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Förord 

 

Detta examensarbete har genomförts av två studenter, Lisa Berglund och Anna Östlund. 

Författare Lisa Berglund (LB) har ansvarat och genomfört intervjuerna, transkriberat 

och data analyserat samt sammanställt resultatredovisningen och resultatdiskussionen 

för barnavårdscentralsjuksköterskorna (BVC – sjuksköterskorna). Författare Anna 

Östlund (AÖ) har ansvarat och genomfört intervjuerna, transkriberat och data analyserat 

samt sammanställt resultatredovisningen och resultatdiskussionen för skolsköterskorna. 

Författarna har deltagit i varandras prov intervjuer och sedan intervjuat resterande av 

deltagarna var för sig. Sammanfattning/abstract, introduktion, metod och 

metoddiskussion har gjorts gemensamt av båda författarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt är ett hälsoproblem i hela västvärlden. BVC- och skolsköterskan 

möter många barn och deras familjer och har möjligheten att arbeta förebyggande med 

övervikt. Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sjuksköterskans och 

skolsköterskans erfarenheter och reflektioner i arbetet kring övervikt hos barn. Syftet 

var även att undersöka vilka strukturella förutsättningar BVC-sjuksköterskan och 

skolsköterskan upplever att de behöver för detta arbete. Metod: Studien hade en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Datainsamlingen har samlats in via 

semistrukturerade interjuver med åtta BVC - sjuksköterskor och åtta skolsköterskor. 

Huvudresultatet: I sitt dagliga arbete med övervikt arbetar BVC-sjuksköterskorna och 

skolsköterskorna förebyggande med övervikt genom att informera om goda vanor. 

Övervikt identifieras främst genom regelbundna hälsokontroller. Vid konstaterad 

övervikt försöker sjuksköterskan att tillsammans med föräldrarna komma fram till 

tänkbara orsaker och åtgärder mot övervikten. BVC-sjuksköterskan försöker i sitt arbete 

med överviktiga barn att stärka och vägleda föräldrarna i deras föräldraroll. 

Skolsköterskan anser att övervikt handlar om livsstil hos hela familjen och det är ett 

föräldraansvar. Övervikt hos barn är ett känsligt område då det har med självkänslan att 

göra. Arbetet med övervikt handlar om att arbeta tillsammans mot samma mål. 

Slutsats: Övervikt är ett känsligt ämne. Vid övervikt hos barn är det viktigt med aktiv 

föräldraroll. Sjuksköterskan inom BVC och skolhälsa har en möjlighet att arbeta 

förebyggande mot övervikt. Skolsköterskorna skulle vilja ha mer tid i sitt arbete med 

övervikt hos barn och på så sätt minska de komplikationer som övervikt och fetma kan 

medföra. 

 

Nyckelord: BVC-sjuksköterskor, skolsköterskor, övervikt, intervjustudie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

Background: Overweight is a health problem throughout the western world. Child 

health care (CHC) nurses and school nurses meet many children and their families and 

have the opportunity to work with prevention. The purpose of this study was to 

investigate the CHC - and school nurse´s experiences and reflections in the work on 

obesity in children. The aim was also to investigate the structural conditions CHC- and 

school nurse feel the need for this work. Method: The study had a qualitative approach 

with descriptive design. The data has been collected through semi structured interviews 

with eight child health care nurses and eight school nurses. The main result: In their 

daily work with overweight the CHC- and school nurses work with prevention against 

obesity by providing information about good habits. Obesity is identified though regular 

health checks. If overweight is identified the nurse tries along with the parents to find 

possible causes and actives against overweight. CHC- tries in her work with overweight 

children to strengthen and guide parents in their parenting role. The school nurse 

believes that obesity is about the lifestyle in the whole family and it’s the parents´ 

responsibility. Obesity is a sensitive topic as it has with self-esteem to do. The work 

with overweight children is about working together towards the same goal. Conclusion: 

Obesity is a sensitive topic. It is important with an active parental role in the work with 

obesity children. CHC- and school nurses have the opportunity to work preventively 

against children obesity. The school nurses would like to have more time to work with 

overweight in children and to reduce the complications that overweight and obesity can 

result. 
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Introduktion 

Övervikt är ett hälsoproblem i hela västvärlden. 1,4 miljarder var överviktiga i världen 

2008 enligt världshälsoorganisationen (WHO). Fetma har nära fördubblats i världen 

sedan 1980. Idag lever 65 procent av världens befolkning i länder där övervikt dödar 

fler människor än undervikt (WHO 2014). Enligt folkhälsomyndigheten (2014) har nära 

hälften av alla svenskar idag övervikt eller fetma. I Sverige har antalet feta personer 

dubblerats på två decennier (Ericsson & Ericsson 2012). Fetma medför en ökad risk att 

drabbas av hjärt-och kärl sjukdom (Bogers et al 2007, Yusuf et al 2005), diabetes, lever 

och gall sjukdom, cancer, sömnapné, artros och infertilitet (Läkemedelsboken 2014). 

Fetma och övervikt -ett ökande problem bland barn 

Enligt Folkhälsorapporten (2009) är övervikt och fetma ett växande problem även bland 

barn i västvärlden. Definitionen på barn är enligt Förenta Nationerna (FN) varje 

människa som är under 18 år (Unicief 2013). Enligt WHO 2014 var mer än 40 miljoner 

barn i världen under fem år överviktiga eller feta. Femton till tjugo procent av barnen i 

Sverige är överviktiga och tre till fem procent är feta. Trots att statistik visar att övervikt 

och fetma bland barn har stannat upp så är det betydligt fler som har övervikt och fetma 

i Sverige idag jämnfört med 1980-talet (Folkhälsorapporten 2009, Sjöberg et al 2011, 

Lissner et al 2010). Data från barnhälsovården (BHV) visar att två till fyra procent av 

alla fyra åringar i Sverige har fetma (Läkemedelsboken 2014). I en studie gjord i 

Sverige på barn från sex till tretton år dubblerades antalet överviktiga barn under de 

senaste två decennierna (Petersen et al 2003). 

Definition av övervikt och fetma 

Övervikt klassas ej som en sjukdom utan ett tillstånd med ökade sjukdomsrisker 

(Läkemedelsboken 2014). Fetma definieras av WHO som en sjukdom, fetma är en 

ansamling av fett i så stor utsträckning att det kan bli skadligt för hälsan (WHO 2014).  

BMI och tillväxtkurvor 

Enligt Magnusson (2010) är Body Mass Index (BMI) ett mått med lång tradition och är 

ett väletablerad standardiserad mått att mäta undervikt, normalvikt, övervikt och fetma 

hos befolkningen. BMI är ett sätt att jämföra kroppsvikten med längden. BMI anger 

relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilogram
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kroppslängden i meter i kvadrat. BMI över 25 klassas som övervikt och BMI över 30 

klassas som fetma (Ericsson & Ericsson 2012). Hos barn ändras BMI mer än hos vuxna 

då deras kroppssammansättning ändras under de olika tillväxtfaserna, därför har ett 

standardiserat mått tagits fram för barn som benämns iso-BMI. Iso-BMI kurvorna är 

åldersanpassad och könsrelaterade utarbetad av Cole et al (2002). Iso-BMI är ett 

konstruerat mått som räknar ut vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen (Cole et 

al 2002). BMI linjer i tillväxtkurvan markerar gränser för övervikt och fetma. BMI är 

ett bra instrument för sjuksköterskor att identifiera övervikt hos barn (Regber et al 2013, 

Lawlor et al 2010). Enligt Lawlor et al (2010) är BMI ett bra mått på barns framtida risk 

för negativ hjärtkärlprofil. 

 

I Sverige mäts och vägs alla barn regelbundet inom barn- och skolhälsovård. Upprepade 

mätningar skapar möjlighet att skatta ett barns tillväxttakt. Avvikelser i tillväxttakt kan 

indikera på ohälsa hos ett barn (Lindberg & Lagerkrantz 2012). Barnets länd, vikt och 

huvudomfång prickas in i ett diagram, så kallad tillväxtkurva som ger möjlighet att 

identifiera avvikelser i tillväxtmönstret. BMI och iso-BMI tillsammans med 

tillväxtkurvor användas inom barn och skolhälsovården (Magnusson 2010).  

Vad övervikt kan leda till 

De komplikationer som drabbar vuxna med övervikt och fetma kan även drabba barn 

och ungdomar (Han et al 2010). Den växande kroppen är känslig för olika slags 

påverkan och ju längre tid barnet har fetma ju mer ökar risken för sjukdom (Kuehn 

Krylborn 2013). Högt BMI vid nio till tolv år har ett samband med kardiovaskulära 

sjukdomar som högt blodtryck och höga kolesterolvärden när barnen var 15-16 år visar 

en studie av Lawlor et al (2010). Studier av Ek et al (2014)  och Lawlors et al (2010) 

visar att det finns ett samband mellan barn och ungdomar som är överviktiga och högt 

blodsocker. Barn med fetma har ökad risk för ortopediska problem, hjärt- och 

kärlsjukdomar, psykosociala symtom (WHO 2014 & folkhälsorapporten 2009) och att 

dö i förtid (Folkhälsorapporten 2009). Övervikt hos barn är associerad med högre risk 

för fetma, att drabbas av för tidig död och funktionshinder i vuxen ålder (WHO 2014). 

Enligt Buttitta et al (2013) har barn med övervikt mer psykisk ohälsa i form av 

depression, oro och dålig självkänsla. De flesta barn som har fetma i småbarnsåldern har 

kvar fetman i tonåren och i vuxen ålder (Graversen et al 2014, Lindberg & Lagerkranz 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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2010). Enligt Verrotti et al 2014 är det viktigt att upptäcka övervikt vid tidig ålder för 

att förhindra att drabbas av överviktens konsekvenser som vuxen. 

Orsaker till övervikt hos barn 

Det är en kombination av arv och miljöfaktorer som påverkar att övervikt och fetma 

utvecklas (Lindberg & Lagerkranz 2010, Weker 2006). Dåliga matvanor påverkar barns 

övervikt och fetma (Garmy & Sivberg 2007). En energirik kost i samband med låg 

fysisk aktivitet skapar en miljö som främjar fetma (McAdams 2010). Medan aktiviteter, 

organiserad som oorganiserade aktiviteter, minskar övervikt och fetma enligt Tremblay 

& Willms (2003).  Enligt Waltin et al (2014) har stressade föräldrar mindre tid att följa 

med barnen på aktiviteter på veckodagarna och låter barnen har mer tid framför tv:n än 

mindre stressade föräldrar. Att tv tittande leder till ökad övervikt framkom i studier av 

De Coen et al (2013) och Tremblay & Willms (2003). Ett barn med överviktiga 

föräldrar löper större risk att själv drabbas av övervikt eller fetma (De Coen et al 2013, 

Dubois et al 2006). I en studie av Tremblay & Willms (2003)  framkommer att barn 

som bor med ensamstående föräldrar har ökad risk att drabbas av övervikt än barn som 

bor med två föräldrar. Att vara ensam barn är enligt De Coen (2013) en riskfaktor till 

övervikt.  Att bo i ett lägre socioekonomiskt område (Blomqvist & Bergström 2007) 

och att leva i en familj med lägre inkomst (Tremblay & Wills 2003, De Coen et al 

2013) är en riskfaktor att drabbas av övervikt och fetma. 

Hälsosam livsstil  

Genom regelbundna matvanor, att äta frukost, lunch, middag och eventuellt något 

mellanmål, blir man inte hungrig mellan måltiderna och kan lättare undvika 

onödigt småätande. En bra balans på måltiden för att täcka näringsbehovet kan man få 

genom att äta enligt tallriksmodellen. Tallriksmodellen innebär att man äter en stor del 

av rotfrukter och grönsaker, en stor del av pasta eller potatis och en lite mindre del av 

fisk, kött, kyckling, ägg eller vegetariskt alternativ. Mängden mat som ett barn behöver 

per dag varierar beroende hur fysiskt aktiv barnet är och vilken ålder. Glass, saft, kakor 

och godis innehåller mycket energi men få näringsämnen. Om man ska få i sig av alla 

näringsämnen och inte gå upp i vikt finns det inte plats för sådant (Livsmedelsverket 

2014). Barn och unga bör röra sig minst 60 minuter per dag, intensivt till måttlig 

aktivitet (Riksidrottsförbundet 2009). Vardagsmotion, gå och cykla istället för att åka 

bil och uteaktiviteter är viktigt för att inte barnen skall bli överviktiga 
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(Livsmedelsverket 2014). I Sverige finns det inga nationella riktlinjer om maxtid för 

tv/skärm tittande för barn. Rikshandboken (2014) rekommenderar dock att barn under 

fyra år ska ha en tv/skärm tid på max en timme och barn över fyra högst två timmar per 

dag (Rikshandboken 2014). 

Distriktssköterska yrkesroll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet  

Distriktssköterskans verksamhetsområde är att arbeta för god folkhälsa samt att 

identifiera hälsoproblem hos befolkningen som omfattar barn, ungdomar och vuxna. 

Genom ett hälsofrämjande synsätt skall distriktssköterskan med sin förmåga och 

kompetens stärka patienten till god hälsa. Distriktsköterskans skall ha fördjupade 

kunskaper inom omvårdnad för att förstå individens och familjens resurser i ett 

hälsofrämjande perspektiv. Distriktsköterskan skall ha fördjupade kunskaper och vara 

förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ, grupp- 

och samhällsnivå för människor i alla åldrar (Distriktssköterskeföreningen 2008). 

BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa 

för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt 

tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö. Barnhälsovården behöver för att uppnå dessa mål erbjuda insatser till alla 

barn och föräldrar, riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov, 

hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att 

drabbas av ohälsa samt vara uppmärksam på förhållanden i familjens närmiljö. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta, tillgängliggöra och 

kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter inom 

barnhälsovården. Syftet med vägledningen är att ge kunskaps- och handläggningsstöd 

för yrkesversamma i barnhälsovården, samt beslutstöd för beslutfattare i arbetet med att 

utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn (Socialstyrelsen 2014). 

