

dubbelblind 

studie. 

Jämförande 

design.  

 

Interventions 

grupp samt 

kontroll 

grupp. 

539st 

överviktiga 

ungdomar i 

åldrarna 

12-16.  

 

t-test, 

ANOVA.  

 

Bedömd. 

90 % 

Hög. 
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Författare,l

and, år 

Titel Design/ 

Metod 

Datainsamli

ngsmetod 

Undersökn

ingsgrupp 

Dataanalys

metod 

Kvalitet 

Epstein, 

Paluch m.fl., 

2008, USA. 

Increasing 

Healthy 

Eating vs. 

Reducing 

High 

Energy-

dense Foods 

to Treat 

Pediatric 

Obesity. 

Kvantitativ 

Kohort 

studie. 

Jämförande 

design. 

Observatione

r samt 

enkäter. 

41st 

överviktiga 

barn i 

åldrarna 8-

12 samt 1 

familj 

medlem. 

t-test, chi-

test, mixad 

regressions 

modell. 

Bedömd. 

76 % 

Medel. 

Ford, Bergh 

m.fl.,  

Sverige, 

2009 

Treatment of 

childhood 

obesity by 

retraining 

eating 

behavior: 

randomised 

controlled 

trial. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontroll 

studie.  

Jämförande 

design.  

 

 

Mandometer 

och livsstils 

förändringar 

via samtal. 

Interventions

grupp och 

kontroll 

grupp.  

 

106st 

överviktiga 

barn 9-17 

år. 

ANOVA. Bedömd.

76 % 

Medel. 

Godoy-

Matos, 

Carraro 

m.fl., 2005, 

Brasilien.  

Treatment of 

Obese 

Adolescents 

with 

Sibutramine: 

A 

Randomized, 

Double-

Blind, 

Controlled 

Study. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontroll 

studie. 

Jämförande 

design. 

Blodprover 

samt 

antropometri

ska 

mätningar. 

60st 

ungdomar 

14-17 år. 

ANOVA, 

two-tailed 

t-test, chi-

test, och 

Fischer. 

Bedömd. 

76 % 

Medel. 
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Författare,l

and, år 

Titel Design/ 

Metod 

Datainsamli

ngsmetod 

Undersökn

ingsgrupp 

Dataanalys

metod 

Kvalitet 

Nadler, 

Youn m.fl., 

2007, USA. 

Short-term 

results in 53 

US obese 

pediatric 

patients 

treated with 

laparoscopic 

adjustable 

gastric 

banding. 

Kvantitativ 

Beskrivande 

design.  

Journaler. 53st 13-17 

åriga 

överviktiga 

ungdomar. 

t-test. Bedömd. 

70 % 

Medel. 

Nemet, 

Barkan m.fl.,  

Israel, 2005. 

Short- and 

Long-Term 

Beneficial 

Effects of a 

Combined 

Dietary-

Behavioral-

Physical 

Activity 

Intervention 

for the 

Treatment of 

Childhood 

Obesity. 

Kvantitativ 

randomiserad 

prospektiv 

studie. 

Jämförande 

design. 

Interventions

grupp samt 

kontroll 

grupp. 

46st 

överviktiga 

barn över 6 

år. 

t-test. Bedömd. 

90 % 

Hög. 

Sallis,McKe

nzie  m.fl., 

1997, USA. 

The Effects 

of a 2-Year 

Physical 

Education 

Program 

(SPARK) on 

Physical 

Activity and 

Fitness in 

Elementary 

School 

Students. 

Kvantitativ 

experimentel

l Jämförande 

design. 

Enkät, 

acceleromete

r, fystest 

samt 

observationer

. 

955st 

grundskole

barn. 

ANOVA. Bedömd. 

88 % 

Hög. 
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Författare,l

and, år 

Titel Design/ 

Metod 

Datainsamli

ngsmetod 

Undersökn

ingsgrupp 

Dataanalys

metod 

Kvalitet 

Sallis, 

MvKenzie 

m.fl., 2003, 

USA. 

Environment

al 

Interventions 

for Eating 

and Physical 

Activity A 

Randomized 

Controlled 

Trial in 

Middle 

Schools.  

Kvantitativ 

randomiserad 

kontroll 

studie. 

Jämförande 

design. 

Observatione

r samt analys 

av 

skolmaten. 

1678st barn 

och 

föräldrar 

från 

skolklasser

na 6-8. 

Multipla 

regressions 

analyser. 

Bedömd. 

80 % 

Hög. 

Savoye, 

Shaw m.fl., 

USA, 2007. 

Effects of a 

Weight 

Management 

Program of 

Body 

Composition 

and 

Metabolic 

Parameters 

in 

Overweight 

Children: A 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontroll 

studie. 

Jämförande 

design. 

Interventions

grupp samt 

kontroll 

grupp.   

 209st 

överviktiga 

barn i 

åldrarna 8-

16. 

ANOVA, t-

test. 

Bedömd. 

81 % 

Hög. 

Strauss, 

Bradley 

m.fl., 2000. 

USA. 

Gastric 

bypass 

surgery in 

adolscents 

with morbid 

obesity. 

Kvantitativ 

Beskrivande 

design.  

Journaler. 10st 

ungdomar 

15-17 år 

som 

genomgått 

gastric 

bypass 

kirurgi 

under en 

viss 

tidsperiod.  

t-test. Bedömd.

70 % 

Medel.  
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Författare,l

and, år 

Titel Design/ 

Metod 

Datainsamli

ngsmetod 

Undersökn

ingsgrupp 

Dataanalys

metod 

Kvalitet 

Tanaka, 

Yoshinaga 

m.fl., Japan, 

2005. 

