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Abstract

Jerfström, M. (2013). Mission overweight and obesity – how do child-care centers

operate? C-thesis in Public Health. Faculty of Health and Occupational Studies.

University of Gävle.

The main objective of the study was to examine how and with what methods child-

welfare centers work to prevent overweight and obesity among children. Another

objective was to see if the work was based on the Guidelines issued by the National

Board of Health and Welfare.

The methodology of the study was a descriptive design in a quantitative approach and

the study group was nurses working at different child-welfare centers in a particular

Swedish county. Data were analyzed by descriptive statistics.

The results of the study showed that simple advices during individual conversations

held on several occasions were the most widely used approach for prevention of

overweight and obesity. The nurses did not follow the National Board of Health and

Welfare Guidelines and pointed out the lack of specific knowledge in the subject.

The conclusion was that there could be a need for new procedures and working

methods in preventive work. This could be achieved in collaboration with other

professions to supplement the lack of knowledge among the nurses.
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Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka hur och med vilka metoder barnavårdscentraler arbetar

med att förebygga övervikt och fetma bland barn, samt att se om detta sker utifrån

Socialstyrelsens riktlinjer.

Metoden var en deskriptiv design i en kvantitativ ansats. Undersökningsgruppen bestod

av 24 BVC-sjuksköterskor från barnavårdscentraler i ett mellansvenskt län. Via e-post

kontaktades en BVC-sjuksköterska från varje barnavårdscentral med ett följebrev samt

en webbaserad enkät. Data analyserades genom beskrivande statistik och deltagarnas

egna kommentarer beskrivs i löpande text.

Resultatet visade att BVC-sjuksköterskorna inte följer Socialstyrelsens riktlinjer. Enkla

råd vid enskilda samtal och vid flera tillfällen var det arbetssätt som oftast användes för

att förebygga övervikt och fetma på BVC. Drygt hälften av sköterskorna använde

pedagogiska hjälpmedel som broschyrer, längd- och viktkurvor eller motiverande

samtal. Fokus under samtalen låg på information om både enskilda livsmedel, antal

måltider och/eller måltidsordning. Frågan om övervikt och fetma ansågs av vissa

sköterskor vara känslig eller av annan anledning svår att diskutera med föräldrarna, men

majoriteten undvek ändå inte att ta upp frågan. De flesta BVC- sjuksköterskor såg inget

hinder i att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma utifrån sin yrkesroll, men den

absoluta majoriteten påpekade att de saknade kunskap i pedagogik för arbetet med

livsstilsförändringar. Mer kunskap i näringslära och/eller mer kunskap om fysisk

aktivitet för barn skulle också underlätta arbetet. Mindre än tio procent av veckans

arbete bestod av förebyggande arbete mot övervikt och fetma. Författarens slutsats var

att det kan finnas behov av nya rutiner gällande preventivt arbete mot övervikt på

barnavårdscentraler. Arbetet kan ske genom ett samarbete mellan BVC och de

yrkeskårer som kompletterar den kunskap som BVC-sjuksköterskorna själva uppgav att

de saknade.

Nyckelord: barnavårdscentral, övervikt, fetma, förebygga
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1 Bakgrund

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har andelen överviktiga och feta individer ökat

under de senaste decennierna. I dagsläget är ungefär hälften av männen samt fyra av tio

kvinnor feta eller överviktiga (SCB, 2012). Enligt SCB:s undersökningar om

levnadsförhållanden har genomsnittssvensken sedan 80-talet blivit en centimeter längre

och ca fem kg tyngre. Den främsta orsaken till denna ökning av övervikt och fetma

anses vara förändrad livsstil (ibid.).

Statens Livsmedelsverk (SLV) presenterade i september 2012 en undersökning som

visade att svenskarna äter för mycket socker och för mycket mättat fett, samt för lite

frukt och grönt. Sämst matvanor har unga vuxna i åldern 18-30 år. Undersökningen

visade även att ett genomsnittligt BMI i dag är högre bland både män och kvinnor i

jämförelse med statistik från 1997 (SLV, 2012).

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar risken för att utveckla hjärt-

kärlsjukdomar oavsett vikt i vuxen ålder (Fyss, 2008). När övervikt och fetma etablerat

sig är det svårt att behandla, det är därför viktigt att arbeta preventivt och att engagera

hela familjen. Det krävs en kombination av åtgärder vid behandlingen av fetma och

övervikt, det räcker inte att endast öka den fysiska aktiviteten (ibid.).

Utvecklingen av övervikt är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen i Sverige och är

särskilt oroväckande bland barn. Livsmedelsverkets kostundersökning Riksmaten - barn

2003 visade att nära en fjärdedel av barnens energiintag kommer från godis, läsk, glass,

bakverk och snacks. En halvering av detta skulle förbättra barnens kost betydligt. De

största källorna för tillsatt socker kom från dessa nämnda livsmedel, med undantag för

snacks. Undersökningen visade även att barnen åt hälften så mycket frukt och grönsaker

som rekommenderas (SLV, 2007).

Målet i arbetet mot övervikt och fetma bland barn är enligt världshälsoorganisationen

(WHO) att uppnå en energibalans som kan behållas under individens hela livslängd.

WHO:s allmänna rekommendationer överensstämmer med de svenska angående frukt

och grönsaker samt att man vill öka konsumtionen av fullkorn och nötter. Energiintaget

från fett bör begränsas samtidigt som konsumtionen av mättade fetter bör minska till

förmån för omättade fetter. Man vill även begränsa konsumtionen av socker och
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uppmanar till fysisk aktivitet - sammanlagt minst 60 minuter varje dag, utifrån det som

är utvecklingsmässigt lämpligt (WHO, 2012).

Enligt WHO kan och bör föräldrarna påverka barnens beteenden genom att göra

hälsosamma livsmedel och drycker tillgängliga för barnen i hemmet samt ge barnen

möjligheter och uppmuntran till fysisk aktivitet. Det är även av stor vikt att föräldrarna

själva uppmanas att leva ett hälsosamt liv då barnens beteenden formas genom

observationer (ibid.).

1.1 Barnavårdscentralen en viktig arena

En viktig del i det samlade folkhälsoarbetet är barnhälsovården (Hälso- och

sjukvårdsnämndens förvaltning [HSF], 2008). Organisatoriskt återfinns under

barnhälsovården, barnavårdscentralerna (BVC), där alla barn mellan 0-6 år ska få

tillgång till barnhälsovård. Verksamheten utgår från ett psykosocialt perspektiv, inriktat

på folkhälsa. Genom att förebygga psykisk och fysisk ohälsa samt identifiera psykisk,

fysisk samt social ohälsa hos förskolebarn kan de övergripande målen för verksamheten

nås. De övergripande målen är att medverka till att säkerställa god hälsa, trygghet och

utveckling bland barnen. Barnhälsovården ska följa FN:s barnkonvention och för

uppdraget lämpliga nationella riktlinjer, rekommendationer från Statens beredning för

medicinsk utvärdering (SBU) samt aktuella lokala och regionala vård- och handlings-

program (ibid.). Till stöd för ledning och styrning inom hälso- och sjukvården finns

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Där finns

rekommendationer för hur sjukdom kan förebyggas genom stöd till förändrade

levnadsvanor rörande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt

ohälsosamma matvanor. Grunden för åtgärderna i dessa riktlinjer är rådgivning eller

samtal. Samtalen är i sin tur uppdelade i tre nivåer: Enkla råd, rådgivande samtal och

kvalificerat rådgivande samtal. Samtliga nivåer är gemensamma för ovanstående fyra

levnadsvanor och förutsätter att personalen har kunskap om den eller de levnadsvanor

som åtgärden gäller (Socialstyrelsen, 2012). De som arbetar med barnhälsovård är

sjuksköterskor med en specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och

sjukvård för barn (HSF, 2008). Det krävs ingen specifik utbildning för att arbeta med

kost och rörelse inom barnhälsovården.

Inom en vecka efter att barnet överlämnats från eftervården på BB ska föräldrarna

erbjudas kontakt med BVC (HSF, 2008). I BVC:s basprogram finns beskrivet vilken

sorts samtal/undersökning/information/planering/åtgärd som ska ske vid en specifik
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ålder för barnet (Idenstedt, 2011). Där ingår bland annat samtal om barnets hälsa, samt

mat- och rörelsevanor. BVC ska även:

 erbjuda tandhälsoövervakning

 bidra till att tidigt upptäcka barn som far illa

 erbjuda samtliga föräldrar att delta i föräldrautbildning i grupp eller enskilt där

BVC- sjuksköterskan ger information och stöd som anpassats utifrån

föräldrarnas olika behov (Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 2008).

