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Sammanfattning 
 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors och föräldrars 

reflektioner kring omvårdnaden av överviktiga barn, samt att granska de inkluderade 

artiklarnas kvalitet avseende datainsamling. 

Metod: En systematisk litteratursökning i de vetenskapliga databaserna PubMed och 

Cinahl som kompletterades med en manuell sökning. Tolv artiklar inkluderades, varav 

två funna genom manuell sökning.  

Huvudresultat: Många sjuksköterskor känner sig osäkra i fråga om övervikt och fetma 

hos barn, att de behöver mer utbildning och kunskap. Samtidigt känner de krav och 

förväntan från föräldrar på att de redan ska ha den kunskapen. Eftersom övervikt och 

fetma är ett känsligt ämne att ta upp är det viktigt att sjuksköterskan använder sig av ett 

neutralt språk, att hon tar hjälp av tillväxtkurvor och BMI-tabeller i stället för att lägga 

fram personliga åsikter. Föräldrar till överviktiga barn anser att de inte får det stöd och 

bemötande från sjukvården som de önskar, de upplever att de inte blir tagna på allvar. 

Sjuksköterskor upplever ofta en kulturkrock i mötet med barn och föräldrar från andra 

kulturer i och med att de ofta ser övervikt som ett sundhetstecken. 

Slutsats: Litteraturstudien visar att familjer till överviktiga barn önskar ett bättre stöd 

och bemötande från sjukvården. Familjerna känner att de inte tas på allvar samt att 

sjuksköterskor inte har den kunskap de borde ha om övervikt och fetma. Sjuksköterskor 

önskar mer utbildning för att kunna möta dessa önskningar. Detta betyder att det behövs 

mer studier om hur sjuksköterskor kan stödja familjer till överviktiga barn samt att 

sjuksköterskor behöver mer utbildning inom ämnet övervikt och fetma hos barn. 
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Abstract 

 
Aim: The aim of this study was to describe how nurses and parents think about the care 

of overweight children and to review the quality of the included articles regarding data 

collection. 

Method: A systematic literature search was done in the scientific databases PubMed 

and Cinahl and by manual search. Twelve articles were included, two found by manual 

search. 

Result: Many nurses feel insecure confronted with overweight and obesity in children 

and that they need more training and knowledge. At the same time they also feel the 

requirements and expectations from parents that they already should have that 

knowledge. Because obesity is a sensitive topic to bring up, it is important that the nurse 

uses a neutral language and uses aid like growth charts and BMI tables instead of 

expressing their own views. Parents of overweight children feel that they do not get the 

support and treatment from health care they want, they feel that they are not taken 

seriously. Nurses often experience a culture clash in contact with children and parents 

from other cultures where obesity often is seen as a sign of health. 

Conclusion: The study shows that families with overweight children wish for better 

support and more supportive attitudes from health care. Families experience that they 

are not taken seriously and that nurses lack adequate knowledge about overweight and 

obesity. Nurses wish for more education and training in order to meet those requests. 

That means that there is a need for more studies about how nurses can support families 

with overweight children and that nurses need more education and training in the field 

of childrens overweight and obesity. 
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Introduktion 
 

Övervikt och fetma  

 

Övervikt och fetma är i Sverige såväl som internationellt ett stort folkhälsoproblem hos 

barn, ungdomar och vuxna. Inte minst är det oroande att övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar har mer än tredubblats de senaste tre decennierna (Magnusson et al. 

2013).  

 

Enligt Barnkonventionen (Unicef 2014) räknas varje människa under 18 år som barn 

och i åldrarna 13-18 år kallas de för tonåringar/ungdomar. World Health Organization 

(WHO 2014) definierar övervikt och fetma som ”en onormal eller överdriven 

ansamling av fett som utgör en hälsorisk”. 

 

Enligt World Health Organization (2014) är mer än 43 miljoner barn under fem år 

överviktiga. I Sverige lider idag ungefär tre procent av barn som går i lågstadiet av 

fetma vilket dock är lägre än hos barn i samma ålder i södra Europa, där andelen fetma 

är 15-20 procent.  

 

Internationellt har fetma hos barn inte förändrats sedan millenniumskiftet även om 

förekomsten är på högre nivå än tidigare. Från 80-talet fram till idag har det skett en stor 

ökning av övervikt/fetma hos svenska barn, mest hos flickor. Tidigare ansåg man att 

små barn som var överviktiga inte var i någon riskgrupp, att de skulle springa av sig 

hullet då de började aktivera sig utomhus, idag är man osäker på om detta påstående 

stämmer (Bråbäck et al. 2009). 

 

Man vet genom studier att barn som är överviktiga redan i 10-årsåldern ofta också är det 

som vuxna (Magnusson et al. 2012). Enligt Li et al. (2005) så löper barn som lider av 

övervikt, jämfört med normalviktiga barn, en större risk att drabbas av högt blodtryck, 

förhöjt blodsocker och höga blodfetter vilket i sin tur, enligt Eiben & Mårild (2014), 

kan leda till följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes samt en 

förkortad livslängd. Enligt Fontaine och Barofsky (2001) ökar övervikt och fetma inte 

bara risken för följdsjukdomar utan kan även inverka negativt på patientens livskvalitet. 

Enligt  Goldfield et al. (2010) finns en koppling mellan övervikt/fetma och hur barnet 
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ser på sin egen kropp. Jämfört med normalviktiga barn så förekommer ofta depressioner 

och en minskad livsglädje hos överviktiga barn. Mikhailovich och Morrison (2007) 

lägger i sin studie fram att övervikt och fetma kan medföra en rad allvarliga 

konsekvenser så som mobbing, trakasserier samt en ökad risk för suicidtankar. Föräldrar 

i studien av Dixey et al. (2006) upplevde även de en oro över att deras barn hade 

självmordstankar och självskadebeteenden.  Detta ses ofta, enligt Fontaine och Barofsky 

(2001), även hos vuxna med övervikt, där övervikt anses ha en negativ inverkan på 

patienters livskvalitet och hur patienten ser på sin egen hälsa.  

 

I en studie av Philips et al. (2013) påvisas hur viktigt det är med individanpassad 

vägledning i fråga om vikthantering hos överviktiga vuxna. Något som även 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee tar fasta på i sin teori, att varje individ ska ses 

som en unik varelse (Travelbee 1971). 

 

Eftersom övervikt och fetma inverkar negativt på barns hälsa är det viktigt med 

förebyggande insatser från hälso- och sjukvården (Eiben & Mårild 2014). Små barns 

tillväxt kontrolleras och förs in i tillväxtkurvor hos bvc-sköterskan och större barn 

fångas upp av skolsköterskan genom att man med hjälp av längd- och viktkontroller 

mäter Body Mass Index (BMI). Tillväxtkurvorna jämförs sedan med referensvärden och 

internationella BMI-värden för övervikt/fetma (Eiben & Mårild 2014, Bråbäck et al. 

2009, Hallström & Lindberg 2009). 