Predictive 

Factors in the 

Success of 

Intervention 

to Treat 

Obesity in 

Elementary 

School 

Children. 

Kvantitativ 

Longitudinell 

klinisk icke 

randomiserad 

studie. 

Beskrivande 

design. 

Antropometri

ska 

mätningar, 

blodprov, 

enkäter samt 

observationer

. 

36st 

överviktiga 

förskole 

barn. 

Stegvis 

regressions 

analys, 

Fischers z 

transformat

ion. 

Bedömd. 

76 % 

Medel. 

Wilfley, 

Stein m.fl., 

USA, 2007. 

Efficacy of 

Maintenance 

Treatment 

Approaches 

for. 

Childhood 

Overweight: 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontroll 

studie. 

Jämförande 

design. 

Observatione

r samt 

enkäter. 

150st barn 

7-12 år som 

hade 20-

100% 

övervikt 

samt hade 

en förälder 

med BMI 

over 25. 

Chi-test, 

Fisher 

exact test. 

Bedömd. 

95 %  

Hög. 

Wilson, 

Klein m.fl., 

USA, 2006. 

Use of 

complementa

ry medicine 

and dietary 

supplements 

among U.S. 

adolescents. 

Kvantitativ 

empirisk 

enkät studie. 

Beskrivande 

design. 

Enkätstudie. 1280st 

ungdomar i 

åldrarna 

14-19 år. 

Chi-test 

och logisk 

regressions 

modell. 

Bedömd. 

82 % 

Hög. 
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Tabell 2.  Sammanställning av de valda artiklarnas syfte och resultat.  

Författare/år 

Titel 

Syfte Resultat 

Berkowitz, Wadden m.fl., 

2003.  

Behavior Therapy and 

Sibutramine for the 

Treatment of Adolescent 

ObesityA Randomized 

Controlled Trial. 

Undersöka om sibutramin 

tillsammans med ett 

familjebaserat beteende 

viktkontroll program medför 

ökad viktminskning hos feta 

ungdomar. 

Sibutramin tillsammans med 

beteendeprogram medförde 

ökad viktminskning hos feta 

ungdomar mot för 

kontrollgruppen som fick 

placebo och beteendeterapi. 

Deltagarna som fick 

sibutramin och 

beteendeterapi under de 

första 6 månaderna minskade 

deras BMI. Sibutramin måste 

dock övervakas noga då 

höjningar i puls och 

blodtryck noterats i denna 

studie. 

Chanoine, Hampl m.fl., 

2005.  

Effect of Orlistat on Weight 

and Body Composition in 

Obese Adolescents A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Undersöka effekten och 

säkerheten av läkemedlet 

orlistat i viktminskningssyfte 

tillsammans med 

beteendeterapi hos 

överviktiga ungdomar. 

I kombination med diet, 

motion, beteendeförändringar 

och orlistat minskade 

deltagarna i 

interventionsgruppens BMI 

samt deras kroppsfett 

minskade mot för gruppen 

som fick placebo. 

Epstein, Paluch m.fl., 2008.  

Increasing Healthy Eating vs. 

Reducing High Energy-dense 

Foods to Treat Pediatric 

Obesity. 

 

Jämföra ökat matintag av 

hälsosam mat vs minskat 

intag av mat med högt energi 

innehåll i ett familjebaserat 

program.  

Barnen som ökade matintaget 

med hälsosam mat minskade 

sitt BMI mer än den andra 

gruppen. Föräldrarna till de 

barn som åt hälsosam mat 

minskade sin oro över deras 

barns vikt på grund av att 

barnens BMI minskade.  
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Författare/år 

Titel 

Syfte Resultat 

Ford, Bergh m.fl., 2010. 

Treatment of childhood 

obesity by retraining eating 

behavior: randomised 

controlled trial. 

Avgöra om förändringar av 

nutritions 

beteende, med hjälp av en 

mandometer, underlättar vikt 

nedgång hos överviktiga 

ungdomar. 

I interventionsgruppen kunde 

man se att deltagarna hade 

signifikant lägre BMI än i 

kontrollgruppen efter 12 

månader.  

Interventionsgruppen hade 

också signifikant lägre 

kroppsfett än 

kontrollgruppen efter 12 

månader.  

Interventionsgruppen visade 

också en signifikant 

reduktion av måltids 

portioner än kontrollgruppen. 

Godoy-Matos, Carraro m.fl., 

2005. 

Treatment of Obese 

Adolescents with 

Sibutramine: A Randomized, 

Double-Blind, Controlled 

Study. 

Bestämma effekten samt 

säkerheten av läkemedlet 

sibutramin hos överviktiga 

ungdomar. 

Den genomsnittliga BMI 

minskningen var signifikant 

större i sibutramin gruppen 

än i placebo gruppen. Lika så 

den totala BMI minskningen. 

 

Ingen statistisk signifikans 

kunde påvisas mellan de två 

grupperna när de gällde de 

cardiovasculära 

parametrarna. 

Nadler, Youn m.fl., 2007.  

Short-term results in 53 US 

obese pediatric patients 

treated with laparoscopic 

adjustable gastric banding. 

Rapportera det kortsiktiga 

resultatet av 53 patienter som 

genomgått justerbar gastric 

banding (LAGB). 

LAGB är en säker och 

effektiv operation för kraftigt 

överviktiga ungdomar. 

Nemet, Barkan m.fl., 2005.  

Short- and Long-Term 

Beneficial Effects of a 

Combined Dietary-

Behavioral-Physical Activity 

Intervention for the 

Treatment of Childhood. 