När barnet är 6-12 månader sker det första hälsosamtalet, som bland annat ska beröra

barnets tillväxt, utveckling, tänder och matvanor (Idenstedt, 2011). Nästa samtal som

berör kost och rörelsevanor sker vid 12 månaders ålder och följs av tre liknande

hälsosamtal när barnet är 18 månader, tre år samt vid fyra års ålder. Hälsosamtalet som

sker när barnet är fyra år är det första som behandlar familjens helhetssituation och

fysiska aktivitet (ibid.). BVC ska aktivt erbjuda barnhälsovård tills barnet är sex år

därefter överlämnas barnet till skolhälsovården (Hälso- och sjukvårdsnämndens

förvaltning, 2008).

Alla barn som är inskrivna på BVC får kontinuerligt mäta sin längd och vikt som sedan

sparas i en längd- och viktkurva. Utifrån dessa mått kan BVC-sjuksköterskan räkna ut

barnets Body Mass Index (BMI). Denna kurva följer sedan med till skolhälsovården.

1.2 BMI

Kroppsmåttet BMI beräknas genom formeln: vikt (kg)/längd (m)2 (Fyss, 2008). Man

kan inte använda samma gränsvärden för övervikt och fetma för barn och vuxna, det

gränsvärde som används för barn kallas ISO-BMI. För att definiera övervikt eller fetma

för barn finns gränsvärden vid olika åldrar, den vanligast använda är Coles gränsvärde

(Fyss, 2008). Coles gränsvärden utgår från värden som motsvarar BMI 25 för övervikt

och BMI 30 för fetma hos vuxna men drar av ”poäng” i olika åldrar som bygger på

internationella data för vikt under uppväxtåren (Cole et al. 2000).

En dansk studie med syftet att studera allmänläkares bedömning av övervikt bland barn,

visade att nästan en tredjedel av de överviktiga barnen bedömdes som normalviktiga.

Med hjälp av BMI och journalsystem menade författarna att läkare kan förfina sina

bedömningar av barnens vikt (Andersen et al. 2012). Ett exempel på dessa journaler kan

vara BVC:s längd- och viktkurvor.
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1.3 Metodutveckling

Inom folkhälsoområdet behövs forskning och metodutveckling kring hälsofrämjande

levnadsvanor som fysisk aktivitet och kost samt hur dessa på bästa sätt kan användas för

prevention av flertalet stora folksjukdomar som uppstår till följd av övervikt och fetma

(Kallings, 2002). Empiriska data rörande förebyggande åtgärder är i dagsläget begränsat

men ökar (Gortmaker et al. 2011). Utöver forskning om hälsofrämjande interventioner

bör man även titta på policyförändringar och kostnader. Beslutsfattare frågar i allt högre

grad inte bara om interventionen fungerar utan även om kostnader och det ekonomiska

värdet (ibid.).

En av de viktigaste aktörerna för att motverka ökningen av övervikt och fetma i

befolkningen är regeringen som ansvarar för folkhälsan på både lokal och nationell nivå

(Gortmaker et al. 2011). Även om många regeringar har utarbetat riktlinjer och

strategiska planer för att förbättra befolkningens kostvanor och öka den fysiska

aktiviteten, så har översättningen från riktlinjer till handling oftast varit en besvikelse.

Ett hoppfullt faktum i problemet med övervikt och fetma är att få barn föds feta.

Beslutsfattare börjar varje år med en ny årskull och nya möjligheter att förhindra dessa

problem, även om det på kort sikt inte kommer att visa så stora förändringar på den

totala prevalensen i populationen. Även föräldrar och vårdgivare har ett särskilt viktigt

ansvar och stora möjligheter att främja hälsosamma beteenden hos barnen (ibid.).

1.4 Den senaste forskningen

I en studie intervjuades sjuksköterskor inom barnhälsovården med syftet att synliggöra

deras föreställningar om övervikt och fetma bland barn (Isma et al. 2012). Den

inledande frågan handlade om vilken uppfattning sjuksköterskorna själva hade om

övervikt och fetma. Resultatet visade att de ansåg att övervikt och fetma hos barn var ett

omfattande och allvarligt problem som drabbar både barn, familjer och samhället. Barns

övervikt kan enligt sjuksköterskorna uppfattas som en konsekvens av föräldrarnas

livsstil och kan därför vara en känslig och provocerande fråga att ta upp.

Sjuksköterskorna ansåg att övervikt hos barn inte tas på allvar under förskoletiden och

menade att det finns farhågor om att barnens vikt mest handlar om utseende och inte om

barnens hälsa. De menade även att samhället och sköterskorna själva har anpassat sig

till ökningen av övervikt och fetma bland barn, vilket gör det svårt för dem att definiera

om barnet är överviktigt. I de få fall där familjen sökte hjälp för barnets övervikt, var

orsaken oftast att föräldrarna var oroliga för att deras barn skulle bli mobbade för sitt
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utseende, oro över att barnet inte skulle hålla jämna steg med de andra barnens fysiska

tempo eller oro över att barnet skulle hamna utanför barngruppen. De flesta

sjuksköterskor ansåg att det inte var någon mening med att ta upp frågan om övervikt

och fetma med föräldrar till barn som var 2,5 år eller yngre. De ansåg att det var viktigt

att motivera familjerna till att förändra situationen för sina överviktiga barn, men tyckte

å andra sidan även att det var föräldrarnas ensak om de ville bidra till att minska barnets

vikt eller inte. Den mest avgörande faktorn för sundare vikt hos barnen ansåg de vara

barnens kost, där sjuksköterskorna själva ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att

ge allmän kostrådgivning. Däremot saknade de kunskaper utöver de allmänna

riktlinjerna som syftar till att hjälpa alla de barn som besöker BVC. I fall med

överviktiga barn, ansåg de att en dietist borde kopplas in för att ge mer specifik

rådgivning. Studien visade även att föräldrar till överviktiga barn skäms och är ovilliga

att prata om problemet. Sjuksköterskorna kände sympati för de överviktiga barnen men

upplevde att det fanns en risk för att kränka föräldrarna och att det därför var viktigt att

vara försiktig med uttalanden om barnens vikt. Av det skälet ansågs det vara bättre att

tala allmänt om bra kostvanor än om barnets vikt och vara rädd om relationen till

föräldrarna. Diplomati och diskretion var sjuksköterskornas gemensamma nyckelord i

denna del av arbetet. Studiens författare ansåg att det faktum att frågan om övervikt och

fetma bland barn uppfattades som ett känsligt ämne kan leda till att problemet med

barnens vikt underskattas och att barnet därigenom riskerar att få en otillräcklig

behandling (ibid.).

I en studie på barnkliniker i Ohio jämfördes den rutinmässiga rådgivningen från

barnklinikerna med en specifik kort rådgivning som innehöll skriftliga råd som delades

ut efter att sjuksköterskorna undersökt barnens matvanor (French et al. 2012). Studien

riktade sig till nyblivna mödrar med barn upp till sex månader. Resultatet visade att

överviktiga mödrar i den grupp som fått specifik rådgivning, och som tidigare gjort

ohälsosamma val beträffande barnens mat, gav sina barn mindre juice och i stället mer

frukt och grönsaker vid barnens 1-års dag. Författarna påpekade att denna form av

riktad rådgivning bör undersökas vidare och skulle kunna vara ett billigt sätt för att

förebygga barnfetma (ibid.).

Zarnowiecki et al. (2011) visade att föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska

status har tydliga kopplingar till deras näringskunskaper som i sin tur påverkar barnens

attityder. Studien visade även att föräldrars attityder indirekt påverkar barnens
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beteenden till hälsosam kost, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå och socioekonomiska

status. Författarna påpekade att det kan vara problematiskt att förändra föräldrarnas

inställning men att attityderna kan förändras i takt med att kunskaperna förbättras

(ibid.).

För att främja hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar, visade Fiese et al.

(2012) att familjens gemensamma måltider kan minska risken för barnfetma. Författarna

hävdar att familjer som anser att måltiderna är en viktig del i familjelivet och planerar

för dessa, oftast får normalviktiga barn. Barn med hälsosam vikt visade sig även

spendera mer tid vid de gemensamma måltiderna, visade mer omtanke och engagerade

sig mer i varandra och i familjens rutiner. De gemensamma måltiderna ger enligt

författarna även tid till att få en bild av hur familjemedlemmarna mår och planera in

aktiviteter, men ger även ett bra tillfälle för att praktiskt överföra sunda matvanor till

barnen (ibid.).