 Body Mass Index (BMI), räknas ut med hjälp av vikten i kilogram delat med längden 

upphöjt till två (kg/m²) (Hallström & Lindberg 2009, Cole et al. 2000). För vuxna (från 

18 års ålder) är gränsen för övervikt BMI 25 och för fetma BMI 30 (Hallström & 

Lindberg 2009). International Obesity Task Force (2014) har tagit fram en 

utökad/specifik version av BMI som fungerar på barn, kallad isoBMI. IsoBMI-värdet 

räknas ut lika som för vuxna men det finns en markant skillnad i viktklassificering och 

gränserna för övervikt och fetma varierar för åldrarna 2-18 år, eftersom vikt och längd 

(BMI) hela tiden ändras i takt med att barnen växer. Se bilaga 2 för BMI-tabell. 

 

Enligt en studie av Magnusson et al. (2013) är dagens levnadsmiljö den främsta 

anledningen till att fetma blivit ett så stort problem. Lättillgängligheten till mat, godis 

och sötade drycker är en viktig bidragande orsak till att så många barn och ungdomar 

går upp i vikt. Portionerna har blivit större, vilket ökar kaloriintaget. 
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Godiskonsumtionen har från 80-talet fram till idag ökat med mer än 50 procent och 

intaget av läsk har tredubblats under samma tid. Samtidigt lever vi idag ett mer 

stillasittande liv, varvid kaloriintaget blir större än energiförbrukningen (Magnusson et 

al. 2013). 

 

I en studie av Jallinoja et al. (2007) beskrivs hur sjuksköterskor och läkare i vården med 

vuxna överviktiga är överens om att det i deras arbete ingår att hjälpa patienten till en 

livsstilsförändring genom information, motivation och stöttning. Det är dock många 

sjuksköterskor som anser sig ha bristande kunskaper i livsstilsrådgivning, vilket också  

Philips et al. (2013) visade i sin studie där vuxna överviktiga patienter behöver tydlig 

vägledning som är anpassad efter patientens egna förutsättningar att gå ner i vikt. Råd 

som leder till konsekventa åtgärder är också bra för patienten. Vidare menar Philips et 

al.(2013) att patienter som lider av övervikt eller fetma behöver tydligare uppföljning 

för att följa sin viktutveckling. 

 

Sjuksköterskan som arbetar med barnsjukvård 

 

Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor erbjuda vård till enskilda personer, familjer 

och allmänhet samt samordna sitt arbete med andra yrkesgrupper såsom dietist, bvc-

sköterska, skolsköterska, läkare etc. (ICN 2012).   

 

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan kunna främja hälsa och förebygga ohälsa samt vid behov motivera till 

förändrade livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan ska kunna lyfta fram patientens egna 

resurser och vara empatisk och lyhörd gentemot patienter och anhöriga, samt ge stöd 

och vägledning (Socialstyrelsen 2005). 

 

Bemötande och kommunikation är enligt forskningsstudier det viktigaste i föräldrars 

möten med vården. Det är av stor vikt att vårdpersonal lyssnar och tar föräldrars oro på 

allvar, att föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns vård. Om föräldrarna upplever ett 

bra bemötande känner de därmed också ett större förtroende för barnets kommande vård 

(Hallström & Lindberg 2009).  
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Då det i föreliggande litteraturstudie talas om sjuksköterskor avses främst 

skolsköterskor, BVC-sköterskor eller barnsjuksköterskor, men i vissa fall kan det även 

vara allmänsjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården eller primärvården. 

 

Teoretisk referensram 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee är omvårdnadsbegreppet en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan ger patienter och/eller familjer hjälp att 

förebygga eller bemästra sjukdom och lidande. Någon gång i livet kommer varje 

människa i kontakt med lidande, detta är en personlig upplevelse som måste 

respekteras. Har patienten en god relation till sjuksköterskan kan patienten genom att få 

hjälp i sitt lidande finna en mening i sin situation(Travelbee 1971). 

Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det lämpligt att sjuksköterskan använder sig av 

kommunikation för att skapa ett bra förtroende och förståelse hos både barn och 

föräldrar. Hon ser varje enskild person som en unik varelse och tar starkt avstånd från 

generaliseringar i fråga om patientbegreppet. Travelbee menar att det för sjuksköterskan 

är viktigare att känna till den enskilde patientens upplevelse av sin situation än att 

förhålla sig till dennes diagnos, hon anser också att familjen och den bakomliggande 

kulturen är två viktiga aspekter i en patients upplevelse (Travelbee 1971). 

 

Problemformulering 

 

Övervikt och fetma hos barn är i dag ett stort folkhälsoproblem. Den främsta 

anledningen till att övervikt är så vanlig är dagens levnadsmiljö. Barn är mer 

stillasittande och kaloriintaget är större än energiförbrukningen. Detta kan enligt 

forskningsstudier leda till många följdsjukdomar samt en kortare livslängd. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett bra stöd till familjer till överviktiga barn krävs en bra 

kommunikation samt att hon ger ett bra bemötande, detta för att föräldrar och barn ska 

känna sig trygga och delaktiga i sin vård. Som sjuksköterska är det av stor vikt att kunna 

ge ett gott stöd till familjer till överviktiga barn.   
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Syfte  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors och föräldrars reflektioner 

kring omvårdnaden av överviktiga barn, samt att granska de inkluderade artiklarnas 

kvalitet avseende datainsamling. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur reflekterar sjuksköterskan kring arbetet med överviktiga barn? 

2. Hur reflekterar föräldrar kring hur sjuksköterskan arbetar med överviktiga barn? 

3. Vilken kvalitet beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade 

artiklarna ha?  

 

Metod 

 

Design   

 

Designen är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser 

 

Författarna sökte vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och Cinahl. Vid 

sökningar i PubMed användes MeSH termer och i Cinahl användes Cinahl Headings.  

 

 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

 

De sökord som avvändes till sökningarna var: Nurses, Family, Overweight och Child. 

Samt i PubMed med fritexttermen Support, då den termen inte fanns som MeSH-term. 

 I båda databaserna kombinerades sökorden med det booleska sökordet AND för att 

kombinera orden med varandra och på så sätt hitta relevanta artiklar (Polit & Beck 

2012). Resultatet av sökningarna presenteras i tabell 1.  
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Inklusionskriterier var att artiklar som valdes ut skulle finnas tillgängliga via databaser 

genom Högskolan i Gävle(HIG). Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska, vara vetenskapligt granskade samt finnas fritt tillgängliga i fulltext utan 

kostnad. Sökningarna begränsades med årtalen 2004-2014. De artiklar som valdes ut 

skulle svara på studiens syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var att artiklar 

som inte svarade på syftet, studier som var mer än tio år gamla samt studier gällande 

övervikt hos vuxna inte togs med. Litteraturöversikter valdes också bort eftersom de är 

sekundära källor (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsprocessen nedan visar hur författarna systematiskt gått till väga för att utifrån 865 

lästa titlar från sökningarna i PubMed och Cinahl minska ner antalet till 32 utvalda 

artiklar. Därefter valdes tio ut till föreliggande litteraturstudie. 