Undersöka eventuella kort (3 

månader)och långsiktiga (1 

år) effekter av en 3-månaders 

kombinerad diet-beteende- 

och fysiskaktivitets 

intervention med avseende 

på kroppssammansättning, 

kostvanor, motion och olika 

blodprover hos överviktiga 

barn och ungdomar. 

Kort och långsiktiga positiva 

effekter åstadkoms av en 

kombinerad diet-beteende- 

och fysiskaktivitets 

intervention hos barn med 

fetma. Efter 3 månader hade 

deltagarna i 

interventionsgruppen minskat 

sin vikt, lägre BMI, minskad 

andelen kroppsfett, ökat sin 

dagliga aktivitet. Resultatet 

var det samma vid 1 år. 
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Författare/år 

Titel 

Syfte Resultat 

Sallis, McKenzie m.fl., 1997. 

The Effects of a 2-Year 

Physical Education Program 

(SPARK) on Physical 

Activity and Fitness in 

Elementary School Students. 

Utvärdera ett hälsorelaterat 

program för fjärde och femte 

klassare designat att öka 

fysisk aktivitet under 

gymnastik klasser samt 

utanför skolan. 

Deltagandet i gymnastik 

klasserna ökade markant i 

interventionsgruppen mot 

kontrollgruppen.  

Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

när det kom till fysisk 

aktivitet utanför skolan.  

Signifikant skillnad kunde 

påvisas mellan grupperna 

bland tjejerna när det kom till 

de slutliga fysiska testerna. 

Detta kunde dock ej 

återfinnas bland pojkarna. 

Sallis, McKenzie m.fl., 2003.  

Environmental Interventions 

for Eating and Physical 

Activity A Randomized 

Controlled Trial in Middle 

Schools. 

Utvärdera effekterna av 

miljö, policy och social 

marknadsförings 

interventioner för fysisk 

aktivitet och fett intag hos 

mellanstadieelever. 

Resultatet visade att 

interventionsskolorna ökade 

sin fysiska aktivitet i 

snabbare takt än kontroll 

skolorna. 

 

Fysisk aktivitet ökade i 

interventionsgruppen mer 

bland pojkarna än bland 

tjejerna.  

 

Resultatet visade att det inte 

fanns någon statistisk 

signifikans i intaget av fett. 

Savoye, Shaw m.fl., 2007.  

Effects of a Weight 

Management Program of 

Body Composition and 

Metabolic Parameters in 

Overweight Children: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Jämföra effekten av ett 

viktminsknings program, 

Bright Bodies, på överviktiga 

barn med en kontroll grupp 

vad det gäller fetma och 

metabola komplikationer. 

Bright Bodies hade positiva 

effekter på 

kroppssammansättningen hos 

de överviktiga barnen som 

deltog i studien i 12 månader. 

Kroppsfett, BMI och vikt 

minskade hos de barn som 

deltog i 

viktminskningsprogrammet 

och kroppsfett, BMI och vikt 

ökade hos barnen i 

kontrollgruppen. 
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Författare/år 

Titel 

Syfte Resultat 

Strauss, Bradley m.fl., 2002.  

Gastric bypass surgery in 

adolscents with morbid 

obesity. 

Beskriva resultatet av 

ungdomar som genomgått en 

bypass operation på ett stort 

universitets sjukhus. 

Gastric bypass är en effektiv 

metod för viktminskning hos 

ungdomar med sjuklig fetma. 

Gastric bypass är en sista 

utväg för de ungdomar med 

svår fetma där 

beteendemässiga 

förändringar för 

viktminskning har 

misslyckats. 

Tanaka, Yoshinaga m.fl., 

2005. 

Predictive Factors in the 

Success of Intervention to 

Treat Obesity in Elementary 

School Children. 

Utvärdera effekten av ett 

interventionsprogram 12 

månader efter det första 

besöket och bestämma 

förutsedda faktorer som 

bidrog till framgången för 

interventionen för att på så 

vis fastställa konkreta och 

effektiva strategier. 

Ett högre energiintag av 

protein samt att motivera 

barn, på ett tidigt stadium, att 

förändra deras matvanor samt 

aktivitetsvanor var de mest 

konkreta och effektiva 

strategierna för 

viktminskning.  

Wilfley, Stein m.fl., 2007.  

Efficacy of Maintenance 

Treatment Approaches for. 

Childhood Overweight: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Bestämma den kortsiktiga 

och långsiktiga effekten av 2 

olika vikt 

underhåll strategier vs ingen 

fortsatt behandling. 

Barnen i 

interventionsgrupperna 

behöll sin vikt betydligt 

bättre än barnen i 

kontrollgruppen.  

Wilson, Klein m.fl., 2006. 

Use of complementary 

medicine and dietary 

supplements among U.S. 

adolescents. 

Användning av 

komplementär medicin och 

kosttillskott 

hos en nationell presenterad 

grupp av ungdomar. 

79 % av alla ungdomar hade 

någon gång provat någon 

form av komplementär 

medicin och kosttillskott.   

 

Studien visade också att de 

flesta ungdomarna hade en 

positiv attityd gentemot 

komplementär medicin och 

kosttillskott. 
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3.1 Kirurgiskbehandling 

Nadler, Heekoung m.fl., (2007) har i sin studie, gjord på 53st feta ungdomar i åldrarna 13-17 

år, undersökt resultatet av justerbar gastric banding (LAGB). LAGB innebär att man fäster ett 

justerbart band kring magsäcken som förminskar magsäckens volym. Vid uppföljningen av 

patienterna justerades bandet kring magsäcken beroende på patientens viktminskning, aptit 

samt dennes mat restriktioner. Vid sista uppföljningen var medelvärdet för viktnedgång hos 

samtliga patienter 28.5kg. Samtliga patienter hade gått ner i vikt och ingen utav deltagarna 

hade gått upp något av den tappade vikten. Det finns dock vissa komplikationer med LAGB 

exempel på dessa är håravfall, järnbrist, mellangärdes bråck samt komplikationer med det 

justerbara bandet. Dock visar ändå resultatet i denna studie på att LAGB är en säker operation 

för sjukligt feta ungdomar samt är en effektiv behandlingsstrategi.  