En interventionsstudie som fokuserar på föräldrar för att förebygga barnfetma

genomförs i dagsläget i Holland och planeras vara klar under slutet av år 2013 (Gerards

et al. 2012). Interventionsprogrammet tar upp näringslära, fysisk aktivitet och positivt

föräldraskap för föräldrar med överviktiga barn mellan fyra och åtta år. Föräldrarna får i

första skedet formulera egna realistiska mål för förändring när det gäller barnens kost

och fysiska aktivitet med hjälp av en gruppledare. Under 14 veckor utbildas föräldrarna

i interventionens aktuella ämnen av vårdpersonal (som genomgått en utbildning för

interventionen) genom gruppträffar och telefonmöten. Föräldrarna får även en

receptbok, arbetsbok och en aktivitetsbok som stöd för den nya kunskapen. En

kontrollgrupp i studien får två broschyrer, webbaserad skräddarsydd rådgivning och

förslag på hur familjen kan öka barnets fysiska aktivitet. Mätningar har utförts vid

interventionens start och avslut och kommer att genomföras även ett år efter starten.

Mätningarna innefattar barnens och föräldrarnas kroppssammansättning, BMI samt

sekundära effektmått av barnens kostvanor och fysiska aktivitet samt föräldrarnas

metoder vid måltider och deras självtillit (ibid.).

Under 2010 startades även ett projekt i Stockholm, Early STOPP, där syftet är att

undersöka om ett planerat ingripande kan förhindra utvecklingen av övervikt och fetma

bland förskolebarn i familjer där en eller båda föräldrarna är överviktiga (Sobko et al.

2011). Genom BVC rekryteras familjer som skrivs in när barnen är ett år, och studien
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pågår till dess barnen är sex år. Under perioden får familjerna regelbundet träffa en

utbildad coach (dietist, sjukgymnast eller sjuksköterska) där de får råd om hälsosamma

val av livsmedel och matvanor, hur man kan öka barnens fysiska aktivitet, minska

stillasittande och reglera barnens sömnmönster. Detta är det första försöket i Sverige

med syfte att studera om en tidig och långsiktig, målinriktad hälsofrämjande insats

rörande hälsosam kost, fysisk aktivitet/minskat stillasittande och normaliserat

sömnmönster kan vara effektiv (ibid.).

Grieken (2012) genomförde en litteraturstudie för att se om interventioner som syftade

till att minska stillasittande hos barn även kunde minska barnens BMI. Interventionerna

hade genomförts i skolor samt bland allmänheten där man försökt påverka den allmänna

inställningen till stillasittande. Författaren menade att det finns många åtgärder för att

minska överdrivet stillasittande bland barn och resultatet visade att de studerade

interventionerna uppvisat en betydande minskning av överdrivet stillasittande samt en

markant minskning av BMI bland barnen med övervikt (ibid.).

En 24-veckors studie med fokus på livsstilsförändringar har genomförts i Taiwan

(Kelishadi et al. 2012). I studien deltog överviktiga barn mellan 2-18 år samt deras

föräldrar, oftast modern. Läkare och sjuksköterska gav rekommendationer om motion,

sund kost och beteendeförändring, och därigenom lyckades man minska de överviktiga

barnens BMI. I stället för att ge begränsande rekommendationer, fokuserade man på

uppmuntran och råd om vad som är bra att äta och hur man kan öka sin fysiska aktivitet.

Genom individuella möten med familjerna framfördes att det inte finns något snabbt

och enkelt sätt för barn och ungdomar att minska i vikt men att en hälsosam livsstil är

grunden för viktminskning. För att uppmuntra deltagarna lyfte man fram att barn och

ungdomar växer och blir längre och kan därigenom mycket snabbare än vuxna nå en

idealvikt. Deltagarna informerades även om betydelsen av att minska energiintaget från

kosten samt öka kroppens energiförbrukning, föräldrarna uppmuntrades även till att så

mycket som möjligt delta i barnens fysiska aktiviteter. Genom att ge deltagarna exempel

på barn som lyckats uppnå en hälsosammare vikt genom samma metod försökte man

stärka barnens självkänsla. Familjerna kontaktades regelbundet via telefonsamtal från en

läkare eller sjuksköterska för att stötta den nya livsstilen och ventilera eventuella frågor,

även kontinuerliga mätningar av barnen genomfördes för att följa upp eventuella

förändringar. Studiens författare vill synliggöra värdet av att inte ge barnen skuld eller

skamkänslor, utan genom njutning och glädje nå en förbättrad livsstil. Studien visade,
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förutom ett minskat BMI, gynnsamma förändringar av kardiometabola riskfaktorer.

Författarna lyfter fram att rådgivande och motiverande samtal kan ge goda effekter i det

förebyggande arbetet mot övervikt och fetma bland barn och att ett sådant arbetssätt bör

implementeras i primärvårdens system. I stället för att fokusera på sjukdomar menar

författarna att vi måste fokusera på hälsofrämjande insatser och spendera mer tid på

rådgivning och förebyggande arbete (ibid.).

Utöver de redan nämnda faktorerna, finns det ytterligare andra som påverkar övervikt

och fetma bland barn. Exempel på dessa är; ärftliga, psykologiska, kulturella eller

samhälleliga faktorer, för mycket TV-tittande eller för lite sömn. Dessa faktorer ligger

dock utanför ramen för detta arbete som är begränsat till studiens syfte.

1.5 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka hur, och med vilka metoder barnavårdscentraler arbetar

med att förebygga övervikt och fetma bland barn, samt se om detta sker utifrån

Socialstyrelsens riktlinjer.

Frågeställningar:

 Hur arbetar BVC-sjuksköterskorna preventivt mot övervikt och fetma bland

barn?

 Vilken kompetens har BVC-sjuksköterskorna för detta preventiva arbete?

 Hur mycket tid ägnas åt preventivt arbete mot övervikt och fetma?

 Hur, och på vilket sätt, implementeras ny kunskap i BVC-sköterskornas vardag?

2 Metod

Inspiration till studien hämtades från fenomenologin som är en vetenskapssyn där man

utgår från direkta iakttagelser (Hansson, 2011). Fenomenologin är objektiv och talar om

hur något är utan tolkning (ibid.). Detta passade studien då författarens avsikt inte var

att tolka svaren utan att ge en beskrivning av hur, och med vilka metoder,

barnavårdscentraler arbetar med att förebygga övervikt och fetma bland barn, samt om

detta sker utifrån Socialstyrelsens riktlinjer.

2.1 Design

Studien genomfördes med deskriptiv (beskrivande) design i en kvantitativ ansats.
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2.2 Urval

Analysenheten, det vill säga det som studerades var barnavårdscentraler även om det

var BVC-sjuksköterskor som besvarade enkäterna (May. 2001). Författaren valde ett

strategiskt urval som innebär att man väljer ut de som ska ingå i studien utifrån en redan

känd egenskap, antalet kan bli litet men försvaras med att det ”fyller sitt syfte” (ibid.).

Den planerade undersökningsgruppen var 40 BVC-sjuksköterskor från samtliga

barnavårdscentraler i ett mellansvenskt län. På landstingets hemsida fanns en lista med

telefonnummer till 42 barnavårdscentraler samt kontaktuppgifter till respektive

verksamhetschef. Verksamhetscheferna kontaktades i första skedet via e-post med

information om uppsatsarbetet. En påminnelse skickades ut efter en vecka till de

verksamhetschefer som inte svarat och efter ytterligare några dagar kontaktades dessa

via telefon. Efter godkännande av samtliga verksamhetschefer, beslutade dessa själva att

i sin tur kontakta alla vårdenhetschefer för att be dem att via e-post sända alla BVC-

sjuksköterskors e-postadresser till författaren. Då endast hälften av de önskade e-

postadresserna inkommit, kontaktades samtliga BVC via telefon. Några

barnavårdscentraler som fanns med på listan visade sig vara psykologmottagningar för

barn och ungdomar och några företagsnamn på listan tillhörde samma barnavårdscentral

men stod under två namn. Därigenom minskade antalet möjliga respondenter. Efter ett

försök att komplettera listan på landstingets hemsida med information från

Internetsökning samt telefonkontakt med de centraler som saknade e-postadresser,

konstaterades att kontakter med 31 centraler var maximalt antal för studien. En BVC-

sjuksköterska från varje barnavårdscentral kontaktades sedan via e-post med ett

följebrev (se bilaga 1) som inspirerats av Ejlertsson (2005) samt en webbaserad enkät

(se bilaga 2). Målsättningen var en besvarad enkät per BVC. Om en person inte svarat

efter en påminnelse skickades ett nytt följebrev samt en ny enkät ut till nästa BVC-

sjuksköterska på listan i de fall där barnavårdscentralen hade fler än en sköterska.

Proceduren upprepades tills önskat antal deltagare hade uppnåtts. Det slutliga antalet

svarande blev 24 stycken.