Rikshandboken för barnhälsovård är en nätbaserad kunskapskälla som har utarbetats för 

att ge all personal inom barnhälsovården samma kunskapsbaserade information och för 

att ge de senaste rekommendationerna och konkreta förslag på program och rutiner 

inom barnhälsovården (Rikshandboken i barnhälsovård 2014). Barnhälsovården är 

frivillig och riktar sig till alla barn från födseln till start i förskoleklass. Barnhälsovård 

organiseras i form av BVC. Sjuksköterskan är en nyckelperson på BVC. Sjuksköterskan 
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som arbetar inom barnhälsovård ska vara utbildad distriktssköterska eller ha 

specialistutbildning inom hälso- och skolvård för barn och ungdomar. Målsättningen för 

sjuksköterskor som är verksam på BVC är att främja barnens hälsa, trygghet och 

utveckling. Hälsoundersökningar på BVC sker enligt ett nationellt basprogram där 

barnet regelbundet kallas till hälso- och utvecklingsundersökningar. BVC bör även 

erbjuda föräldrar att delta i föräldragrupp vilket innebär att föräldrar har möjlighet att 

träffa andra föräldrar under barnets första levnadsår för att få utbildning inom ämnen 

som rör barn och familjelivet (Socialstyrelsen 2014). Flera av landets landsting mäter 

och screenar fyra åringarnas iso-BMI för att identifiera övervikt eller fetma hos barn. 

(Rikshandboken i barnhälsovård 2014). Motiverande samtal är en samtalsmetod som 

har som mål att öka en personens vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att 

starkare motivation med större sannolikhet leder till beteendeförändringar. Metoden kan 

med fördel användas i samtal som rör känsliga ämnen som övervikt hos barn (Söderlund 

et al 2009). Sjuksköterskor som träffar familjer med små barn har i det preventiva 

arbetet en viktig roll att främja hälsosamma kost- och rörelsevanor för att hindra 

övervikt och fetma hos barn som kan leda till konsekvenser för hälsan (Ben-Sefer et al 

2009). I Wallby & Hjern (2011) studie framkom att BVC når större delen av 

barnfamiljerna i Sverige. Det är ovanligt att familjer tackar nej till erbjuden kontakt med 

barnhälsovården. Enligt Bremberg (2004) arbetar BVC med att främja barns hälsa och 

förebygga ohälsa. Skolhälsovården är ålagd att ta vid det hälsofrämjande arbetet när 

barnet börjar skolan (Lindberg & Lagercrantz 2010).   

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete   

I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsans är frivillig och uppdraget ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Syftet med elevhälsan är att den ska bidra till att det skapas miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål (Skolverket 2014). 

Elevhälsans medicinska insats, tidigare skolhälsovården, är en samlad funktion som 

innefattar skolsköterskor och skolläkare. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och 

förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Det 

kan man uppnå att genom att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar/kontroller för 
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att tidigt upptäcka problem eller symtom hos elever som kan innebära insatser. 

Skolhälsovården skall också arbeta för säker och god arbetsmiljö och närmiljö 

(Socialstyrelsen 2004).  

Enligt Müllersdorf et al (2010) träffar skolsköterskan barn med övervikt i sitt dagliga 

arbete och har därför en viktig roll i att identifiera övervikt och ohälsa bland barn. 

Skolsköterskan kan tillsammans med barnen och dess föräldrar hitta strategier för en 

hälsosammare livsstil och minska risken för följdsjukdomar. Genom att arbeta med 

koständringar och fysisk aktivitet kan folkhälsosjukdomar förebyggas för överviktiga 

barn i framtiden (Reuter et al 2013, Elizondo-Montemayo et al 2013 & Kelishadi et al 

2011). I en studie som är gjord i USA arbetade skolhälsovården med olika åtgärder för 

att förebygga övervikt och minska övervikt hos de elever som redan hade övervikt. 

Genom att ändra matvanor och öka den fysiska aktiviteten såg personalen till att 

eleverna fick en hälsosammare livsstil. Studieresultaten förbättrades när de fick ökad 

mängd fysisk aktivitet på schemat (Story et al 2009).  

Teoretisk referensram 

Den amerikanska omvårdnads teoretiken Dorothea E Orem bygger sin egenvårdsteori 

på att omvårdaden skall utgöra ett komplement till patientens egenvård. Egenvård är 

enligt Orem handlingar som människan utför för att på egen hand upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande. Människan har normalt en vilja och förmåga att utföra handlingar 

som främja hälsa, livet och välbefinnandet. Enligt Orem är kunskap och motivation en 

viktig del av individens förmåga till egenvård. Detta är ett krav för att patient ska kunna 

planera och genomföra sin egenvård (Orem 2001). 

Vid vissa tillstånd har patienten en begränsning att utföra egenvården. Orsaker kan vara 

en brist på kunskap, felaktig bedömning och oförmåga att utföra praktiska handlingar. 

Orem menar i hennes egenvårds teori att distriktsjuksköterskans funktion är att stödja 

patientens egenvård när livssituationen förändras. Detta för att främja normal funktion, 

hälsa och välbefinnande. Distriktsjuksköterskans uppgift är att stötta och undervisa 

patienten i dess egenvård. Sköterskan ska enligt Orem vara utbildad med teoretiska 

kunskaper och inte bara med praktisk träning och erfarenheter. Hjälpen skall ges med 

hänsyn till patientens livssituation och personlighet. Det är viktigt att man skapar en 

trivsam och motiverande miljö så att patienten kan uppnå sina mål. Enligt Orem är det 

patienten som ska sätta målen för omvårdnaden (Orem 2001). 
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Då egenvårdsbrist uppstår hos patienten beskriver Orem fem hjälpmetoder som 

sjuksköterskan kan använda för att ge patienten adekvat omvårdnad. De fem 

hjälpmetoderna innehåller: utföra eller handla för en annan person,  att handleda, att ge 

psykiskt och fysiskt stöd, att skapa miljö som främjar utveckling och att undervisa 

(Orem 2001). 

Problemformulering  

Övervikt och fetma hos barn ökar i stora delar av världen (WHO 2014). Ett överviktigt 

barn har ökad risk att bli överviktig som tonåring och vuxen.  De komplikationer som 

drabbar vuxna med övervikt och fetma kan även drabba barn och ungdomar (Han et al 

2010). Tonårsfetma är ett mycket svårbehandlat tillstånd och därför är 

primärpreventionen för barn ett viktigt arbete (Magnusson et al 2009). Att undersöka 

BVC-sjuksköterskornas och skolsköterskornas arbete med att identifiera, arbeta med 

och förebygga övervikt hos barn är ett ämne som ständigt behöver utvecklas. Detta för 

att förebygga att barn drabbas av övervikt och att barn som är överviktiga får hjälp med 

sin övervikt. BVC-sjuksköterskorna och skolsjuksköterskorna har en betydande roll i 

folkhälsoarbetet då de arbetar i verksamheter som i stort sätt möter alla barn och deras 

föräldrar (Rikshandboken i barnhälsovård 2014). Förebyggande arbete mot övervikt 

minskar risken för att fler drabbas av komplikationer till följd av övervikt och fetma 

(Socialstyrelsen 2009). Enligt distriktsköterskans kompetensbeskrivning skall 

distriktssköterskans arbete bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Eftersom 

distriktsköterskans uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa 

anser författarna att det bör finnas riktlinjer för hur sjuksköterskan inom barnhälsovård 

och skolhälsovård arbetar med dessa frågor. Genom att studera detta område vill 

författarna bidra med ökad forskning till distriktsköterskans profession. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sjuksköterskans och skolsköterskans 

erfarenheter och reflektioner i arbetet kring övervikt hos barn i åldrarna två till tolv år. 

Syftet var även att undersöka vilka strukturella förutsättningar BVC-sjuksköterskans 

och skolsköterskans upplever att de behöver för detta arbete. 

 

Frågeställning 

Vad har BVC-sjuksköterskan för erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete att 

identifiera, arbeta förebyggande och arbeta med övervikt hos barn i åldrarna två till fem 

år? 

Vilka strukturella förutsättningar upplever BVC-sjuksköterskan att de behöver i arbetet 

med övervikt hos barn? 

Vad har skolsköterskan för erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete att identifiera, 

arbeta förebyggande och arbeta med övervikt hos barn i åldrarna sex till tolv år? 

Vilka strukturella förutsättningar upplever skolsjuksköterskan att de behöver i arbetet 

med övervikt hos barn? 

 

Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design enligt Polit och Beck (2012). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes ändamålsenligt, det vill säga att deltagarna rekryteras utifrån särskilda 

inklusionskriterier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna i urvalet är att BVC- och 

skolsjuksköterskorna ska vara utbildade sjuksköterskor och ha sin tjänst på BVC 

respektive skola i landsting, kommun eller privat regi (Polit & Beck 2012). 

Exklusionskriterier är BVC- och skolsköterskor som endast har kortare vikariat än en 

månad. Vid eventuella bortfall tillfrågas ytterligare BVC- och skolsköterskor om de vill 

delta i studien. Undersökningsgruppen bestod av åtta BVC-sjuksköterskor och åtta 

skolsköterkor som arbetade inom landsting och kommun. Alla sexton deltagare var 

kvinnor mellan 42 till 62 år och de hade varit yrkesversamma på BVC och 

skolhälsovård mellan tre till 30 år. Medelåldern för BVC-sjuksköterskorna var 54,4 år 

och medel värde på BVC-sjuksköterskorna yrkesverksamma inom BVC år var 16 år. 

Medelåldern på skolsköterskorna var 54 år och medelvärdet på skolsköterskornas 
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yrkesversamma år inom skolhälsovården var 12,3 år. BVC-sjuksköterskorna hade 

landstinget som arbetsgivare och skolsköterskorna var anställd inom kommunen. 

Deltagarna var verksamma på arbetsplatser i Mellansverige. Av BVC-sjuksköterskorna 

var det tre som enbart tjänstgjorde på BVC resterande arbetade på hälsocentral 

kombinerat med BVC tjänstgöring. Beskrivning av BVC- och skolsköterskornas ålder, 

examenår som sjuksköterska, vidarutbildning och antal yrkesverksamma år inom BVC 

och skolhälsovård presenteras i en tabell. Se tabell 1 och tabell 2. 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna BVC   

Ålder Examen 

sjuksköterska 

Vidarutbildning Yrkesverksamma år inom 

BVC 

42 1991 

 

Distriktssköterska 9 

47 1989 

 

Distriktssköterska 10 

55 1983 Distriktssköterska 

 

18 

56 1981 

 

Distriktssköterska 11 

56 1979 

 

Distriktssköterska 17 

57 1979 

 

Distriktssköterska 13 

60 1977 

 

Distriktssköterska 30 

62 1972 

 

Distriktssköterska 20 

 

Tabell 2. Beskrivning av deltagarna skolhälsovård 

Ålder Examen 

sjuksköterska 

Vidarutbildning  Yrkesverksamma år inom 

skolhälsovård 

42 2004 

 

Hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom  

5 

47 1987 

 

Distriktssköterska  7 

51 1985 

 

Hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom  

5 

55  1984 

 

Hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom  

14 

58 1981 Företagssköterska/ 

Skolhälsovård 

22 

60 1981 

 

Distriktssköterska 19 

60 1997 

 

Hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom  

3 

61 1978 

 

Hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom  

23 
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Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via semistrukturerade interjuver. Vid intervjuerna har deltagarna 

getts möjlighet att ge sin beskrivning av sina kunskaper och erfarenheter utifrån det 

valda syftet och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till deltagaren (Kvale & 

Brinkmann 2009). En intervjuguide utarbetades av författarna för att säkerställa att 

frågorna skulle ge svar på studiens syfte och frågeställning. Frågorna har öppna 

svarsmöjligheter (Polit &Beck 2012). Detta för att öka studiens tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman 2004). Intervjuguiden var uppdelad i fem delar, första delen 

behandlade deltagarnas bakgrund som ålder och yrkeserfarenhet. De övriga fyra delarna 

behandlade deras arbete kring identifiering av övervikt, arbete förebyggande mot 

övervikt och deras arbete med övervikt hos barn, samt vilka strukturella förutsättningar 

de behöver för sitt arbete med övervikt hos barn. Författaren LB genomförde en 

provintervju på BVC och författare AÖ genomförde en provintervju inom 

skolhälsovården för att testa om frågorna svarade till studiens syfte och om möjlighet 

gavs för deltagarna att prata fritt utifrån det valda ämnet samt kontrollera ungefärlig 

tidsåtgång. Vid provintervjuerna deltog båda författarna för att kunna utvärdera hur 

intervjuerna fortskred och för att kunna ge återkoppling om genomförandet av intervjun.  

Provintervjuerna gav svar på studiens syfte och inkluderades därför i studien. Samtliga 

intervjuerna genomfördes i mars till och med maj 2014. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefoner och tog mellan 16 – 52 minuter att genomföra. Detta för att inte 

viktig eller relevant information skulle försvinna samt att förbygga eventuella 

feltolkningar vid senare skede (Kvale & Brinkman 2009). Samtliga intervjuer ägde rum 

på deltagarna arbetsplatser. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av författarna. 

Materialet från intervjuerna har förvarats på så sätt att ingen obehörig kunnat ta del av 

informationen. Intervjuerna genomfördes enskilt.  

Tillvägagångssätt  

Två verksamhetschefer inom primärvården och fyra verksamhetschefer inom 

kommunen i Mellansverige kontaktades via elektroniskt mail för godkännande av 

studiens genomförande. Samtliga verksamhetschefer godkände att studien fick 

genomföras. Verksamhetscheferna informerade deltagarna om studien. BVC -

sjuksköterskorna fick information av sina enhetschefer som via mail blev informerad av 

verksamhetscheferna angående studien. Skolsköterskorna fick information om studien 

muntligt av sina verksamhetschefer. Verksamhetscheferna och enhetscheferna 
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förmedlade elektroniskt postadress till författarna, som då skickade ett elektroniskt mail 

till sjuksköterskorna där förfrågan om deltagande till studien samt information om 

bakgrund, syftet med studien, frågeställningar, metod och tillvägagångssätt. Efter två 

veckor ringde författarna upp sjuksköterskorna och tillfrågade dem om deltagande i 

studien. Sammanlagt sexton skolsköterskor förfrågades att delta i studien varav åtta 

stycken tackade ja att delta och åtta tackade nej.  Av BVC-sjuksköterskorna svarade alla 

kontaktade ja till deltagande i studien. Vid samtalet fick deltagaren bestämma var och 

när intervjun skulle äga rum. Studiens PM med intervjufrågor skickades till deltagarna 

innan intervjun skulle äga rum. Författare LB ansvarade för all kontakt och rekrytering 

med verksamhetschefer och BVC sjuksköterskor inom primärvård samt intervjuer och 

transkribering inom detta område. Författare AÖ ansvarade för all kontakt och 

rekrytering med verksamhetschefer och skolsköterskor inom kommun samt intervjuer 

och transkribering inom detta område. 