 

1. Läste 865 titlar funna via sökning i databaserna PubMed och Cinahl 

o 722 exkluderades, titel svarade ej på syftet 

o 143 återstod 

2. Läste abstract  

o 111 exkluderades, titel svarade ej på syftet/ej vetenskapliga 

o 32 återstod 

3. Läste metod och resultat 

o 22 exkluderades, 12 svarade ej på syftet och 10 var litteraturstudier 

o 10 återstod, svarade på syftet och inkluderades därmed i föreliggande 

litteraturstudie 

 

 Då författarna i föreliggande litteraturstudie benämner sjuksköterskan kan det förutom 

allmänsjuksköterskan även vara skolsköterska, bvc-sköterska och barnsjuksköterska.  

 

 

Tabell 1 Översikt av resultat från databassökning. 

Sökord PubMed Antal träffar/ 

Lästa titlar 

Lästa  

abstract 

Tänkbara 

 artiklar 

Family AND Child AND Support AND Overweight 40 21 4 

Nurses AND Support AND Child AND Family 31 7 3 

Support AND Overweight AND Child 213 32 4 
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Support AND Overweight AND Child AND Nurses 3 1 1 

Family AND Support AND Overweight 80 10 6 

Sökord Cinahl    

Family AND Child AND Support AND Overweight 37 11 5 

Nurses AND Support AND Child AND Family 271 14 4 

Support AND Overweight AND Child 125 21 3 

Support AND Overweight AND Child AND Nurses 8 5 0 

Family AND Support AND Overweight 57 21 2 

Summa 865 143 32 

 

 

Dataanalys 

 

De 32 artiklar som valdes ut för granskning var de som litteraturstudiens författare först 

ansåg svara mot föreliggande studies syfte och frågeställningar, titlar som inte svarade 

mot syftet exkluderades. För att säkerställa att artiklarna svarade mot litteraturstudiens 

syfte läste båda författarna individuellt igenom artiklarna upprepade gånger för att sedan 

gemensamt diskutera vad de ansåg vara relevant att ta med i föreliggande studie. Detta 

säkerställde att författarna uppfattat artiklarna på samma sätt och att ingen hade missat 

viktig information.    

 

Utifrån de 32 granskade artiklarna valde författarna gemensamt ut 12 artiklar till 

föreliggande litteraturstudie, varav två var utvalda genom manuell sökning från 

tidskriften BMC Family Practice (Walker et al. 2007, Turner et al. 2012). 10 artiklar var 

kvalitativa och 2 var kvantitativa. 

 

De 12 artiklar som inkluderats i studien presenterades enligt Polit och Beck (2012) efter 

att ha översatts från engelska till svenska i en tabell innehållande författare, 

publikationsår, land, titel, design/undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, 

datanalysmetod, syfte och resultat.  Inkluderade artiklar presenteras i bilaga 1. 

  

För att underlätta bearbetningen av resultatet från de inkluderade artiklarna användes 

Polit och Becks (2012) granskningsmall. Metoden gjorde att det blev lättare att se om 

artiklarna var samstämmiga eller motstridiga. Likheter och skillnader presenterades, 

efter att ha delats in i olika kategorier, under fyra olika teman (sjuksköterskans 
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upplevelser av att stödja familjer med överviktiga barn, sjuksköterskans önskan om mer 

kunskap/utbildning om övervikt hos barn, föräldrars syn på hjälp och stöd från 

sjukvården samt sjuksköterskans möte med barn och familjer från olika kulturer) i 

löpande text i resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) ses detta arbetssätt som 

fördelaktigt då det ger ett mer överskådligt resultat av artiklarnas resultat. 

 

I tabellen i bilaga 1 i kolumnen för datainsamlingsmetod, samt även under egen rubrik i 

resultatdelen (granskning av de inkluderade artiklarna avseende datainsamlingsmetod), 

redovisas den metodologiska aspekten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Av de tolv vetenskapliga artiklar som inkluderats i föreliggande litteraturstudie 

framkom att elva var granskade av etisk kommitté. I en av de inkluderade artiklarna 

krävdes inget etiskt godkännande då inga barn eller föräldrar deltog i studien.   

I enlighet med Polit & Beck (2012) togs i föreliggande litteraturstudie inga personliga 

värderingar och åsikter med och alla utvalda artiklar togs med även om dess resultat 

motsade vad andra studier kommit fram till eller om författarna hade andra åsikter. 

Artiklarnas resultat har presenterats objektivt och sanningsenligt utan förvrängningar. 

Resultatet har inte plagierats eller kopierats. 

 

Resultat 

 

I denna litteraturstudie har totalt 12 vetenskapliga artiklar inkluderats. De artiklar som 

valdes ut till resultatet är markerade med en * i referenslistan. Studierna genomfördes i 

Sverige (4), Danmark (2), England (3), Australien (1) och USA (2). Resultatet 

presenteras i löpande text utifrån fyra huvudteman; sjuksköterskans upplevelser av att 

stödja familjer med överviktiga barn, sjuksköterskans önskan om mer 

kunskap/utbildning om övervikt hos barn, föräldrars syn på hjälp och stöd från 

sjukvården samt sjuksköterskans möte med barn och familjer från olika kulturer. Dessa 

fyra huvudteman presenteras i figur 1 nedan.  Utvalda artiklar bestod av två kvantitativa 

och tio kvalitativa studier vilket enligt Henricson (2012) stärker analysresultaten. De 

inkluderade artiklarna har granskats med avseende på datainsamlingsmetod och denna 
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sammanställning presenteras under egen rubrik. 

Figur 1 Resultatets fyra huvudteman 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att stödja familjer till överviktiga barn 

 

Enligt Steele et al. (2011) menade många sjuksköterskor att de inte hade tillräcklig 

kunskap i hur de skulle lyfta frågan om övervikt, samtidigt som de kände krav på sig 

från föräldrar att de skulle veta hur de ska gå tillväga med viktproblem hos barn. De 

visste inte hur de skulle gå tillväga för att närma sig barn och föräldrar i sådana känsliga 

frågor. Sjuksköterskor kunde också uppfatta sin egen övervikt som ett hinder för att ta 

upp problemet hos barnen och dess familjer, ”personligen får jag en känsla av att 

föräldrarna tänker, hur kan Du prata om det här, du är ju själv fet” (Steele et al. 2011). 

 

Enligt Edvardsson et al. (2009) har föräldrar, vars barn visat sig vara överviktiga eller 

feta redan i tre till fyra års ålder, hunnit bygga upp en god relation med sjuksköterskan 

som känt familjen och barnet redan sedan barnet föddes. Detta gjorde det lättare att ta 

emot information gällande barnets övervikt/fetma. Sjuksköterskan kände att hon kunde 

vara ärlig och rak i samtalet med föräldrarna. Enligt Edvardsson et al. (2009) är det 

viktigt att sjuksköterskan använder ett finkänsligt språk då hon pratar med föräldrar om 

deras överviktiga barn. För att inte förolämpa föräldrarna är det viktigt att använda rätt 

ordval. I stället för ordet fetma används ord som; stor, tung, utanför rekommenderad 

vikt och att ha lagt på sig mycket vikt, ”jag antar att jag är väldigt försiktig med att 

använda ordet ”fet”, jag skulle aldrig säga, din pojke är fet, jag skulle säga, han är 

överviktig enligt denna viktkurva” (Edvardsson et al. 2009). 