2.3 Datainsamling

Efter godkännande från verksamhetscheferna kontaktades de BVC-sjuksköterskor som

stod först på listan i alfabetisk ordning vid respektive BVC via e-post med ett

följebrevbrev samt den webbaserade enkäten. Svaren på frågorna skickades direkt till

författaren. En påminnelse skickades ut via e-post efter en vecka och efter ytterligare

fem dagar gick ett nytt följebrev samt en ny enkät ut till nästa på listan vid de fall där
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den första respondenten inte svarat. Detta för att minimera bortfallet. För att inte få två

enkätsvar från samma BVC, noterades vilka centraler som tilldelats två enkäter, den

senaste enkäten raderades.

En webbaserad enkätundersökning valdes för att tidseffektivt nå ut till samtliga

barnavårdscentraler i länet samt för att ge respondenterna tid att i lugn och ro svara på

frågorna. Enkätfrågorna skickades ut via e-post genom Google Drive, som är ett

webbaserat program där man kan skapa frågeformulär/enkäter som kan besvaras online

för datainsamling till undersökningen. Respondenterna svarade direkt på datorn och

sände genom en enkel knapptryckning tillbaka sina svar på samma sätt. Fördelen med

datorenkät är att dessa inte kräver någon inmatning av data då svaren automatiskt sparas

i ett dataregister (Ejlertsson, 2005). En nackdel med datorenkät kan vara att

respondenterna inte har någon möjlighet att ställa kompletterande frågor om något är

svårt att förstå i enkäten (ibid.). För att undvika detta lämnades i följebrevet

kontaktuppgifter till både författaren och handledaren för att ge respondenterna

möjlighet att ställa frågor.

Frågorna i enkäten är sammansatta så att de ska se attraktiva ut och leda respondenterna

in i ämnet då vissa frågor eventuellt kan uppfattas som känsliga att besvara. Trost

(2012) menar att frågorna styr tankebanorna så att frågorna kan tolkas i sitt

sammanhang, och att respondenterna i ett frågeformulär, till skillnad från ett

intervjuformulär, får möjlighet att titta på vilka följdfrågor som kommer och att vissa

frågor därför inte bör ställas i anslutning till andra. Enkätfrågorna var utformade med

olika svarsalternativ samt plats för egna tankar och kommentarer för att författaren inte

skulle gå miste om viktig information. För att få så hög grad av reliabilitet som möjligt

användes enkla meningar med vanliga och lättbegripliga ord för att respondenterna

skulle uppfatta frågorna på samma sätt (Trost, 2012). Detta är viktigt även för att få en

hög grad av validitet, det vill säga att man mäter det man avser att mäta, vilket kan

påverkas av slumpinflytelser som t.ex. att frågorna kan missuppfattas (ibid.).

En pilotstudie genomfördes innan enkäten skickades ut för att säkerställa att den gav

svar på frågeställningarna, men även för att beräkna tidsåtgång. Ejlertsson (2005) menar

att en pilotstudie bör ske i flera steg där ”pilotstudie 1” utförs genom att t.ex.

arbetskamrater eller vänner till författaren tittar på den nästan slutliga versionen av

enkäten och att ”pilotstudie 2”, som är den egentliga pilotstudien, utförs genom att
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personer som ligger så nära den blivande undersökningsgruppen som möjligt tittar på

frågorna. Den aktuella pilotstudien granskades i första steget av författarens handledare

samt en vän till författaren och i den egentliga pilotstudien granskades enkäten av en

BVC-sjuksköterska i ett annat län än det för studien utvalda länet.

2.4 Dataanalys

Data analyserades genom beskrivande statistik. Stolpdiagram skapades i Google Drive

utifrån enkätsvaren där man kunde utläsa antal respondenter för varje svarsalternativ.

För att förtydliga svaren från deltagarnas kommentarer, beskrevs dessa i löpande text.

2.5 Forskningsetiska överväganden

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav;

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om studiens syfte i följebrevet,

deras uppgift i undersökningen, att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätt

att avbryta sitt deltagande när de önskade. Samtycket ansågs ha lämnats när

respondenten återsände en ifylld enkät. Respondenterna informerades även om att deras

uppgifter gavs största möjliga konfidentialitet, samt att insamlade uppgifter endast

användes i denna uppsats (nyttjandekravet) och inte kommer att utlånas till icke

vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk.

3 Resultat
Totalt besvarades 24 enkäter från det utvalda länets samtliga barnavårdscentraler. En

enkät besvarades på eget initiativ av den aktuella barnavårdscentralens samlade BVC-

sjuksköterskor, de övriga enkäterna besvarades av en enskild BVC-sjuksköterska från

varje barnavårdscentral. En sköterska svarade via e-post att hon valt att inte besvara

enkäten då de inte har några gruppträffar på grund av för få barn på centralen. Hon

skrev att BMI noteras vid 4-årskontrollen då även kost och motion diskuteras. Barnen

som tillhör centralen är under två år och därför sker inte något arbete för att förebygga

övervikt. Inskickade enkätsvar har sammanställts och redovisas nedan i form av figurer

för att tydliggöra svaren med svarsalternativ. Respondenternas egna kommentarer

redovisas i löpande text efter rubriken ”annat”. Eftersom respondenterna haft möjlighet

att välja mer än ett svarsalternativ på varje fråga, kan vissa resultat överskrida 100%. Då

det inte har någon betydelse för studiens resultat vilket kön respondenten har kommer
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ordet hen att användas i stället för han eller hon. I samtliga tabeller står stora N för det

totala antalet respondenter och lilla n för antalet svar på den enskilda frågan.

Hur många individuella besök har du under en dag?

Besök/dag

BVC-sjuksköterskor

Figur 1. Antal individuella besök under en dag, N=24, n=23

Nio personer (38%) svarade att de hade 5-8 individuella besök under en dag, hälften

hade 9-11 besök per dag, en person hade 12-14 besök och en svarade 15-17, men ingen

hade fler individuella besök under en dag.

Annat: En BVC-sjuksköterska svarade att hens svar var ett genomsnitt och en svarade

att hen endast arbetar 50% på BVC. En annan sköterska skrev att hen vid

läkarmottagningen tar emot 15-17 besök under en dag.

Hur många gruppbesök har du per vecka?

Gruppbesök/vecka

BVC-sjuksköterskor

Figur 2. Antal gruppbesök per vecka, N=24, n=16

Så gott som alla svarade att de har 1-2 gruppbesök per vecka medan en hade 5-6

gruppbesök per vecka.

Annat: Av de BVC-sjuksköterskor vars svar inte passade in i figuren svarade en att det

eventuellt var färre än ett gruppbesök per vecka. En hade ett gruppbesök varannan

vecka, och en genomförde cirka två gruppbesök/månad under 2-3 månader åt gången.

En svarade att hen inte hade grupp varje vecka, men nu hade två grupper samtidigt. En

annan svarade 1grupp/ månad, och en 0-1gång ”varierar, ibland har jag två grupper
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ibland en ibland ingen”. ”Ingen än så länge” svarade en annan sköterska och en svarade

1-2 gruppbesök per månad.

Hur många procent under en vecka arbetar du med förebyggande arbete när det

gäller övervikt bland barn?

Den absoluta majoriteten (85%) svarade att mindre än 10% av veckans arbete går till att

förebygga övervikt och fetma bland barn, två personer (10%) svarade 10-20% och en

person svarade 30-40%. Övriga ansåg att arbetet inte gick att uppge i procent. Totalt 20

personer hade besvarat frågan.

Finns det några riktlinjer för att arbeta förebyggande för att motverka övervikt?

Finns riktlinjer

BVC-sjuksköterskor

Figur 3. Finns det riktlinjer för förebyggande arbete mot övervikt, N=24, n=23

Arton personer (78%) svarade att det finns riktlinjer för att arbeta förebyggande för att

motverka övervikt medan 5 personer (22%) svarade att riktlinjer saknas.

Om ja, från vem kommer dessa och vems ansvar är det att du arbetar efter

riktlinjerna?

Fyra personer svarade att riktlinjerna kommer från barnhälsovårdsenheten, medan en

ansvarar själv för att arbetet sker utifrån dessa riktlinjer. BVC har egna riktlinjer enligt

en sköterska och en annan har svarat att barnhälsovårdsöverläkaren ger riktlinjer samt

ansvarar för att dessa följs. En uppgav att riktlinjer finns för hälsosamtal om kost och

fysisk aktivitet, medan en annan har svarat att det är verksamhetschefen som ansvarar

för riktlinjerna och en har svarat att riktlinjer finns i rikshandboken. Totalt svarade 10

personer på frågan.