Dataanalys 

En analys av texterna gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Dataanalysen av intervjuerna på BVC gjordes av författare LB 

och dataanalysen av intervjuerna på skolhälsovården gjordes av författare AÖ. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervju texterna lästes igenom flera gånger för 

att få en helhetskänsla. Därefter identifierade meningsbärande enheter som svarade på 

studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades utan att enheterna kärna 

ändrades (Granheim & Lundman 2004). Det kondenserade materialet abstraherades till 

koder. Koderna sorterades in i olika subkategorier/kategorier efter skillnader och 

likheter. De olika kategorierna ska tydligt skilja sig från varandra och svara på studiens 

syfte. Kategorierna svarar på frågan vad?  Detta resulterade i fyra kategorier och tolv 

subkategorier i dataanalysen från BVC. Och resulterade i fyra kategorier och elva 

subkategorier i dataanalysen från skolhälsovården. Dataanalysen har diskuterats 

tillsammans i en grupp tillsammans med handledare och andra studenter. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 3. 
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Tabell 3. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Man ser det för 

att man följer ju 

viktkurvan hela 

tiden. Det är ju 

det viktigaste 

redskapet. Där ser 

man ju absolut 

om det finns en 

övervikt 

Följer barnets 

viktkurva. 

Tillväxtkurvan är 

det viktigaste 

redskapet för att 

identifiera 

övervikt.  

Övervikt 

identifieras med 

hjälp av 

tillväxtkurvan 

I sitt 

hälsofrämjande 

arbete identifierar 

BVC-

sjuksköterskan 

övervikt hos barn.  

Genom 

hälsofrämjande 

arbete och 

kunskapsförmedling 

arbetar BVC-

sjuksköterskan 

preventivt och med 

övervikt hos barn.  

Hela vårt arbete 

genomsyras av 

det här ända 

sedan början, 

med nyfödda 

barns föräldrar 

pratar vi kost. Vi 

kanske pratar så 

mycket att man 

nästan glömmer 

bort att man 

pratar om det. 

Hela arbetet på 

BVC genomsyras 

av preventivt 

arbete mot 

övervikt. Från att 

barnet är nyfött 

pratar BVC- 

sjuksköterskan 

om kost.  

Arbetet på BVC 

genomsyras av 

preventivt arbete 

mot övervikt.  

Ökar familjens 

kunskap om kost 

och sunda vanor i 

preventivt arbete 

med övervikt 

Genom 

hälsofrämjande 

arbete och 

kunskapsförmedling 

arbetar BVC-

sjuksköterskan 

preventivt och med 

övervikt hos barn 

Vi har 

regelbundna 

hälsosamtal, 

börjar i 

förskoleklass och 

sedan vartannat 

år 

Vi har 

regelbundna 

hälsosamtal 

vartannat år från 

förskoleklass 

Regelbundna 

hälsosamtal 

Att arbeta med 

information och 

kunskapsförmedling 

Att arbeta 

strukturerat och 

förebyggande med 

överviktsproblemet 

utifrån individen 

 

Vi ser tillväxten 

på kurvan, den 

använder vi oss 

mycket av, 

tillväxtkurvan, 

och BMI och iso 

BMI när vi 

identifierar 

övervikt 

Vi använder 

tillväxtkurvan, 

BMI och iso BMI 

när vi tittar på 

tillväxten och 

identifierar 

övervikt. 

Tillväxtkurvan, 

BMI och iso BMI 

identifierar 

övervikt  

Identifikation av 

övervikt som stöd i 

arbetet 

 

Att arbeta 

strukturerat och 

förebyggande med 

överviktsproblemet 

utifrån individen 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien godkändes av verksamhetscheferna inom primärvård 

och kommun. Alla deltagarna i studien fick muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och genomförande. Information om att studien var frivillig gavs och att 

deltagarna närsomhelst kunde avbryta sin medverkan.  Resultatet har behandlats 

konfidentiellt så att inga deltagare kan identifieras för obehöriga. De inspelade 
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intervjuerna har förvarats oåtkomligt för obehöriga och det transkriberade materialet har 

kodats med siffror. Materialet har förvarats inlåst. De inspelade intervjuerna har sedan 

raderats efter transkribering. Intervjuerna har bara använts till denna studie (Codex 

2002/2003, Kvale 2008).  Allt material från intervjuerna och transkriberingen ska efter 

godkänd uppsats makuleras för deltagarna inte ska kunna identifieras. Alla deltagarna 

ska få ta del av det färdiga examensarbetet genom att ett exemplar skickas till deras 

mail.  

Resultat  

Resultat BVC-sjuksköterskor  

Analysen resulterade i fyra kategorier med tolv subkategorier som presenteras i tabellen 

nedan (tabell 4). De kategorier som framkom var: Genom hälsofrämjande arbete och 

kunskapsförmedling arbetar BVC-sjuksköterskan preventivt och med övervikt hos barn, 

Faktorer som underlättar BVC-sjuksköterskans arbete med övervikt, Att möta 

utmaningar och svårigheter i arbetet med övervikt och En önskan om bättre 

förutsättningar i arbetet med övervikt. Under varje kategori redovisas de subkategorier 

som framkommit under analysarbetet. För beskrivning av kategorier och subkategorier, 

se tabell 4. Resultatet styrks av citat som sagts av BVC-sjuksköterskorna under 

intervjuerna. Efter varje citat finns en siffra som beskriver vilken intervju citatet 

kommer ifrån.  

Tabell 4. Beskrivning över kategorier och subkategorier BVC-sjuksköterskor 

Kategorier Subkategorier 

Genom hälsofrämjande arbete och 

kunskapsförmedling arbetar BVC-sjuksköterskan 

preventivt och med övervikt hos barn 

 

I sitt hälsofrämjande arbete identifierar BVC-

sjuksköterskan övervikt hos barn 

Ökar familjens kunskap om kost och sunda vanor i 

preventivt arbete med övervikt 

BVC-sjuksköterskans strategier vid konstaterad 

övervikt  

Faktorer som underlättar BVC-sjuksköterskans 

arbete med övervikt 

Medvetna föräldrar som arbetar mot gemensamt 

mål  

En etablerad kontakt med familjen  

Att använda samtalstekniken motiverande samtal  

Att ha tillräckligt med resurser  

Att möta utmaningar och svårigheter i arbetet med 

övervikt 

Övervikt är ett känsligt ämne som inte får 

bagatelliseras  

Familjens livsstil och matvanor 

Tidsbrist försvårar arbetet med övervikt 

En önskan om bättre förutsättningar i arbetet med 

övervikt  

Trots språkförbristringar ska alla få ta del av det 

hälsofrämjande arbete som bedrivs på BVC 

Vårdprogram och gruppverksamhet för överviktiga 

barn 
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Genom hälsofrämjande arbete och kunskapsförmedling arbetar BVC-

sjuksköterskan preventivt och med övervikt hos barn  

Denna kategori består av tre subkategorier; i sitt hälsofrämjande arbete identifierar 

BVC-sjuksköterskan övervikt hos barn, ökar familjens kunskap om kost och sunda vanor 

i preventivt arbete med övervikt och BVC-sjuksköterskans strategier vid konstaterad 

övervikt. Dessa subkategorier beskriver hur BVC-sjuksköterskan identifierar övervikt, 

arbetar preventivt med övervikt och vilka strategier BVC-sjuksköterskan har vid 

konstaterad övervikt.  

I sitt hälsofrämjande arbete identifierar BVC-sjuksköterskan övervikt hos barn  

Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev i intervjun att de arbetar enligt barnhälsovårdens 

nationella program som bland annat innebär regelbundna och återkommande 

hälsosamtal kring barnets behov, utveckling och tillväxt. BVC-sjuksköterskorna 

beskrev att de väger och mäter barnet vid hälsokontrollerna för att sedan kontrollera var 

barnet befinner sig på tillväxtkurvan och BMI- kurvan. Samtliga BVC-sjuksköteskor 

beskrev att tillväxtkurvan är det viktigaste instrumentet för att identifiera övervikt hos 

ett barn.  

”Hur vi upptäcker övervikt hos ett barn är ju genom vikt och längdkurvorna. Att vi 

lägger in det i journalen och tittar på kurvan. Det är ju vårat instrument”(6) 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är främst vid fyra årskontrollen barnets BMI-

värde uppmärksammas, alla BVC-sjuksköterskor beskrev att de rapporterar in 

fyraåringarnas BMI-värde till Barnhälsovårdens samordnare centralt. Samtliga BVC-

sjuksköterskor beskrev att de även kontrollerar barnets BMI då barnet är yngre om det 

finns ett behov, ej före två års ålder. Ett flertal BVC-sjuksköterskor beskrev att de kan 

genom visuell bedömning vid hälsokontrollen identifiera ett misstänkt överviktigt barn. 

”Jag ser ju med blotta ögat från gång till gång hur de utvecklas sedan ser jag på 

årskontrollerna och då ser jag sen tydlig skillnad, jag känner de flesta barnen och har 

följt dem hela vägen och då ser jag att de ränt iväg”(4) 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att identifiera barn som är överviktiga 

vid tidig ålder för att förebygga fetma i vuxen ålder. En del av BVC-sjuksköterskorna 

ansåg att övervikt kan leda fysiska och psykiska konsekvenser för barnet, till exempel 

att det är svårare för överviktigt barn att vara fysisk aktiv och att barnet kan bli retad för 
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sin övervikt. Två BVC-sjuksköterskor beskrev att de tycker att det är viktigt att arbeta 

tidigt med barn som är överviktiga då det är svårare för barnen att bli av med sin 

övervikt om de går in i pubeteten som överviktigt.  

”Nej, och att man gör det för att man vill barnets bästa, det tycker jag att känns viktigt. 

För att tjocka barn blir retade och de har jobbigt att röra på sig, blir de för tjocka då 

orkar de inte med fysisk aktivitet och då blir det en ond spiral och man vill så gärna att 

de ska, att de inte ska dra på sig övervikten och är de inte sjuka och det är kost så är det 

enkelt ordnat”(7) 

Ökar familjens kunskap om kost och sunda vanor i preventivt arbete med övervikt 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att de arbetar preventivt med övervikt genom att ha 

hälsosamtal med föräldrarna vid barnets årskontroller. BVC-sjuksköterskorna beskrev 

att de frågar föräldrarna hur barnets kost- och rörelsevanor ser ut. Några BVC-

sjuksköterskor beskrev att de reagerar på osunda levnadsvanor och tydliggör för 

föräldrarna vilka riskfaktorer som leder till övervikt. BVC-sjuksköterskorna beskrev att 

de ger råd om sunda matvanor och aktiv fritid, såväl muntligt som skriftligt. Ett fåtal 

BVC-sjuksköterskor beskrev att de vid två-års ålder har ett mer strukturerat hälsosamtal 

som handlar om kost och rörelse med föräldrarna.  

”Hela vårat arbete genomsyras av det här ända sedan början, med nyfödda barns 

föräldrar pratar vi kost. Vi kanske pratar så mycket att man nästan glömmer bort att 

man pratar om det” (7) 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att de anordnar föräldragrupper för föräldrar och barn 

som är inskrivna på BVC. Enligt BVC-sjuksköterskorna hade samtliga föräldragrupper 

en träff som handlar om kost. Flertalet BVC-sjuksköterskor beskrev att de har en dietist 

med vid denna träff. På de övriga BVC-centralerna beskrev BVC-sjuksköterskorna att 

de själva håller i föräldraträffen om kost. En BVC-sjuksköterska beskrev i intervjun att 

det är en av hennes uppgifter som BVC-sjuksköterska, att prata om sunda kostvanor. 

”Nej, jag tycker att jag har jobbat så många år och vi har haft dietisten inne, man jag 

tycker att jag kan det här lika bra som dem så varför ska jag ta in henne. Om jag kan 

prata själv. Det tillhör BVC-sjuksköterskans uppgift. Men i de här fallen det trasslar till 

sig så tycker jag att man kan ta till dietisten. Men det här allmänna klarar vi”(7) 
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En BVC-sjuksköterska beskrev att föräldrarna på föräldrarutbildningen kan delge 

varandra sina tankar, funderingar och erfarenheter om frågor som rör barn och 

familjelivet. Frågor om kost och livsstil diskuterades mellan föräldrar på 

föräldrarutbildningen enligt några BVC-sjuksköterskor. 

 BVC-sjuksköterskans strategier vid konstaterad övervikt  

Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev att de använder tillväxtkurvan och BMI-kurvan 

som ett verktyg för att medvetandegöra barnets övervikt för föräldrarna.  

”Jag visar ju ändå föräldrarna. Det är ju bra att spela med öppna kort. Jag ser här att 

det hänt någonting, vad tror du att det beror på? Att man försöker liksom har det varit 

något speciellt nu? Hon har ökat väldigt i vikt sedan vi träffades sist. Man har ju alltid 

en dialog”(3) 

Tillväxtkurvan fungerade enligt BVC-sjuksköterskorna som ett verktyg att påbörja 

samtalet om barnets övervikt med föräldrarna. Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev att 

de frågar föräldrarna om barnets kost- och rörelsevanor vid konstaterad övervikt oavsett 

om föräldrarna är medveten om barnets övervikt.  

Vid konstaterad övervikt beskrev BVC-sjuksköterskorna att de alltid frågar föräldrarna 

om de själva vet orsaken eller har några misstankar till varför deras barn är överviktigt. 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att de försöker ha en dialog med föräldrarna och 

tillsammans kartlägga hur barnets och familjens kost- och rörelsevanor ser ut. Några 

BVC-sjuksköterskor beskrev att familjen ombeds föra dagbok på vad barnet äter och 

hur barnet rör sig för att tydliggöra mat- och rörelsevanor. De flesta av BVC-

sjuksköterskorna beskrev att de vid konstaterad övervikt ger handfasta råd och förslag 

på tänkbara orsaker till barnets övervikt.  