Strauss, Bradley m.fl., (2001) studerade ungdomar i åldrarna 15-17 år som genomgick en 

gastric bypass operation där volymen av den övre magpåsen gjordes så liten som möjligt. Alla 

ungdomar som deltog i studien låg minst 45 kg över deras idealvikt och hade misslyckats i 

tidigare försök att gå ner i vikt. 12-15 månader efter operationen hade deltagarna gått ner i 

vikt som mest, och 9 deltagare av 10 hade gått ner mer än 30 kg. Olika långsiktiga 

komplikationer som kan uppstå vid gastric bypass är exempelvis gallsten, järnbrist, 

folsyrabrist, vitaminbrist, tarmobstruktion samt magbråck. Följden av en gastric bypass 

operation är livslång läkemedelsbehandling samt näringsmässiga kontroller. Av denna 

anledning är det av stor vikt att ungdomar som är kandidater för gastric bypass är motiverade 
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och väl informerade om behandlingen. Gastric bypass har ett gott resultat för viktminskning 

men bör vara ett sista handsval för kraftigt feta ungdomar. Gastric bypass har ej studerats på 

barn under 15 år.  

3.2 Läkemedelsbehandling i kombination med kost och motions förändringar 

Vid behandling av övervikt och fetma hos ungdomar finns det olika alternativa mediciner 

samt kosttillskott på marknaden och i en studie från 2006 undersöktes vilka preparat 

ungdomar i åldrarna 14-19 år använder sig mest av. Några exempel på kosttillskott som 

framkom var kreatin, feverfew, ingefära supplement, gingseng, ginkgo biloba, echinacea, 

omega-3 fettsyror och fiskolja. Preparat som användes i rent viktminskningssyfte var 

johannesört, soja supplement och vänderot. 79 % av deltagarna hade någon gång under deras 

livstid använts sig av alternativmedicin eller kosttillskott (Wilson m.fl., 2006). 

 Orlistat är en lipas hämmare som minskar fettupptaget i tarmen med upp till 30 %. I samband 

med lågt kaloriintag och motion kan orlistat ge ett gott resultat på viktminskning och BMI 

reduktion. I en studie från 2005 som pågick under 1 år med överviktiga ungdomar i åldrarna 

12-16, uppdelade i placebo samt interventionsgrupp, låg fokus låg på att undersöka orlistats 

effekt på ungdomars viktminskning i samband med motion samt nutritionsrestriktioner. De 

fann att de ungdomar som var i interventionsgruppen gick ner mer i vikt mot placebogruppen. 

I interventionsgruppen gick 26.5 % deltagare ner mer än 5 % av sin utgångsvikt och 13.3 % 

gick ner mer än 10 % av sin utgångsvikt. I placebogruppen gick 15.7 % ner mer än 5 % och 

enbart 4.5% gick ner mer än 10 %. Studien visade också att användning av orlistat för 

ungdomar inte medförde några större risker eller biverkningar (Chanoine, Hampl m.fl., 2005). 

Godoy-Matos, Carraro m.fl., gjorde år 2005 en studie på feta ungdomar i åldrarna 14-17 år 

där syftet var att undersöka effekten av läkemedlet sibutramin. Sibutramin är ett 

aptitnedsättandeläkemedel som används vid behandling av barn och ungdomar med övervikt 

och fetma. I studien delades deltagarna upp i kontrollgrupp och interventionsgrupp. Samtliga 

deltagare fick kostkonsultation av en dietist för att reducera sitt matintag med 500kcal/dag 

samt instruktioner att utföra fysisk aktivitet minst 30 min/dag av sin läkare. 

Interventionsgruppen tilldelades utöver kost och motions riktlinjer även läkemedlet 

sibutramin. I studiens resultat redovisas att det fanns en signifikant skillnad i viktnedgång 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. I interventionsgruppen var medelvärdet för 

viktminskning 10.6 kg jämfört med kontrollgruppen som hade ett medelvärde på 2.4 kg. Den 

genomsnittliga BMI reduktionen var också signifikant större i interventionsgruppen jämfört 
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med kontrollgruppen. I interventionsgruppen var medelvärdet för BMI reduktionen 3.6 kg/m
2
 

jämfört med kontrollgruppen där medelvärdet för BMI reduktionen enbart var 0.9 kg/m
2
. 

Resultatet påvisar även en statistisk signifikant skillnad i höft och midjemått.  