 

Viktkurvan talar sitt eget språk, det blir mer acceptabelt för föräldrar att se sitt barns 

övervikt dokumenterat i ett diagram och att det inte är sjuksköterskans egna värderingar 

Sjuksköterskors och 
föräldrars 

reflektioner kring 
omvårdnaden av 
överviktiga barn 

Sjuksköterskans 
upplevelser av att 

stödja familjer med 
överviktiga barn 

Sjuksköterskans 
önskan om mer 

kunskap/utbildning 
om övervikt hos barn 

Föräldrars syn på 
hjälp och stöd från 

sjukvården 

Sjuksköterskans möte 
med barn och familjer 

från olika kulturer 
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och personliga åsikter som läggs fram. Viktkurvan gjorde samtalet med föräldrarna 

lättare eftersom den inte kunde ifrågasättas. En sjuksköterska i studien menade att i 

samtal med föräldrar skulle hon säga; ”han är överviktig enligt detta diagram, han 

befinner sig i den överviktiga zonen på kurvan, jag refererar till viktkurvan, det är inte 

min personliga åsikt, det är vad viktkurvan säger” (Edvardsson et al. 2009). 

 

I en studie gjord i England uttryckte läkare och sjuksköterskor att det på grund av 

tidsbrist samt brist på resurser var svårt att få till en fungerande hantering av viktfrågor 

hos barn. Det var sjukvårdens ansvar att ta upp barns viktproblem med föräldrar och att 

hantera eventuella tillhörande medicinska orsaker, men de menade att det ändå är ett 

familjeproblem som måste lösas av barnens föräldrar (Walker et al. 2007). 

 

Sjuksköterskans önskan om mer kunskap/utbildning i övervikt hos barn 

 

Melin och Lenner (2009) presenterar i en studie gjord bland skolsköterskor i 

Halmstad/Sverige att det behövs mer utbildning i kost och näringslära samt hur 

skolsköterskorna ska arbeta med familjer för att kunna motivera barn till viktnedgång. 

Skolsköterskorna poängterar också hur viktigt det är med ett samarbete med andra 

professioner, som i ett vårdteam, för att lyckas förhindra ytterligare viktökning hos 

överviktiga barn i skolåldern (Melin & Lenner 2009). Detta framkommer även i en 

annan studie där skolsköterskor tycker sig ha god kunskap i allmän kostrådgivning men 

sakna en tillräckligt bred kunskap för att kunna ge en mer individuellt anpassad 

viktminskningsplan. Sköterskorna värdesätter möjligheten att kunna remittera barnen 

vidare till dietist där de får en mer avancerad och individanpassad vård (Isma et al. 

2012). 

 

För att hjälpa sjuksköterskor i arbetet med överviktiga barn sammankallades ett team av 

experter från hela USA för att ta fram ett interventionsprogram kallat Healthy Eating 

and Activity Together (HEAT). I en studie gjord av Gance-Cleveland et al. (2009) fick 

sjuksköterskor ett antal frågor gällande sina nuvarande kunskaper inom ämnet 

övervikt/fetma hos barn. Under en kortare HEAT-utbildning fick sjuksköterskorna 

bättre kunskaper om hur de ska informera överviktiga barn och deras föräldrar om kost- 

och motionsvanor samt betydelsen av kulturella skillnader. Efter utbildningen hade 

sjuksköterskorna mycket bättre kunskaper gällande övervikt/fetma hos barn samt bättre 
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självsäkerhet gällande samtal och rådgivning till överviktiga barn och deras familjer. 

HEAT-utbildningen ledde till att sjuksköterskorna på ett bättre sätt kunde hjälpa 

familjer till ett hälsosammare liv och samtidigt minska övervikt/fetma hos barn.  

 

Föräldrars syn på hjälp och stöd från sjukvården 

 

I en studie gjord av Jackson et al. (2005) framkom att många föräldrar kämpat under 

många år med sina barns övervikt. Föräldrarna menar att de själva måste vara en 

förebild till sina barn. Som en förälder säger; ”det är som med rökning – säga till sina 

barn att de inte ska röka och göra det själv”. Barnen hade hamnat i en cykel av osunt 

beteende och föräldrarna menade att det var viktigt att få sina barn att bryta den onda 

cirkeln. Många av deltagarna uppgav att de planerade att söka professionell hjälp från 

vården för att få rådgivning (Jackson et al. 2005). 

 

Enligt studier utförda av Edmunds (2005) och Brødsgaard et al. (2013) har det ofta 

hunnit gå väldigt långt innan föräldrar söker hjälp för sina barns övervikt. Barnen har 

ofta redan hunnit utveckla fetma. Föräldrarna söker främst för en bakomliggande orsak 

till viktuppgången, detta oberoende av barnets ålder och kön. Föräldrar begärde att få 

undersöka om deras barn led av tyreoidearubbning, diabetes eller hjärtsjukdom, då 

dessa sjukdomar fanns i släkten. Föräldrarna kände i detta fall att deras oro togs på 

allvar, att de blev betrodda av sjukvården. Det framkom även i studien att vissa föräldrar 

upplevde att vårdpersonal inte vet hur de ska ta upp frågan om övervikt hos barn. 

Föräldrarna upplevde också att de kände skuld under samtal med vårdpersonal, de blev 

ifrågasatta och nedvärderade ifråga om hur de hanterade sina barns övervikt (Edmunds 

2005, Brødsgaard et al. 2013). 

 

Föräldrar upplevde att det fanns en brist på förståelse för deras situation, att ingen 

förstod deras behov av hjälp i fråga om medicinska undersökningar och support, de 

kände sig misslyckade samt svikna av de professioner som de hade förväntat sig att få 

hjälp av (Lorentzen et al. 2012). 

 

Många föräldrar menade att de hellre tog sina barn till primärvården än till sjukhusen då 

barnen själva ansåg att primärvården var en mer neutral plats än vad sjukhusen är. Vissa 

föräldrar var rädda för att bli skuldbelagda för att inte ha sökt hjälp tidigare, några 
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föräldrar var oroliga för att sociala myndigheter skulle kopplas in i frågan om deras 

barns övervikt. Föräldrar som själva kämpade med övervikt undvek i vissa fall att söka 

hjälp hos vården för sina överviktiga barn för att det påminde dem om deras egna 

upplevelser från barndomen gällande övervikt. En mamma i studien säger ”jag vill inte 

ta min dotter till läkaren därför att jag själv var överviktig som barn, jag vill inte få 

henne att känna det där, du vet, genanta, så som jag brukade känna” (Turner et al. 

2012).  

 

Sjuksköterskans möte med barn och familjer från olika kulturer 

 

I många kulturer ses det, enligt Isma et al. (2012) som ett friskhetstecken om barnet har 

lite hull. En sjuksköterska säger "här i Sverige har vi alla resurser, jag menar - vi har 

alla resurser i världen, du behöver inte göda barnet så att det ska överleva en eventuell 

svältperiod". Sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att en del mammor ständigt 

erbjöd sina barn något att äta i form av kex, nötter, chips, godis, drycker m.m. De såg 

inte detta som något onyttigt utan mer som en vänlig gest mot sina barn.  

 

Även Edvardsson et al. (2009) redovisar att sjuksköterskorna ofta upplever en 

kulturkrock då de talar med utländska mammor om deras överviktiga barns hälsa. 