Hur går arbetet till med att förebygga övervikt?

Samtalsform

BVC-sjuksköterskor

Figur 4. Arbetssätt för att förebygga övervikt, N=24, n=24
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Samtliga svarade att de använder enskilda samtal i arbetet med att förebygga övervikt.

Vissa kombinerar både grupp- och enskilda samtal (sex personer).

Oavsett grupp eller enskilda samtal:

Samtalstillfällen

BVC-sjuksköterskor

Figur 5. Samtalstillfällen oavsett enskilda eller gruppsamtal för att förebygga övervikt
bland barn, N=24, n=24

En tredjedel svarade att samtal för att förebygga övervikt sker vid ett enda tillfälle,

medan andra angav att de för samtal både vid ett och flera tillfällen (20 personer).

Annat: En BVC-sjuksköterska svarade att de vid behov har extra viktkontroll med

samtal, en annan skrev att detta är på nybörjarstadiet och en svarade att samtal sker i

samband med ”matstart” i föräldragrupp.

Arbetar du med ”Enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande

samtal” enligt Socialstyrelsens Riktlinjer?

Arbetssätt

BVC-sjuksköterskor

Figur 6. Val av arbetssätt utifrån Socialstyrelsens Riktlinjer, N=24, n=24

Majoriteten (76%) svarade att de arbetar med enkla råd utifrån Socialstyrelsens

riktlinjer, nio personer arbetar med rådgivande samtal och en person arbetar med

kvalificerat rådgivande samtal. Vissa använde sig av flera arbetssätt från

Socialstyrelsens riktlinjer.

Annat: En person har svarat att hen använder mycket öppna frågor i arbetet. En svarade

att hen inte förstod frågans kärna och en svarade att hen använder sig av metoden

Motiverande samtal (MI).
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Använder du några pedagogiska hjälpmedel under hälsosamtalen?

Används pedagogiska hjälpmedel

BVC-sjuksköterskor

Figur 7. Används pedagogiska hjälpmedel vid hälsosamtalen på BVC, N=24, n=24

Drygt hälften (58%) svarade att de inte använder pedagogiska hjälpmedel under

hälsosamtalen medan tio personer (42%) svarade ja.

Om ja, vilka?

Broschyrer används som hjälpmedel (2 st.) medan andra föredrar att visa längd- och

viktkurvor (3 st.). Vissa samtalar om BMI (2 st.), visar sockerinnehåll/bilder (2 st.),

använder sig av motiverande samtal (3 st.), öppna frågor (1 st.) eller ger förslag på

alternativa produkter (1 st.).

Vad fokuserar du på under hälsosamtalen när det gäller kost?

Hälsosamtalens fokus

BVC-sjuksköterskor

Figur 8. Hälsosamtalens fokus, N=24, n=24

Åtta personer fokuserar på både enskilda livsmedel, antal måltider och måltidsordning

medan lika många fokuserar på enbart på måltidsordning. Två personer fokuserar på

antal måltider samt måltidsordning medan tre personer fokuserar på enskilda livsmedel

och måltidsordning. En person fokuserar på enskilda livsmedel samt antal måltider

medan en endast talar om enskilda livsmedel och en lägger allt fokus på antal måltider.

Om du valt livsmedel, vilka?

Följande livsmedel diskuteras under hälsosamtalen med fokus på enskilda livsmedel:

mjölk (3 st.), fett (5 st.), socker (5 st.), läsk (4 st.), bröd (1 st.), mjöl (1 st.), yoghurt (1

st.), kakor (1 st.) och godis (2 st.). Totalt svarade nio personer, vissa personer har valt

flera livsmedel.
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Annat: En av BVC-sjuksköterskorna påpekade att alla punkterna går i varandra och

menade att hon har svårt att fokusera på endast ett alternativ. Den BVC som valt att ge

ett gemensamt svar från centralens samtliga sköterskor, svarade att de försöker arbeta

med att hitta framgångsfaktorer vid det enskilda mötet, och att de sedan arbetar vidare

med dessa faktorer som kan ha betydelse för barnet och barnets familj då det kommer

från familjen själv. De arbetar gärna efter principen att uppmuntra det som är bra och

lyfta fram det som är bra, och på så sätt stärka familjen för att tillsammans kunna hitta

hållbara livsstilsförändringar. En annan sköterska fokuserade på portionsstorlek och en

fokuserade på sötsaker under hälsosamtalen.

Var hämtar du ny kunskap?

Var hämtas ny kunskap

BVC-sjuksköterskor

Figur 9. Var hämtas ny kunskap, N=24, n=24

Hälften av sköterskorna får ny kunskap genom obligatorisk fortbildning, och fem

personer svarade egenvalda kurser. Tio personer svarade ”uppdaterar mig via Internet”,

åtta personer söker litteratur i ämnet och fyra personer hämtade sin kunskap genom

praktisk handledning. Vissa har valt flera alternativ.

Annat: En BVC-sjuksköterska svarade att hen "bollar" frågor med dietist och

sjukgymnast och därigenom får ny kunskap. En sköterska har svarat att hen går en

extern kurs i ”Södertäljemodellen”, och en hade ” haft turen att få gå med i ett projekt

som heter ”Primrose övervikt och feta barn”. En sköterska svarade att hen genom

fortlöpande träffar med andra BVC-sköterskor får ny kunskap och en svarade att

barnhälsovårdens läkare och sköterskor uppdaterar BVC-sjuksköterskorna med de

senaste rönen.
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Hur ofta uppdaterar du din kunskap?

Uppdaterad kunskap/år

BVC-sjuksköterskor

Figur 10. Hur ofta uppdateras kunskapen, N=24, n=21

Drygt hälften uppdaterar sin kunskap 0-1 gång per år, en tredjedel gör det 2-3 gånger

per år och tre personer (14%) svarade fler än 4 gånger per år.

Annat: En sköterska har svarat att uppdateringen av kunskap varierar beroende på ämne

och hur ofta ny kunskap presenteras, och en annan svarade att hen försöker fortlöpande

hämta kunskap genom nyheter som kommer.

Om du medverkat i en obligatorisk kurs, läst något du rekommenderats att läsa

eller gått en kurs på eget initiativ, sker det då någon uppföljning på det du lärt dig

från din arbetsgivare?

Uppföljning av arbetsgivare

BVC-sjuksköterskor

Figur 11. Följer arbetsgivaren upp beordrad kunskapshämtning eller utbildning, N=24,

n=19

Tretton personer svarade att det inte sker någon uppföljning medan sex personer svarade

att arbetsgivaren följer upp beordrad kunskapsinhämtning.
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Händer det att du undviker att ta upp frågan om övervikt bland barn med

föräldrarna?

Undviker du frågan

BVC-sjuksköterskor

Figur 12. Undviker du att ta upp frågan om övervikt, N=24, n=24

Så gott som samtliga svarade att de inte undviker att ta upp frågan medan två personer

(8%) svarade att det händer att de undviker frågan.

Om ja, av vilken orsak?

Orsak

BVC-sjuksköterskor

Figur 13. Av vilken orsak undviker BVC-sjuksköterskorna att ta upp frågan om övervikt

bland barn, N=24, n=3

En person undvek frågan för att den är känslig samt språksvårigheter, en person har

svarat att frågan är känslig trots att hen svarat nej på föregående fråga, och en undvek

frågan om föräldrarna är välutbildade och att det därför räcker med en broschyr. Ingen

svarade en eller båda föräldrarna är överviktiga eller att de upplever att informationen

inte skulle gå fram. Två av de svarande har undvikit att föra frågan på tal 1-2 gånger

under de senaste två veckorna.
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Saknar du något i din utbildning som skulle kunna underlätta arbetet med att

förebygga övervikt och fetma bland barn?

Saknas något i utbildningen

BVC-sjuksköterskor

Figur 14. Saknas något i utbildningen till BVC-sjuksköterska för att underlätta arbete

med att förebygga övervikt och fetma bland barn, N=24, n=24.

Den absoluta majoriteten (92%) saknar något i sin utbildning som skulle kunna

underlätta arbetet med att förebygga övervikt och fetma bland barn, medan de

resterande två inte saknade något.

Om ja, vad?

Saknas i utbildningen

BVC-sjuksköterskor

Figur 15. Vilken kunskap saknar BVC-sjuksköterskorna i utbildningen för att underlätta

det förebyggande arbetet av övervikt bland barn, N=24, n=24

Tre personer svarade att de saknar mer kunskap i MI i sin utbildning, nio önskade mer

näringslära, 17 personer vill ha mer pedagogisk kunskap för arbetet med

livsstilsförändringar. Sex personer saknar kunskap om fysisk aktivitet för barn för att

underlätta arbetet. Flera personer har valt fler än ett alternativ.