”Men så tar jag upp vissa tips och råd som jag vet fungerar, att ha fasta måltider, att 

man sitter tillsammans och äter och har en trevlig stund. Och att det är vi vuxna som 

handlar hem och det är vi som gör maten och det är vi som serverar den”(8) 

Flertalet BVC-sjuksköterskor beskrev att de har skriftligt material att lämna ut om tips 

och råd till föräldrar som har barn som är överviktigt. Flertalet BVC-sjuksköterskor 

beskrev i intervjun att en av uppgifterna i det hälsofrämjande arbetet är att stödja och 

stärka föräldrarollen. BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att föräldrarna 

själva får vara delaktiga, genom att fundera ut orsaker till övervikten, få föräldrarna att 
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använda sina egna resurser och fundera ut eventuella åtgärder i arbetet med övervikten 

och på så sätt stärka föräldrarollen. En BVC-sjuksköterska beskrev att det är viktigt att 

uppmärksamma för föräldrarna vad de gör bra i sin föräldraroll. En annan BVC-

sjuksköterska beskrev att hon ser som sin uppgift som BVC-sjuksköterska att fungera 

som ett stöd för föräldrarna.  

”Så att man måste vara försiktig ehh… där, man ska inte lägga någon skuld utan det 

där en balansgång och gentemot föräldrarna och barnet utan man ska vara där som ett 

stöd och verktyg för dem liksom och komma med hjälp. Man måste vara där för dem, 

det är en balansgång”(4) 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev i intervjun att föräldrar till överviktiga barn berättar 

för BVC-sjuksköterskorna att det är svårt att sätta gränser när det gäller mat och godis. 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att de genom att stärka föräldrarna, försöker att få dem 

att förstå att det är de som bestämmer över sina barn och att det är föräldrarna som vet 

vad som är bäst för barnet. Några BVC-sjuksköterskor beskrev att det kan uppstå 

meningsaktsskiljeheter när exempel barnets mor-eller far förälder ger barnet fikabröd 

trots att barnet bör undervika det på vardagarna.  

”Jag ibland kan det vara mor- eller farföräldrar som bjuder på bulle varje dag, och 

man har svårt att säga nej för att man är beroende av barnvakt. Det har jag varit med 

om många sådana historier också”(3) 

Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev att de erbjuder extra tillväxtkontroller och 

uppföljning för de barn som är överviktiga. BVC-sjuksköterskorna beskrev att en del 

föräldrar är positiva och kommer och en del föräldrar tackar nej. 

”Jag kan erbjuda att de tar en tidigare viktkontroll, när barnen blir större har vi bara 

en kontroll en gång om året. Och jag kan erbjuda ska vi ta kontroll om ett halvår? En 

del nappar på det, en del inte”(1) 

Alla BVC-sjuksköterskor beskrev i intervjun att de har möjlighet att ta hjälp av dietist i 

arbetet med övervikt hos barn. Det framkom i intervjuerna att dietistens tillgänglighet 

skiljer sig mellan BVC-centralerna. Några BVC-sjuksköterskor beskrev att de erbjuder 

föräldrarna att skriva remiss till dietist. Några BVC-sjuksköterskor beskrev att de själva 

försöker tillsammans med föräldrarna hitta lösningar till överviktsproblemet innan 

kontakt med dietist tas.  Några BVC-sjuksköterskor beskrev i intervjun att kontakt tas 
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med BVC- läkare för att utesluta om det kan finnas medicinska orsaker till övervikten. 

Vid behov skrivs remiss till barnkliniken för utredning av barnets övervikt enligt de 

flesta av BVC-sjuksköterskorna. BVC-sjuksköterskorna beskrev att barnen har 

möjlighet att få komma till barnkliniken trots att det inte finns några medicinska orsaker 

till övervikten. En BVC-sjuksköterska beskrev att övervikt kan bero på psykiska orsaker 

och då kan det vara aktuellt att kontakta en barnpsykolog för vidare utredning.  

”Ja och sen kan det vara mycket som ligger bakom. Jag brukar tänka tanken 

barnpsykolog. Om det är kraftig övervikt. Det kan vara sorg. Det kan vara mycket 

obearbetat, som finns i familjerna, hos föräldrarna eller barnet som gör att man inte 

äter på tider, det kan vara stress. Konflikter mellan föräldrarna, man kan behöva lite 

råd och tips om föräldraskapet och då kan jag blanda in en barnpsykolog för att börja 

räta ut någonstans”(4) 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att finns det behov så informerade BVC-

sjuksköterskorna skolsköterskan om barnets övervikt och vilka åtgärder som påbörjats 

på BVC då barnet ska börja skolan.  

Faktorer som underlättar BVC-sjuksköterskans arbete med övervikt 

Denna kategori består av fyra subkategorier som alla beskriver faktorer som underlättar 

BVC-sjuksköterskans arbete med övervikt hos barn. Kategorin innehåller följande 

subkategorier; Medvetna föräldrar som arbetar mot gemensamt mål, en etablerad 

kontakt med familjen, att använda samtalstekniken motiverande samtal och att ha 

tillräckligt med resurser.   

Medvetna föräldrar som arbetar mot gemensamt mål 

BVC-sjuksköterskorna beskrev att arbetet med överviktiga barn underlättas om barnets 

föräldrar är medveten om övervikten, då medvetna föräldrar är lättare att starta dialog 

med och de är mer villiga att göra förändringar som kan påverka övervikten. Några 

BVC-sjuksköterskor beskrev att det förekommer att föräldrarna själva kontaktar BVC-

sjuksköterskan för extra tillväxtkontroll då de misstänker att deras barn är överviktigt.  

”Vissa föräldrar tar upp det här och vill ha stöd och hjälp att komma till rätta med det 

här”(6) 
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I arbetet med barn som var överviktigt beskriver några BVC-sjuksköterskor att det är 

viktigt att alla inblandade arbetar mot samma mål. BVC-sjuksköterskorna beskrev att 

övervikt hos barnet är ett föräldraansvar. BVC-sjuksköterskorna beskrev att de kan 

komma med råd och vägleda föräldrarna då de identifierar ett överviktigt barn men det 

är föräldrarna som måste inta en aktiv föräldraroll och genomföra de åtgärder och 

förändringar som krävs. Ibland krävdes det enligt flertalet BVC-sjuksköterskor att hela 

familjen är delaktiga i livsstilsförändringarna för att barnet inte ska bli mer överviktigt.     

”Ja det är ju jätteviktigt om man ska nå någonstans. Så är det ju. Det är ju de som ska 

göra jobbet”(3) 

En BVC-sjuksköterska beskrev att hon tycker att det är viktigt att förändringarna ska 

kännas bra för barnet. 

En etablerad kontakt med familjen 

Hälften av BVC-sjuksköterskorna beskrev att de tycker att det är enklare att prata om 

barnets övervikt om BVC-sjuksköterskorna hunnit skapa en tidigare kontakt med 

familjen, till exempel då barnet tillhört samma BVC sedan födseln, haft syskon som 

tillhört samma BVC och BVC-sjuksköterskan träffat familjen regelbundet. BVC-

sjuksköterskor beskrev att det är lättare att följa barnets viktutveckling om BVC-

sjuksköterskan fått träffat barnet vid upprepade tillfällen.  

”Men ja det känns bättre då man träffar föräldrarna flera gånger. Att man får träffa 

föräldrarna och barnen då de är nyfödda. Det är svårare att träffa barnen och 

föräldrarna när de är hitflyttade när barnet är äldre”(2) 

Att använda samtalstekniken motiverande samtal 

Ett fåtal BVC-sjuksköterskor beskrev att de använder samtalstekniken motiverande 

samtal i arbetet med barn som är överviktiga. En BVC-sjuksköterska berättare att det är 

lättare att ställa rätt frågor genom att använda samtalstekniken och att det är lättare att få 

föräldrarna delaktiga i samtalet som rör barn och övervikt.  

”Bara man tar det lugnt och ställer rätt frågor. Och det här, motiverande samtal är ju 

jättebra som teknik för att det är ju inte frågan att sabla ner några föräldrar så att de 

känner sig hotade för har man de aldrig med på tåget”(7) 
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Att ha tillräckligt med resurser 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev i intervjun att de inte ser några hinder eller 

begränsningar i sitt arbete att jobba preventivt med övervikt och med barn som har 

övervikt. BVC-sjuksköterskorna beskrev att de har tillräckligt med resurser i arbetet 

med övervikt. Med resurser beskrev BVC-sjuksköterskorna att de har goda möjligheter 

att kontakta dietist eller att skriva remiss till barnkliniken om behov finns. BVC-

sjuksköterskorna beskrev att det finns tillräckligt med tid att genomföra hälsokontroller 

på de barn som besöker BVC. En BVC-sjuksköterska beskrev att hon upplever att hon 

kan arbeta självständigt på BVC och om behov finns inom något område till exempel 

övervikt så finns möjligheten att avsätta tid. 

”Nej, jag upplever det inte så. Nej, det kan jag inte säga att vi saknar resurser. Men det 

är styrkan att jobba på BVC att man kan arbeta väldigt självständigt och att man kan 

lägga upp arbetet, självständigt. Då får man avsätta tid och om behov finns”(8) 

Att möta utmaningar och svårigheter i arbetet med övervikt 

Denna kategori består av tre subkategorier som handlar om utmaningar och svårigheter i 

BVC-sjuksköterskans arbete med övervikt hos barn. Kategorierna består av 

subkategorierna: övervikt är ett känsligt ämne som inte får bagatelliseras, familjens 

livsstil och vanor och tidsbrist försvårar arbetet med övervikt.  

Övervikt är ett känsligt ämne som inte får bagatelliseras  

Samtliga BVC-sjuksköterskor beskrev att övervikt kan vara ett känsligt ämne att prata 

om. Många BVC-sjuksköterskor beskrev att det är viktigt hur BVC-sjuksköterskan 

informerar och tydliggör barnets övervikt för föräldrarna. BVC-sjuksköterskorna 

beskrev att de inte vill kränka föräldrarna, hota föräldrarnas integritet eller att få dem att 

känna sig som dåliga föräldrar genom att prata om övervikt. En del BVC-sjuksköterskor 

beskrev att de upplever att en del föräldrar blir ledsna när de påtalar att deras barn är 

överviktigt.  

”Man måste vara lite försiktig hur man säger en del kan kännas sig kränkt. Många 

föräldrar är väldigt medveten och vill titta på kurvan själv och se hur det bär iväg. Men 

man får vara försiktig. För annars vill de inte komma tillbaka. Man lär vara lite 

taktfull. Man får inte gå på för hårt”(1) 
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BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är väldigt olika hur föräldrar reagerar då BVC-

sjuksköterskan pratar om övervikt. Hos en del föräldrar måste informationen om barnets 

övervikt få mogna enligt BVC-sjuksköterskan. Ett fåtal BVC-sjuksköterskor beskrev att 

de upplever att föräldrar till överviktiga barn blir arga då BVC-sjuksköterskorna påtalar 

övervikten. Flertalet BVC-sjuksköterskor beskrev att de försöker anpassa samtalen efter 

situationen och hur föräldrarna reagerar. Flertalet BVC-sjuksköterskor beskrev att det är 

viktigt att de i samtalen med barnets föräldrar inte kommer med pekpinnar utan att de 

försöker att skapa en dialog med föräldrarna. Några BVC-sjuksköterskor beskrev att de 

inte vill komma i konflikt med föräldrarna då detta kan leda till att familjen väljer att 

inte komma tillbaka. Flertalet av BVC-sjuksköterskorna beskrev att övervikt är ett 

känsligt ämne men som inte får bagatelliseras och om övervikt identifieras är det viktigt 

att BVC-sjuksköterskorna tar upp övervikten med föräldrarna.  

”Man får ju gå försiktigt fram, för det här är ju känsligt, men inte så försiktigt så att 

man låter det vara. Det här är jätteviktigt. För om vi kan stoppa någonting i 

förskoleåldern som är på gång. Då har vi chansen att liksom förhindra fetma i tonåren 

för fetma i tonåren kan ju leda till försenad eller för tidig könsmognad eller förminskad 

könsutveckling hos pojkar och flickor”(3) 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev att föräldrar bagatelliserar barnets övervikt och 

jämför barnet med sig själv när de var i samma ålder, föräldrarna anser att -alla är väl 

lite rund när man är barn. 

”Han såg det inte från början, pappan skrattade och sa, jag var också tjock när jag var 

liten. Vi får väl se hur det blir”(2) 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev att det är ovanligt att föräldrar till barn som är 

överviktiga tackar nej till erbjudande av extra tillväxtkontroller eller kontakt med dietist 

men det förekommer. Några BVC-sjuksköterskor beskrev de upplever att det finns 

föräldrar som inte lyssnar när de försöker att medvetandegöra barnets övervikt för dem.   

Familjens livsstil och vanor 

En del BVC-sjuksköterskor beskrev att det kan vara en utmaning att arbeta med 

övervikt hos ett barn om föräldrarna är överviktiga. Enligt några BVC-sjuksköterskor 

kan föräldrarna då ha svårare att förstå överviktens konsekvenser och svårare att 

genomföra förändringar som kan ha positiv effekt på barnets övervikt. BVC-
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sjuksköterskorna beskrev att de tycker att det kan vara svårare att genomföra 

förändringar om föräldrarna till barnet har en inaktiv fritid. BVC-sjuksköterskorna 

beskrev att barnen ofta gör som sina föräldrar.  

”Sen kan jag uppleva att det är lite svårt med familjer som inte kanske har förmågan 

att, om jag säger, att ta in råden. Föräldrarna själva är kanske stora. De har inte 

kunskap eller förmågan att bry sig om vd det är man säger och gör. Men man gör ju så 

gott det går”(8)  

Några BVC-sjuksköterskor beskrev det förekommer att föräldrar inte är medveten om 

barnets övervikt eller att de underskattar övervikten. Några av BVC-sjuksköterskorna 

beskrev att det finns ett ökat behov att prata med familjer som kommer från andra 

länder, då BVC-sjuksköterskorna upplever att de har en livsstil som tillåter mer godis 

och läsk än vad livsmedelsverket rekommenderar.  

”Och jag märker att alla utländska föräldrar, invandare som kommer har en annan 

kultur, att det är extra viktigt att prata med dem. Och det ser jag ju, de har mycket 

sämre tandhälsa och att de har en helt annan syn på sötsaker och mat. Så där försöker 

jag lägga lite extra krut” (7) 

Tidsbrist försvårar arbetet med övervikt  

En del BVC-sjuksköterskor beskrev att tidsbrist förekommer vid hälsokontroller där 

familjen inte kan det svenska språket då BVC-sjuksköterskor vid dessa besök använder 

sig av tolk för att underlätta kommunikationen. BVC-sjuksköterskor beskrev att det då 

kan vara svårt att hinna med att göra allt som ingår i hälsoundersökningen. De BVC-

sjuksköterskor som även tjänstgör på andra ställen än på BVC beskrev i större 

utsträckning att de upplevde stress inför patientbesöken än de BVC-sjuksköterskor som 

bara tjänstgör på BVC. 