Liksom tidigare studie (Isma et al. 2012) anses det i vissa kulturer enligt tradition vara 

sunt om barnet är överviktigt. De menar även här (Edvardsson et al. 2009) att ju 

knubbigare barnet är desto bättre, det representerar välstånd och hälsa. Maten beskrivs 

också som en väsentlig del i vissa kulturer. 

 

Enligt en studie av Magnusson et al. (2012) är det viktigt att anpassa de kostråd som ges 

till familjer med utländsk härkomst eftersom deras matkultur kan skilja sig från den 

traditionellt svenska. Men det är samtidigt viktigt att skolsköterskan tänker på att utgå 

från varje enskild familjs faktiska matvanor då hon ger kostråd, både då det gäller 

svenska och utländska familjer (Magnusson et al. 2012). 
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Granskning av de inkluderade artiklarna avseende datainsamling 

Intervjuer 

I fyra av de inkluderade artiklarna användes ljudinspelade djupintervjuer. Studierna 

varade från 16 minuter upp till 2 timmar (Jackson et al. 2005, Brødsgaard et al. 2013, 

Magnusson et al. 2012, Turner et al. 2012).  I en studie hölls 12 av intervjuerna i 

deltagarnas hem och 3 över telefon (Jackson et al. 2005). I tre av studierna framgår det 

inte vart intervjuerna ägde rum (Brødsgaard et al. 2013, Magnusson et al. 2012, Jackson 

et al. 2005). 

 

I fem av de inkluderade artiklarna använde man sig av semistrukturerade intervjuer 

(Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012, Lorentzen et al. 2012, Edmunds 2005, Walker 

et al. 2007).  Två av intervjuerna hölls inom sjukvårdens lokaler och de varade i mellan 

11 och 90 minuter (Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012). I två studier hölls 

intervjuerna i deltagarnas hem och varade i 45 till 150 minuter, i några fall framkommer 

det inte hur länge intervjuerna varade (Edmunds 2005, LD Edmunds 2005, Lorentzen et 

al. 2012). I en annan studie framkommer det inte var intervjun hölls, bara att det är 

ansikte mot ansikte och ett de varade i 30 minuter (Walker et al. 2007). I studien gjord 

av Melin och Lenner (2009) framkom varken hur långa intervjuerna var eller var de 

ägde rum. 

 

Frågeformulär 

 

Frågeformulär användes i tre av de inkluderade artiklarna (Steele et al. 2011, Gance-

Cleveland et al. 2009, Melin & Lenner 2009). I en av studierna användes frågeformulär 

som en intervjuguide. Frågeformuläret var uppdelat i tre olika delar (1. Kostvanor, 2. 

Fysisk aktivitet, 3. Välbefinnande) och bestod av 18 frågor (Melin & Lenner 2009). I en 

annan studie användes frågeformulär bestående av 7 öppna & slutna frågor hos 7 olika 

fokusgrupper (Steele et al. 2011). Gance-Cleveland et al. (2009) genomförde en studie 

där deltagarna (sjuksköterskorna) före och efter att de genomfört en kortare utbildning 

gjorde ett kunskapstest i form av ett frågeformulär med 17 frågor uppdelade i tre teman: 

sjuksköterskans kunskaper, sjuksköterskans beteenden samt sjuksköterskans hinder för 

att uppnå förebyggande åtgärder.  
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

 

Många sjuksköterskor känner sig osäkra i frågan om hur de ska stödja och bemöta 

överviktiga barn och deras föräldrar. De anser sig behöva mer utbildning och kunskaper. 

Samtidigt känner de krav och förväntan från föräldrar att de redan ska ha den 

kunskapen. Eftersom övervikt och fetma är ett känsligt ämne att ta upp är det viktigt att 

sjuksköterskan använder sig av ett neutralt språk, att hon tar hjälp av tillväxtkurvor och 

BMI-tabeller i stället för att lägga fram sina personliga åsikter. Föräldrar till överviktiga 

barn anser att de inte får det stöd och bemötande från sjukvården som de önskar, de 

upplever att de inte blir tagna på allvar. Sjuksköterskor upplever ofta en kulturkrock i 

mötet med barn och föräldrar från andra kulturer i och med att det i många kulturer ses 

som ett sundhetstecken om barnet är överviktigt.     

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans upplevelser av att stödja familjer med överviktiga barn 

 

I studierna av Steele et al. (2011), Edvardsson et al. (2009) och Isma et al. (2012) 

framkom att sjuksköterskor såg ett stort problem i hur de skulle informera föräldrar om 

att deras barn lider av övervikt eller fetma. De påvisade också hur viktigt det var att 

använda sig av ett finkänsligt språk, att inte förolämpa föräldrar och barn. Eftersom 

ämnet övervikt och fetma är väldigt laddat så är det bättre att i stället använda sig av ord 

som; stor, tung, utanför rekommenderad vikt och att ha lagt på sig mycket vikt, i samtal 

med föräldrar och barn.  

 

I likhet med vad som sägs i citatet i Steel et al. (2010) ”personligen får jag en känsla av 

att föräldrarna tänker, hur kan Du prata om det här, du är ju själv fet”, beskriver en 

studie av Brown & Thompson (2007) att det även hos vuxna som lider av övervikt har 

en negativ påverkan på samtalet om sjuksköterskan själv är överviktig.   
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Edvardsson et al. (2009) menade att viktkurvan var ett viktigt verktyg i samtal med 

föräldrar. Barnens viktkurva talar sitt eget språk, den kan inte ifrågasättas på samma sätt 

som om sjuksköterskan skulle ha lagt fram sina egna åsikter och värderingar. 

 

I en studie gjord i England av Walker et al. (2007) menade läkare och sjuksköterskor att 

övervikt och fetma hos barn är ett familjeproblem, de anser att deras ansvarsområde är 

det rent medicinska. De tar upp problemet men det är ändå barnens föräldrar eller 

vårdnadshavare som måste ta tag i och lösa problemet med barnets övervikt. Michie 

(2007) tog i sin studie upp att läkare och sjuksköterskor i mötet med vuxna överviktiga 

inte är överens om vems ansvar det är att ta upp diskussionen gällande 

överviktsproblematiken. Vid de tillfällen då överviktsproblemet togs upp var det endast 

nio procent av sjuksköterskor/läkare som följde upp problemet genom konkreta 

lösningar till viktnedgång eller genom att diskutera hälsoförebyggande åtgärder. 

 

Som Isma et al. (2012) tog upp i sin studie så får vissa sjuksköterskor en negativ bild av 

det överviktiga barnets föräldrar eftersom de tycker att det är föräldrarna som orsakat 

sitt barns övervikt. 

 

Sjuksköterskans önskan om mer kunskap/utbildning om övervikt hos barn  

 

Studier av Isma et al. (2012) samt Melin och Lenner (2009) påvisar sjuksköterskors 

brist på kunskaper om övervikt och fetma hos barn. ICN:s etiska kod säger att 

sjuksköterskor ska samordna sitt arbete med andra yrkesgrupper (Socialstyrelsen 2012). 