Annat: En BVC-sjuksköterska påpekade att de inte med säkerhet vet vart de ska

hänvisa när föräldrarna behöver mer hjälp med näringslära. En annan skrev att hen

deltar i en studie angående övervikt och fetma och berättar att hen fått mycket bra

utbildning genom den.
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Genomförs interna träffar på BVC där man diskuterar vad man som BVC-

sjuksköterska ska säga till föräldrar med överviktiga barn?

Genomförs träffar

BVC-sjuksköterskor

Figur 16. Genomförs interna träffar på BVC för att diskutera hur arbetet med övervikt

bland barn bör genomföras, N=24, n=24

Hälften av deltagarna svarade att det genomförs interna träffar på BVC där man

diskuterar vad BVC-sjuksköterskorna ska säga till föräldrar med överviktiga barn

medan den andra hälften svarade att det inte genomförs några träffar för detta ändamål.

Om ja, på vems initiativ genomförs dessa träffar?

Initiativtagare

BVC-sjuksköterskor

Figur 17. Vem tar initiativ till träffar för diskussion angående vad BVC-

sjuksköterskorna ska säga till föräldrar med övervikt barn, N=24, n=12

Nio personer svarade barnhälsovårdsöverläkaren och tre personer svarade att det är en

eller flera BVC-sjuksköterskor som tar initiativ till dessa träffar.

Annat: En BVC-sjuksköterska har svarat att de har träffar med övriga BVC-sköterskor

och samordnare ca 2 gånger per termin, där möjlighet finns att ta upp t.ex. övervikt. De

har dessutom utbildningsdagar då de får utbildning i olika ämnen, där övervikt kan vara

ett sådant ämne. Tre andra sköterskor svarade att det är barnhälsovårdsenheten som

ordnar träffar och ibland utbildningar. Två BVC-sjuksköterskor svarade att det är

samordnande BVC-sköterskor som ordnar träffar där olika ämnen tas upp.
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Har du någon utbildning utöver din specialistutbildning?

Utbildning utöver specialistutbildning

BVC-sjuksköterskor

Figur 18. Har du någon utbildning utöver din specialistutbildning till BVC-

sjuksköterska, N=24, n=24

Det stora flertalet (71%) har inte någon utbildning utöver den obligatoriska

specialistutbildningen medan sju personer (29%) har en vidareutbildning. BVC-

sjuksköterskorna räknade upp följande utbildningar: distriktssköterska +

företagssköterska, diabetes, omvårdnadsvetenskap, folkhälsa, MI-utbildning, sårvård,

spädbarnspsykologi.

Ser du några hinder i att arbeta förebyggande när det gäller övervikt och fetma

bland barn utifrån din yrkesroll?

Finns hinder

BVC-sjuksköterskor

Figur 19. Finns det några hinder för en BVC-sjuksköterska i arbetet med att förebygga

övervikt bland barn, N=24, n=23

Majoriteten svarade att de inte kan se några hinder i att arbeta förebyggande mot

övervikt och fetma medan fem personer svarade att de ser hinder.

Om ja, vilka?

Tidsbrist (3 st.) anses vara ett av hindren för att arbeta förebyggande men även brist på

utbildning (1 st.) för att följa upp arbetet, brist på litteratur/information till föräldrarna

(1 st.) och samverkan med förskolan som vid flera försök misslyckats enligt en annan

sköterska. En person svarade att det inte fanns några hinder utifrån yrkesrollen men

däremot utifrån språkhinder och kulturella skillnader (i vissa kulturer är övervikt "fint").
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Även svagt begåvade föräldrar ansågs vara svåra att arbeta med, då de inte förstår

problemet med övervikt.

4 Diskussion

4.1 Resultatdiskussion

Studiens syfte var att undersöka hur och med vilka metoder barnavårdscentraler arbetar

med att förebygga övervikt och fetma bland barn, samt att se om detta sker utifrån

Socialstyrelsens riktlinjer. Resultatet visade att BVC-sjuksköterskorna inte uttalat följer

några riktlinjer från Socialstyrelsen. Majoriteten svarade att det finns riktlinjer för detta

arbete men ingen kunde ange att dessa kommer från Socialstyrelsen. Trots detta svarade

flertalet att de arbetar med enkla råd utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Om

sjuksköterskorna är införstådda i arbetssättet som Socialstyrelsen rekommenderar är

svårt att säga då frågan eventuellt kan tolkas olika av sköterskorna. Enskilda samtal vid

flera tillfällen är det arbetssätt som är det mest använda för att förebygga övervikt och

fetma på BVC. Drygt hälften av sköterskorna använder pedagogiska hjälpmedel som

t.ex. broschyrer, längd- och viktkurvor, BMI eller MI. Fokus under hälsosamtalen ligger

enligt de flesta på både enskilda livsmedel, antal måltider och måltidsordning eller

enbart på måltidsordning. Majoriteten undviker inte att ta upp frågan om övervikt och

fetma med föräldrarna, medan några få sköterskor ansåg att frågan är känslig, onödig

eller av annan anledning svår att diskutera och avstod därför från att föra frågan på tal.

Detta resultat skiljer sig från studien av Isma et al. (2012) där diplomati och diskretion

var BVC-sjuksköterskornas nyckelord i arbetet. Frågan uppfattades av dessa som ett

känsligt ämne och sköterskorna valde att tala allmänt om bra kostvanor i stället för att

tala om barnets vikt med föräldrarna. De flesta BVC-sjuksköterskor i denna studie såg

inget hinder i att arbeta förebyggande mot övervikt och fetma utifrån sin yrkesroll, men

den absoluta majoriteten påpekade att de saknar något i sin utbildning som skulle kunna

underlätta arbetet. Man saknade bland annat pedagogik för arbetet med

livsstilsförändringar, mer kunskap i MI och näringslära och/eller mer kunskap om fysisk

aktivitet för barn. De flesta sköterskorna saknade också vidareutbildning utöver den

obligatoriska specialistutbildningen. Majoriteten genomförde 9-11 individuella besök

per dag och 1-2 gruppbesök per vecka, och av veckans arbete bestod mindre än 10 % av

förebyggande arbete mot övervikt och fetma. Obligatorisk fortbildning och uppdatering

via Internet är det sätt som de oftast får sin nya kunskap ifrån, vilket sker 0-1 gång per

år enligt de flesta. Vissa kanske inte genomgår någon obligatorisk fortbildning alls, men
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detta framgår inte av svaret då det inte går att skilja ut noll eller en gång. Interna träffar

för att diskutera förhållningssätt gentemot föräldrar med överviktiga barn, genomförs på

hälften av centralerna och då oftast på initiativ av barnhälsovårdsöverläkaren.

BVC når ut till de flesta familjer och enligt majoriteten av BVC-sjuksköterskorna sågs

inga hinder för att arbeta preventivt mot övervikt. Samtidigt saknade sköterskorna

viktiga redskap för att arbeta med just livsstilsförändringar. Även om föräldrar och

vårdgivare har stora möjligheter att främja hälsosamma beteenden, är regeringen en av

de viktigaste aktörerna för att vända övervikten i befolkningen (Gortmarker et al. 2011).

Socialstyrelsens rekommendationer om förebyggande metoder för att förändra

ohälsosamma levnadsvanor riktar sig till vuxna personer som lever ohälsosamt, eller

specifika grupper som t.ex. ammande. Samtidigt påpekas i riktlinjerna vikten av att

förmedla kunskap om hälsosamma levnadsvanor för att förebygga ohälsa

(Socialstyrelsen, 2011). Riktlinjer för att förbättra befolkningens kostvanor och öka den

fysiska aktiviteten leder ofta till besvikelse när man översätter riktlinjer i handling

(Gortmarker et al. 2011). Om det preventiva arbetet mot övervikt och fetma bland barn

ska utvecklas och få högre prioritet, kanske det krävs nya riktlinjer från Socialstyrelsen

specifikt för detta arbete. Det kanske även borde finnas krav på fortbildning där BVC-

sjuksköterskorna blir uppdaterade med de senaste forskningsrönen för att effektivisera

sitt förebyggande arbete?