”Här har vi för lite tid i det stora. Ibland känns det bara som man hafsar. Man får inte 

tid att förbereda sig. Det finns inte tid för det”(2) 

En önskan om bättre förutsättningar i arbetet med övervikt 

Denna kategori består av två subkategorier; trots språkförbistringar ska alla få ta del av 

det hälsofrämjande arbete som bedrivs på BVC och vårdprogram och gruppverksamhet 
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för överviktiga barn. Denna kategori beskriver en önskan om bättre förutsättningar i 

arbetet med övervikt 

Trots språkförbistringar ska alla få ta del av det hälsofrämjande arbete som bedrivs 

på BVC 

En BVC-sjuksköterska beskrev att hon önskar att alla, även de som inte kan det svenska 

språket, ska få ta del av all det hälsofrämjande arbete som bedriv på BVC men BVC-

sjuksköterskan beskriver att de har provat att genomföra föräldrarutbildning med tolk 

utan bra resultat. BVC-sjuksköterskan beskrev att BVC-centralen erbjuder de familjer 

som kan lite svenska att delta på föräldrautbildningen. BVC-sjuksköterskan beskrev att 

hon upplever att det finns ett behov av anordna föräldragrupper på olika språk så att alla 

familjer kan delta. En annan BVC-sjuksköterska beskrev att hon önskar att alla 

broschyrer och informationsblad som finns på svenska och som handlar om barn och 

hälsa ska vara översatt till andra språk.  

”Man skulle även vilja översätta mycket material till de som ej kan det svenska språket. 

De får inte lika mycket skriftlig information som de som kan läsa det svenska materialet 

om sund livsstil bland annat”(5) 

Vårdprogram och gruppverksamhet för överviktiga barn 

Några BVC-sjuksköterskor beskrev ett behov av gruppverksamhet till familjer med barn 

som är överviktiga, familjen får då bekräftelse att de inte är ensamma om problemet 

med övervikt utan att det finns flera familjer med liknande problem. Med 

gruppverksamhet beskrev BVC-sjuksköterskorna att föräldrarna ska kunna ge varandra 

råd och utbyta erfarenheter med varandra.   

En BVC-sjuksköterska beskrev att hon vill ha ett strukturerat vårdprogram som BVC-

sjuksköterskan ska arbeta utifrån då hon identifierar ett överviktigt barn. BVC-

sjuksköterskan beskrev vidare att ett strukturerat vårdprogram kan bidra till att BVC-

sjuksköterskan arbetar lika med alla barn som identifieras som överviktigt.  

Huvudresultatet BVC-sjuksköterskor 

Genom sitt hälsofrämjande arbete på BVC beskrev BVC-sjuksköterskorna hur hon 

arbetar preventivt med övervikt hos barn. Enligt BVC-sjuksköterskorna identifieras 

övervikt främst med hjälp av tillväxtkurvan. Med tillväxtkurvan beskrev BVC-



 

24 

 

sjuksköterskorna att hon tydliggör och medvetandegör barnets övervikt för föräldrarna. 

Att prata om övervikt kunde vara ett känsligt ämne enligt BVC-sjuksköterskorna då de 

inte vill kränka föräldrarnas integritet eller få dem att känna sig som en dålig förälder 

beskriver BVC-sjuksköterskorna att de anpassar samtalen som rör övervikt efter 

familjens behov. Vid konstaterad övervikt kartlägger BVC-sjuksköterskorna barnets 

mat- och rörelsevanor. Vid bristande kunskap framkom att BVC-sjuksköterskorna 

informerar om sunda mat-och rörelsevanor till föräldrarna. Arbetet med övervikt hos 

barn krävde en aktiv föräldraroll enligt BVC-sjuksköterskorna eftersom det är 

föräldrarna som ska göra förändringarna och åtgärderna mot övervikten. Att anordna 

gruppverksamhet för barn som är överviktiga, erbjuda föräldragrupper som hålls på 

flera språk samt ha ett strukturerat vårdprogram att arbeta efter skulle ge BVC-

sjuksköterskorna bättre förutsättningar i deras arbete med övervikt hos barn.  

Resultatdiskussion BVC-sjuksköterskor 

I föreliggande studie beskrev BVC-sjuksköterskorna att de använder tillväxtkurvan för 

att identifiera övervikt hos barn. Även i Regber et al (2013) och Edvardsson et al (2009) 

studie använde sig BVC-sjuksköterskorna av tillväxtkurvan för att identifiera övervikt. 

En del av BVC-sjuksköterskorna i Regbers et al (2013) studie räknade ut BMI manuellt 

först när de påträffar ett barn med misstänkt övervikt. Att räkna ut BMI manuellt 

beskrevs som tidskrävande i studien och leder ofta till att BMI inte räknas ut under den 

tid familjen är på hälsokontrollen. I Isma et al (2013) studie framkom det att BMI 

kurvan sällan användes utan BVC-sjuksköterskan använder sin visuella bedömning för 

avgöra vem som är överviktigt eller inte.  

Med hjälp av BMI-kurvan beskrev BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie att de 

medvetandegör barnets övervikt för föräldrarna. Genom att använda BMI-kurvan 

beskrev BVC-sjuksköteskorna att övervikten identifieras genom objektiv metod. Även i 

studier av Edvardsson et al (2009) och Regber et al (2013) beskrev BVC-sjuksköterskor 

att de använder BMI- kurvan för att identifiera övervikt hos ett barn genom objektiv 

identifiering. I föreliggande studie beskrev BVC-sjuksköterskorna att BMI och 

tillväxtkurvan är ett bra verktyg att börja samtalet kring barnets övervikt vilket också 

framkom i Edvardsson et al (2009) och Regber et al (2013) studier. 

BVC-sjuksköterskorna beskrev i föreliggande studie att deras preventiva arbete med 

övervikt är att muntligt såväl som skriftligt delge föräldrarna information om sunda 
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kost- och rörelsevanor. Även i Isma et al (2013) studie framkom det att BVC-

sjuksköterskorna arbetar preventivt genom att ge allmänna råd om sunda kost- och 

rörelsevanor. 

I föreliggande studie framkom det att BVC- sjuksköterskan erbjöd föräldrar att delta i 

föräldragrupper för att de ska ha möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med 

varandra. I Lefévre et al (2014) studie framkom det att föräldrarna har möjlighet att 

diskutera föräldraskap med andra som är i samma situation. Resultatet från studien 

visade att de flesta som deltar i föräldragrupp på BVC är nöjda. 

I föreliggande studie och i Regber et al (2013) studie så var det främst BVC-

sjuksköterskan som tog initiativet att prata om barnets övervikt. I Regber et al (2013) 

studie beskrevs att BVC-sjuksköterskan en dialog tillsammans med föräldrarna där de 

pratar om tänkbara orsaker till övervikten och om vilka förändringar som är möjliga, 

något som även framkom i föreliggande studie. I likhet med föreliggande studie och i 

Edvardsson et al (2009) studie kartlägger BVC-sjuksköterskan barnets kost och 

matvanor.   

BVC-sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev hur de arbetar med övervikt genom 

att informera om kost och rörelsevanor, såväl muntligt som skriftligt. I Edvardsson et al 

(2009) studie framkom det att BVC-sjuksköterskorna arbetade på samma sätt. 

I föreliggande studie beskrev BVC-sjuksköterskorna att det är viktigt att föräldrarna är 

delaktiga i arbetet med övervikt. BVC-sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna fick 

använda sina egna resurser genom att fundera ut eventuella orsaker och tänkbara 

åtgärder mot övervikten. BVC-sjuksköterskan beskrev att det är viktigt att stödja och 

stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Vilket framkom i en studie av Regber et al (2013)  

att BVC-sjuksköterskan anser att föräldrarna i stor utsträckning vet vilka förändringar 

som behövs göras mot övervikten, BVC-sjuksköterskans roll är ofta att bekräfta att 

föräldrarna tänker rätt. 

Flera studier visade att BVC-sjuksköterskan tycker att övervikt är ett känsligt ämne att 

prata om (Regber et al 2013, Isma et al 2012, Edvardssson et al 2009 & Söderlund et al 

2009). I föreliggande studie beskrev BVC-sjuksköterskorna att de inte vill kränka 

föräldrarna, hota deras integritet eller att få dem att känna sig som dåliga föräldrar 

genom att prata om barnets övervikt. I föreliggande studie beskrev BVC-

sjuksköterskorna att övervikt inte får bagatelliseras något som även framkommer i 
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Regber et al (2013) studie. I Isma et al (2012) studie framkom att BVC-

sjuksköterskorna inte tycker att övervikt är ett hälsoproblem innan barnet är fem år. I 

Söderlund et al (2009) framkom det att BVC-sjuksköterskorna inte ser övervikt i 

småbarnsåren som en risk för hälsan. I Isma et al (2012) studie upplevde BVC-

sjuksköterskan att informationen om barnets övervikt möts av aggressivitet hos 

föräldrarna som bagatelliserar barnets övervikt. I Edvardsson et al (2009) studie 

framkom det att föräldrar till barn som är överviktiga kan bli så aggressiv att BVC-

sjuksköterskan undviker att ge muntlig information utan ger skriftlig information om 

barnets övervikt.  I föreliggande studie beskrev några BVC-sjuksköterskor om rädslan 

att hamna i konflikt med föräldrarna eftersom detta kan leda till att familjen väljer att 

sluta på BVC. Även i Edvardssons et al (2009) studie framkom det att BVC-

sjuksköterskorna är medvetna om att föräldrarna har möjligheten att välja ett annat BVC 

och därför vill inte BVC-sjuksköterskorna riskera att hamna i en konflikt med 

föräldrarna när det gäller övervikt.  

 

I föreliggande studie beskrev flertalet BVC-sjuksköterskor att de upplever att en del 

föräldrar inte lyssnar när de försöker att medvetandegöra barnets övervikt. BVC-

sjuksköterskorna beskrev i den föreliggande studien att det förekommer att föräldrar 

inte är medvetna om barnets övervikt eller att de underskattar övervikten. Detta 

framkom även i Söderlund et al (2009) studie. I Isma et al (2012) och Isma et al (2013) 

studier menade BVC-sjuksköterskor att det är svårt att hjälpa någon som inte vill bli 

hjälpt. Även Carnell et al (2005)  studie visade att föräldrar är omedveten om barnets 

övervikt.  

I föreliggande studie framkom det att alla BVC-sjuksköterskor har möjlighet att 

kontakta dietist men att tillgängligheten skiljer sig mellan olika barnavårdscentralerna. 

Även i Regber et al (2013) och Isma et al (2012) studie beskrev BVC-sjuksköterskorna 

att de tar hjälp av dietist vid arbetet med övervikt hos barn I Isma et al (2013) studie 

framkom att tillgängligheten till dietisen är begränsad. I studierna (Regber et al 2013 & 

Isma et al 2012) framkom att BVC-centralens läkare kontaktas vid behov i likhet med 

föreliggande studie.  

Att ha en etablerad kontakt med föräldrarna är något som underlättar BVC-

sjuksköterskornas arbete med övervikt. Även i Edvadssons et al (2009) framkom det att 

en etablerad kontakt till familjen underlättar samtalet kring övervikt. I Edvadssons et al 
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(2009) studie framkom det att BVC-sjuksköterskorna tycker det är viktigt att föräldrarna 

känner förtroende för dem.  

I föreliggande studie använde ett fåtal BVC-sjuksköterskor samtalstekniken 

motiverande samtal. BVC-sjuksköterskorna beskrev att samtalet med föräldrarna 

underlättades och att det var lättare att få föräldrarna delaktiga vid samtalet. Enligt 

Söderlund et al (2009) studie kunde samtalstekniken motiverande samtal med fördel 

användas vid känsliga samtal som vid övervikt hos barn. Samtalstekniken motiverande 

samtal fungerade bäst då föräldrarna är medvetna om barnets övervikt och är benägna 

att göra förändringar (Söderlund et al 2009). Genom att använda motiverande samtal 

beskrev BVC-sjuksköterskorna i studien (Söderlund et al 2009) att patienten 

uppmuntras att tänka själv till skillnad från tidigare.  

BVC-sjuksköterskor i föreliggande studie beskrev att arbetet med övervikt försvåras om 

föräldrarna till det överviktiga barnet själva är överviktigt något som även framkom i 

andra studier (Edvardsson et al 2009, Mangrio et al 2010, Söderlund et al 2009 & Isma 

et al 2012).  

I föreliggande studie framkom det att de flesta BVC-sjuksköterskorna inte saknar några 

resurser i sitt arbete med övervikt hos barn. Några BVC-sjuksköterskor i föreliggande 

studie upplevde resursbrist i form av tid. I Isma (et al 2013) studie framkom att övervikt 

är ett lågprioriterat område och på grund av tidsbrist prioriterades andra områden före 

övervikt hos barn.  

I föreliggande studie beskrev flertal BVC-sjuksköterskor att de upplever kulturella 

skillnader i kostvanor. BVC-sjuksköterskan i föreliggande studie upplevde att familjer 

som kommer från andra länder erbjuder mer godis och läsk till sina barn än vad 

livsmedelsverket rekommenderar. I Edvardsson et al (2009) och i Isma et al (2012) 

studie framkom att i vissa kulturer så anses stora barn vara hälsosamma barn. Föräldrar 

ansåg sig själva vara snälla då de ger sina barn godis och läsk mellan måltiderna Isma et 

al (2012).  

I föreliggande studie beskrev en BVC-sjuksköterska studie att hon saknar ett 

strukturerat vårdprogram om övervikt och barn.  Även i Isma et al (2013) studie 

framkom det att det saknas ett vårdprogram som BVC-sjuksköterskan kan arbeta utifrån 

vid övervikt hos barn.  
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Resultatet i föreliggande studie visar att Orems omvårdasteori är av betydelse i arbetet 

med övervikt hos barn (Orem 2001). I likhet med Orems omvårdsteori och i 

föreliggande studie är kunskap och motivation en viktig del för att människan ska kunna 

utföra egenvård. I föreliggande studie handlar det om att ha kunskap och förmågan till 

att göra förändringar som kan ha påverkan på övervikten. Människan har normalt en 

förmåga att själva identifiera sina omvårdnadsbehov, bedöma dem och välja hur hon ska 

förhålla sig till dem. Människan måste själv fatta beslut att utföra handlingen (Orem 

2001). I likhet med Orems omvårdnadsteori beskrev BVC-sjuksköterskorna i 

föreliggande studie att det är föräldrarna själva i slutändan som måste göra 

förändringarna för att påverka barnets övervikt. Enligt Orem (2001) har sjuksköterskan 

en viktig funktion då patient har en begränsning att utföra egenvården genom att 

handleda, ge psykiskt och fysiskt stöd och att undervisa. I föreliggande studie beskrev 

BVC-sjuksköterskorna att en av hennes arbetsuppgifter är att stötta, vägleda och ge råd 

då behov fanns.  