Detta framkom även i studier gjorda av Isma et al. (2012) samt Melin och Lenner 

(2009) där det poängteras hur viktigt det är att sjuksköterskor har ett gott samarbete med 

andra vårdprofessioner, för att på så sätt ge en bredare och bättre vård.  

I USA togs det fram ett interventionsprogram kallat HEAT (Healty Eating and Activity 

Together) där sjuksköterskor fick genomgå ett kortare kunskapsprov i ämnet övervikt 

och fetma hos barn. Efter provet fick sjuksköterskorna en kortare utbildning i hur de 

skulle hantera övervikt/fetma hos barn. Utbildningen ledde till att sjuksköterskorna fick 

bättre kunskaper inom ämnet övervikt/fetma samt bättre kunskaper om hur de ska 

förhålla sig i samtal och rådgivning till familjer med överviktiga barn (Gance-Cleveland 

et al.2009). 
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Även Kubik et al. (2007) menade att skolsköterskor är i behov av stöd, utbildning och 

mer tid för att kunna arbeta med förebyggande arbete gällande prevention mot övervikt. 

För att sjuksköterskor ska kunna vara ett bra stöd och kunna hjälpa överviktiga barn 

från att utveckla övervikt och fetma så krävs att hon får bättre kunskap om hur hon ska 

kunna ge förebyggande insatser i form av kostrådgivning, motion och samtal. I likhet 

med vad teoretikern Joyce Travelbee påstår så är det viktigt att sjuksköterskan ser varje 

barn som en unik varelse. Att hon ser till den enskildes upplevelse av sin situation och 

inte bara dennes diagnos, i detta fall övervikt/fetma. 

Detta stärks av en studie gjord av Philips et al. (2013) där det framkommer att personer 

som lider av övervikt och fetma behöver en tydligt individanpassad vägledning för 

dennes personliga förutsättningar gällande viktfrågan. 

 

Föräldrars och barns syn på hjälp & stöd från sjukvården 

 

Föräldrar till överviktiga barn upplever ofta, enligt Lorentzen et al. (2012) att 

sjukvården inte tar dem på allvar, att det finns en brist på förståelse för deras situation. 

I studier gjorda av Edmunds (2005) och Brødsgaard et al. (2013) har barnen ofta redan 

hunnit utveckla fetma innan föräldrarna söker vård. Anledningen till att föräldrar tar 

kontakt med vården så sent är bland annat att de känner sig ifrågasatta och nervärderade 

ifråga om sina barns övervikt.  Samtidigt säger en annan studie att föräldrar var rädda 

för att de skulle bli anklagade för att inte ha sökt hjälp tidigare (Turner et al. 2012).  

 

I flera studier tas upp att föräldrar till överviktiga barn inte anser sig få den hjälp och 

stöd de önskar. Samtidigt säger Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska att sjuksköterskan vid behov ska motivera till förändrade livsstilsfaktorer, 

vara empatisk och lyhörd gentemot patienter och anhöriga, samt ge stöd och vägledning 

(ICN 2012). Trots detta framkommer i studien av Philips et al. (2013) att många 

sjuksköterskor anser sig ha bristande kunskaper inom just detta ämne. 
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Sjuksköterskans möte med barn och familjer från olika kulturer 

 

I fråga om olika kulturer och överviktiga barn framkommer det i studier (Isma et al. 

2012, Edvardsson et al. 2009) att det ses som ett friskhetstecken om barnen har lite hull 

på kroppen, det representerar välstånd och hälsa. I en annan studie, gjord av Isma et al. 

2012), såg mammor det som en vänlig gest att ständigt ge sina barn något att äta, de 

insåg inte att detta kunde leda till övervikt.  

 

Metodologisk aspekt - Intervjuer och frågeformulär 

 

 

De datainsamlingsmetoder som användes i föreliggande litteraturstudies inkluderade 

artiklar var djupintervjuer, semistrukturerade intervjuer samt frågeformulär. 

  

Intervjuer kan ske på olika ställen till exempel i hemmet eller inom hälso- och 

sjukvården. Det är en fördel om intervjuerna sker på samma plats eftersom det ger bättre 

möjlighet att testa teknisk utrustning, möblera rummet samt att sätta upp en ”stör ej” 

skylt på dörren. Det är viktigt att välja en miljö som är avskild där inga störmoment 

finns som kan orsaka avbrott i intervjun (Henricson 2012).  

 

Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide där öppna 

frågor/frågeområden formas som ett stöd för själva intervjun. Här kan forskaren ta upp 

de frågor som han själv tycker är väsentliga samtidigt som intervjupersonen ges 

utrymme att få besvara frågorna så detaljerat som denne önskar (Polit & Beck 2012, 

Henricson 2012).  Till dessa studier använde sig forskarna av intervjuguider som 

utformats specifikt till respektive studie (Edvardsson et al. 2009, Isma et al. 2012, 

Lorentzen et al. 2012, Edmunds 2005, Walker et al. 2007). 

 

Att använda befintliga frågeformulär har fördelen att de är testade i tidigare studier 

vilket minskar risken för missuppfattningar gällande dess innehåll. Om man använder 

tidigare utformade frågeformulär kan resultaten jämföras med tidigare studier där 

samma frågeformulär använts samt att det finns en manual om hur resultaten ska 

sammanställas (Henricsson 2012). 
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Metoddiskussion 

 

De artiklar som inkluderades hämtades från databaserna Cinahl och PubMed eftersom 

de, enligt Polit och Beck (2012), är de största och mest användbara databaserna för 

forskning inom omvårdnad. Två artiklar valdes ut från manuell sökning. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie hade till en början svårt med att hitta rätt sökord som ledde 

till det valda ämnet, sjuksköterskors och föräldrars reflektioner gällande överviktiga 

barn. Anledningen till detta ansåg författarna främst bero på att det finns få studier inom 

valt område. Sökningarna i Cinahl och PubMed gav många träffar men vid noggrannare 

granskning exkluderades många artiklar på grund av att de inte svarade mot syftet och 

frågeställningar. Författarna till litteraturstudien valde att ta med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar vilket enligt Henricson (2012) stärker analysresultaten.  

 

Ett valt kriterium för att inkludera artiklarna i föreliggande litteraturstudie var att 

artiklarna inte fick vara äldre än tio år. Detta garanterade att de innehöll aktuell 

forskning.  

 

 De artiklar som finns presenterade i litteraturstudien representerar flera olika länder 

(Sverige, Danmark, England, Australien och USA) vilket visar att övervikt är ett stort 

problem världen över. Det kan ibland ses som en svaghet att inkludera många olika 

nationaliteter i en studie, då det kan visa stora skillnader i resultat på grund av bland 

annat kulturella olikheter.  

 

Litteraturstudien utfördes av båda författarna tillsammans. Detta sågs som en styrka då 

författarna kunde diskutera eventuella missförstånd och oklarheter med en gång, under 

arbetets gång. Eftersom alla inkluderade artiklar i föreliggande litteraturstudie var 

skrivna på engelska var det viktigt att båda författarna enskilt läste dem noggrant för att 

undvika feltolkningar. 