Studien Early STOPP (Sobko et al. 2011) som just nu pågår är det första försöket i

Sverige som syftar till att se om ett planerat ingripande kan förhindra utvecklingen av

övervikt bland barn med överviktiga föräldrar. Familjer rekryteras från BVC där de

genom utbildade coacher regelbundet får råd om hälsosamma val fram till dess barnet är

sex år. Om studien visar goda resultat kanske det är så man bör arbeta för att förhindra

utvecklingen av övervikt och fetma. Risken finns att man stigmatiserar de individer som

är överviktiga, vilket skulle kunna undvikas om man i stället införde ett rutinmässigt

preventivt arbete mot övervikt som gäller för alla familjer, och inte minst ett samarbete

mellan BVC och andra yrkeskårer som skulle kunna komplettera den kunskap som

BVC-sjuksköterskorna själva uppger att de saknar. Exempel på dessa kompletterande

yrkeskårer skulle kunna vara hälsopedagoger/folkhälsovetare och dietister. En

hälsopedagog skulle exempelvis kunna finnas med under föräldragrupp-träffar för att

informera, men framför allt motivera familjerna till sunda val i livet. Enskilda samtal

med uppföljning för familjer med behov av hjälp skulle kunna genomföras med en

folkhälsovetare för att se om positiva resultat skulle uppnås. De flesta föräldrar vet å ena
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sidan säkert vad som utgör en hälsosam livsstil, men å andra sidan kan stress och

tidsbrist bidra till medvetet ohälsosamma val i livet. Det kan därför finnas ett behov av

motivation och förslag på hur man i praktiken kan prioritera de sunda valen. En positiv

bieffekt av att hela familjen involveras är att arbetet inte bara är förebyggande för

övervikt och fetma bland barn, utan även når de vuxna.

Även om det enligt Kallings (2002) finns behov av mer forskning och metodutveckling

kring hälsofrämjande levnadsvanor, och hur dessa kan användas för att förebygga

övervikt och fetma, finns redan en hel del ny forskning som kan inspirera till nya

arbetssätt för en arena som BVC. Även om vissa BVC-sjuksköterskor saknade kunskap

om fysisk aktivitet för barn kan t.ex. fokus - i likhet med studien av Grieken et al.

(2012) - läggas på att minska stillasittande hos barnen för att indirekt öka den fysiska

aktiviteten. Enligt SLV(2003) äter svenskarna för mycket socker och fett men för lite

frukt och grönt. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna fokuserade just på de livsmedel

som bör undvikas men betonade inte att man bör äta frukt och grönt. Med andra ord -

BVC- sjuksköterskorna fokuserade på det negativa i stället för att lägga fokus på det

positiva och lyfta fram det man kan eller bör äta, vilket kan vara ett alternativ som

genom en bieffekt kan leda till minskat intag av socker och fett. Enligt SCB (2012) ökar

andelen överviktiga och feta individer i landet på grund av en förändrad livsstil och

denna livsstil överförs till våra barn som enligt WHO formas genom sina observationer

(WHO, 2012). BVC-sjuksköterskornas fokus under hälsosamtalen kanske - i likhet med

den studie som genomförts i Taiwan (Kelishadi et al. 2012) - skulle kunna ägnas mer åt

en sundare livsstil för hela familjen genom uppmuntran och rekommendationer om vad

som är bra att äta och om hur man kan öka den fysiska aktiviteten. Att engagera hela

familjen är viktigt när det gäller preventivt arbete mot övervikt och fetma (FYSS 2008).

BVC-sjuksköterskorna skulle även kunna belysa vikten av familjens gemensamma

måltider där föräldrarna praktiskt kan överföra sunda matvanor till sina barn (Fiese et al.

2012).

Genom BVC:s längd- och viktkurvor har sköterskorna möjlighet att tidigt upptäcka ett

förhöjt BMI, men i Ismas et al. studie (2012) menade sköterskorna att samhället och

sköterskorna själva anpassat sig till ökningen av övervikt och fetma och att det därför,

trots dessa mätningar, är svårt att definiera om barnen är överviktiga. Dessa sköterskor

menade även att det är få föräldrar som själva söker hjälp för sina överviktiga barn.

Detta är inget som framkommer i den här studien men det kan vara värt att notera. Att
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tala om problemen med övervikt och fetma och de svårigheter som kanske kan upplevas

i samtal med föräldrar som själva blundar för problemet, kan vara viktigt för det

förebyggande arbetet. Resultatet visade att interna träffar där man samtalar om detta

problem som är så viktigt för folkhälsan är väldigt olika, vilket kan tyda på att

problemet inte tas på lika stort allvar på alla centraler.

4.2 Metoddiskussion

Författaren hämtade inspiration till studien från fenomenologin, där man utgår från

direkta iakttagelser och talar om hur något är utan tolkning (Hansson, 2011). Detta

passade studien då författarens avsikt inte var att tolka svaren utan att ge en beskrivning

av svaren samt göra dem åskådligare.

Författaren valde en kvantitativ undersökning i form av webbaserade enkäter, för att på

ett tidseffektivt sätt nå ut till samtliga barnavårdscentraler i det utvalda länet. Enligt

Trost (2012) är en kvalitativ studie rimlig om man är intresserad av att försöka förstå

individers sätt att resonera eller reagera, eller om man vill urskilja varierande

handlingsmönster. En kvalitativ studie med intervjuer hade möjligen varit att föredra för

att få en större inblick i sjuksköterskornas egna tankar om det preventiva arbetet mot

övervikt och fetma, men detta var inte studiens syfte. Däremot hade en kvalitativ

undersökning i form av intervjuer eventuellt gett svar på frågor som författaren inte

ställt i enkäten, då en intervju kan ge möjlighet till spontana följdfrågor. Samtidigt hade

denna variant, på grund av författarens tidsram, inneburit att alla länets

barnavårdscentraler inte blivit representerade i studien.

En pilotstudie genomfördes med en BVC-sjuksköterska i ett annat län för att säkerställa

frågornas tydlighet och för att ge en realistisk tidsuppfattning om hur lång tid det skulle

krävas för att besvara enkäten. I efterhand anser författaren att fler sköterskor borde ha

ingått i pilotstudien för att upptäcka brister som senare framkommit under

sammanställningen av resultatet. I figur 2, som handlar om hur många gruppbesök

BVC-sjuksköterskorna har per vecka, saknas t.ex. fler svarsalternativ som bland annat

0-1 eller 0. I figur 3, som beskriver om det finns några riktlinjer för att förebygga

övervikt, saknas svarsalternativet ”vet inte”. Att dessa alternativ saknades betyder dock

endast att resultatdelen blev lite längre för att få med alla svar som ändå kom med tack

vare att ett utrymme för fritext fanns med. Dessa svar skulle ändock ha kunnat föras in i

tabeller på ett smidigare sätt om enkäten planerats annorlunda. Ytterligare en annan
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fråga som eventuellt skulle ge ett annorlunda svar med en annan formulering och flera

svarsalternativ, var frågan i figur 6 om vilka arbetssätt sjuksköterskorna använde sig av

utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Frågan borde ha varit mer öppen och inte som nu anta

att sköterskorna arbetade utifrån minst ett av dessa alternativ. Figur 10 som beskriver

hur ofta sköterskorna uppdaterar sin kunskap borde innehålla ett svarsalternativ med

endast noll gånger för att ge ett tydligare svar. Att endast en BVC-sjuksköterska deltog i

pilotstudien berodde på att flera andra sköterskor tackat nej på grund av tidsbrist och att

författaren själv hade en tidsram att förhålla sig till.

För att få så hög grad av reliabilitet som möjligt användes i skapandet av enkäten enkla

meningar med vanliga och lättbegripliga ord för att respondenterna skulle uppfatta

frågorna på samma sätt (Trost, 2012). Trots detta kan respondenterna ha tolkat frågan

olika i t.ex. figur 16 om interna träffar genomförs på BVC. Svaret som redovisas i

”Annat” visar att frågan kan tolkas som träffar där man enbart talar om det nämnda

ämnet, eller träffar där det bland andra ämnen finns plats för diskussioner om vad

sköterskorna ska säga till dessa föräldrar, vilket kan ha föranlett att valet av ja eller nej

var beroende av hur frågan tolkats. Att frågorna uppfattas lika är viktigt även för att få

en hög grad av validitet, det vill säga att man mäter det man avser att mäta (Trost,

2012). Författaren anser trots detta att studien mätt det som den avsett att mäta och att

studiens syfte besvarats.

Studiens resultat baseras på svar från en BVC-sjuksköterska från varje BVC i ett län i

Mellansverige. Att endast en sköterska per BVC systematiskt valdes ut berodde på

antagandet att sköterskorna från samma central troligtvis skulle ge samma svar på

enkäten. Studien kan ha hög generaliserbarhet genom att den täcker samtliga centraler i

ett helt län, samtidigt kan lokala och regionala vård- och handlingsprogram skilja sig

gentemot BVC-sjuksköterskorna i ett annat län, även om BVC ska följa samma

nationella riktlinjer. Om studien skulle genomföras på nytt är sannolikheten stor att

samma resultat skulle erhållas.