I ytterligare en studie bland överviktiga ungdomar i åldrarna 13-17 år testades läkemedlet 

sibutramin. Studien gjordes i kombination med beteendeterapi och ungdomarna 

randomiserades in i 2 grupper. Studien som pågick under 12 månader var även uppdelad i 2 

faser, där den ena gruppen fick placebo och beteendeterapi och den andra gruppen fick 

sibutramin och beteendeterapi under de 6 första månaderna. Under de sista månaderna fick 

samtliga deltagare läkemedlet sibutramin. Beteendeterapin som deltagarna genomgick var ett 

familjebaserat viktminskningsprogram. Ungdomarna hade gemensamma gruppmöten som 

leddes av dietister, psykologer eller psykiatrier. Samtidigt som detta pågick träffades deras 

föräldrar för gruppmöten. Samtliga ungdomar fick kostrestriktioner som innefattade en diet 

som innehöll 1200-1500 kcal/dag varav 30 % skulle innehålla fett, 15 % protein och resten 

från kolhydrater. Motion minst 120 minuter i veckan var även en del av behandlingen. I 

början av behandlingen fick interventionsgruppen 5 mg sibutramin per dag, dosen höjdes 

senare till 10 mg/dag och utökades ytterligare till 15 mg/dag under den första fasen. I den 

andra fasen fick samtliga deltagare läkemedlet sibutramin enligt samma upptrappnings 

schema som i den första fasen. Resultatet av studien visade att sibutramin i kombination med 

beteendeterapi ger större viktnedgång. Beträffande viktminskning under den första fasen hade 

interventionsgruppen ett medelvärde på 7,8 kg och kontrollgruppen hade ett medelvärde på 

3,2 kg. I den andra fasen minskade BMI mer hos kontrollgruppen som då började äta 

sibutramin jämfört med interventionsgruppen som fortsatt med sibutramin där 

viktminskningen avstannade. En biverkning av sibutramin som framkom under studien var 

förhöjd puls och eller/blodtryck (Berkowitz, Wadden m.fl., 2003).  

3.3 Beteendemässigbehandling 

3.3.1 Skolinterventioner 

I Sallis m.fl., (1997) och Sallis m.fl., (2003) studier utvärderades skolbaserade 

interventionsprogram i USA som hade i syfte att öka den fysiska aktiviteten samt uppnå bättre 

hälsa hos barn och ungdomar i årskurs 4-8. För att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna 

var en komponent i båda studierna att modifiera gymnastik lektionerna. Gymnastik 

lektionernas struktur förändrades och mer högintensitets träning introducerades och alla 

elever blev samt lärare blev informerade om hälsosamma livsval. Trots ökad fysisk aktivitet 
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visar resultaten på ingen eller liten skillnad i vikt och/eller BMI vilket är något som båda 

resultaten är entydiga i. 

3.3.2 Mandometer   

I behandlingen av barn och ungdomar med övervikt och fetma kan hjälpmedel så som en 

mandometer användas. Mandometern består av en våg som är kopplad till en dator. På vågen 

ställs en tallrik med mat och om måltiden underskrider eller överskrider vikten av den 

förprogrammerade ideala vikten för just denna måltid säger datorn till. När personen sedan 

påbörjar sin måltid och tar bort mat från tallriken minskar vikten av tallriken och då visas en 

kurva på mandometerns skärm över hur fort personen äter. Kurvan kan jämföras med en 

förinställd linje som en terapeut har ställt in om vilken hastighet personen bör äta i. Om 

personen skulle äta för fort eller för långsamt säger mandometern till. Under måltiden blir 

personen ombedd att uppskatta sin mättnadskänsla och detta visas också som en kurva på 

skärmen (Ford, Bergh m.fl., 2010).   

54 feta barn och ungdomar i åldrarna 9-17 ingick i en studie där en mandometer nyttjades i 

viktreduktions syfte. Resultatet visade att mandometern är ett bra hjälpmedel vid viktnedgång 

och deltagarna i denna studie hade en signifikant viktnedgång samt skillnad i BMI jämfört 

med studiens start (Ford, Bergh m.fl., 2010).  

3.3.3 Familjebaserade viktminskningsprogram 

 BSM står för behavior skills maintenance och bygger på kognitiv beteende terapi samt att 

färdigheterna som behövs för att gå ner i vikt är olikt de som krävs för att behålla vikten. I 

BSM-terapi understryks vikten av självreglering samt återfallsprevention som de viktigaste 

hörnstenarna. BSM är ett program där tyngdpunkten ligger i att behålla vikten och inte gå ner 

i vikt. I motsats till BSM finns SFM som står för social facilitation maintenance. SFM 

använder sig av empiriska stödtekniker för att hjälpa föräldrarna att bygga ett nätverk runt 

sina barn som innefattar sunda matvanor och fysiska aktiviteter. Detta nätverk är till för att 

göra det lättare för barnen att gå ner i vikt eller behålla sin vikt genom att skapa en sundare 

värld för dem att leva i (Wilfley, Stein m.fl., 2007).  

I en studie gjord på feta barn i åldrarna 7-12 år var syftet att undersöka effekten av BSM och 

SFM gentemot en kontrollgrupp som ingick i ett standard program för viktminskning. Utöver 

BSM och SFM:s riktlinjer fick även samtliga grupper utbildning i hur de skulle förbättra sina 

matvanor samt sin fysiska aktivitet. Alla barn hade en förälder med sig som hade ett BMI över 
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25. Föräldrarna blev uppmuntrade att välja hälsosamma matvanor till hela familjen för att på 

så vis involvera hela familjen i kampen mot övervikt och fetma. Resultatet visade att barnen 

som ingick i antingen BSM eller SFM lyckades behålla sin vikt signifikant bättre än 

kontrollgruppen (Wilfley, Stein m.fl., 2007). 