 

Författarnas intention var initialt att denna litteraturstudie skulle beskriva 

allmänsjuksköterskans situation då de i texten refererar till sjuksköterskan. Under 

arbetets gång framgick dock att flertalet utvalda artiklar handlade om skolsköterskor, 

bvc-sköterskor och barnsjuksköterskor snarare än om allmänsjuksköterskor. Då 

författarna av erfarenhet vet att även allmänsjuksköterskor möter familjer till 
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överviktiga barn, både på barnavdelningar samt ute i primärvården, så valde de att ändå 

ta med även dessa artiklar. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

 

Många av de i föreliggande litteraturstudies ingående artiklar visar att föräldrar anser att 

sjuksköterskor saknar kunskap i hur de ska stödja, bemöta och hjälpa barn som lider av 

övervikt och fetma.  

 

Flera studier påvisar att föräldrar anser sig bli ifrågasatta, nervärderade och 

skuldbelagda för att deras barn är överviktiga. De känner att de inte får den hjälp och 

stöd som de förväntat sig. Detta kan ställas mot det som Isma et al. (2012) framför i sin 

studie; att vissa sjuksköterskor får en negativ bild av det överviktiga barnets föräldrar 

eftersom de tycker att det är föräldrarna som orsakat sitt barns övervikt.  

 

Att tala om övervikt är ett känsligt ämne att ta upp så är det viktigt att sjuksköterskan 

använder sig av ett finkänsligt språk i mötet med barn och föräldrar.  

 

I mötet med överviktiga barn från andra kulturer än den traditionella svenska kan 

sjuksköterskan ibland uppleva kulturkrockar både i fråga om språk samt matkultur. 

Eftersom Sverige i dag är ett mångkulturellt samhälle krävs det att sjukvården kan 

bemöta och vägleda alla människor oavsett deras etnicitet. 

 

Slutsats 

 

Litteraturstudien visar att familjer till överviktiga barn önskar ett bättre stöd och 

bemötande från sjukvården. Familjerna känner att de inte tas på allvar samt att 

sjuksköterskor inte har den kunskap de borde ha om övervikt och fetma. Sjuksköterskor 

önskar mer utbildning för att kunna möta dessa önskningar. Detta betyder att det behövs 

mer studier om hur sjuksköterskor kan stödja familjer till överviktiga barn samt att 

sjuksköter behöver mer utbildning inom ämnet övervikt och fetma hos barn. 
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BILAGA 1: Översikt av de inkluderade artiklarnas författare, publikationsår och land, titel, design/undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, datanalysmetod, syfte och huvudresultat 
 

Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 
Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Brødsgaard et al. 

 

2013 

Danmark  

Action Competence 

Obstacles to 

Managing Childhood 

Overweight: In-

Depth Interviews 

With Mothers of 

7- to 9-Year-Old 

Children 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

 

N=7 barn 

Öppna djupintervjuer som 

varade i 1 timme och 50 

minuter mellan oktober 

2009 - april 2010. 

Alla intervjuer 

transkriberades ordagrant, 

avidentifierades och 

analyserades därefter. 

Fenomenologisk 

dataanalys. 
Hur mammor till 

överviktiga och icke 

överviktiga barn 

förhindrar/hanterar 

sitt barns 

vikt/övervikt. 

Resultatet bidrar till 

en bättre förståelse 

om hur man skall 

bemöta, motivera och 

stödja mammor att 

utnyttja sina egna 

kompetenser för att 

hjälpa sina barn till 

minskad vikt och en 

bättre hälsa. 
Edmunds 

 

2005 

England 

Parents’ perceptions 

of health 

professionals’ 

responses when 

seeking help for their 

overweight 

children 

Kvalitativ 

Studie. 

 

N=40 föräldrar  

 

40 föräldrar intervjuades 

med 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Texterna 

transkriberades ordagrant 

och genomlästes av 

ytterligare forskare. Två 

fokusgrupper 

upprättades för att testa 

resultatet. 

Grundad teori. 

 
Syftet var att 

undersöka hur 

föräldrar till 

överviktiga barn 

upplever hur det är att 

få hjälp från vården 

för sina barns 

övervikt. 

Fyra teman: 

Hjälpsam, omedveten 

om hur man ska 

hjälpa, avvisande 

samt negativa. 
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Edvardsson et al. 

 

2009 

Sverige 

Raising issues about 

children’s 

overweight – 

maternal and 

child health nurses’ 

experiences 

Kvalitativ studie.  

Deskriptiv design 

 

N=10 sjuksköterskor  

 

Semistrukturerade intervjuer  

11-33 min  

Ljudinspelade och 

transkriberade  

Manifest- 

innehållsanalys 

 

 

 

Beskriver 

barnmorskors och 

barnsjuksköterskors 

upplevelser av att 

kommunicera och ta 

upp problem med 

föräldrar om barns 

övervikt. 

Åtta kategorier 

identifierades: Ut 

utveckla förtroende 

och en god relation, 

identifiera det 

känsliga i ämnet 

överviktat, använda 

ett finkänsligt språk, 

ta hänsyn till 

föräldrars egna vikt, 

vara förberedd på 

föräldrars olika 

reaktioner, använda 

tillväxtkurvan som ett 

viktig verktyg, ge 

expertråd och bemöta 

olika kulturer. 
Gance- Cleveland et 

al. 

 

2009 

USA  

Changes in Nurse 

Practitioners 

Knowledge and 

Behaviors Following 

Brief Training on the 

Healthy Eating and 

Activity Together 

(HEAT) Guidelines 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie  

  

N =32 sjuksköterskor   

 

Ett frågeformulär: SSK fick 

utföra ett kunskapstest i 

form av ett frågeformulär 

före och efter genomförd 

utbildning i HEAT (ett 

interventionsprogram) CPG 

programmet (Healthy Eating 

and Activity Together)  

 

oberoende t-test.  

Chi-2-test  

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

vilken påverkan 

HEAT-utbildningen 

hade på 

sjuksköterskors 

kunskaper.   

HEAT- utbildningen 

ger sjuksköterskan 

verktyg att fånga upp 

barn som riskerar att 

bli överviktiga. 
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Isma et al. 

 

2012 

Sweden 

Swedish Child 

Health Care nurses 

conceptions of 

overweight in 

children: a 

qualitative study 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

design  

 

N= 18 sjuksköterskor. 

Semistrukturerade intervjuer 

som varade 26-90 min. 

Ljudinspelade och 

transkriberade. 

Manifest 

innehållsanalys.  
Syftet med denna 

studie var att belysa 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

övervikt och fetma 

hos barn.  

Sjuksköterskan anser 

att övervikt/fetma hos 

barn är ett känsligt 

ämne att ta upp. De 

påvisar att det är 

viktigt att barn som 

lider av 

övervikt/fetma fångas 

upp redan i 

förskoleålder.  
Jackson et al.  

 

2004 

Australia 

Overweight and 

obese children: 

mothers’ strategies 

Kvalitativ 

 

N=11 

mödrar 

Öppna djupintervjuer om 1-

2 timmar utförda under år 

2003–2004.  

Transkriberades och 

analyserades med kvalitativ 

analys. 

Explorativ 

analysmetod med 

narrativa inslag. 

Denna studie 

undersöker de 

strategier en grupp 

mödrar till barn med 

övervikt och fetma 

använde och 

planerade att använda 

i framtiden för att 

hjälpa sina barn att nå 

en hälsosam vikt. 