Kliniska implikationer BVC-sjuksköterskor 

I föreliggande studie framkommer det att BVC-sjuksköterskan upplever att övervikt är 

ett känsligt ämne att samtala kring. Endast ett fåtal BVC-sjuksköterskor uppger att de 

använder sig av samtalstekniken motiverande samtal i samtal med föräldrar som har 

barn som är överviktiga. Genom att tillämpa samtalstekniken motiverande samtal får 

BVC-sjuksköterskan ett bra stöd att möta de utmaningar som kan uppstå i samtalet samt 

underlätta för BVC-sjuksköterskan att samtala kring svåra frågor. Att tillämpa 

motiverande samtal vid samtal med föräldrar till barn som är överviktigt kan BVC-

sjuksköterskan öka föräldrarnas vilja att förändra familjens beteende genom att öka 

motivationen till förändring.  

Förslag till fortsatt forskning BVC-sjuksköterskor  

Då det i föreliggande studie framkommer att BVC-sjuksköterskorna upplevde att 

övervikt var ett känsligt ämne att prata om skulle det vara av stort intresse att intervjua 

föräldrar till överviktiga barn och ta reda på deras upplevelser att prata med BVC-

sjuksköterskan i samtal som handlar om övervikt. Vidare skulle det vara av intresse att 

intervjua föräldrar till barn som är överviktiga om deras attityder och erfarenheter till att 

genomföra de förändringar som kan påverka övervikten. 
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Slutsats BVC-sjuksköterskor 

Genom sitt hälsofrämjande arbete arbetar BVC-sjuksköterskan preventivt mot övervikt.  

Övervikt anses av BVC-sjuksköterskan vara ett känsligt ämne att prata om då det kan 

såra barnets föräldrar. Genom att identifiera, kartlägga mat- och rörelsevanor, stärka och 

vägleda föräldrarna arbetar BVC-sjuksköterskans med övervikt hos barn. Eftersom det 

är föräldrarna som ska genomföra de åtgärder och förändringar som krävs mot barnets 

övervikt behöver föräldrarna inta en aktiv föräldraroll enligt BVC-sjuksköterskan.  

Resultat  

Resultat skolsköterskor 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier: Att arbeta strukturerat och 

förebyggande med överviktsproblemet utifrån individen, Utmaningar och svårigheter 

att ställas inför, Faktorer som underlättar arbetet med övervikt hos barn och En önskan 

om förbättrade förutsättning i arbetet med övervikt. Under varje kategori redovisas de 

subkategorier som framkommit under analysarbetet. För att tydliggöra resultatet 

kommer citat från intervjuerna att presenteras i subkategorierna. Beskrivning av 

kategorier och subkategorier, se tabell 5. 

Tabell 5. Beskrivning över kategorier och subkategorier skolsköterskor 

Kategorier Subkategorier 

Att arbeta strukturerat och förebyggande med 

överviktsproblemet utifrån individen 

 

Identifikation av övervikt som stöd i arbetet 

 

Att arbeta med information och 

kunskapsförmedling 

Arbetet utformas utifrån familjens och individens 

förutsättningar och vilja att förändra 

Utmaningar och svårigheter att ställas inför. Övervikt är ett känsligt område att arbeta med. 

Övervikt -ett föräldraansvar som handlar om 

livsstil och vanor 

 

Föräldrarnas bristande vilja till samverkan 

Tidsbrist i arbetet med överviktiga barn 

Faktorer som underlättar arbetet med övervikt hos 

barn. 

Att samarbeta med andra yrkeskategorier i arbetet 

med övervikt. 

Föräldrarnas medvetenhet och vilja att förändra 

En önskan om förbättrade förutsättningar i arbetet 

med övervikt. 

Önskemål och behov av samverkanspartners 

 

Obalans mellan elevhälsans uppdrag och de 

strukturella förutsättningarna som ges 
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Att arbeta strukturerat och förebyggande med överviktsproblemet utifrån 

individen 

Kategorin att arbeta strukturerat och förebyggande med överviktsproblemet utifrån 

individen utgörs av tre subkategorier; identifikation av övervikt som stöd i arbetet, att 

arbeta med information och kunskapsförmedling och arbetet utformas utifrån familjens 

och individens förutsättningar och vilja att förändra. Dessa subkategorier beskriver hur 

skolsköterskan identifierar övervikt hos barn och hur informationen delges till barn och 

föräldrar i samband med övervikt. Subkategorierna beskriver även hur man arbetar med 

en identifierad övervikt. 

Identifikation av övervikt som stöd i arbetet 

Flertalet skolsköterskor beskrev att de upplever att övervikten ökar bland barn och unga. 

”Ja om man tittar generellt så ser man att det har ökat och det kan man dra en pararell 

med forskningen och livsmedelsverket säger att var fjärde barn är överviktigt så det 

stämmer ju”(2) 

Alla skolsköterskorna berättade att de i sitt arbete med barn oftast identifierarar övervikt 

i samband med hälsokontrollerna. Skolsköterskorna beskrev att det oftast var de som 

identifierade övervikt hos barnet men att pedagoger och föräldrar ibland kan göra dem 

uppmärksam på att ett barn har ökat i vikt. Skolsköterskorna berättade att 

hälsokontrollerna består av hälsosamtal där barnen får svara på frågor angående mat och 

motionsvanor samt längd och vikt kontroll. Som instrument beskrev skolsköterskorna 

att de använder en tillväxtkurva samt BMI kurva. Tillväxtkurvan följer barnet genom 

skolåren och visar hur deras längd och vikt förändras med åldern. En skolsköterska 

beskrev att hon alltid skickar med barnen tillväxtkurvan så föräldrarna får ta ställning 

hur den ser ut. 

”Där ser vi dem på tillväxten och kurvan använder vi oss mycket av, tillväxtkurvan. 

BMI kurvan, iso BMI”(3) 

Några skolsköterskor beskrev att det är viktigt att väga in hela barnets livsstil och inte 

enbart gå enligt tillväxtkurvan, då det är bättre att vara lite överviktig och röra på sig än 

att vara smal och inaktiv. 

Arbeta med information och kunskapsförmedling 
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Skolsköterskorna beskrev att de i hälsosamtalet arbetar förebyggande mot övervikt 

genom att ge information om kost, motion och sömn. De flesta av skolsköterskorna 

berättade att tyngdpunkten i samtalet är att informera om bra, regelbundna matvanor, 

vikten av att motionera och om god nattsömn. Skolsköterskorna beskrev att det är 

viktigt att få barnen och föräldrarna att förstå sambandet mellan kost och motion med 

hjälp av lättförståelig illustrativ information på basal nivå. 

”Vi har ju väldigt mycket diskussioner kring kosten och de som inte rör sig pratar man 

väldigt mycket om. Att det skulle vara bra för dem att få in rörelse i deras livsstil så, så 

detta är ju en form av förebyggande och i allra högsta grad med hälsosamtal”(1) 

Skolsköterskorna beskrev att de i hälsosamtalet försöker lyfta det positiva i barnets 

vanor. De beskrev att pekpinnar till barnet och föräldrarna inte ger resultat utan istället 

med bra och tydlig informationen göra omedvetna föräldrarna medvetna om osunda 

vanor och övervikt. Hälften av skolsköterskorna berättade att de informerar om 

följdsjukdomar i samband med övervikt och fetma, varav en beskriver att 

huvuduppgiften med tillväxtkontrollerna är att minska de medicinska riskerna för 

barnen. En beskrev att hon informerar om följdsjukdomarna om föräldrarna efterfrågar 

informationen. En av skolsköterskorna berättade att hon aldrig informerar om 

följdsjukdomar. Flertalet av skolsköterskorna beskrev att den viktigaste informationen 

till föräldrarna med överviktiga barn är att det aldrig är frågan om att banta barn. 

Skolsköterskorna berättade att barn skall växa i sin vikt, viktkurvan skall plana ut.  

”Jag har försökt att förklara att det inte handlar om bantning utan ett nytt tankesätt, 

motion, du har det fortfarande det gratis – att man ska växa lite till” (8) 

Några av skolsköterskorna beskrev att det är viktigt att informera föräldrarna att 

tillväxtkontrollerna hör till skolhälsovårdens basprogram så de förstår de upprepade 

viktkontrollerna, en skolsköterska berättade att hon är noggrann med att informera om 

sin hälsofrämjande roll i samband med information om övervikt. Några av 

skolsköterskorna beskrev att de ger kostinformation i klasserna och en skolsköterska 

beskrev att hon är med på föräldramöten med förskoleklass för att där informera 

föräldrarna om bra mat. 

Arbetet utformas utifrån familjens och individens förutsättningar och vilja att 

förändra 
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Skolsköterskorna beskrev vikten av att utforma arbetet med övervikt utifrån barnets, 

även föräldrarnas, medvetenhet och insikt, samt familjens behov av information och 

stöd.  

”det finns en medvetenhet och det finns ju någonstans en önskan till att vilja påverka 

vikten hos sitt barn – det märker man”(1) 

Vid avvikande tillväxtkurva beskrev flertalet av skolsköterskorna att de tar kontakt med 

föräldrarna för att informera och diskutera med föräldrarna och barnet beroende på 

ålder. Hälften av skolsköterskorna beskrev att de har ett två årigt överviktsprogram som 

de jobbar efter vid identifierad övervikt. Skolsköterskorna beskrev att de informerar och 

erbjuder barnet att delta i programmet. Skolsköterskorna berättade att upplägget i 

programmet är att kartlägga barnets livsstil för att få en bild av hur livsstilen ser ut. 

Skolsköterskorna beskrev att barnen med hjälp av en skattningsskala får gradera om det 

är mycket eller lite av till exempel läsk, motion, oregelbundna matvanor och småätande. 

Sedan beskrev skolsköterskorna att barnen själv får hitta förändringar i sin livsstil som 

de är motiverade att göra till exempel; -jag kan sluta dricka läsk på vardagarna eller -

jag kan cykla istället för att åka bil till skolan. En skolsköterska berättade att då livsstils 

förändringar är svåra att göra brukar hon säga att två förändringar räcker. 

Skolsköterkorna beskrev sedan att de följer upp och försöker motivera barnen att hålla i 

förändringen. En skolsköterska beskrev att de har vårdprogram hur barnen skall 

identifieras och vilka nivåer de ska jobba med information till barnet och föräldrarna. 

En annan skolsköterska beskrev att hon utgår från riktlinjerna för skolsköterskans 

handlinsinsatser för barn med övervikt och fetma.  Flertalet skolsköterskorna berättade 

att skolhälsan är frivillig och att man som skolsköterska är skyldig att informera och 

erbjuda men att det är föräldrarna som bestämmer. 

”Vi är ganska bakbundna om vi inte har föräldrarna med”(8) 

Utmaningar och svårigheter att ställas inför 

Kategorin utmaningar och svårigheter att ställas inför utgörs av de fyra subkategorier; 

övervikt är ett känsligt område att arbeta med, övervikt -ett föräldraansvar som handlar 

om livsstil och vanor, föräldrarnas bristande vilja till samverkan och tidsbrist i arbetet 

med överviktiga barn. I denna kategori beskrev skolsköterskorna om svårigheterna att 

arbeta med familjerna till överviktiga barn. Övervikt är ett obekvämt och känsligt 
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område som måste tas med stor försiktighet. Kategorin beskriver att övervikt handlar 

om föräldraansvar och arbetet med övervikt gäller levnadsvanor i hela familjen. 

Övervikt är ett känsligt område att arbeta med 

Deltagarna beskrev hur de upplever att övervikt är ett känsligt område att arbeta med.  

”Besvärligt område då det har med självkänslan att göra”(4) 

Några skolsköterskor berättade att det är obekvämt att ta upp med föräldrarna att deras 

barn är överviktiga, skolsköterskorna beskrev känslan av att anklaga föräldrarna vid 

samtal om övervikt och att de som skolsköterska ger familjen en påpekande som inte 

efterfrågas. Några skolsköterskor beskrev att de ibland får känslan av att föräldrarna 

skriver det som de förväntas svara på hälsofrågorna angående kosten och inte vad de 

egentligen äter. Flera skolsköterskor beskrev att föräldrarna sällan påtalar sitt barns 

övervikt vid hälsosamtalet. Skolsköterskorna beskrev att informationen måste tas upp 

med försiktighet, dels för att inte sända fel signaler till barnet och dels för att inte göra 

föräldrarna upprörda. Några skolsköterskor beskrev att det händer att föräldrar ringer 

och är arg över informationen om barnets övervikt.  

”Att ta upp frågan om övervikt när man lutar det på att det är vårt uppdrag känns mera 

legitimt ”(5) 

Flertalet av skolsköterskorna beskrev att vissa föräldrar vill ta hand om 

överviktsproblemet själv och inte önskar hjälp av skolhälsovården. En skolsköterska 

berättade att föräldrarna upplever det jobbigt med övervikt hos sitt barn men hon 

fortsatte att berätta att om det finns en medvetenhet och en önskan hos föräldern om att 

vilja påverka vikten hos sitt barn så släpper det när man kommer igång med 

diskussionen. En skolsköterska berättade att hon inte diskuterar övervikt när barnet är 

med om inte föräldern tar upp det och konkretiserar istället med hjälp av tillväxtkurvan 

och behöver då inte påtala övervikten. 

Övervikt - ett föräldraansvar som handlar om livsstil och vanor.  

Samtliga skolsköterskorna beskrev att övervikt hos barn beror på livsstil och vanor i 

hela familjen.  