I Nemet, Barkan m.fl., (2004) kan man läsa om effekten av ett interventionsprogram för feta 

barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år jämfört med en kontrollgrupp. Deltagarna i 

interventionsgruppen samt deras föräldrar fick utbildning i orsaker till fetma, hälsosamma 

nutritions vanor samt vikten av motion hos barn med fetma. Hela familjen blev också 

inbjuden till informationsmöten om hur de kunde förändra sina vanor för att tillsammans 

vinna kampen mot fetma. Barnen fick utöver detta två gånger i veckan delta i ett lärarlett 

träningsprogram samt vart ombedda att motionera 30-45 minuter extra i veckan utöver de 

lärarledda lektionerna. Kontrollgruppen blev övervakad utifrån ett standardprogram på en 

överviktsklinik. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i viktminskning samt 

BMI reduktion hos interventionsgruppen från interventionens start till slut. Resultatet visade 

dock på en signifikant ökning i vikt hos kontrollgruppen men oförändrat BMI. Att BMI inte 

förändrades trots viktökningen kan bero på längdtillväxten hos de barn och ungdomar som 

deltog.   

Bright Bodies är ett familjebaserat viktminskningsprogram där barn och ungdomar i åldrarna 

8-16 år samt deras föräldrar deltar i nutrition och motions grupper. Beteendeförändrings 

grupper ingår även i programmet där föräldrar och barn träffas i separata grupper som leds av 

en dietist eller en socialassistent. I klasserna för föräldrar betonas vikten av föräldrarnas roll i 

skapandet av hälsosamma beteendeförändringar hos barnet. Programmets motions del bestod 

av hög intensitetsträning som varierades med olika slag av aktivitet. Nutritionen innehöll 

näringsrik, fettsnål kost i måttliga portionsstorlekar (Savoye, Shaw m.fl., 2007).  

I en studie av Savoye, Shaw m.fl. (2007) var syftet att jämföra Bright Bodies 

viktminskningsprogram med en kontrollgrupp som åt hälsosam mat samt ökade motionen i 

vardagen. Resultatet visar att efter 12 månader var vikten oförändrad hos Bright Bodies 

gruppen samt deras kroppsfett hade minskat, dock var BMI medelvärdet -1.7 på grund av 

barnens tillväxt på längden. I kontrollgruppen hade BMI, kroppsfett samt vikt ökat efter 12 

månader.  

The Traffic Light Diet användes i kombination med motion i en studie baserad på barn i 

åldrarna 8-12 år samt deras föräldrar. Dieten innebar att minska energiintaget och främja en 
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hälsosam diet för de överviktiga barnen samt deras föräldrar. Maten delas in i grön, gul eller 

röd mat baserat på deras mängd fett och socker. Den gröna maten innehöll mycket 

näringsämnen och lite energi, exempel på den sortens mat är grönsaker och frukt. Gul mat 

hade mer energiinnehåll än den gröna maten och den röda maten hade högst energiinnehåll. 

Alla deltagare fick undervisning i att upprätthålla näringsbalans genom att äta det 

rekommenderade antalet portioner baserat på en pyramid matguide. Målet var att motionera 

minst 60 minuter/dag med måttlig eller kraftig intensitet. Samtliga deltagare i studien fick 

följa dessa direktiv, dock delades deltagarna upp i 2 grupper varav den ena skulle fokusera på 

att öka andelen hälsosam mat genom att byta ut mat med högt energiinnehåll och ersätta det 

med frukt, grönsaker samt mejeriprodukter med lågt fettinnehåll. Den andra gruppen 

fokuserade på att minska intaget av mat med högt energi innehåll, högt fettinnehåll och 

reducera intaget av livsmedel som innehöll mycket socker (rödmat) samt uppnå ett kalorimål 

på 1000-1500/dag. Studien visar att gruppen som ökade andelen hälsosam mat hade 

signifikant större minskning i BMI jämfört med gruppen som minskade andelen mat med högt 

energiinnehåll. Föräldrarnas oro över deras barns vikt minskade i och med att barnens BMI 

reducerades. En diet med hälsosam och sund mat med minskat energiinnehåll kan vara 

användbart i ett familjebaserat viktminskningsprogram (Epstein, Paluch m.fl., 2008).  

I en annan studie grundad på ett familjebaserat viktminskningsprogram för barn fick 

deltagarna samt deras föräldrar undervisning om hälsosamma beteenden av en barnläkare. 

Föräldrarna deltog även i ett nutritionsprogram. Av de 36 barnen som deltog minskade 32 av 

dessa sin kroppsvikt efter dem deltagit i studien. Resultatet visar att en stark motivation att 

förändra kost och motionsbeteenden i ett tidigt stadium och att välja en diet med höga intag av 

protein är den mest praktiska och effektiva strategin för viktminskning (Tanaka, Yoshinaga 

m.fl., 2005).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det finns olika typer av behandlingsmetoder för barn och ungdomar med övervikt och fetma 

dock ger de olika resultat. Kirurgiskbehandling har visats sig ha god effekt trots dess 

biverkningar. Kombinerad läkemedelsbehandling, så som kost och motionsförändringar 

kombinerat med något av läkemedlen sibutramin eller orlistat, har även visat god effekt i 

behandlingen av övervikt och fetma. Det finns även olika verktyg i behandlingen mot 

övervikt och fetma exempel på detta är en mandometer som har visats sig vara ett bra 

hjälpmedel. Behandlingsmetoder som inriktar sig mot skolväsendet har ej visat på några större 

skillnader i vikt eller BMI. Dock har resultatet av dessa skolbaserade interventioner visat på 

ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.  Att involvera hela familjen i 

behandlingsmetoder som inriktar sig på kost och motion har visat positiva resultat på 

viktminskning samt BMI reduktion.  

4.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie visar resultatet att skolinterventionsprogram har obefintlig eller endast 

liten effekt på reduktionen av vikt samt BMI hos barn och ungdomar (Sallis, McKenzie m.fl., 

1997 & Sallis, McKenzie m.fl., 2003). Ett vanligt synsätt är att viktminskning kan uppnås 

genom att enbart motionera och ej ändra kostvanor. Författarna till föreliggande studie anser 

dock att bäst resultat i vikt samt BMI reduktion uppnås genom en kombination av kost och 

motionsförändringar. Detta styrks av August, Caprio m.fl., (2008) som menar att ett minskat 

kaloriintag i samband med motion kan leda till signifikant viktminskning.  