Deltagarna visade på 

en sund förståelse av 

begreppet fetma. De 

hade tagit initiativ till 

en rad strategier som 

inkluderade 

förebilder, 

ökade möjligheterna 

till fysisk aktivitet, 

minskning av intag av 

skräpmat och en ökad 

medvetenhet om hur 

de använder mat. 

Deltagarna uttryckte  

problemet som ett 

familjeproblem 

snarare än ett  

personligt problem 

och riktade många av  

insatserna mot hela 

familjen för att 

undvika fokus på 

barnet. 
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Lorentzen et al. 

 

2011 

Danmark 

Severely overweight 

children and dietary 

changes – a family 

perspective 

Kvalitativ 

Beskrivande design 

 

N= 4 barn 

tillsammans med 6 

föräldrar och 4 

syskon  

 

Semistrukturerade intervjuer  

Barnen och 

familjemedlemmarna blev 

intervjuade 2-3 gånger 

årligen under en 2,5 års 

period (2006-2008)  

Ljudinspelning och 

transkribering  

 

Latent -

innehållsanalys 

 

Beskriver utifrån en 

fallstudie hur 

överviktiga barn och 

deras familjer 

upplever 

kostomläggningar.  

Föräldrar till 

överviktiga barn 

upplevde att det var 

svårt med 

gränssättningar. Det 

var viktigt att de hade 

kunskap, motivation 

och energi till att 

kunna stödja sina 

barn. Det var även 

viktigt att de fick stöd 

och hjälp från 

sjukvården. 
Magnusson et al. 

 

2012 

Sweden 

Enabling overweight 

children to improve 

their food and 

exercise 

habits – school 

nurses’ counselling 

in multilingual 

settings 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Explorativ design. 

 

N=8 sjuksköterskor, 

20 barn 

22 stycken ljudinspelade 

djupintervjuer om 16 – 50 

minuter mellan januari 2005 

- juni 2007.  Transkriberat. 

Två av författarna läste 

sedan den  

transkriberade texten och 

lyssnade till 

ljudinspelningarna. 

Digital kodning i 

dataprogram 

Studien syftar till att 

analysera 

skolsköterskors 

rådgivning av 

överviktiga och feta 

barn i miljöer med  

många invandrare, 

med fokus på innehåll 

avseende mat och 

fysisk aktivitet och 

hur detta 

kommunicerades. 

Skolsköterskor gav 

felaktiga förklaringar 

angående mat och 

fysisk aktivitet. 

Allmänna 

kostmodeller 

användes ofta i 

rådgivning  

i stället för 

individuellt anpassad 

rådgivning. Familjer 

med andra språk och 

matkulturer än den 

traditionellt svenska 

skapade ytterligare 

svårigheter. 
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Melin & Lenner 

 

2009 

Sweden 

Prevention of further 

weight gain in 

overweight school 

children, a pilot 

study 

Kvantitativ  

 

N=20 barn & 

föräldrar, 15 

sjuksköterskor,  

Intervjuer som utgick från 

18 strukturerade frågor från 

ett frågeformulär bestående 

av tre delar: del I - 

kostvanor; del II  

fysisk aktivitet och del III - 

välbefinnande.  Intervjuer 

med föräldrar & 

sjuksköterskor efter 1 års 

interventionsprogram.(2002-

2003) 

t-test  Att beskriva och 

utvärdera en 

behandlingsmetod  

Avsedd för 

implementering i 

skolhälsovården. 

Statistisk analys 

visade att metoden 

med kostrådgivning 

var effektiv ur ett 

viktminsknings-

perspektiv men även 

för att behålla vikten. 

Generellt var föräldrar 

och skolsköterskor 

nöjda  

med programmet, som 

hjälpte dem att sätta 

gränser och bli mer 

säkra i sin roll som 

"hälsorådgivare”. 
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Steele et3 al.  

 

2011 

USA 

School Nurses’ 

Perceived Barriers to 

Discussing Weight 

With Children and 

Their 

Families: A 

Qualitative 

Approach. 

Kvalitativ 

 

N=22 skolsköterskor 

7 fokusgrupper träffades 

under vårterminen 2008.  

Varje träff varade i  

90 minuter. Frågeformulär 

med öppna frågor användes. 

Fokusgrupperna 

videofilmades och 

bandinspelades.  

Transkribering och 

avidentifiering. 

Ett antal hinder 

identifierades och 

kodades med hjälp av 

programvaran 

NVivo8. 

Syftet med denna 

studie var att bidra till 

den redan befintliga 

litteraturen gällande 

skolsköterskors 

upplevda hinder för 

att ta itu med 

viktrelaterade 

hälsoproblem hos 

barn och deras 

familjer.  

I överensstämmelse 

med den ännu 

existerande 

litteraturen 

identifierade 

sjuksköterskor flera 

hinder för 

viktrelaterad 

kommunikation som 

brist på kunskap och 

resurser, egna 

viktproblem, dåligt 

stöd och tidsbrist.  

I denna studie 

identifierade 

sköterskorna 

ytterligare hinder mot 

viktrelaterade samtal. 

Dessa hinder var 

familjeförhållanden, 

motivation hos 

barnen, rädsla för 

reaktioner, samt 

svårigheter att skapa 

en relation med 

barnen.  
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Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Titel Design, 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod Syfte Huvudresultat 

Turner et al.  

 

2011 

England 

Parents’ views and 

experiences of 

childhood obesity 

management in 

primary care: a 

qualitative study 

Kvalitativ studie 

 

N=15 föräldrar 

Djupintervjuer 

30 min - 2 timmar. 

12 intervjuer i hemmet och 

3 på telefon.  Intervjuerna 

Transkriberades och 

kodades efter att ha lästs av 

författarna. 

Framework method Att undersöka 

föräldrarnas 

erfarenheter och 

åsikter av hur 

primärvården 

behandlar barnfetma. 

 

Föräldrar ser 

primärvården som en 

lämplig miljö att 

behandla barnfetma 

men var ovilliga att 

rådfråga på grund av 

rädsla för att få 

skulden för sina barns 

vikt och en oro för 

sina barns psykiska 

välbefinnande. 

De ifrågasatte också 

huruvida vårdgivarna 

hade kunskap, tid och 

resurser att effektivt 

hantera barnfetma.  
Walker et al.  

 

2007 

England 

A qualitative study 

of primary care 

clinicians' views of 

treating 

childhood obesity 

Kvalitativ 

 

N= 18 vårdgivare 

Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer, 

ansikte mot ansikte med 12 

läkare och 6 sjuksköterskor.  

Transkriberades ordagrant 

och analyserades. 

Framework method Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors och 

läkares åsikter 

gällande deras roll vid 

behandling vid 

behandling av 

barnfetma.  

Läkare och 

sjuksköterskor kände 

att det var deras 

ansvar att ta upp 

ämnet övervikt hos 

barnen. Men att det 

ändå var ett 

familjeproblem.  
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BILAGA 2: BMI-tabell  
 

 

 
 

 

 
 

 

Ålder Pojke Flicka Pojke Flicka 

År iso BMI 25 iso BMI 25 iso BMI 30 iso BMI 30 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25,00 25,00 30,00 30,00 