”Komplex, det är många delar, det är ett beteende, en hel familj, en livsstil, många 

delar de behöver hjälp med” (1) 
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En skolsköterska beskrev att övervikt sällan är något medicinsk utan att det handlar om 

livsstilen. Några skolsköterskor beskrev att det är föräldrarnas livsstil som är största 

orsaken till övervikt då föräldrarna handlar maten, hjälper barnet sätta gränser och 

lägger grunden till barnets matvanor senare i livet. Flertalet skolsköterskorna beskrev att 

övervikt hos barnet är ett föräldraansvar. En skolsköterska beskrev att hon tycker att 

föräldrarna bär ansvar för de små barnens övervikt medan en annan beskrev att hon 

tycker att föräldrarna har lika stort ansvar för att de stora barnen går till affären och 

handlar sötsaker. Ett fåtal av skolsköterskorna beskrev stress i relation till övervikt, de 

beskriver att livet är mer tidspressat. Skolsköterskorna beskrev att barnen ofta får skjuts 

överallt nu och vardagsmotionen har minskat och ersatts med mera dataspel och tv. 

Några skolsköterskor berättade att föräldrar är omedvetna om barnets övervikt medan 

det i vissa familjer finns en medvetenhet men att förändring av livsstilen är svårt eller 

att tiden inte finns att ta tag i problemet. Några av skolsköterskorna beskrev att de 

upplever att det svåraste är när föräldern själv har övervikt som inte hon/han tagit tag i.  

”Och det svåra tycker jag när föräldern också har fetma, tycker jag, då är det ju en 

livsstil och då kan det vara väldigt, då kan det vara ett problem för dem också som de 

inte har gått igenom och tagit tag i, då kan det vara svårast” (4) 

Föräldrarnas bristande vilja till samverkan  

Flertalet av skolsköterskorna beskrev svårigheten när barnet behöver hjälp men 

föräldern inte hjälper barnet att komma till bokade tider med skolsköterska eller dietist. 

En skolsköterska berättade om ett av barnen hon jobbat med länge som var jättepositiv 

till dietisthjälp och sedan struntade att gå dit till bokad tid. 

”För jag skulle vilja kalla, när man kallar och de inte gör något definiera detta som 

omsorgssvikt”(2) 

En skolsköterskerska berättade att vissa föräldrar anser att deras barns övervikt inte är 

något bekymmer och några skolsköterskor beskriver att det inte är någon idé att ge råd 

till föräldrarna om de inte är efterfrågade. 

”För även om jag kommer med tio råd, är de inte efterfrågade liksom eller inte vill ta 

till sig så kan jag lika gärna prata med väggen.”(3) 
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Tidsbrist i arbetet med överviktiga barn 

Några skolsköterskor beskrev att tidsbrist leder till svårigheter att hitta kontinuitet i 

deras vårdprogram för överviktiga barn och att detta leder till en begränsning i arbetet. 

Några skolsköterskor beskrev att de upplever att tillgången till att träffa skolläkare är 

begränsad. Några av skolsköterskorna beskrev att dietisterna också har tidsbrist för 

dessa barn och att detta leder till sporadisk kontakt. 

”sedan får de tid hos dietisten med två månaders mellanrum” (8) 

 

Faktorer som underlättar arbetet med övervikt 

Kategorin faktorer som underlättar arbetet med övervikt består av de två subkategorier; 

att samarbeta med andra yrkeskategorier i arbetet med övervikt och föräldrarnas 

medvetenhet och vilja att förändra. Kategorin beskriver vilka resurser som 

skolsköterskorna anser att de har att tillgå i sitt arbete med överviktiga barn och hur 

medvetna och engagerade föräldrar underlättar arbetet med övervikt. 

Att samarbeta med andra yrkeskategorier i arbetet med övervikt  

Några av skolsköterskorna beskrev att de får direkt rapport från BVC angående barnen 

när de flyttar över till skolan. En skolsköterska beskrev att de underlättar om BVC 

påbörjat arbete med övervikt. Några av skolsköterskorna beskrev att skolläkaren är en 

resurs i arbetet med överviktiga barn. En skolsköterska beskrev dietist och 

hälsocentralen som en resurs och några skolsköterskor beskriver att barn och 

ungdomsmottagningen tar sig an barn med BMI över 30. En skolsköterska beskrev att 

hon remitterat till barnmottagningen och fått god respons. 

”Nu faktiskt sedan jag remitterade så är det första gången som jag fick svar av 

barnmottagningen att jag ska följa vikten på ett barn varje månad och jag har aldrig 

fått några sådana instruktioner.….och det tror jag är jätteviktigt att vi har ett bra 

samarbete”(4) 

Några skolsköterskor berättade att de har samarbete med en hälsopedagog i kommunen 

för att öka kunskapen om mat och få barnen att röra sig. Flertalet av skolsköterskorna 

beskrev att pedagogerna ibland kan ta upp problem med övervikt hos något barn. 
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”Beroende på hur kraftig övervikten eller fetman är beroende på om någon pedagog 

kommer och säger något, inte upptäcker vill jag säga utan kommenterar pratar om att 

det finns en oro för eller liksom”(3) 

Några skolsköterskor beskrev att lärarna också arbetar med kost och motion då 

kostinformation ingår i den nya läroplanen, främst i ämnena idrott och hälsa samt i 

hemkunskapen, och på flera skolor har man tema veckor med goda vanor. En 

skolsköterska beskrev att driva fritidsledare på skolorna gör att barnen får prova på 

olika aktiviteter och väcker nya intressen hos barnen. 

Föräldrarnas medvetenhet och vilja att förändra 

Flertalet av skolsköterskorna beskrev att medvetenhet hos föräldern underlättar 

samarbetet. Några skolsköterskor beskrev att barn och ungdomar är medvetna om 

kosten idag. Flertalet skolsköterskorna beskrev att bra samarbete med medvetna 

föräldrar är en hjälp i arbetet med övervikt.  En skolsköterska beskrev att det underlättar 

om föräldrarna själv fyllt i att de finns viktproblem på hälsoenkäten då det ger en 

utgångspunkt att jobba utifrån. En skolsköterska beskrev att det händer att föräldrarna 

ringer och är oroliga för att de ser en förändring i barnets vikt som de inte kan få bukt 

med. Skolsköterskorna beskrev att de flesta vill ha hjälp och föräldrarna som arbetar 

med barnets hemma blir glad när man erbjuder hjälp och föräldrarna inser att arbetet 

med övervikt är något som hjälper barnen.  

”En del blir ju som sagt glada att man försöker ta tag i det för de kanske själva har 

försökt många gånger” (7) 

En skolsköterska beskrev att samarbete är viktigt för att barnet och föräldern skall vara 

motiverade till förändring innan de kommer till sjukvården.  

En önskan om bättre förutsättningar i arbetet med övervikt 

Kategorin en önskan om bättre förutsättningar i arbetet med övervikt innehåller två 

subkategorier; önskemål och behov av samverkanspartners och obalans mellan 

elevhälsans uppdrag och de strukturella förutsättningarna som ges. Dessa 

subkategorier beskriver hur brett ämnet övervikt är och att många måste samverka mot 

samma mål. Kategorin beskriver också skolsköterskornas upplevelse om obalansen i 

elevhälsans uppdrag.  
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Önskemål och behov av samverkanspartners 

Flera av skolsköterskorna beskrev att samarbete med pedagogerna vore bra, till exempel 

på idrottslektionerna. 

”Jag kan tycka att idrottslärarna skulle man kunna ha utökat samarbete med”(7) 

Flertalet skolsköterskor beskrev önskemål om att anordna må bra veckor. Flertalet 

skolsköterskor hade en vision om att starta grupper på skolorna om hälsa, kost och 

motion. Några önskade sig grupper där sjukgymnast, kurator och KBT terapeut skulle 

vara med i samarbetet. Ett samarbete med dietist som jobbade mot skolorna beskrev 

några skolsköterskor som önskemål och bättre samarbete med barnmottagningen. 

Skolsköterskorna beskrev att de önskar att barnmottagningen skulle ha en grupp med 

riktigt överviktiga barn. Behovet av skolläkare beskrevs också. 

”För vi skolsköterskor har ju det här programmet då ska de träffa skolläkare-nu har vi 

inte den tillgången och som vi har tänkt”(1) 

Flera av skolsköterskorn beskrev önskemål om att mer fokus bör läggas på övervikt på 

BVC, gärna i samarbete med skolsköterskorna. En skolsköterska beskrev att BVC bör 

jobba mer med kost och motion då det är svårare med äldre barn då de har etablerat en 

livsstil som kan vara svår att bryta. Ett samarbete mellan kommun och primärvård 

beskrev flertal skolsköterskor som önskvärt i arbetet med övervikt. En skolsköterska 

beskrev behov av uppdaterad information från till exempel dietister för att använda 

illustrativt till barnen.  

Obalans mellan elevhälsans uppdrag och de strukturella förutsättningarna som ges 

Flertalet skolsköterskor beskrev att det inte finns tillräckligt med tid till förebyggande 

arbete och några skolsköterskor beskrev att tiden att arbeta med övervikt inte är 

tillräcklig. En skolsköterka beskrev att man måste prioritera i arbetet. En skolsköterska 

beskrev att skollagen säger att skolsköterskor ska arbeta mer förebyggande men att det 

inte ser ut så i verkligheten. Hon fortsatte att berätta att hon har en önskan om att jobba 

med hälsa som helhet i grupp och utforma projekt för vikten och hälsan. En annan 

skolsköterska beskrev att skolsköterskorna inte hinner med folkhälsoarbetet utan bara 

med det sjuka och spekulerar i om de skulle jobba mer förebyggande och låta någon 

annan arbeta med det sjuka. 
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”Fick vi bestämma skulle vi vara ute och prata mer preventivt, kost, sömn och motion 

som vi tycker är basen i det hela”(5) 

En skolsköterska berättade att det för tio år sedan hade möten med folkhälsoinstitutet 

hur de skulle arbeta, förebygga och samverkan för att kunna ligga före ohälsan och inte 

efter. 

Huvudresultat Skolsköterskor 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur skolsköterskor upplever att de 

identifierar, arbetar med och förebygger övervikt hos barn i åldrarna fem till tolv år. 

Syftet var också att undersöka vilka strukturella förutsättningar de upplever att de 

behöver för detta arbete. Resultatet presenteras i fyra kategorier samt underliggande 

subkategorier. I kategorin att arbeta strukturerat och förebyggande med 

överviktsproblemet utifrån individen beskrev skolsköterskorna identifiering av övervikt, 

hur den förebyggande informationen ges till föräldrarna, informationen till föräldrar och 

barn i samband med en identifierad övervikt samt hur de arbetade med övervikt hos 

barn. I kategorin utmaningar och svårigheter att ställas inför berättade skolsköterskorna 

om svårigheterna att arbeta med familjerna till överviktiga barn. Övervikt är ett 

obekvämt och känsligt område som måste tas med försiktighet. Kategorin beskrev att 

skolsköterskorna tycker att övervikt är ett föräldraansvar och att arbetet gäller 

levnadsvanor i hela familjen. I kategorin faktorer som underlättar arbetet med 

överviktiga barn beskrev skolsköterskorna vilka resurser som underlättar deras arbete 

med överviktiga barn och hur medvetna och engagerade föräldrar underlättar arbetet 

med övervikt. I kategorin en önskan om förbättrade förutsättningar i arbetet med 

övervikt berättade skolsköterskorna hur brett ämnet övervikt är och att många måste 

samverka mot samma mål. I kategorin beskrev skolsköterskorna obalansen i elevhälsans 

uppdrag. 

Resultatdiskussion skolsköterskor 

I föreliggande studie berättade flertalet skolsköterskorna att de upplever att övervikten 

ökar bland barnen. I en studie av Garmy & Sivberg et al (2007) framkom att 24 % av tio 

åringar är överviktiga och i en studie av Sjöberg et al (2011) framkom att 17 % av alla 

sju till nioåringarna är överviktiga. 
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Skolsköterskorna beskrev i föreliggande studie att de ofta identifierar övervikt bland 

barn vid hälsokontrollerna. Vid hälsokontrollerna har skolsköterskorna hälsosamtal 

samt väger och mäter barnen. Enligt studier av Müllersdorf et al (2010) framkom att 

skolsköterskorna är den enda professionen i skolan som regelbundet möter varje elev 

individuellt och har därför en viktig roll i att identifiera övervikt och ohälsa bland 

barnen. Enligt Müllersdorfs et al (2010) studie framkom att barnen upplever att 

skolsköterskan var neutral mark, barnet söker för något helt annat.  

 I förliggande studie berättade skolsköterskorna att de i hälsosamtalet arbetar 

förebyggande genom att informera alla barn om kost, motion och sömn. 

Skolsköterskorna menade i föreliggande studie att det är viktigt att få barnen och 

föräldrarna att förstå sambandet mellan kost och motion med hjälp av lättförståelig 

illustrativ information på basal nivå. I hälsosamtalet berättade skolsköterskorna att de 

försökte lyfta det positiva i barnets vanor. Det framkom i studier av Neymark & Wagner 

(2006), Isma et al (2012) och Müllersdorf et al (2010) att skolsköterskor kan påverka 

barnens livsstilsvanor vid hälsokontrollerna genom att prata om goda vanor, de skall 

informera om friskfaktorer. Hälften av sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade 

att de informerar om följdsjukdomar i samband med övervikt och fetma hos barnen. En 

skolsköterska berättade att det är hennes huvuduppgift att minska de medicinska 

riskerna för barnen. I två studier framkom att livsstilsförändringar med förbättrade kost 

och motionsvanor klart minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar hos barnen 

(Lawlor et al 2010 Kelishadi et al 2011).  

Skolsköterskorna i förliggande studie beskrev att de identifierar övervikt med hjälp av 

tillväxtkurvor och BMI kurva. Enligt en studie av Regber et al (2013) framkom det att 

BMI kurvan är ett bra objektivt instrument att använda för att påbörja en dialog med 

föräldrarna angående övervikt. Att visa BMI kurvan för föräldrarna gör att de inte 

behöver känna sig utpekad enligt studien av Regber et al (2013). 