I två studier baserade på att studera läkemedlet sibutramins effekt finns en viss svaghet i 

resultatet. Godoy-Matos, Carraro m.fl., (2004) studerade sibutramins effekt under 6 månader 

och fick mycket goda viktminskningsresultat. Dock visar Berkowitz, Wadden m.fl., (2003) 

studie, som är gjord under 12 månader, att sibutramins effekt avstannar efter de första 6 

månaderna. Författarna till föreliggande studie frågar sig om Godoy-Matos, Carraro m.fl., 

(2004) hade fått ett annat resultat om de gjort sin studie över 12 månader istället för 6 

månader.  

Gastric bypass är en effektiv metod för viktminskning hos ungdomar med sjuklig fetma men 

är dock en sista utväg för de ungdomar med svår fetma där beteendemässiga förändringar för 

viktminskning har misslyckats (Strauss, Bradley m.fl., 2001). En annan kirurgiskbehandling 
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är LAGB vilken har visat sig vara en säker och effektiv operation för kraftigt överviktiga 

ungdomar (Nadler, Youn m.fl., 2007). U.S. Food and Drug Administration (FDA) har dock ej 

godkänt LAGB för behandling av ungdomar med övervikt och fetma (August, Caprio m.fl., 

2008). Detta är något som ej framgår i studien av Nadler, Youn m.fl., (2007). Författarna till 

denna litteraturstudie anser att detta borde framgå i Nadler, Youn m.fl., (2007) studie.  

Harnack, Lytle m.fl., (2009) beskriver i sin studie vikten av föräldrarnas engagemang i deras 

barns hälsa och då framförallt deras vikt. Detta styrks även av Nemet, Barkan m.fl., (2005); 

Epstein, Paluch m.fl., (2008); Savoye, Shaw m.fl., (2007); Wilfley, Stein m.fl., (2007) & 

Tanaka, Yoshinaga m.fl., (2005). De menar att när föräldrar blir delaktiga i deras barns 

behandling mot övervikt och fetma har de större chans att lyckas minska sin vikt. Detta beror 

till stor del på att hela familjen involveras vilket då kan göra övergången till ett sundare liv 

lättare. I de fem artiklar som berör ämnet familjebaserade viktminskningsprogram fokuserar 

samtliga på förändringar i kost och motions vanor. Kostråden skilde sig dock mellan de olika 

studierna då vissa studier propagerade för högre protein intag medans andra fokuserade mer 

på att en jämvikt mellan de olika delarna i kostcirkeln. (Nemet, Barkan m.fl., 2005; Epstein, 

Paluch m.fl., 2008; Savoye, Shaw m.fl., 2007; Wilfley, Stein m.fl., 2007 & Tanaka, 

Yoshinaga m.fl., 2005).  

En mandometer underlättar viktnedgång hos överviktiga ungdomar genom att lära dem att äta 

måltider i rätt portionsstorlekar samt i rätt takt. Mandometern hade goda behandlingsresultat 

och visade på signifikant reducering av BMI samt vikt hos deltagarna (Ford, Bergh m.fl., 

2009). Författarna till föreliggande studie tror att mandometern kan vara ett bra hjälpmedel 

för ungdomar med övervikt och fetma och tilltala dem då vi lever i en allt mer teknik 

orienterad värld.  

4.3 Metoddiskussion 

I denna studie som bygger på 14 vetenskapliga artiklar vilka är publicerade senare än 1997 är 

10 av dessa artiklar publicerade år 2005 eller senare. Detta anser författarna vara en styrka i 

arbete då studien bygger på relativt ny forskning. Dessutom kommer artiklarna från olika 

länder såsom Israel, Japan, USA, Brasilien, Canada och England vilket ger studien en bred 

bild av behandlingsmetoder för barn och ungdomar med övervikt och fetma.  

En svaghet som återfinns i en utav artiklarna som inkluderats i resultatet är att den enbart är 

gjord på 10 deltagare vilket kan påverka den föreliggande studiens resultat negativt då 

generaliserbarheten kan ifrågasättas.  
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Författarna till föreliggande studie har inkluderat samtliga artiklar som mött syfte och 

frågeställning samt uppnått medel eller hög kvalité i kvalitetsgranskningen oberoende av 

författarnas personliga tycke. Kvalitetsgranskningsmallarna bygger på vedertagna mallar där 

enbart totalt tre frågor exkluderats och en fråga tillkommit till vardera mall för att stämma 

bättre överens med författarna till föreliggande studies syfte och frågeställning. Detta anser 

författarna till föreliggande studie vara en styrka.  

En begränsning med en litteraturstudie på denna nivå kan vara att författarna till föreliggande 

studie ej påträffat alla eventuella behandlingsmetoder. Detta kan bero på exempelvis 

begränsningen i tid som fanns till förfogande att sammanställa samt skriva studien, 

sökordsbegränsningar eller att enbart en databas använts. I praktiken kan detta innebära att 

alla behandlingsmetoder ej blir belysta.  

I början av studien gjordes ett antal fritextsökningar i databasen Medline/PubMed där utfallet 

blev för stort för att bearbetas. Därför användes enbart MeSH termer då de är vedertagna 

begrepp samt gjorde sökningarna snävare. Anledningen till de många sökorden var att när 

orden ”obesity” AND ”child” användes som MeSH termer var träffarna fortfarande för stora. 