5 Förslag till vidare forskning

Forskning kring nya arbetssätt för att motverka ökningen av övervikt och fetma är

viktigt för folkhälsan. Att arbeta för att våra barn ska få hälsosamma levnadsvanor tidigt

i livet borde därför prioriteras. I denna studie framkom att den absoluta majoriteten av

BVC-sjuksköterskorna saknade redskap för att arbeta med livsstilsförändringar som kan
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vara en nyckel i detta preventiva arbete. Vidare forskning kring ett samarbete mellan

BVC och t.ex. hälsovetare som har kompetens för arbete med livsstilsförändringar

skulle vara intressant att studera.

6 Slutsats

I dag anser man att den främsta orsaken till ökningen av övervikt och fetma är en

förändrad livsstil och att det är viktigt att förebygga i tidig ålder då etablerad fetma är

svår att behandla. Sjuksköterskorna i studien påtalade att de saknar pedagogisk kunskap

för att arbeta med livsstilsförändringar, vilket troligen gör deras arbete svårare än

nödvändigt. Man vet även att det är viktigt att engagera hela familjen eftersom barnen

lär sig genom att observera sina föräldrars vanor. Trots detta var det ingen av BVC-

sjuksköterskorna som talade om förebyggande arbete som inkluderar hela familjen. Det

preventiva arbetet mot övervikt och fetma utgjorde mindre än 10% av BVC-

sjuksköterskornas arbete och skedde genom enkla råd vid enskilda samtal under ett eller

flera tillfällen med föräldrarna. Men vid dessa enskilda samtal låg fokus på enskilda

livsmedel som bör undvikas, antal måltider och måltidsordning där man lyfte fram det

negativa i stället för att tala om vad man bör äta och lyfta fram det positiva. Under

senare år har det kommit ett flertal studier som skulle kunna inspirera till nya arbetssätt

för att förebygga övervikt och fetma hos barn. Det kanske är dags för nya riktlinjer från

Socialstyrelsen med rekommendationer för arbete mot övervikt och fetma bland barn

om arbetet ska utvecklas och få högre prioritet? Nya rutiner för preventivt arbete mot

övervikt som gäller hela familjen, samt ett samarbete mellan BVC och berörda

yrkeskårer som kompletterar den kunskap som BVC-sjuksköterskorna uppger att de

saknar, kanske är det som behövs för att förbättra folkets livsstil och därigenom

folkhälsan.
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Bilaga 1 – Följebrev

Till dig som arbetar som BVC-sjuksköterska!

Inom folkhälsoområdet behövs forskning kring hälsofrämjande levnadsvanor och hur dessa på
bästa sätt kan användas för prevention av flera stora folksjukdomar. En viktig del i
folkhälsoarbetet är barnhälsovården där barnavårdscentralerna finns. Jag är intresserad av att
veta mer om hur BVC arbetar förebyggande för att främja hälsa hos barn. Detta är ett ämne
som jag valt att skiva om i min kandidatuppsats på Högskolan i Gävle. Därför har du fått detta
frågeformulär som skickas till en BVC-sjuksköterska på varje barnavårdscentral i länet.
Undersökningen har godkänts av berörda verksamhetschefer. Ditt deltagande i
undersökningen är frivilligt, men för att undersökningen ska få god kvalité är din medverkan i
hög grad betydelsefull.

Dina svar kommer att behandlas och bearbetas konfidentiellt. När du skickar ditt svar skriver
du namnet på den barnavårdscental du arbetar på, detta för att jag ska veta vilka
barnavårdscentraler jag fått svar från och för att du inte ska få ett påminnelsebrev i onödan.
Det är bara jag som kommer att ha tillgång till dina uppgifter. Namnet på barnavårdscentralen
kommer att tas bort efter att alla svar kommit in och databehandlats, efter det finns inte några
möjligheter att identifiera dina svar.

Försök att besvara varje fråga så noggrant som möjligt. Enkäten kommer att skickas till dig i
ett separat e-postmeddelande med en länk som du klickar på för att öppna och besvara
frågorna. Du skickar enkelt tillbaka enkäten genom att trycka på knappen ”submit” eller
knappen ”skicka” efter den sista frågan. Om du har några funderingar kring enkäten kan du
kontakta mig på tel: xxxx. Vid övriga synpunkter eller frågor om projektet är du välkommen
att kontakta min handledare Gisela van der Ster via e-post: xxxx

Även om detta tar några minuter av din värdefulla tid, hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka
kunskaperna om hur man kan främja barnens hälsa.

Tack på förhand!

Gävle, november 2012 Gästlektor
Madeleine Jerfström Gisela van der Ster
e-post: xxxxxxx e-post: xxxxxx



Bilaga 2 – Enkätfrågor

Fråga 1) Hur många individuella besök har du under en dag?

5-8□ 9-11□ 12-14□ 15-17□ 18-20□
Annat:______________________________________________________________________

Fråga 2) Hur många gruppbesök har du per vecka?

1-2 □ 3-4 □ 5-6 □
Annat: _____________________________________________________________________

Fråga 3) Hur många procent under en vecka arbetar du med förebyggande arbete när
det gäller övervikt bland barn?

<10%□ 10-20%□ 30-40%□ 50-60%□ 70-80%□ 90-100%□
Annat:_____________________________________________________________________

Fråga 4) Finns det några riktlinjer för att arbeta förebyggande för att motverka
övervikt?

Ja □ Nej □
Om ja, från vem kommer dessa och vems ansvar är det att du arbetar efter riktlinjerna?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fråga 5) Hur går arbetet till med att förebygga övervikt?

Gruppsamtal □ Enskilda samtal □
Oavsett grupp eller enskilda samtal:

Samtal vid ett tillfälle □ Samtal vid flera tillfällen □ 

Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fråga 6) Arbetar du med ”Enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande
samtal” enligt Socialstyrelsens Riktlinjer?

Enkla råd □ Rådgivande samtal □ Kvalificerat rådgivande samtal □
Annat:______________________________________________________________________



Fråga 7) Använder du några pedagogiska hjälpmedel under hälsosamtalen?

Ja □ Nej □
Om ja, vilka?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fråga 8) Vad fokuserar du på under hälsosamtalen när det gäller kost?

Enskilda livsmedel □ Antal måltider □ Måltidsordning □
Om du valt livsmedel, vilka? __________________________________________________
Annat:______________________________________________________________________

Fråga 9) Var hämtar du ny kunskap?

Obligatorisk fortbildning □ Egenvalda kurser □ Uppdaterar mig via

Internet □ Litteratur i ämnet □ Praktisk handledning □
Annat:______________________________________________________________________

Fråga 10) Hur ofta uppdaterar du din kunskap?

0-1 gång per år □ 2-3 gånger per år □ Fler än 4 gånger per år □
Annat:______________________________________________________________________

Fråga 11) Om du medverkat i en obligatorisk kurs, läst något du rekommenderats att
läsa eller gått en kurs på eget initiativ, sker det då någon uppföljning på det du lärt dig
från din arbetsgivare?

Ja □ Nej □

Fråga 12) Händer det att du undviker att ta upp frågan om övervikt bland barn med
föräldrarna?

Ja □ Nej □

Om ja, av vilken orsak?

Frågan är känslig □ En eller båda föräldrarna är överviktiga □
Språksvårigheter □ Jag upplever att informationen inte skulle gå fram □
Välutbildade föräldrar, räcker med broschyr □
Annat:_____________________________________________________________________

Om ja, hur många gånger under de senaste två veckorna har undvikit att föra frågan på
tal?

1-2□ 3-4□ 5-6□ 7-8□ 9-10□



Fråga 13) Saknar du något i din utbildning som skulle kunna underlätta arbetet med att
förebygga övervikt och fetma bland barn?

Ja □ Nej □

Om ja, vad?

Mer kunskap i MI (motiverande samtal) □ Mer näringslära □ Pedagogik

för arbete med livsstilsförändringar □ Mer kunskap om fysisk aktivitet för barn □
Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fråga 14) Genomförs interna träffar på BVC där man diskuterar vad man som BVC-
sjuksköterska ska säga till föräldrar med överviktiga barn?

Ja □ Nej □

Om ja, på vems initiativ genomförs dessa träffar?

Verksamhetschefen □ Barnhälsovårdsöverläkaren □ En eller flera BVC-

sjuksköterskor □
Annat:______________________________________________________________________

Fråga 15) Har du någon utbildning utöver din specialistutbildning?

Ja □ Nej □

Om ja, vilken? ______________________________________________________________

Fråga 16) Ser du några hinder i att arbeta förebyggande när det gäller övervikt och
fetma bland barn utifrån din yrkesroll?

Ja □ Nej □
Om ja, vilka?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!