I föreliggande studie berättade skolsköterskorna att de vid en identifierad övervikt 

arbetar utifrån barnets, även föräldrarnas, medvetenhet och insikt och familjens behov 

av information och stöd. I föreliggande studie arbetade flertalet av skolsköterskorna 

enligt ett överviktsprogram för att få barnen till förändringar i sin livsstil som de känner 

sig motiverade att göra.  I studien av Müllersdorf et al (2010) framkom att 

skolsköterskan tillsammans med barnen och dess föräldrar kan hitta strategier för en 

hälsosammare livsstil och då minska risken för följdsjukdomar. Deltagarna i 
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Müllersdorf et al (2010) studie använde en handlingsplan i vägledning för planering 

med åtgärder och informationsbroschyrer. Utgångspunkten enligt Müllersdorf et al 

studie (2010) är barnens egen motivation. Skolsköterskan ska jobba med de 

förebyggande friskfaktorerna (Müllersdorf et al (2010). Livsstilsförändringar är svåra 

att göra berättade en sjusköterskorna i föreliggande studie, som brukar rekommendera 

två förändringar som barnet är motiverade att genomföra och sedan följa upp dem. Det 

framkom i studien av Melin & Lehner Arvidsson (2008), Borra et al (2003) och 

Brodsgaard et al (2013) att små förändringar i kost och motionsvanor är lättare att 

fullfölja än stora förändringar. I studien av Müllersdorf et al (2010) framkom det att en 

dålig vana är svår at bryta. 

I föreliggande studie beskrev skolsköterskorna att övervikt är ett känsligt område att 

arbeta med och det är något som också framkom i studier av Isma et al (2012) och 

Edvardsson et al (2009). I föreliggande studie beskrev skolsköterskorna att ämnet är 

känsligt då det har med barnets självkänsla att göra. I en studie av Borra et al (2003) 

framkom att föräldrarna är rädda att ta upp övervikten med barnen då det har med 

självkänslan att göra. Skolsköterskorna i föreliggande studie berättade att de får en 

känsla av att anklaga föräldrarna och att de ger föräldrarna ett påpekande som inte 

efterfrågas när de tar upp övervikt hos barnen. Rädslan för att föräldrarna upplever att 

man anklagar dem är något som framkom i studier av Müllerdorf et al (2010), 

Edvardsson et al (2009) och Isma et al (2012). I studien av Müllerdorf et al (2010) 

framkom att deltagarna känner rädsla att de gör intrång i familjens privatliv. Det 

framkom i studien att det är viktigt att informera att övervikt är ohälsosamt men att det 

inte är en häxjakt på föräldrarna och barnen Müllersdorf et al (2010).  I en studie av 

Gillson et al (2013) framkom att föräldrarna upplever att deras föräldraskap ifrågasattes. 

Föräldrarna ansåg att de inte var obildade utan att de själva visste vad som är bra för 

deras barn Gillson et al 2013). Skolsköterskorna i föreliggande studie berättade att 

informationen om övervikt måste tas upp med försiktighet, dels för att inte sända fel 

signaler till barnet och dels för att inte göra föräldrarna upprörda, detta var något som 

även framkom i studien av Edvarsson et al (2009). Att föräldrar upplever att övervikt är 

ett känsligt område att prata om framkom i studierna av Toftemo et al (2013) och 

Regber et al (2013) som beskriver att föräldrarna upplever att barnen och föräldrarna 

själva lätt blir sårade och att det är viktigt hur informationen angående barnets övervikt 

ges till familjen. Skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde att det svårast är när 

föräldern själv har övervikt som inte han/hon tagit tag i. I studien av Edvardsson et al 
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(2009) framkom att övervikt hos föräldrarna gör ämnet ännu svårare. I en studie av 

Regber et al (2013) framkom att föräldrarna som var överviktiga kände att 

skolsköterskorna kritiserar deras livsstil vid diskussion om barnens vikt.  

Samtliga skolsköterskor i föreliggande studie berättade att övervikt hos barn beror på 

livsstil och vanor i familjen. I en studie av Neymark & Wagner (2006)  framkom att 

föräldrarna måste lägga sin dåliga mat vanor på hyllan för att hjälpa barnen. I 

föreliggande studie berättade några skolsköterskor att vardagsmotionen har minskat för 

familjerna och ersatts med mera dataspel och tv. Att tv konsumtion en timma per dag 

ökar övervikten framkom i studier av De Coen et al (2013) och Tremblay et al (2003). I 

studien av Tremblay et al (2003) framkom att all sorts fysisk aktivitet, organiserad som 

oorganiserad, minskar risken för övervikt och fetma. Skolsköterskorna framhöll i 

föreliggande studie att det är föräldrarnas livsstil som är största orsaken till övervikt då 

det är föräldrarna som handlar maten, hjälper barnet sätta gränser och lägger grunden till 

barnets matvanor senare i livet. I föreliggande studie uttryckte flertalet skolsköterskor 

att övervikt hos barnet är ett föräldraansvar. Det framkom i Lindsay et al (2006), Isma 

et al (2012) och Brodsgaard et al (2013) att det är föräldrarnas ansvar att se till att deras 

barn har en hälsosam livsstil som förebygger övervikt.  

Att BVC påbörjat arbete med övervikt underlättade fortsatt arbete med övervikt 

berättade några skolsköterskor i föreliggande studie. Lindsay et al (2006) och 

Müllersdorf et al (2010) menade att föräldrarna lägger grunden för barnets kost och 

motionsvanor och Lindsay et al (2006)  menade att man som måste ge föräldrarna stöd 

och uppmuntran tidigt i barnens uppväxt. I föreliggande studie berättade några 

skolsköterskor att de har samarbete med en hälsopedagog i kommunen för att öka 

kunskapen om mat och få barnen att röra sig. I studier av Melin & Lehner Arvidsson 

(2008), Müllersdorf et al (2010) och Isma et al (2012) framkom att skolsköterskor i 

samarbete med dietist och ett hälsoteam kan vara ett effektivt sätt att arbeta med och 

förebygga övervikt hos skolbarn. 

Några skolsköterskor i föreliggande studie beskrev att de får känslan av att vissa 

föräldrar svarar de svar som förväntas angående barnens kostvanor på hälsoenkäten och 

inte hur de egentligen äter. I studien av Isma et al (2012) framkom att främst mödrarna 

berättar vad de förväntas att svara angående barnens kostvanor.  I föreliggande studie 

berättade skolsköterskorna att svårigheten att arbeta med överviktiga barn är föräldrar 

som inte ser sitt barns övervikt eller att föräldern inte anser att barnet är överviktigt.  
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Enligt Isma et al (2012) framkom att föräldrar var medvetna om barnens övervikt men 

att de inte upplever det som ett problem. Det framkom i studier av Müllersdorf et al. 

(2010) och Söderlund et al (2009) att skolsköterskorna känner sig hjälplösa och 

oförmögen att arbeta med övervikt utan föräldrarnas medverkan. De framkom att 

deltagarna i studien upplevde att det är omöjligt att arbeta med övervikt om den 

viktigaste delen i arbetet med övervikt saknades, nämligen föräldrarna (Müllersdorf et 

al (2010). Flertalet skolsköterskorna i föreliggande studie berättade att vissa föräldrar 

vill ta tag i problemet med övervikt hos barnet själva, något som också framkom i en 

studie av Gillison et al (2013). 

I föreliggande studie berättade skolsköterskorna att medvetenhet hos föräldrarna 

underlättar samarbetet med övervikt, något som också framkom i studien av Regber et 

al (2013) och Linsay et al (2006). I studien av Regber et al (2013) framkom att 

medvetna föräldrar vet vad de kan förändra i sin livsstil i arbete mot övervikt och 

deltagarna i studien endast behöver ge familjen stöttning. 

I föreliggande studie uppgav flertalet skolsköterskor att de har visioner om att starta 

grupper på skolorna om hälsa, kost och motion där sjukgymnast, kurator och KBT 

terapeut ska vara med i samarbetet. Ett samarbete med hälsocentralen beskrev några 

skolsköterskor i föreliggande studie som önskvärt, något som framkom som 

framgångsrikt i en studie av Mårild et al (2012). I den studien hade man försökt med 

livsstil och familjebehandling på barn med fetma inom öppenvården och fått viktiga 

förändringar i barnens BMI (Mårild et al 2012). I föreliggande studie önskar 

skolsköterskorna ett samarbete med dietist som arbetade mot skolorna.  I studier av 

Melin & Lehner Arvidsson (2008), Müllersdorf et al (2010) och Isma et al (2012) 

framkom att skolsköterskor i samarbete med dietist och ett hälsoteam kan vara ett 

effektivt sätt att arbeta med överviktiga barn och förebygga övervikt hos skolbarn. 

I föreliggande studie visade sig att arbetet med övervikt stämmer med Dorothea Orems 

egenvårdnads teori. Orems teori bygger på att människan normalt har en vilja och 

förmåga till att utföra handlingar som främjar livet och välbefinnandet. Enligt Orem kan 

vårdaren, detta fall skolsköterkan, vara ett komplement till patienten genom att ge 

kunskap och motivera. En stor del i skolsköterskorna arbete ligger i att ge kunskap om 

goda och dåliga vanor och informerar vad övervikt kan leda till (Orem 2001). 

Skolsköterskorna motiverar barnen till förändrings arbete för att nå sina mål. Det är 

viktigt att det är patienten, i detta fall eleven, som enligt Orem ska sätta målen för 
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omvårdnaden (Egidius & Norberg 1985). Att ha kunskap och motivation är en viktig del 

för att individen skall ha förmåga till att kunna planera och genomföra sin egenvård. 

Orem beskriver i sin teori att det är föräldrarna som har ansvar för sina barn något som 

skolsköterskorna uttryckte i föreliggande studie (Egidius & Norberg 1985).  

Kliniska implikationer skolsköterskor 

I denna studie framkom att övervikt och fetma handlar om livsstil och vanor i hela 

familjen. Att bryta vanor och att hitta motivation att skapa nya vanor är svårt. Att bryta 

vanorna är svårare ju äldre man är, när man har etablerat en livsstil och vanor. 

Skolsköterskan träffar ofta barnen redan i förskoleklass och följer dem regelbundet 

genom skolåldern och har då en stark möjlighet att arbeta för folkhälsa och med 

förebyggande arbete. Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna skulle ha mer 

tid och utrymme i sitt arbete att arbeta förebyggande för att minska 

folkhälsosjukdomarna för barnen i framtiden. 

Förslag till fortsatt forskning skolsköterskor 

Författaren till föreliggande studie skulle vilja utveckla forskning om hur man på bästa 

sätt skall kunna närma sig föräldrar med överviktiga barn och att motivera och stödja 

dem att utnyttja sina egna kompetenser för att gynna sina barns vikt och hälsa. 

Slutsats skolsköterskor 

I sitt dagliga arbete arbetar skolsköterskorna med övervikt och förebyggande mot 

övervikt genom att informera om goda vanor. Övervikt handlar om livsstil hos hela 

familjen, det är föräldrarna som har ansvaret för barnets vanor.  Övervikt hos barn är ett 

känsligt område då det har med självkänslan att göra. Skolsköterskorna önskar att arbeta 

mera förebyggande mot övervikt för att minska det växande problemet. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur BVC-sjuksköterskan och 

skolsjuksköterskan upplever hur de identifierar, arbetar med och förebygger övervikt 

hos barn i åldrarna två till tolv år. Syftet var även att beskriva vilka strukturella 

förutsättningar de upplever att de behöver för detta arbete.  

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra en studie med kvalitativ ansats 

med beskrivande design för att få svar på studiens syfte och frågeställning (Polit & 
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Beck 2012). En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes för att säkerställa 

att samma information efterfrågades. Genom att använda en intervjuguide ökar studiens 

pålitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004). Det är intervjuvarens funktion att 

uppmuntra deltagaren att fritt berätta om sina erfarenheter och kunskaper inom det valda 

ämnet. Deltagaren har då möjlighet att ge sin beskrivning av sina kunskaper och 

erfarenheter utifrån det valda syftet (Kvale 2007). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det av stor vikt för studiens trovärdighet att välja rätt datainsamlingsmetod. 

Deltagarna till studien valdes ut genom ändamålsurval. Deltagarna i studien skulle ha 

kunskap som kunde bidra till att ge svar på syftet med studien (Polit & Beck 2012). 

Resultatets trovärdighet ökar enligt Graneheim och Lundman (2004) genom att välja 

deltagare med varierad erfarenhet, arbetsplats, ålder och kön. 

Resultatet från intervjuerna har bearbetas enligt Graneheim och Lundman kvalitativa 

innehållsanalys. Kvalitativa studiers trovärdighet utvärderas genom följande begrepp: 

credibility (trovärdighet), dependibility (pålitlighet) och transerability (överförbarhet) 

(Granheim & Lundman 2004).  

Vid pilot studien styrktes frågornas användbarhet då författarna fick mycket innehåll 

som svarade på syftet med studien. Att frågorna gav svar på syftet med studien ökar 

studiens trovärdighet. Intervjuerna skilde sig i tidslängd men innehållsmässigt gav de 

korta såväl som långa intervjuerna svar på studiens syfte.    

Deltagarna fick själva bestämma när och var intervjuerna skulle äga rum. 

Datainsamlingen skedde genom inspelning av intervjuerna. Deltagarna i föreliggande 

studie fick möjlighet att studera intervjuguiden före intervjun. Några av deltagarna valde 

att göra detta. Att några deltagare i studien valde att inte studera frågorna innan 

intervjuerna tror författarna ej har påverkat datainsamlingen. Författarna upplevde att 

deltagarna var väl insatta i det aktuella ämnet och hade en klar bild över hur deras arbete 

såg ut med överviktiga barn.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger av författarna för 

att få en helhetskänsla. Att tillsammans med studenter och handledare diskuterat 

meningsbärande enheter, kondenserande enheter, koder, subkategorier och kategorier 

ökar studiens trovärdighet och minskar risken för att meningsenheterna skall förändras 

under arbetets gång. De olika kategorierna ska tydligt skilja sig ifrån varandra och svara 
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på studiens syfte. Att styrka resultatet med citat från intervjuerna gör att studiens 

trovärdighet ökar enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Studiens pålitlighet stärks enligt Graneheim och Lundman (2004) av att författarna 

under analysprocessen har diskuterat det insamlade materialet och analysprocessen med 

medförfattaren samt med handledaren och studenterna i handledningsgrupp. 

Datainsamlingen, transkriberingen av intervjuerna samt analysprocessen har genomförts 

under begränsad tid vilket stärker studiens pålitlighet. Att intervjuerna pågick under 

mars till maj 2014 och analysarbetet skedde i nära anslutning är något som stärker 

studiens pålitlighet. Överförbarhet är ett begrepp som handlar om i vilken omfattning 

studiens resultat kan användas inom andra studier eller andra grupper. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) så är det upp till läsaren av studien att bedöma i vilken omfattning 

resultatet kan överföras. Genom att försökt att göra en noggrann beskrivning som 

möjligt av urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt 

och dataanalysen har författarna gjort det enklare för läsaren att bedöma om resultatet i 

studien är överförbar. 
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