Av den orsaken utarbetades fler MeSH termer för att smalna av sökningarna ytterligare vilket 

i sin tur gjorde sökningarna mer specifika för denna studie.  

4.4 Allmän diskussion  

Familjebaserade viktminskningsprogram har trots de olika uppläggen visat positivt resultat i 

behandlingen av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Författarna till föreliggande 

studie funderar över hur resultatet i artiklarna som handlar om familjebaserade 

viktminskningsprograms kan vara så pass lika fastän metoderna skiljer sig åt. Kan det vara så 

att grundidén att förändra kost och motionsvanor tillsammans med en involverad familj räcker 

för att uppnå viktminskningsresultat och att själva upplägget av programmet inte har så stor 

inverkan.  

De tre artiklarna om orlistat samt sibutramin redovisar att effekten av dessa läkemedel ger 

gott resultat men då i kombination med beteendeförändringar. Författarna till föreliggande 

arbete efterlyser studier som enbart fokuserar på själva läkemedlets effekt då författarna 

upplever att det finns en allmän uppfattning bland befolkningen att det räcker med att ta ett 

piller för att uppnå viktminskningsresultat.  
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Mer forskning inom behandlingsmetoder för barn och ungdomar med övervikt och fetma 

behövs då de flesta studier om behandlingsmetoder för övervikt och fetma har varit baserade 

på vuxna människor och därför inte kan tillämpas på barn och ungdomar. Ett exempel på detta 

är inom viktminskningskirurgin för barn och ungdomar, där vissa delar inom disciplinen 

fortfarande är under forskningsstadiet.  

Författarna till föreliggande studie anser att familjebaserade viktminskningsprogram var mest 

effektiva då de visade på bäst resultat i viktminskning samt BMI reduktion. Andra 

behandlingsmetoder så som kirurgi och läkemedel i kombination med kost och motions 

förändringar visade också på goda resultat dock påvisade behandlingarna vissa biverkningar. 

Den behandlingsmetoden som visade på svagast resultat var skolinterventionerna. Författarna 

till föreliggande studie anser att detta är märkligt då ökad fysisk motion borde bidra till 

viktminskning.  

Eftersom barnfetma idag är en växande epidemi som medför olika hälsorisker anser 

författarna till föreliggande studie att sjuksköterskan bör ha kunskap om behandlingsmetoder 

för barn och ungdomar då hon/han med största trolighet kommer möta denna grupp individer i 

sitt arbete. Denna kunskap behövs för att hjälpa och vägleda barn, ungdomar samt deras 

familjer att göra hälsosamma val som kan leda till en hälsosammare livsstil. Om 

sjuksköterskan har kunskap inom detta område tror författarna att övervikt och fetma 

förebyggs på ett tidigt stadium. Eftersom det inte finns några specifika riktlinjer för 

behandlingen av övervikt och fetma hos barn och ungdomar anser författarna att fokus borde 

ligga på att förebygga övervikt och fetma. Dock räcker det ej att sjuksköterskan besitter 

kunskapen om de olika behandlingsmetoderna när hon/han möter barn och ungdomar med 

övervikt och fetma. Sjuksköterskan bör även ha förmågan att kunna förmedla sig på ett 

pedagogiskt och respektfullt sätt och om han/hon besitter den förmågan tror författarna till 

föreliggande arbete att en bra grund till en framgångsrik behandling kan byggas.  
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Bilaga 1 – Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ artikel  

 

Forskningsmetod   RCT Ej RCT 

Kontrollgrupp/er   Ja Nej 

Exklusions/ inklusionskriterier  Ja Nej 

Intervention    Ja Nej 

Beskrivet syfte   Ja Nej 

Urvalsförfarandet beskrivet  Ja Nej 

Representativt urval   Ja Nej 

Demografiska fakta   Ja Nej 

Bortfallsanalysen/ storleken beskriven  Ja Nej 

Etiskt resonemang/ anonymitet  Ja Nej 

Adekvat statistisk metod   Ja Nej  

Är instrumenten valida   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart  Ja Nej  

Svarar huvudresultat mot syfte och frågeställning Ja Nej  

Är resultatet objektivt presenterat  Ja Nej 

Svarar resultatet mot den framtida studiens syfte Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet  Ja Nej (Endast om RCT) 

Likvärdiga grupper vid start  Ja Nej (Endast om RCT) 

Analyserade i den grupp de randomiserats till Ja Nej (Endast om RCT) 

”Blinding” av patienter, vårdare och forskare Ja Nej (Endast om RCT) 

 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

 

Summa:_________ 

Sammanfattande bedömning av artikel  Hög Medel Låg 
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Bilaga 2 – Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ artikel 

 

Tydlig problemformulering  Ja Nej  

Är kontexten formulerad   Ja Nej 

Etiskt resonemang/ anonymitet  Ja Nej  

Urval, relevant   Ja Nej 

Urval, strategiskt   Ja Nej  

Metod för urvalsförfarande tydligt beskriven Ja Nej 

Metod för datainsamlingsmetod beskriven Ja Nej 

Metod för analys tydligt beskriven  Ja Nej 

Är resultatet begripligt   Ja Nej 

Råder datamättnad   Ja Nej 

Råder analysmättnad   Ja Nej 

Redovisas resultatet klart och tydligt  Ja Nej 

Svarar huvudresultatet mot syfte och frågeställning Ja Nej 

Är resultatet objektivt presenterat  Ja Nej 

Svarar resultatet mot den framtida studiens syfte Ja Nej 

 

 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

 

Summa:_________ 

 

Sammanfattande bedömning av artikel  Hög Medel Låg 

 

 


